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I. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE

2009: tytuł magistra biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ kwasu betulinowego
na proces różnicowania oraz mineralizacji ludzkich osteoblastów in vitro” (promotor:
prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń)
2014: stopień doktora nauk farmaceutycznych (dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
rozprawa doktorska: monotematyczny zbiór artykułów zebranych pod wspólnym tytułem
„Nowe kompozyty na bazie chitosanu do stosowania w inżynierii tkankowej kości”
(promotor: prof. dr hab. Grażyna Ginalska)
II. INFORMACJE
O
DOTYCHCZASOWYM
JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

ZATRUDNIENIU

W

2009-2010: doktorantka w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
tytuł projektu badawczego: „Modyfikacje ortopedycznych biomateriałów wszczepialnych
w celu poprawienia ich cytokompatybilności i właściwości przeciwbakteryjnych”
(promotor: prof. dr hab. Grażyna Ginalska)
2010-2015: asystent (etat naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie Biochemii
i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2015 do chwili obecnej: adiunkt (etat naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie
Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
III.WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU 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

„Wykorzystanie modeli komórkowych in vitro do oceny przedklinicznej rusztowań
kostnych na bazie naturalnych polimerów”
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B) Wykaz publikacji wchodzących w skład cyklu stanowiącego podstawę do
ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Artykuły naukowe (H1.-H5.) wchodzące w skład cyklu stanowiącego podstawę do
ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, opublikowano w latach 20152017, a ich sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR),
zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 16,627, co odpowiada 150 punktom MNiSW.
H1. Przekora A., Ginalska G., Enhanced differentiation of osteoblastic cells on novel
chitosan/β-1,3-glucan/bioceramic scaffolds for bone tissue regeneration. Biomed.
Mater.,
2015,
10:
015009
doi:10.1088/1748-6041/10/1/015009
(autor
korespondencyjny)
IF = 3,361, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wytworzeniu biomateriałów implantacyjnych,
przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów opisanych w publikacji tj. ocenie procesu
kościotworzenia na powierzchni biomateriałów, graficznym przedstawieniu wyników
wszystkich przeprowadzonych eksperymentów (tabela 1, ryc. 1-8, suplementy SD 1-5),
interpretacji otrzymanych wyników oraz ich analizie statystycznej, przygotowaniu tekstu
manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (autor
korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy określam na 95%.

H2. Przekora A., Benko A., Blazewicz M., Ginalska G., Hybrid chitosan/β-1,3-glucan
matrix of bone scaffold enhances osteoblast adhesion, spreading, and proliferation via
promotion of serum protein adsorption. Biomed. Mater., 2016, 11(4): 045001 doi:
10.1088/1748-6041/11/4/045001 (autor korespondencyjny)
IF = 2,469, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wytworzeniu biomateriałów implantacyjnych,
ocenie adsorpcji białek do biomateriałów, przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów
z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro tj. ocenie wpływu adsorpcji białek osocza na
morfologię, adhezję oraz proliferację komórek, graficznym przedstawieniu wyników
eksperymentów (tabela 2, ryc. 1, 2, 4-6, suplement SD 2), interpretacji otrzymanych wyników
badań biologicznych zilustrowanych na ryc. 4-6 oraz w tabeli 2, interpretacji zależności
pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi a biologicznymi materiałów, analizie
statystycznej wszystkich wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim oraz
korespondencji z redaktorem i recenzentami (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy
w całej pracy określam na 80%.

H3. Przekora A., Ginalska G., In vitro evaluation of the risk of inflammatory response
after chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA bone scaffold implantation. Mater.
Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl., 2016, 61: 355-361 (autor korespondencyjny)
IF = 4,164, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wytworzeniu biomateriałów implantacyjnych,
przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów opisanych w publikacji tj. ocenie ryzyka
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wystąpienia postimplantacyjnego stanu zapalnego z wykorzystaniem modeli komórkowych
in vitro, graficznym przedstawieniu wyników wszystkich przeprowadzonych eksperymentów
(tabela 1, ryc. 1-3), interpretacji otrzymanych wyników oraz ich analizie statystycznej,
przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z redaktorem
i recenzentami (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy określam na
95%.

H4. Przekora A., Ginalska G., Chitosan/β-1,3-glucan/hydroxyapatite bone scaffold
enhances osteogenic differentiation through TNF-α-mediated mechanism. Mater. Sci.
Eng. C Mater. Biol. Appl., 2017, 73: 225-233 (autor korespondencyjny)
IF = 4,164, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wytworzeniu biomateriału implantacyjnego,
przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów opisanych w publikacji tj. ocenie właściwości
immunomodulujących oraz osteostymulujących biomateriału, graficznym przedstawieniu
koncepcji badawczej i wyników wszystkich przeprowadzonych eksperymentów (ryc. 1-9),
interpretacji otrzymanych wyników oraz ich analizie statystycznej, przygotowaniu tekstu
manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (autor
korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy określam na 95%.

H5. Przekora A., Vandrovcova M., Travnickova M., Pajorova J., Molitor M., Ginalska G.,
Bacakova L., Evaluation of the potential of chitosan/β-1,3-glucan/HA material as
scaffold for living bone graft production in vitro by comparison of ADSC and
BMDSC behaviour on its surface. Biomed. Mater., 2017, 12: 015030
doi: 10.1088/1748-605X/aa56f9 (autor korespondencyjny)
IF = 2,469, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wytworzeniu biomateriału implantacyjnego,
współudziale w izolacji komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, przeprowadzeniu
wszystkich eksperymentów z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro za wyjątkiem analizy
z użyciem cytometru przepływowego tj. ocenie morfologii i stopnia rozpłaszczenia komórek,
określeniu zdolności komórek do tworzenia tzw. płytek adhezji fokalnej, porównaniu
potencjału osteogennego oraz proliferacyjnego komórek macierzystych BMDSCs i ADSCs,
graficznym przedstawieniu wszystkich wyników eksperymentów (tabela 1, ryc. 1-6),
interpretacji otrzymanych wyników (za wyjątkiem analizy z użyciem cytometru
przepływowego) oraz ich analizie statystycznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku
angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy w całej pracy określam na 80%.

Ponadto, wyniki badań wchodzące w skład ww. cyklu zaprezentowałam na
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w postaci wystąpień
referatowych oraz posterowych wymienionych poniżej:
1. Przekora A., In vitro methods for osteoblast-scaffold interaction assessment,
Sympozjum szkoleniowe pt. „What you should know using cellular and animal
models in preclinical studies”, 27 V 2015 Warszawa. Wykład w języku angielskim na
imienne zaproszenie.
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2. Przekora A., Ginalska G., Chitosan/β-1,3-glucan/HA bone scaffold possesses
osteopromotive properties in vitro, XXV Anniversary Conference: Biomaterials in
Medicine and Veterinary Medicine, 13-16 X 2016 Rytro, Engineering of Biomaterials
– special issue, 2016, 19(138): 51. Poster.
3. Przekora A., Ginalska G., Ocena in vitro potencjału biomedycznego nowatorskiego
rusztowania kostnego chitosan/β-1,3-glukan/HA do zastosowań w medycynie
regeneracyjnej, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016:
Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, 12-13 III 2016 Lublin, Abstr. s. 160-161.
Referat głoszony w języku polskim.
4. Przekora A., Ginalska G., Chitosan/beta-1,3-glucan/HA scaffold for bone
regeneration enhances osteogenic differentiation via induction of augmented TNF-α
production by osteoblasts, EMN Meeting on Biomaterials, 14-18 VIII 2017 Mediolan,
Włochy, Abstr. s. 44-45. Wykład w języku angielskim na imienne zaproszenie.
5. Przekora A., Benko A., Błażewicz M., Ginalska G., Hybrid matrix made from mixing
chitosan with β-1,3-glucan – A promising base for biomaterial fabrication, XXIII
Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. „Nowe aspekty w chemii
i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, 20-22 IX 2017 Wałbrzych, Abstr. bez
numeracji stron. Referat głoszony w języku angielskim – I nagroda za najlepsze
wystąpienie ustne.
Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach i streszczeniach zjazdowych,
prowadziłam w oparciu o środki finansowe uzyskane z dotacji celowej MNiSW w ramach
dwóch projektów służących rozwojowi młodych naukowców – MNmb2/12 i MNmb2/16
oraz częściowo w ramach działalności statutowej – DS2/14 (Załącznik 7, pkt II I-7-9).
Podczas realizacji ww. badań wykorzystywałam aparaturę naukową zakupioną w projekcie
realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie zgodnie z umową
PORPW.01.03.00-06-010/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3
Wspieranie innowacji.
C) Omówienie celu naukowego w/w prac i
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

osiągniętych

wyników

wraz

Cel naukowo-badawczy
Celem badań naukowych, opisanych w pracach zgłoszonych do postępowania
habilitacyjnego, były szczegółowe badania przedkliniczne z wykorzystaniem modeli
komórkowych in vitro, mające na celu ocenę potencjału biomedycznego nowatorskiego
biomateriału chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika jako implantacyjnego rusztowania
kostnego do zastosowań w inżynierii tkankowej kości.
Główny nurt moich zainteresowań naukowo-badawczych, które znalazły swój wyraz
w cyklu publikacji przedstawionych do postępowania habilitacyjnego, wykrystalizował
się w trakcie realizacji badań w ramach pracy doktorskiej, którą stanowił
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monotematyczny cykl publikacji pod tytułem „Nowe kompozyty na bazie chitosanu do
stosowania w inżynierii tkankowej kości” (Załącznik 7, pkt II A-2-4 oraz pkt II D-5).
W ramach pracy doktorskiej opracowałam technikę wytwarzania nowatorskich rusztowań
kostnych (łącznie 4 warianty różniące się typem bioceramiki oraz rodzajem
polisacharydów użytych do ich produkcji) oraz dokonałam oceny ich podstawowych
właściwości mechanicznych, strukturalnych oraz biologicznych (cytotoksyczność oraz
zdolność zasiedlania przez komórki kościotwórcze – osteoblasty).
W toku przygotowania pracy doktorskiej, zwróciłam uwagę na brak zoptymalizowanej
i zwalidowanej metodyki badawczej, pozwalającej na wykorzystanie modeli
komórkowych in vitro do kompleksowej oceny biokompatybilności materiałów
implantacyjnych. Zaobserwowałam, że większość naukowców koncentruje się na
zastosowaniu modeli komórkowych wyłącznie do oceny cytotoksyczności oraz
proliferacji komórek na powierzchni biomateriału, po czym przechodzi do modeli
zwierzęcych i testów in vivo, nie wykorzystując w pełni potencjału naukowego modeli
in vitro. Co więcej, zauważyłam, że międzynarodowa norma ISO 10993-5:2009
(Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity),
regulująca warunki oceny cytotoksyczności materiałów implantacyjnych w warunkach
in vitro – na którą często powołują się naukowcy – rekomenduje metody badawcze
z wykorzystaniem płynnych ekstraktów z biomateriałów, a więc tzw. testy pośrednie,
które dają tylko wstępną (często mało rzetelną) informację o biokompatybilności
implantów. Zwróciłam również uwagę na ogrom trudności, z jakimi borykają się
naukowcy chcący wykorzystać hodowle komórek in vitro do oceny biokompatybilności
implantów kostnych na bazie bioceramiki lub/i polimerów. Wspomniane implanty –
ze względu na swoje właściwości chłonne – absorbują większość barwników
wykorzystywanych w najbardziej popularnych testach oceny żywotności i proliferacji
komórek (MTT, NRU, SRB, fiolet krystaliczny), jak również procesu mineralizacji
in vitro (ARS, Von Kossa), uniemożliwiając uzyskanie wiarygodnych wyników badań.
Z tego powodu, pomimo możliwości wykorzystania modeli komórkowych in vitro do
wstępnej oceny przydatności biomateriałów jako implantów kostnych stosowanych
w medycynie regeneracyjnej oraz określenia procesu kościotworzenia i mineralizacji
w obrębie implantu, naukowcy wciąż preferencyjnie wybierają do tego celu modele
zwierzęce in vivo.
Wszystkie te obserwacje zachęciły mnie do kontynuowania badań rozpoczętych
w ramach pracy doktorskiej oraz opracowania rzetelnych metod oceny przedklinicznej
implantów kostnych z wykorzystaniem modeli komórkowych in vitro. W ramach badań,
których wyniki zostały opisane w publikacjach zgłoszonych do postępowania
habilitacyjnego, skoncentrowałam się na kompleksowej ocenie potencjału biomedycznego
rusztowania kostnego zbudowanego z bioceramiki fosforanowo-wapniowej:
hydroksyapatytu (HA) i/lub mieszaniny HA i β-fosforanu trójwapniowego (β-TCP) oraz
naturalnych polimerów: chitosanu (chit) i β-1,3-glukanu (glu). Metoda wytwarzania
rusztowania kostnego, które stanowiło przedmiot badań, została opracowana w ramach
pracy doktorskiej i niesie znamiona innowacyjności (Załącznik 7, pkt II A-4). Biorąc pod
uwagę dostępne doniesienia literaturowe, jako jedyna otrzymałam i opisałam biomateriał
do zastosowań w inżynierii tkankowej kości, którego macierz polisacharydowa składa się
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z β-1,3-glukanu (kurdlanu) i chitosanu. Materiał chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika został
wybrany do kompleksowej oceny przedklinicznej w warunkach in vitro na podstawie
obiecującej oceny cytotoksyczności przeprowadzonej w ramach pracy doktorskiej zgodnie
z normą ISO 10993-5. Ponieważ materiały na bazie chitosanu i ceramiki fosforanowowapniowej są szeroko opisane w dostępnym piśmiennictwie jako w pełni
biokompatybilne i posiadające duży potencjał biomedyczny (Brun i wsp., 2014;
Heinemann i wsp., 2009; Oliveira i wsp., 2006; Pighinelli i Kucharska, 2013),
w badaniach własnych wykorzystałam również materiał zbudowany z chitosanu
i hydroksyapatytu (chit/HA), który stanowił materiał referencyjny i porównawczy dla
nowatorskiego trójskładnikowego rusztowania kostnego. Metoda produkcji biomateriału
chit/HA także została opracowana w ramach pracy doktorskiej (Załącznik 7, pkt II A-2).
Zaplanowane i przeprowadzone przeze mnie badania dotyczyły zarówno oceny
właściwości fizykochemicznych, jak i biologicznych biomateriału chitosan/β-1,3glukan/bioceramika w kontekście ich wpływu na zachowanie komórek w warunkach
in vitro. W trakcie realizacji badań wykorzystałam następujące modele komórkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

prawidłowe mysie preosteoblasty (MC3T3-E1 Subclone 4, ATCC)
prawidłowe ludzkie płodowe osteoblasty (hFOB 1.19, ATCC)
ludzkie osteoblasty wyprowadzone z osteosarkomy (Saos-2, ATCC)
ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste wywodzące się ze szpiku kostnego
(BMDSC, ScienCell Research Laboratories)
ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej
wyizolowane z lipoaspiratu pobranego pod niskim podciśnieniem -200 mmHg
(ADSC-Low)
ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej
wyizolowane z lipoaspiratu pobranego pod wysokim podciśnieniem -700 mmHg
(ADSC-High)
ludzkie monocyty wyprowadzone z białaczki monocytarnej (THP-1, ATCC)
ludzkie makrofagi wywodzące się z linii THP-1

Szczegółowe cele badawcze obejmowały:
 ocenę właściwości fizykochemicznych powierzchni biomateriału chitosan/β-1,3glukan/bioceramika w kontekście ich wpływu na adhezję, rozpłaszczanie (z ang.
spreading) i proliferację osteoblastów in vitro (H2.)
 ocenę przebiegu oraz regulacji procesu kościotworzenia na powierzchni rusztowania
kostnego chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika (H1., H4., H5.)
 ocenę w warunkach in vitro ryzyka wystąpienia stanu zapalnego po potencjalnym
zaimplantowaniu biomateriału chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika (H3.)
 ocenę
potencjału
biomateriału
chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika
jako
implantacyjnego rusztowania kostnego wstępnie zasiedlanego przez autologiczne
komórki macierzyste pacjenta (H5.)
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 dobór najbardziej odpowiedniego źródła komórek macierzystych
wygenerowania tzw. żywego wszczepu w warunkach in vitro (H5.).

w

celu

Wprowadzenie w zagadnienie inżynierii tkankowej kości
W rozwijającej się populacji europejskiej, wciąż pojawiają się tysiące przypadków
ciężkich złamań i ubytków w tkance kostnej, wymagających chirurgicznej interwencji.
We współczesnej medycynie istnieje kilka metod leczenia ubytków kostnych, mających
na celu przyspieszenie procesu regeneracji tkanki kostnej oraz tym samym poprawę
współczynnika sukcesu zabiegów operacyjnych. W przypadku niewielkich ubytków
w kości, najczęściej stosuje się autografty, czyli wszczepy autologiczne, które niosą ze
sobą niewielkie ryzyko odrzutu przez układ immunologiczny pacjenta. Niemniej jednak,
w niektórych przypadkach – takich jak rozległe ubytki kostne, złamania osteoporotyczne
lub ubytki kostne/złamania u pacjentów onkologicznych po przebytej radioterapii –
regeneracja tkanki kostnej jest utrudniona i wymaga zastosowania nowoczesnej strategii
jaką jest inżynieria tkankowa (Dimitriou i wsp., 2011).
Inżynieria tkankowa kości wykorzystuje biomateriały implantacyjne jako rusztowania
– skafoldy (z ang. scaffold) dla komórek macierzystych i osteoprogenitorowych w celu
tymczasowego podtrzymania funkcjonowania, wzrostu oraz organizacji tkanki kostnej
podczas procesu jej regeneracji. Nowatorskie podejście do medycyny regeneracyjnej
kości zakłada wytworzenie metodami inżynierii tkankowej tzw. autologicznego żywego
wszczepu poprzez zasiedlenie w warunkach in vitro rusztowania kostnego komórkami
osteoprogenitorowymi wyprowadzonymi z organizmu pacjenta – biorcy (Rys. 1.)
(Liao i Chen, 2014).

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie nowatorskiej strategii regeneracji tkanki kostnej
z wykorzystaniem produktu inżynierii tkankowej kości (PIT) – autologicznego żywego
wszczepu
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Innowacyjne produkty inżynierii tkankowej (PIT) zawierające komórki macierzyste
pozwalają poprawić proces gojenia kości poprzez ograniczenie tworzenia się zwłóknień
w obrębie biomateriału oraz przyspieszenie procesów angiogenezy i regeneracji
w miejscu implantacji. Niemniej jednak, rekonstrukcja i regeneracja tkanki kostnej
z wykorzystaniem PIT jest nowatorskim podejściem, które wciąż wymaga zrozumienia
ważnych biointerakcji pomiędzy materiałem a komórkami.
Biomateriały do zastosowań w medycynie regeneracyjnej kości powinny posiadać
pewne cechy, które zapewniłyby ich dobre dopasowanie się do miejsca ubytku kostnego,
podtrzymanie funkcjonowania szkieletu poprzez przejęcie obciążeń mechanicznych
w miejscu implantacji oraz optymalne warunki dla procesu angiogenezy i kościotworzenia
w obrębie implantu. Zatem optymalny biomateriał implantacyjny powinien być poręczny
chirurgicznie, posiadać parametry mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, moduł
Young'a) zbliżone do kości ludzkiej oraz dużą makroporowatość sprzyjającą tworzeniu się
nowych naczyń krwionośnych oraz przerastaniu implantu tkanką kostną (Sachot i wsp.,
2014). W przypadku biomateriałów – rusztowań kostnych, służących jako baza do
wygenerowania żywego wszczepu in vitro, największe znaczenie mają ich właściwości
biologiczne oraz interakcje z ludzkimi komórkami, takie jak stymulacja adhezji,
proliferacji oraz różnicowania komórek kościotwórczych w kierunku dojrzałych komórek
tkanki kostnej otoczonych zmineralizowaną macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) –
osteocytów.
Biointerakcje pomiędzy biomateriałem a komórkami
Adhezja i proliferacja komórek
Skafoldy do zastosowań w inżynierii tkankowej kości powinny sprzyjać adhezji oraz
rozpłaszczaniu (z ang. spreading) komórek kościotwórczych, indukując w ten sposób ich
intensywną proliferację na powierzchni wszczepu. Osteoblasty są komórkami
adherentnymi, dlatego ich wstępna adhezja do powierzchni zaimplantowanego
biomateriału jest kluczowa dla zachowania ich prawidłowych funkcji życiowych, takich
jak zdolność proliferacji czy różnicowania i tworzenia nowej tkanki kostnej. Adhezja
komórek do powierzchni implantu jest złożonym procesem, na który składa się kilka
etapów: 1) przyklejenie się komórek do powierzchni materiału, 2) rozpłaszczenie się
komórek oraz 3) silne interakcje pomiędzy komórkami a skafoldem zwane adhezją
fokalną (Scotchford i wsp., 2002). Charakterystycznym przejawem występowania adhezji
fokalnej jest tworzenie się tzw. płytek adhezji fokalnej (FAP), które są subkomórkowymi
strukturami w miejscu przyklejenia komórki do biomateriału, które pośredniczą
w wiązaniu aktynowego cytoszkieletu do zewnątrzkomórkowego środowiska,
np. powierzchni biomateriału (Chorev i wsp., 2014).
Zaraz po implantacji biomateriału, jego powierzchnia zostaje pokryta warstwą białek
osocza, które rozpoznawane są przez komórki biorcy. Zatem, osteoblasty nie wchodzą
w interakcje bezpośrednio z rusztowaniem kostnym, lecz z zaadsorbowanymi do jego
powierzchni białkami osocza (Rys. 2.). W ludzkiej krwi w największych ilościach
występują: albumina, fibrynogen oraz immunoglobuliny G. Niemniej jednak, wśród
białek osocza można również znaleźć białka adhezyjne: fibronektynę, lamininę,
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witronektynę, zawierające charakterystyczną sekwencję aminokwasową RGD (argininaglicyna-kwas asparaginowy), która wiąże się z błonowymi receptorami integrynowymi na
powierzchni osteoblastów i w ten sposób pośredniczy w ich adhezji do powierzchni
implantu (Ercan i Webster, 2008).

Rys. 2. Główny mechanizm adhezji osteoblastów do powierzchni biomateriałów
Adsorpcja białek osocza, a więc również adhezja osteoblastów i komórek
macierzystych do biomateriału, w dużej mierze zależy od właściwości jego powierzchni,
takich jak: topografia, skład chemiczny, zwilżalność oraz energia powierzchniowa.
Osteoblasty najłatwiej ulegają adhezji do polarnych i obdarzonych dodatnim ładunkiem
powierzchni (Chang i Wang, 2011). Obecność pewnych grup funkcyjnych na powierzchni
biomateriału determinuje adsorpcję fibronektyny i tym samym również wpływa na
adhezję osteoblastów. Powinowactwo fibronektyny do poszczególnych grup funkcyjnych
można przedstawić następująco: OH > COOH = NH2 > CH3 (Keselowsky i wsp., 2003).
Ponadto, powierzchnie charakteryzujące się dużą szorstkością oraz zwilżalnością
(hydrofilowością) wykazują zdolność do wzmożonej adsorpcji białek osocza, co indukuje
adhezję osteoblastów do biomateriału (Chang i Wang, 2011; Ercan i Webster, 2008).
Zatem zmieniając właściwości fizykochemiczne powierzchni biomateriału oraz jego
topografię można do pewnego stopnia kontrolować jego zdolność do adsorpcji białek
i tym samym adhezję komórek do implantu.
Różnicowanie osteogenne
Rusztowania kostne, służące jako baza do wygenerowania autologicznego żywego
wszczepu kostnego, powinny sprzyjać procesom kościotwórczym w obrębie implantu
poprzez stymulację różnicowania komórek osteoprogenitorowych i osteoblastów. Biorąc
pod uwagę wpływ biomateriału na proces różnicowania osteogennego, można wyróżnić
trzy typy implantów kostnych: osteokonduktywne, osteoinduktywne oraz
osteostymulujące.
Materiały osteokonduktywne sprzyjają adhezji, proliferacji i tworzeniu ECM przez
komórki już częściowo zróżnicowane – preosteoblasty i osteoblasty, wspomagając w ten
sposób regenerację tkanki kostnej. Biomateriały te nie mają zdolności indukcji procesu
różnicowania komórek osteoprogenitorowych i macierzystych w kierunku osteoblastów.
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Zatem ich pozytywne oddziaływanie na proces kościotwórczy ogranicza się wyłącznie do
zapewniania dogodnego podłoża dla procesów komórkowych. W przeciwieństwie do
materiałów osteokonduktywnych, biomateriały osteoinduktywne stymulują rekrutację
i różnicowanie osteogenne komórek macierzystych i osteoprogenitorowych w kierunku
osteoblastów (Albrektsson i Johansson, 2001). Do tej grupy wszczepów można zaliczyć
autografty lub PIT zawierające w swoim składzie czynniki wzrostu np. białka
morfogenetyczne kości (BMP). Odmienną grupę implantów stanowią materiały
osteostymulujące, które intensyfikują proces różnicowania osteogennego lub/i
osteoindukcję, mimo że same nie posiadają właściwości osteinduktywnych.
Proces różnicowania komórek osteoprogenitorowych przebiega poprzez komórki
częściowo zróżnicowane – preosteoblasty, aż do dojrzałych komórek kościotwórczych –
osteoblastów. Osteoblasty mają zdolność syntezy białek ECM (głównie kolagenu typu I,
osteokalcyny, osteopontyny i sialoprotein kości) oraz tworzenia minerału kostnego
w postaci fosforanów wapnia, które odkładane są w obrębie organicznej macierzy,
tworząc silną, zwartą i zmineralizowaną tkankę (Hong D i wsp., 2010; Id Boufker i wsp.,
2010). Osteoblasty otoczone zmineralizowaną ECM tracą zdolność podziałów
komórkowych i stanowią najbardziej dojrzałe komórki kości – osteocyty.
Różnicowanie osteogenne jest wieloetapowym procesem, w którym można wyróżnić
trzy główne fazy. Każdy etap różnicowania charakteryzuje się obecnością typowych dla
siebie markerów, będących wskaźnikami przebiegu procesu kościotworzenia (Rys. 3.).

Rys. 3. Poziom najbardziej charakterystycznych markerów kościotworzenia na każdym etapie
procesu różnicowania osteogennego

Pierwszy etap to faza proliferacji, podczas której komórki wykazują intensywne
podziały komórkowe oraz produkują niektóre białka ECM, głównie fibronektynę
i kolagen typu I (Kol I), który w ostatnim etapie procesu różnicowania służy jak matryca,
na której odkładane są złogi fosforanów wapnia (Neve i Corrado, 2011; Postiglione
i wsp., 2003). Pierwsza faza różnicowania osteogennego charakteryzuje się brakiem lub
niskim poziomem aktywności frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej (bALP) oraz brakiem
aktywności mineralizacyjnej komórek (Id Boufker i wsp., 2010). Cechą charakterystyczną
drugiego etapu różnicowania (faza syntezy ECM) jest zahamowanie podziałów
komórkowych oraz aktywacja genów związanych z syntezą i dojrzewaniem ECM (bALP,
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Kol I, białka Gla macierzy). W drugiej fazie, komórki wykazują bardzo wysoki poziom
aktywności bALP oraz niską aktywność mineralizacyjną (Hong D i wsp., 2010; Id
Boufker i wsp., 2010; Neve i Corrado, 2011). Trzeci etap różnicowania jest ściśle
związany z procesem mineralizacji ECM. Osteoblasty produkują duże ilości białek
mających zdolność wiązania fosforanów wapnia i uczestniczących w procesie kalcyfikacji
ECM, głównie osteokalcynę (OC) i osteopontynę (OP). Charakterystyczne dla tego etapu
jest nagłe obniżenie poziomu aktywności bALP z wysokiego do umiarkowanego oraz
bardzo duża aktywność mineralizacyjna komórek (Id Boufker i wsp., 2010; Neve
i Corrado, 2011).
Efektem intensywnego procesu różnicowania komórek jest tworzenie nowej,
zmineralizowanej tkanki kostnej. Dlatego ważną cechą rusztowań kostnych jest ich
zdolność do sprzyjania, a najlepiej intensyfikowania różnicowania osteogennego,
z którym związana jest synteza i mineralizacja ECM kości. Poprzez długoterminową
hodowlę w warunkach in vitro osteoblastów lub komórek macierzystych na powierzchni
skafoldu, a następnie analizę markerów charakterystycznych dla każdego etapu
różnicowania osteogennego, można w stosunkowo łatwy sposób uzyskać wiele cennych
informacji dotyczących procesu kościotworzenia na rusztowaniu kostnym.
Aktywacja monocytów/makrofagów
Rusztowania kostne przeznaczone do długoterminowej implantacji zazwyczaj są
selekcjonowane na podstawie analizy ich właściwości mechanicznych, toksyczności oraz
zdolności do stymulacji adhezji, proliferacji i różnicowania osteoblastów. Niemniej
jednak, skafoldy do zastosowań w inżynierii tkankowej kości powinny również ulegać
dobrej osseointegracji z kością pacjenta i nie wywoływać odpowiedzi zapalnej na ciało
obce, jakim jest zaimplantowany biomateriał (Brodbeck i wsp., 2002).
W ciągu kilku sekund/minut od implantacji biomateriału w miejsce ubytku kostnego,
implant zostaje pokryty warstwą białek osocza, które są rozpoznawane przez leukocyty
(Brevig i wsp., 2005; Sridharan i wsp., 2015). Za adhezję i aktywację komórek
immunologicznych pacjenta, odpowiedzialna jest przede wszystkim adsorpcja
fibrynogenu do powierzchni biomateriału. W ciągu ok. 4-8 godzin od implantacji,
komórki gospodarza – głównie monocyty i fibroblasty – migrują w miejsce ubytku
kostnego, rozpoznają fibrynogen zaadsorbowany do skafoldu i ulegają adhezji do jego
powierzchni (Tang, 2000). Przyklejone monocyty różnicują się do makrofagów, które
w odpowiedzi na obecność ciała obcego, ulegają fuzji tworząc komórki olbrzymie
wielojądrzaste typu około ciała obcego (z ang. multinucleated foreign body giant cells)
(Brodbeck i wsp., 2002; Tang, 2000). Po kilku dniach od implantacji, powierzchnia
biomateriału pokryta jest warstwą tkanki włóknistej (fibroblastami i kolagenem),
makrofagami oraz komórkami olbrzymimi typu około ciała obcego (Tang, 2000).
Długotrwały stan zapalny (3-4 tygodnie) może doprowadzić do utworzenia torebki
włóknistej i tkanki ziarniniakowej wokół implantu, uniemożliwiają jego osseointegrację
(Sridharan i wsp., 2015).
Aktywowane przez zaimplantowany biomateriał fagocyty uwalniają wiele czynników
wzrostu, cytokin prozapalnych i profibrotycznych, np. IL-1β, VEGF, TNF-α, MCP-1,
MIP-1α, IL-2, IL-6, IL-4, IL-10 (Brodbeck i wsp., 2002; Li i wsp., 2011). Aktywowane
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makrofagi mogą również generować reaktywne formy tlenu – intermediaty (ROI),
działające toksycznie na sąsiadujące komórki w mikrośrodowisku oraz powodujące
oksydacyjnie uszkodzenie biomateriału (Sridharan i wsp., 2015). Podczas gdy ostra faza
stanu zapalnego – występującą w ciągu pierwszych 48 godzin od implantacji biomateriału
– jest niezbędna dla prawidłowego procesu gojenia, to przedłużający się przewlekły stan
zapalny zaburza zdolności regeneracyjne w obrębie materiału i utrudnia tworzenie się
nowej tkanki kostnej (Sidney i wsp., 2015; Sridharan i wsp., 2015).
Obecnie, modele zwierzęce są pierwszym wyborem naukowców w celu oceny
odpowiedzi komórek układu immunologicznego na biomateriał. Niemniej jednak, postęp
naukowy w dziedzinie biologii molekularnej pozwala z powodzeniem dokonać wstępnej
oceny potencjalnego stanu zapalnego po implantacji biomateriału w warunkach in vitro,
wykorzystując do tego celu technikę qRT-PCR, czułe testy immunoenzymatyczne
(ELISA), czy tzw. multipleksowane testy immunologiczne do oznaczania cytokin (z ang.
multiplexed cytokine immunoassay) (Li i wsp., 2011). Pomimo tego, w dostępnym
piśmiennictwie wciąż jest stosunkowo niewiele doniesień literaturowych opisujących
wykorzystanie modeli komórkowych in vitro do oceny odpowiedzi immunologicznej
wywołanej przez skafold.
Komórki osteoprogenitorowe
Główną koncepcją nowoczesnej inżynierii tkankowej kości jest wytworzenie
biokompatybilnego skafoldu, który może być zasiedlony przez komórki
osteoprogenitorowe pacjenta w celu produkcji w warunkach in vitro klinicznie
użytecznego żywego wszczepu kostnego (Liao i Chen, 2014; Marolt i wsp., 2010). Poza
komórkami osteoprogenitorowymi, skafoldy mogą w swoim składzie zawierać czynniki
wzrostu (np. BMP) lub cytokiny w celu nadania im właściwości osteoinduktywnych
i przyspieszenia w ten sposób tworzenia nowej kości w miejscu implantacji (Rys. 4.).
Zatem PIT jest zazwyczaj kombinacją 2 lub 3 składowych: biomateriału (skafoldu),
komórek osteoprogenitorowych i/lub czynników wzrostu/cytokin (Liao i Chen, 2014).
Wytworzenie żywego wszczepu w warunkach in vitro wymaga pozyskania od
pacjenta bardzo dużej ilości komórek osteoprogenitorowych, mających zdolność
produkowania ECM kości. Multipotencjalne mezenchymalne somatyczne (dorosłe)
komórki macierzyste zdolne do różnicowania w kierunku linii osteoblastycznej, zdają się
być bardzo dobrym źródłem komórek osteoprogenitorowych w celu produkcji metodami
inżynierii tkankowej autologicznego wszczepu. Mezenchymalne komórki macierzyste
wywodzące się ze szpiku kostnego (BMDSC) są najlepiej poznanymi
i scharakteryzowanymi somatycznymi komórkami macierzystymi, które są preferencyjnie
wybierane jako źródło komórek osteoprogenitorowych w inżynierii tkankowej kości (Liao
i Chen, 2014; Marolt i wsp., 2010). Niemniej jednak, izolacja komórek BMDSC związana
jest z bolesną i inwazyjną procedurą pozyskania szpiku kostnego, co z kolei może
potencjalnie narazić pacjenta na różne komplikacje np. infekcje (Levi i Longaker, 2011;
Liao i Chen, 2014).
W ostatnim czasie, naukowcy odkryli w tkance tłuszczowej inne, co ważne, łatwo
dostępne i obfite źródło somatycznych komórek macierzystych (Levi i Longaker, 2011;
Liao i Chen, 2014; Zomorodian i wsp., 2012). Mezenchymalne komórki macierzyste
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wywodzące się z tkanki tłuszczowej (ADSC) mają porównywalną do BMDSC
morfologię, fenotyp i zdolność różnicowania w kierunku kilku linii rozwojowych.
Co istotniejsze, komórki ADSC mogą być bardzo łatwo pozyskane w dużej ilości podczas
zabiegu liposukcji lub lipektomii. Komórki ADSC stanowią ok. 1-5% wszystkich
jądrzastych komórek w lipoaspiracie (Jurgens i wsp., 2008). Natomiast aspirat szpiku
kostnego zawiera bardzo małą ilość komórek macierzystych – od 0,001% do 0,01%
wszystkich komórek jądrzastych (Pittenger i wsp.,1999). Cechą odróżniającą komórki
ADSC od BMDSC, jest ich zdolność zachowania niezmienionego potencjału
proliferacyjnego i osteogennego wraz z wydłużającym się wiekiem organizmu, dzięki
czemu mogą być łatwo wyizolowane z tłuszczu nawet starszych pacjentów (Liao i Chen,
2014; Zomorodian i wsp., 2012). Jednakże, należy pamiętać, że komórki ADSC mogą
wykazywać różne cechy w zależności od lokalizacji tkanki tłuszczowej, z której zostały
wyizolowane, jak również w zależności od warunków/parametrów zastosowanych
podczas zabiegu liposukcji (Jurgens i wsp., 2008; Levi i Longaker, 2011).

Rys. 4. Warianty implantów typu PIT stosowanych w medycynie regeneracyjnej kości
Pomimo że tkanka tłuszczowa jest bardziej obfitym i łatwiej dostępnym źródłem
somatycznych komórek macierzystych niż szpik kostny, niektórzy naukowcy uważają,
że komórki ADSC posiadają znacząco mniejszy potencjał różnicowania osteogennego niż
komórki BMDSC (Kashani i wsp., 2009; Shafiee i wsp., 2011; Vishnubalaji i wsp., 2012).
Dlatego wśród społeczności naukowej opinia dotycząca najbardziej optymalnego źródła
komórek macierzystych do zastosowań w inżynierii tkankowej kości, wciąż jest bardzo
podzielona.
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Omówienie wyników badań
Ocena właściwości fizykochemicznych skafoldu chitosan/β-1,3-glukan/HA
w kontekście ich wpływu na adhezję osteoblastów (H2.)
H2. Przekora A., Benko A., Blazewicz M., Ginalska G., Hybrid chitosan/β-1,3-glucan matrix of bone scaffold enhances
osteoblast adhesion, spreading, and proliferation via promotion of serum protein adsorption. Biomed. Mater.,
2016, 11(4): 045001 doi: 10.1088/1748-6041/11/4/045001 IF = 2,469, punkty MNiSW = 30

Podczas prowadzenia w ramach pracy doktorskiej badań zaobserwowałam,
że biomateriały na bazie bioceramiki zawierające w swoim składzie macierz chitosanowoglukanową, bardziej sprzyjają adhezji i proliferacji komórek kościotwórczych niż
materiały zawierające macierz zbudowaną wyłącznie z chitosanu (Załącznik 7, pkt II A3), który jest znany ze swojej wysokiej biokompatybilności oraz pozytywnego wpływu na
adhezję komórek (Muzzarelli, 2009). W związku z powyższym, postanowiłam
kontynuować badania rozpoczęte w ramach pracy doktorskiej i poszukać przyczyny
lepszej adhezji komórek do powierzchni materiału zawierającego w swoim składzie obok
chitosanu również β-1,3-glukan, porównując właściwości fizykochemiczne macierzy
chitosanowej (chit) oraz macierzy chitosanowo-glukanowej (chit/glu).
W ramach prowadzonych badań, porównałam zwilżalność (hydrofilowość), swobodną
energię powierzchniową oraz skład chemiczny (grupy funkcyjne obecne na powierzchni
próbek) macierzy chit oraz chit/glu. Analizę właściwości fizykochemicznych macierzy
polisacharydowych wykonałam we współpracy z Katedrą Biomateriałów Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Jednym z ważniejszych aspektów prowadzonych przeze mnie badań było wykazanie
metodą Fourierowskiej spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni
(ATR-FTIR) obecności chemicznych interakcji pomiędzy ugrupowaniem C=OHN
N-acetyloglukozaminowej podjednostki chitosanu a grupami OH podjednostek
glukozowych β-1,3-glukanu, a więc udowodnienie, że dodatek β-1,3-glukanu do
chitosanu skutkuje powstaniem hybrydowej – a nie kompozytowej – macierzy
chitosan/glukan. Niemniej jednak, w przyszłości planuję wykonać dodatkowo analizę
XRD lub NMR aby w pełni potwierdzić powyższe obserwacje. Warto zaznaczyć,
że materiały hybrydowe mają przewagę nad kompozytami – w których dochodzi
wyłącznie do wymieszania składowych materiału – ponieważ wykazują większą
stabilność oraz lepsze właściwości mechaniczne i degradacyjne niż typowe materiały
kompozytowe (Sachot i wsp., 2014). Ponadto, utworzenie hybrydowej macierzy
chitosanowo-glukanowej mogło znacząco wpłynąć na właściwości fizykochemiczne
powstałego materiału i tym samym na adsorpcję białek osocza/surowicy, która jest
kluczowa dla adhezji komórek (H2.).
Analiza z wykorzystaniem goniometru (metoda siedzącej kropli) wykazała,
że zwilżalność obydwu testowanych macierzy (chit i chit/glu) była porównywalna, co
było najprawdopodobniej spowodowane dużymi podobieństwami w strukturze
chemicznej polimerów, z których były zbudowane. Wyniki pomiaru zwilżalności
powierzchni, wykazały, że obie macierze miały lekko hydrofobowy charakter, ponieważ
wartości kąta zwilżania oznaczone dla testowanych powierzchni były stosunkowo
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duże (θ > 100˚). Na podstawie pomiarów kąta zwilżania z wykorzystaniem cieczy
polarnej – ultraczystej wody i cieczy niepolarnej – dijodometanu, dokonałam również
kalkulacji wartości swobodnej energii powierzchniowej oraz jej niezależnych składowych
tj. dyspersyjnej i polarnej (metoda Owens’a-Wendt’a, znana również jako OWRK).
Przeprowadzone wyliczenia swobodnej energii powierzchniowej wykazały, że na
powierzchni obydwu macierzy – chit i chit/glu, przeważała składowa niepolarna
(dyspersyjna), co z pewnością odpowiadało za ich hydrofobowy charakter. Niemniej
jednak, powierzchnia macierzy chit/glu charakteryzowała się nieznacznie większym
udziałem składowej polarnej energii powierzchniowej, która pozytywnie wpływa na
adsorpcję białek (H2.).
Co ciekawe, hydrofobowość powierzchni obydwu macierzy była widoczna jedynie
podczas pierwszych kilku sekund kontaktu kropli wody z powierzchnią próbek, kiedy to
jedynie ugrupowania chemiczne znajdujące się na najbardziej zewnętrznej powierzchni
macierzy polisacharydowych były podatne na interakcje z cząsteczkami wody.
Wydłużony do kilku minut kontakt powierzchni próbek z wodą, skutkował
“rozpłaszczeniem się” kropli cieczy i znaczącym zmniejszeniem wartości kąta zwilżania,
świadczącym o dużej hydrofilowości testowanych macierzy. Biorąc pod uwagę strukturę
chemiczną chitosanu i β-1,3-glukanu (Rys. 5.), wyciągnęłam wniosek, że podczas
suszenia macierzy polisacharydowych przed eksperymentem z użyciem goniometru, ich
polarne grupy funkcyjne (takie jak OH- i NH3+) zostały uwięzione wewnątrz próbek,
redukując w ten sposób wartość składowej polarnej energii powierzchniowej oraz
obniżając zwilżalność powierzchni. Natomiast wydłużony kontakt próbek z wodą
umożliwił absorpcję jej cząsteczek w głąb materiałów, gdzie były obecne uwięzione
polarne grupy funkcyjne, co dało efekt powierzchni hydrofilowej (H2.).

Rys. 5. Struktura chemiczna (a) chitosanu i (b) β-1,3-glukanu (kurdlanu)
Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem, biomateriały posiadające bardziej polarne
i hydrofilowe powierzchnie, wykazują zwiększoną adsorpcję białek osocza/surowicy, co
pozytywnie wpływa na adhezję komórek (Chang i Wang, 2011; Ercan i Webster, 2008).
Zatem kolejnym celem moich badań było porównanie zdolności biomateriałów
chitosan/hydroksyapatyt (chit/HA) i chitosan/β-1,3-glukan/hydroksyapatyt (chit/glu/HA)
do adsorpcji różnych białek obecnych we krwi (fibronektyny, lamininy i białek surowicy
bydlęcej) oraz ocena wpływu zaadsorbowanych białek na adhezję, rozpłaszczanie
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(morfologię) i proliferację komórek kościotwórczych. W celu realizacji założonego celu
badawczego wykorzystałam linię komórkową prawidłowych mysich preosteoblastów
(MC3T3-E1 Subclone 4), która uważana jest za bardzo dobry model in vitro komórek
tkanki kostnej.
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że materiał zawierający w swoim składzie
hybrydową macierz chitosanowo-glukanową (chit/glu/HA) adsorbował ponad dwukrotnie
więcej lamininy i fibronektyny niż materiał chit/HA. Ponadto, trójskładnikowy skafold
posiadał również istotnie większą zdolność wiązania białek płodowej surowicy bydlęcej
(FBS), która stanowi podstawową suplementację pożywek wzrostowych stosowanych
w hodowlach komórkowych in vitro. Lepsza adsorpcja białek do powierzchni
biomateriału chit/glu/HA była najprawdopodobniej efektem większego udziału składowej
polarnej na powierzchni macierzy chit/glu oraz liczniejszych grup OH w strukturze
β-1,3-glukanu w porównaniu do chitosanu (Rys. 5.), które znane są ze swojej zdolności
promowania adsorpcji fibronektyny (Keselowsky i wsp., 2003) oraz stymulowania adhezji
i rozpłaszczania komórek (Lee i wsp., 1994) (H2.).
Przed eksperymentami z wykorzystaniem modelu osteoblastów in vitro, biomateriały
chit/HA i chit/glu/HA były preinkubowane przez 3 godziny w: 1) buforze PBS (kontrola),
2) roztworze fibronektyny o stężeniu 200 µg/ml, 3) roztworze lamininy o stężeniu
200 µg/ml i 4) 25% roztworze FBS, po czym dokonałam ich inokulacji zawiesiną
preosteoblastów MC3T3-E1 w celu porównania zachowania komórek na powierzchniach
ze wstępnie zaadsorbowanymi białkami. Przeprowadzone eksperymenty in vitro
wykazały, że preinkubacja biomateriałów z fibronektyną i lamininą skutkowała znacznie
efektywniejszą adhezją preosteoblastów linii MC3T3-E1 do powierzchni chit/glu/HA (ok.
4 x 104 przyklejonych komórek) w porównaniu do biomateriału chit/HA (ok. 3 x 104
przyklejonych komórek). Obserwacja ta była zgodna z wynikami analizy ilości
zaadsorbowanego białka do powierzchni testowanych skafoldów, która wykazała
zwiększoną zdolność biomateriału chit/glu/HA do adsorpcji fibronektyny, lamininy
i białek FBS. W związku z powyższym, wyciągnęłam wniosek, że lepsza adhezja
komórek do materiału chit/glu/HA była wynikiem wzmożonej adsorpcji białek
osocza/surowicy do jego powierzchni.
Stosunkowo duża ilość zaadsorbowanych białek do powierzchni materiału chit/glu/HA
oraz liczne grupy OH, które zostały wprowadzone do macierzy chit/glu wraz z jej
komponentem glukanowym, wywarły również pozytywny wpływ na rozpłaszczanie oraz
proliferację komórek kościotwórczych. Obserwacja z użyciem skanującego laserowego
mikroskopu konfokalnego (CLSM) wykazała, że komórki MC3T3-E1 obecne na
powierzchni skafoldu chit/glu/HA nie tylko były lepiej rozpłaszczone, ale również miały
bardziej rozbudowaną strukturę cytoszkieletu w porównaniu do preosteoblastów na
powierzchni próbki chit/HA. Natomiast analiza proliferacji komórek na powierzchniach
biomateriałów wykazała, że adsorpcja fibronektyny oraz białek FBS miała krytyczny
wpływ na szybkie podziały komórkowe, podczas gdy związanie lamininy było przede
wszystkim odpowiedzialna za prawidłową morfologię i dobre rozpłaszczenie komórek
(co również pozytywnie oddziaływało na ich proliferację) (H2.).
Przed wykonaniem testów z wykorzystaniem modeli komórkowych in vitro, chłonne
biomateriały (np. na bazie ceramiki) są całkowicie nasączane wodnym roztworem,
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najczęściej pełnym podłożem hodowlanym zawierającym FBS lub buforem PBS.
Przeprowadzone przeze mnie eksperymenty wyraźnie pokazały, że wybór roztworu,
w którym moczone są próbki przed wykonaniem eksperymentów in vitro, może mieć
ogromny wpływ na adhezję komórek i tym samym na otrzymane wyniki badań. Zatem,
naukowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na rodzaj roztworu, w którym
przygotowywane są skafoldy do analiz biokompatybilności w warunkach in vitro.
Otrzymane wyniki analiz fizykochemicznych oraz eksperymentów biologicznych
wykazały, że modyfikacja chitosanowej macierzy polisacharydowej za pomocą
β-1,3-glukanu skutkuje powstaniem hybrydowej macierzy chitosanowo-glukanowej
charakteryzującej się większym udziałem składowej polarnej swobodnej energii
powierzchniowej oraz liczniejszymi grupami OH w porównaniu do macierzy
chitosanowej. Natomiast materiał chit/glu/HA – zawierający hybrydową macierz
chitosanowo-glukanową – wykazuje zwiększoną zdolność adsorpcji białek
osocza/surowicy, co z kolei poprawia adhezję, rozpłaszczanie oraz proliferację
osteoblastów na jego powierzchni. Zatem nie tylko skafold chit/glu/HA, ale również sama
w sobie macierz chitosanowo-glukanowa jest obiecującym materiałem do zastosowań
biomedycznych np. jako baza do modyfikacji implantów kostnych w celu zwiększenia ich
biokompatybilności.
Ocena procesu kościotworzenia
glukan/bioceramika (H1., H5.)

na

powierzchni

skafoldu

chitosan/β-1,3-

H1. Przekora A., Ginalska G., Enhanced differentiation of osteoblastic cells on novel chitosan/β-1,3-glucan/bioceramic
scaffolds for bone tissue regeneration. Biomed. Mater., 2015, 10: 015009 doi:10.1088/1748-6041/10/1/015009
IF = 3,361, punkty MNiSW = 30
H5. Przekora A., Vandrovcova M., Travnickova M., Pajorova J., Molitor M., Ginalska G., Bacakova L., Evaluation of the
potential of chitosan/β-1,3-glucan/HA material as scaffold for living bone graft production in vitro by comparison
of ADSC and BMDSC behaviour on its surface. Biomed. Mater., 2017, 12: 015030 doi: 10.1088/1748-605X/aa56f9
IF = 2,469, punkty MNiSW = 30

Prawidłowy proces kościotwórczy na powierzchni rusztowań kostnych jest kluczowy dla
szybkiej regeneracyji w miejscu implantacji. W celu precyzyjnej oceny przebiegu procesu
kościotworzenia
na
powierzchni
nowatorskiego
skafoldu
chitosan/β-1,3glukan/bioceramika wykorzystałam trzy modele komórkowe: 1) prawidłowe mysie
preosteoblasty (MC3T3-E1 Subclone 4), 2) prawidłowe ludzkie płodowe osteoblasty
(hFOB 1.19) oraz 3) ludzkie osteoblasty wyprowadzone z osteosarkomy (Saos-2) (H1.).
Osteosarkoma jest uważana za chorobę nowotworową związaną z przerwaniem
procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku
osteoblastów. Zatem osteoblasty linii Saos-2 są komórkami już częściowo
zróżnicowanymi, wykazującymi ekspresję genów dla niektórych markerów procesu
różnicowania. Komórki te znane są przede wszystkim z ekstremalnie wysokiej aktywności
bALP (Czekanska i wsp., 2012; Murray i wsp., 1987). W związku z powyższym,
w badaniach własnych osteoblasty linii Saos-2 stanowiły dla mnie również pozytywną
kontrolę procesu różnicowania osteogennego oraz punkt odniesienia dla pozostałych
modeli komórkowych – MC3T3-E1 i hFOB 1.19. Warto zaznaczyć, że wykorzystane
przeze mnie w badaniach komórki linii MC3T3-E1 Subclone 4 i hFOB 1.19 są zalecane
przez amerykański bank komórek ATCC jako modele do badania procesu różnicowania
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osteogennego, ponieważ wykazują cechy oraz zachowanie zbliżone do pierwotnych
osteoblastów.
Dwufazowa ceramika fosforanowo-wapniowa (BCP), którą stanowi mieszanina HA
i TCP, uważana jest za bardziej bioaktywną niż HA występujący solo (Ebrahimi i wsp.,
2017). Dlatego, przetestowałam dwa warianty rusztowania kostnego chitosan/β-1,3glukan/bioceramika: 1) materiał zawierający w swoim składzie hydroksyapatyt
(chit/glu/HA) oraz 2) kompozyt zawierający mieszaninę HA/β-TCP (chit/glu/HT).
Różnicowanie osteogenne jest podzielone na trzy występujące po sobie fazy:
proliferacji, syntezy ECM i mineralizacji ECM. Każda z wymienionych faz wyróżnia się
charakterystycznym dla siebie poziomem aktywności bALP (Rys. 3.). Pojawienie się
aktywności bALP w hodowli komórek świadczy o rozpoczęciu procesu różnicowania
osteogennego i inicjacji fazy proliferacji komórek, natomiast najwyższy poziom
aktywności tego enzymu jest charakterystyczny dla drugiej fazy – syntezy ECM (Neve
i Corrado, 2011; Postiglione i wsp., 2003). Zatem proces różnicowania osteogennego
można w stosunkowo łatwy sposób monitorować poprzez oznaczenie aktywności bALP
w hodowli komórek kościotwórczych.
W pierwszym etapie badań, podczas długoterminowej (20 dni) hodowli osteoblastów
na powierzchni skafoldów, co 4 dzień oznaczałam aktywność bALP, aby wstępnie
oszacować interwały czasowe, w których najprawdopodobniej występują poszczególne
fazy różnicowania osteogennego. Ze względu na fakt, że biomateriały chit/glu/HA
i chit/glu/HT nie zawierają w swoim składzie czynników o właściwościach
osteoinduktywnych, proces różnicowania osteogennego zaindukowałam poprzez
suplementację pożywki hodowlanej za pomocą kwasu askorbinowego, β-glicerofosforanu
oraz deksametazonu. W eksperymencie tym, wykonałam oznaczenie aktywności bALP
metodą kolorymetryczną, wykorzystując p-nitrofenylofosforan (pNPP) jako substrat dla
enzymu. Na podstawie analizy aktywności bALP, wyznaczyłam 3 interwały czasowe,
które brałam pod uwagę w kolejnych eksperymentach: 4 dzień w celu detekcji fazy
proliferacji (niski poziom bALP), 14 dzień w celu detekcji fazy syntezy ECM (wysoki
poziom bALP) oraz 20 dzień w celu oceny mineralizacji ECM (umiarkowany poziom
bALP) (H1.).
Kolejnym celem moich badań było oznaczenie w wybranych interwałach czasowych
(4, 14 i 20 dzień) poziomu markerów procesu kościotworzenia, charakterystycznych dla
każdego etapu różnicowania osteogennego (bALP, Kol I, OC). Tym razem, dokonałam
oceny aktywności bALP w hodowlach osteoblastów prowadzonych na powierzchni
skafoldów za pomocą bardzo czułych testów immunoenzymatycznych, specyficznych dla
enzymów mysich i ludzkich. Przeprowadzony eksperyment dowiódł, że oba testowane
biomateriały (chit/glu/HA i chit/glu/HT) wykazywały zdolność zwiększania aktywności
bALP w hodowlach ludzkich komórek kościotwórczych (hFOB 1.19 i Saos-2). Co więcej,
w przypadku prawidłowych ludzkich osteoblastów (hFOB 1.19), biomateriał chit/glu/HA
powodował niemalże dwukrotny wzrost aktywności bALP (w 14 dniu – 5 U/l, w 20 dniu
– 4,1 U/l) w porównaniu do hodowli kontrolnej prowadzonej na polistyrenie (w 14 dniu –
2,7 U/l, w 20 dniu – 1,9 U/l). W przeciwieństwie do materiału chit/glu/HA, rusztowanie
kostne zawierające ceramikę BCP (chit/glu/HT) powodowało tylko nieznaczny wzrost
aktywności tego enzymu w hodowlach hFOB 1.19 i Saos-2. Natomiast, w hodowlach
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mysich preosteoblastów (MC3T3-E1) prowadzonych na testowanych materiałach, nie
zaobserwowałam znaczących różnić w aktywności bALP w porównaniu do hodowli
kontrolnej. Wykonane testy ELISA z użyciem trzech różnych modeli komórkowych
wyraźnie dowiodły, że oba skafoldy nie tylko umożliwiają prawidłowy przebieg procesu
różnicowania osteogennego, ale również mają zdolność zwiększania aktywności
kluczowego enzymu dla tego procesu – bALP (H1.). Fosfataza alkaliczna pełni ważną
rolę podczas procesu tworzenia nowej tkanki kostnej – głównie kalcyfikacji ECM,
ponieważ zapewnia wysokie stężenie fosforanów w miejscu odkładania się minerału
kostnego (Roudsari i Mahjoub, 2012). Zatem zwiększona aktywność tego enzymu
podczas różnicowania osteogennego jest zjawiskiem bardzo pożądanym.
Testy ELISA posłużyły mi również do oznaczenia w hodowlach komórek
kościotwórczych poziomu osteoklacyny (OC), która jest markerem dojrzałych
osteoblastów i późnego etapu procesu różnicowania osteogennego. Około 60-90%
zsyntetyzowanej de novo OC wiąże się z HA podczas mineralizacji ECM. Pozostałe
białko jest uwalniane do krwioobiegu/podłoża hodowlanego, gdzie może być oznaczone
jako bardzo specyficzny marker kościotworzenia (Neve i Corrado, 2011).
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że testowane biomateriały stymulowały
wzmożoną produkcję OC wyłącznie przez komórki mysie – MC3T3-E1. Co więcej,
skafold chit/glu/HA posiadał większą zdolność do pobudzania produkcji OC niż materiał
chit/glu/HT. W 20 dniu doświadczenia, komórki linii MC3T3-E1 hodowane na
powierzchni chit/glu/HA syntetyzowały niemalże dwukrotnie więcej OC (11,9 ng/ml) niż
komórki kontrolne na polistyrenie (6,6 ng/ml). W przeciwieństwie do osteoblastów
mysich, supernatanty zebrane znad hodowli ludzkich osteoblastów (hFOB 1.19 i Saos-2)
prowadzonych na skafoldach zawierały nieznacznie mniej OC w porównaniu do komórek
kontrolnych. Co ważne, najniższe stężenia OC odnotowałam w pożywkach zebranych
znad komórek hFOB1.19 i Saos-2 hodowanych na powierzchni biomateriału chit/glu/HT,
co sugeruje przewagę ceramiki HA nad BCP w kontekście jej wpływu na proces
różnicowania osteogennego (H1.).
Podczas różnicowania osteogennego, komórki kosciotwórcze produkują różne białka
ECM, z których aż 80% stanowi kolagen typu I (Kol I). W przeciwieństwie do OC, która
jest markerem późnej fazy różnicowania, Kol I jest produkowany przez osteoblasty
począwszy od fazy proliferacji. Niemniej jednak, największe ilości tego białka są
produkowane i odkładane w ECM w fazie II – syntezy ECM (Neve i Corrado, 2011).
Kolagen typu I zdeponowany w ECM osteoblastów rosnących na skafoldach został przeze
mnie zwizualizowany metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DIF) za pomocą
CLSM. Obserwacja z użyciem mikroskopu konfokalnego dowiodła, że w 20 dniu
doświadczenia ludzkie komórki kościotwórcze (hFOB 1.19 i Saos-2) hodowane na
powierzchni rusztowań kostnych były w bardziej zaawansowanym stadium różnicowania
osteogennego niż komórki kontrolne hodowane na polistyrenie, ponieważ wykazywały
zdolność tworzenia zmineralizowanych grudek kości. Grudkami kości określane są
skupiska komórek kościotwórczych, które produkują bardzo duże ilości Kol I, tworzącego
zrąb, na którym odkładany jest minerał kostny (Postiglione i wsp., 2003). Osteoblasty
mysie (MC3T3-E1) nie tworzyły grudek kości na powierzchni biomateriałów, ale
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produkowały zauważalnie więcej Kol I w porównaniu do komórek kontrolnych
hodowanych na polistyrenie (H1.).
Przeprowadzona przeze mnie analiza poziomu markerów różnicowania osteogennego
dowiodła, że oba skafoldy (chit/glu/HA i chit/glu/HT) mają zdolność intensyfikowania
procesu kościotworzenia poprzez wzrost aktywności bALP, promowanie syntezy białek
ECM (osteokalcyny i kolagenu typu I) oraz indukcję tworzenia zmineralizowanych
grudek kości. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę poziom poszczególnych markerów
procesu różnicowania, materiał chit/glu/HA zawierający ceramikę hydroksyapatytową
solo, zdaje się być bardziej obiecującym materiałem implantacyjnym niż biomateriał
chit/glu/HT na bazie bioceramiki dwufazowej (BCP). Biomateriał chit/glu/HA nie tylko
posiada zdolność stymulacji adhezji i proliferacji osteoblastów (H2.), a więc właściwości
osteokonduktywne, ale również wykazuje właściwości osteostymulujące, ponieważ
intensyfikuje proces różnicowania osteogennego. Obie te cechy są niezbędne dla
szybkiego tworzenia nowej tkanki kostnej w miejscu implantacji. Zatem rusztowanie
kostne chit/glu/HA może być obiecującym materiałem implantacyjnym stosowanym
w celu przyspieszania procesu regeneracji tkanki kostnej.
Chciałabym podkreślić, że publikacja H1. – prezentująca opisane wyżej wyniki badań
– ze względu na wysoko ocenioną wartość naukową, innowacyjność oraz potencjalny
wpływ na przyszłe badania naukowe została wybrana (w 2015 roku) przez redakcję
zagranicznego wydawnictwa IOP Publishing do specjalnej kolekcji „Featured Articles”,
którą stanowi zbiór wybranych artykułów, do których wydawnictwo IOP Publishing
zapewnia czytelnikom roczny darmowy dostęp tzw. „Open Access”. Jest to dla mnie
bardzo duże wyróżnienie, które świadczy o wysokiej jakości prowadzonych przez mnie
badań. Co więcej, Redaktor Naczelny czasopisma Biomedical Materials w 2015 roku
wyselekcjonował tę pracę jako tzw. „Editors’ Pick” w związku z czym jest ona
promowana na stronie internetowej czasopisma w formie krótkiego wywiadu z moją
osobą
(http://iopscience.iop.org/1748-605X/page/Q-and-A-with-Agata-Przekora).
Natomiast w 2016 roku Redaktor Naczelny po raz trzeci wyróżnił wspomnianą publikację
wybierając ją do specjalnej kolekcji najlepszych artykułów opublikowanych w roku 2015
– „Highligths of 2015”.
Nowatorskie podejście do inżynierii tkankowej kości, zakłada wstępne zasiedlenie
biomateriałów przez komórki macierzyste wyprowadzone z organizmu pacjenta, dzięki
czemu możliwe jest wytworzenie autologicznego żywego wszczepu w warunkach in vitro.
Zatem w kolejnym etapie prowadzonych przeze mnie badań, dokonałam oceny procesu
kościotworzenia na powierzchni rusztowania kostnego chit/glu/HA z wykorzystaniem
ludzkich komórek macierzystych, aby w pełni potwierdzić duży potencjał biomedyczny
nowego materiału. Eksperymenty te wykonałam podczas krótkoterminowego
zagranicznego stażu w Zakładzie Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej Instytutu
Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W badaniach wykorzystałam trzy różne
modele somatycznych komórek macierzystych: 1) ludzkie mezenchymalne komórki
macierzyste wywodzące się ze szpiku kostnego (BMDSC), 2) ludzkie mezenchymalne
komórki macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej, które wyizolowałam
z lipoaspiratu pobranego pod niskim podciśnieniem -200 mmHg (ADSC-Low) oraz 3)
ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej, które
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wyizolowałam z lipoaspiratu pobranego pod wysokim podciśnieniem -700 mmHg
(ADSC-High). Aby potwierdzić, że wyizolowane komórki były faktycznie komórkami
macierzystymi wywodzącymi się tkanki tłuszczowej, przeprowadziłam analizę z użyciem
cytometru przepływowego w celu detekcji typowych dla komórek ADSC markerów
powierzchniowych: CD73, CD90, CD105 oraz CD29 (H5.).
W przeciwieństwie do badań, których wyniki zostały opisane w publikacji H1., celem
analiz z wykorzystaniem komórek macierzystych nie była szczegółowa ocena przebiegu
procesu różnicowania na powierzchni skafoldu, tylko określenie czy materiał chit/glu/HA
sprzyja różnicowaniu komórek BMDSC i ADSC oraz nie upośledza tego procesu.
W eksperymencie tym skupiłam się na trzech markerach procesu kościotworzenia:
jądrowym czynniku transkrypcyjnym Runx2, Kol I oraz OC. Sugerując się wynikami
wcześniejszych badań, gdzie marker późnej fazy różnicowania (OC) był już wykrywalny
w 4 dniu prowadzenia hodowli ludzkich osteoblastów linii hFOB 1.19 (H1.), skróciłam
całkowity czas eksperymentu z 20 do 6 dni. Aby zrealizować założony cel badawczy,
hodowałam komórki macierzyste (oraz osteoblasty Saos-2, które stanowiły pozytywną
kontrolę różnicowania) na powierzchni biomateriału, po czym wybarwiłam komórki
techniką immunofluorescencji pośredniej (IF) w celu wizualizacji charakterystycznych
markerów procesu różnicowania osteogennego: Runx2, Kol I oraz OC. Jako materiał
kontrolny dla skafoldu chit/glu/HA wykorzystałam szkiełko nakrywkowe przeznaczone
do hodowli komórek in vitro (H5.).
Analiza z użyciem CLSM wykazała intensywniejszą fluorescencję Runx2
w komórkach ADSC-Low i ADSC-High rosnących na powierzchni chit/glu/HA
w porównaniu do komórek kontrolnych hodowanych na szkiełku nakrywkowym.
Zaobserwowałam także różnice w lokalizacji czynnika transkrypcyjnego Runx2 w obrębie
komórek, w zależności od powierzchni, na której były hodowane. Komórki ADSC-Low
i ADSC-High rosnące na powierzchni chit/glu/HA wykazywały zwiększoną lokalizację
cytoplazmatyczną Runx2 w porównaniu do jego lokalizacji jądrowej. Natomiast te same
komórki hodowane na powierzchni materiału kontrolnego, akumulowały Runx2 przede
wszystkim w obrębie jądra komórkowego. Co ciekawe, komórki BMDSC wykazywały
porównywalny poziom oraz lokalizację Runx2 w obrębie cytoplazmy i jądra
komórkowego bez względu na rodzaj powierzchni, na której były hodowane (H5.).
Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem, aktywność czynnika transkrypcyjnego Runx2
zależy od jego lokalizacji w obrębie komórki. Runx2 ma zdolność przemieszczania się
pomiędzy jądrem a cytoplazmą, modulując w ten sposób swoją aktywność biologiczną
(Pockwinse i wsp., 2006). Zespół badawczy Lamour zaobserwował, że produkcja późnych
markerów różnicowania związana jest z degradacją Runx2 w obrębie jądra komórkowego
lub z jego przemieszczeniem się do cytoplazmy i degradacją poza jądrem (Lamour i wsp.,
2007). Udowodniono również, że Runx2 stymuluje ekspresję genu wczesnego markera
różnicowania osteogennego – Kol I, ale nadekspresja Runx2 hamuje dojrzewanie
osteoblastów i produkcję późnych markerów kościotworzenia, takich jak OC
i sialoproteiny (Lamour i wsp., 2007; Liu i wsp., 2001).
Przeprowadzona w ramach badań własnych analiza produkcji Kol I i OC
przez komórki macierzyste hodowane na chit/glu/HA i szkiełku nakrywkowym znalazła
swoje odbicie w obserwowanym poziomie ekspresji oraz lokalizacji czynnika jądrowego
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Runx2. Komórki ADSC-Low i ADSC-High hodowane na powierzchni chit/glu/HA –
wykazujące nadekspresję Runx2 w porównaniu do komórek kontrolnych na szkiełku
nakrywkowym – charakteryzowały się zwiększoną produkcją Kol I oraz zmniejszoną
syntezą OC w porównaniu do komórek kontrolnych. Natomiast, komórki BMDSC
akumulowały podobne ilości Runx2 w obrębie cytoplazmy i jądra komórkowego
niezależnie od rodzaju powierzchni wzrostowej (na chit/glu/HA i szkiełku
nakrywkowym), czego efektem była również porównywalna produkcja Kol I i OC. Zatem
komórki BMDSC jako jedyne z komórek macierzystych wykorzystanych przeze mnie
w eksperymencie, posiadały zbliżoną zdolność różnicowania osteogennego na skafoldzie
chit/glu/HA i materiale kontrolnym (H5.).
Biorąc pod uwagę potencjalne zastosowanie biomedyczne rusztowania chit/glu/HA
jako biomateriału do produkcji autowszczepu in vitro, ważnym aspektem prowadzonych
przeze mnie badań było wykazanie, że komórki ADSC wyizolowane z lipoaspiratu
pozyskanego pod niskim podciśnieniem (-200 mmHg) miały większą zdolność syntezy
Kol I niż komórki ADSC wyizolowane z lipoaspiratu pozyskanego pod wysokim
podciśnieniem (-700 mmHg), niezależnie od powierzchni, na której były hodowane.
Zatem można wnioskować, że warunki pobierania tkanki tłuszczowej mają duży wpływ
na zdolności kościotwórcze wyizolowanych komórek. Dlatego też, parametry stosowane
podczas zabiegu liposukcji powinny być zoptymalizowane w taki sposób, aby
z pobranego lipoaspiratu uzyskać komórki ADSC charakteryzujące się jak największą
żywotnością oraz potencjałem proliferacyjnym i osteogennym. W badaniach własnych
udowodniłam również, że komórki ADSC-Low i ADSC-High wykazywały
porównywalny potencjał osteogenny do komórek BMDSC wyłącznie wtedy, kiedy były
hodowane na powierzchni materiału kontrolnego (szkiełka nakrywkowego). Natomiast
w przypadku prowadzenia hodowli na skafoldzie chit/glu/HA, zaobserwowałam ogromną
przewagę komórek BMDSC nad ADSC w kontekście ich zdolności kościotwórczych
(H5.).
Warto zaznaczyć, że w dostępnym piśmiennictwie istnieje powszechna opinia,
że komórki ADSC wykazują porównywalny potencjał osteogenny do komórek BMDSC
i tylko nieliczni naukowcy zwracają uwagę na mniejsze zdolności kościotwórcze komórek
ADSC w porównaniu do BMDSC. Przeprowadzone przeze mnie badania dowiodły,
że komórki mogą wykazywać zupełnie różne zachowanie w zależności od powierzchni,
na której są hodowane. Naukowcy wciąż sprzeczają się w kwestii najbardziej
optymalnego źródła somatycznych komórek macierzystych w celu wytworzenia PIT.
W swoich badaniach udowodniłam, że nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, które
źródło komórek macierzystych jest najbardziej odpowiednie do wytworzenia metodami
inżynierii tkankowej autologicznego wszczepu, ponieważ każdy biomateriał powinien być
traktowany indywidualnie i sprawdzany pod kątem swoich zdolności do adhezji,
proliferacji i różnicowania komórek macierzystych. W przypadku rusztowania
chit/glu/HA, pierwszym wyborem powinny być komórki BMDSC.
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Ocena wystąpienia reakcji zapalnej w odpowiedzi na skafold chitosan/β-1,3glukan/HA (H3.)
H3. Przekora A., Ginalska G., In vitro evaluation of the risk of inflammatory response after chitosan/HA and
chitosan/β-1,3-glucan/HA bone scaffold implantation. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl., 2016, 61: 355-361
IF = 4,164, punkty MNiSW = 30

Po implantacji biomateriału w miejsce ubytku kostnego, jego powierzchnia zostaje
pokryta warstwą fibrynogenu, który stymuluje adhezję i aktywację komórek układu
immunologicznego (Tang, 2000). Aktywowane przez implant kostny makrofagi
produkują cytokiny prozapalne oraz generują reaktywne formy tlenu – intermediaty
(ROI), które pełnią ważną rolę w patogenezie niepożądanych reakcji na zaimplantowany
biomateriał (Brodbeck i wsp., 2002; Sridharan i wsp., 2015). Komórki produkują ROI
wewnątrzkomórkowo, po czym uwalniają je do otaczającego mikrośrodowiska stymulując
rozwój stanu zapalnego oraz powodując oksydacyjne uszkodzenie otaczających tkanek
i implantu, uniemożliwiając jego osseointegrację (Sridharan i wsp., 2015).
Aby ocenić w warunkach in vitro ryzyko wystąpienia stanu zapalnego po
potencjalnym zaimplantowaniu biomateriału chitosan/β-1,3-glukan/HA, dokonałam
analizy produkcji cytokin prozapalnych oraz ROI przez komórki układu
immunologicznego i osteoblasty. Ponadto, określiłam zdolność skafoldu chit/glu/HA do
adsorpcji białek ludzkiego osocza i surowicy, które pozyskałam z krwi tego samego
zdrowego wolontariusza. Biorąc pod uwagę fakt, że główną cechą odróżniającą osocze od
surowicy jest obecność fibrynogenu w jego składzie, obliczyłam – na podstawie
uzyskanych ilości zaadsorbowanych białek osocza i surowicy – szacunkową ilość
zaadsorbowanego fibrynogenu do powierzchni implantu. W eksperymentach
wykorzystałam następujące modele komórkowe: 1) ludzkie monocyty wyprowadzone
z białaczki monocytarnej (THP-1), 2) ludzkie makrofagi wywodzące się z linii THP-1
oraz 3) prawidłowe ludzkie płodowe osteoblasty (hFOB 1.19) (H3.).
W celu uzyskania modelu ludzkich makrofagów, zaindukowałam za pomocą forbolu
(PMA) proces różnicowania monocytów linii THP-1 w kierunku adherentnych
makrofagów. Do badań wybrałam linię komórkową THP-1, ponieważ zarówno monocyty
THP-1, jak i makrofagi wywodzące się z komórek THP-1 wykazują bardzo zbliżoną do
pierwotnych monocytów i makrofagów, morfologię, ekspresję receptorów/antygenów
błonowych oraz produkcję wydzielniczą, przez co jest to powszechnie stosowany model
in vitro odpowiedzi zapalnej (Schutte i wsp., 2009; Qin, 2012). Zgodnie z dostępnym
piśmiennictwem, β-1,3-glukan (kurdlan) posiada zdolność aktywowania makrofagów
i indukcji odpowiedzi zapalnej (Kataoka i wsp., 2002; Tukulula i wsp., 2015). Dlatego
w badaniach własnych, oprócz skafoldu chit/glu/HA, przetestowałam również jego
komponent kurdlanowy – macierz β-1,3-glukanową (glukan termicznie zżelowany).
Ponadto, w eksperymentach wykorzystałam kompozyt chit/HA, który stanowił materiał
referencyjny i porównawczy dla nowatorskiego rusztowania (H3.).
Generację ROI przez ludzkie monocyty, makrofagi i osteoblasty zastymulowane za
pomocą 100% ekstraktów z testowanych materiałów (przygotowanych według norm:
ISO 10993-5 i ISO 10993-12), oznaczyłam metodą fluorymetryczną z użyciem dioctanu
2’,7’-dichlorofluoresceiny (DCF-DA). W celu oceny produkcji cytokin prozapalnych
przez komórki kościotwórcze i komórki układu immunologicznego, monocyty THP-1
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i osteoblasty hFOB 1.19 hodowane były przez 24 godziny bezpośrednio na
biomateriałach, po czym wykonałam testy ELISA aby określić poziom TNF-α i IL-6
w supernatantach zebranych znad hodowli. Ze względu na długi czas (7 dni) niezbędny
dla prawidłowego procesu różnicowania monocytów do makrofagów, produkcję cytokin
prozapalnych przez makrofagi wywodzące się z linii THP-1 oznaczyłam
z wykorzystaniem 100% płynnych ekstraktów z materiałów (zróżnicowane komórki
THP-1 tracą zdolność podziałów i nie mogą być pasażowane w celu inokulacji próbek).
Przeprowadzone eksperymenty jednoznacznie wykazały, że nowatorskie rusztowanie
kostne chit/glu/HA niesie ze sobą niewielkie ryzyko związane z wywołaniem stanu
zapalnego w miejscu implantacji, ponieważ nie indukuje produkcji cytokin prozapalnych
(TNF-α i IL-6) przez monocyty i makrofagi oraz nie stymuluje komórek układu
immunologicznego i osteoblastów do generacji ROI, które często są przyczyną
postoperacyjnego odrzucenia implantu. Ponadto, udowodniłam, że kurdlanowy
komponent skafoldu chit/glu/HA – uważany za czynnik aktywujący makrofagi – nie ma
zdolności stymulowania komórek zapalnych, kiedy występuje w formie zżelowanej, czyli
takiej jak w opracowanym przez mnie rusztowaniu kostnym (H3.). Co ciekawe,
w przeciwieństwie do materiału chit/HA, rusztowanie chit/glu/HA wykazywało
właściwości immunomodulujące i w sposób selektywny aktywowało wyłącznie
osteoblasty do uwalniania zwiększonych ilości TNF-α (ale nie IL-6) (H3., H4.) –
cytokiny, która reguluje proces remodelingu kostnego i jest odpowiedzialna za
regenerację tkanki kostnej w miejscu uszkodzenia lub implantacji biomateriału (Osta
i wsp., 2014).
Analiza adsorpcji białek osocza i surowicy dowiodła, że materiał chit/glu/HA posiadał
większą zdolność wiązania białek obecnych we krwi ludzkiej niż kompozyt chit/HA.
Co interesujące, zaobserwowałam niewielkie różnice w adsorpcji białek osocza pomiędzy
biomateriałem chit/glu/HA (ok. 39 μg/skafold) i chit/HA (ok. 34 μg/skafold), podczas gdy
po inkubacji skafoldów w surowicy, odnotowałam bardzo duże różnice w zdolności
wiązania białek pomiędzy próbkami – ok. 28 μg/skafold chit/glu/HA i ok. 18 μg/skafold
chit/HA. Zatem, szacunkowa ilość zaadsorbowanego fibrynogenu do powierzchni
chit/glu/HA (ok. 11 μg/skafold) była mniejsza niż ilość tego białka związanego przez
materiał chit/HA (ok. 16 μg/skafold), co wskazuje na większe bezpieczeństwo biologiczne
skafoldu chit/glu/HA związane z mniejszym ryzykiem indukcji przewlekłego stanu
zapalnego w miejscu implantacji (H3.). Po wnikliwej analizie zdolności testowanych
próbek do adsorpcji białek surowicy i osocza, wyciągnęłam wniosek, że rusztowanie
chit/glu/HA ma zdolność wiązania przede wszystkim albuminy (która stanowi większość
białek obecnych we krwi) i białek adhezyjnych (H2.), natomiast porównawczy materiał
chit/HA wiąże większe ilości fibrynogenu kosztem pozostałych białek obecnych we krwi.
Warto zaznaczyć, że zespół badawczy Brevig (2005) udowodnił, że preferencyjna
adsorpcja albuminy do biomateriałów może chronić przed postimplantacyjną indukcją
stanu zapalnego w odpowiedzi na implant.
Przeprowadzone przeze mnie eksperymenty dowiodły, że modele komórkowe in vitro
mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wstępnej oceny ryzyka wywołania
odpowiedzi zapalnej przez biomateriały. Niemniej jednak, należy pamiętać, że modele
komórkowe mogą służyć jedynie do propedeutycznej oceny zachowania komórek
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w kontakcie z biomateriałami implantacyjnymi i nigdy nie zastąpią modeli zwierzęcych
in vivo w pełnej przedklinicznej ocenie przydatności rusztowań kostnych.
Ocena właściwości immunomodulujących
chitosan/β-1,3-glukan/HA (H4.)

i

osteostymulujących

skafoldu

H4. Przekora A., Ginalska G., Chitosan/β-1,3-glucan/hydroxyapatite bone scaffold enhances osteogenic differentiation
through TNF-α-mediated mechanism. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl., 2017, 73: 225-233 IF = 4,164, punkty
MNiSW = 30

Regeneracja tkanki kostnej w miejscu implantacji biomateriału jest złożonym procesem,
na który składają się: 1) etap stanu zapalnego, 2) etap naprawy uszkodzenia kości oraz
3) faza remodelingu kostnego (wewnętrznej przebudowy kości). Każdy wymieniony etap
charakteryzuje się innym poziomem ekspresji genów dla cytokin prozapalnych. Zaraz po
implantacji materiału, makrofagi migrują w miejsce uszkodzenia kości, gdzie wydzielają
TNF-α, INF-γ, IL-1 oraz IL-6, które osiągają maksymalne stężenie w ciągu pierwszych
24-48 godzin. Po zakończeniu fazy ostrego stanu zapalnego, poziom cytokin
prozapalnych wraca do normy i zaczyna się etap naprawy tkanki kostnej. Poziom cytokin
prozapalnych może wzrosnąć po raz kolejny w późniejszym okresie podczas fazy
remodelingu kostnego (Sidney et al., 2015).
Czynnik martwicy nowotworu (TNF-α) uchodzi za główną cytokinę regulującą
zarówno odpowiedź immunologiczną, jak i proces regeneracji kości oraz remodelingu
kostnego (Abbas i wsp., 2003; Lee i wsp., 2010; Osta i wsp., 2014). Jednak rola TNF-α
w procesie regeneracji tkanki kostnej nie jest do końca klarowna i wzbudza wiele
kontrowersji. Z jednej strony, istnieje powszechne przekonanie, że TNF-α negatywnie
wpływa na różnicowanie osteogenne poprzez hamowanie aktywności bALP i syntezy
białek ECM przez osteoblasty oraz uniemożliwianie tworzenia zmineralizowanych grudek
kości (Abbas i wsp., 2003; Lee i wsp., 2010; Zhou i wsp., 2006). Z drugiej strony, ostatnie
doniesienia literaturowe zwracają uwagę na fakt, że TNF-α w pewnych optymalnych
niskich stężeniach pozytywnie oddziałuje na różnicowanie osteoblastów i intensyfikuje
procesy kościotwórcze (Glass i wsp. 2011; Huang i wsp., 2011; Lu i wsp., 2012).
Wnikliwa analiza różnych – często bardzo sprzecznych – doniesień innych autorów
dotyczących roli TNF-α w procesie naprawy uszkodzeń w tkance kostnej, nasunęła mi
myśl, że być może obserwowana przeze mnie zwiększona produkcja TNF-α przez
osteoblasty hodowane na skafoldzie chit/glu/HA (H3.) ma związek z odnotowaną we
wcześniejszych badaniach (H1.) stymulacją różnicowania osteogennego przez ten
biomateriał. Wszystkie te przemyślenia skłoniły mnie do podjęcia decyzji
o kontynuowaniu badań w celu wyjaśnienia przyczyny selektywnego wzrostu produkcji
TNF-α wyłącznie przez osteoblasty, ale nie przez komórki układu immunologicznego,
hodowane na powierzchni rusztowania kostnego chit/glu/HA.
Modelem komórkowym, który wykorzystałam w celu realizacji tego celu badawczego
były prawidłowe ludzkie płodowe osteoblasty (hFOB 1.19). Zgodnie z zapewnieniami
banku komórek ATCC, komórki hFOB 1.19 stanowią idealny model do badania wpływu
hormonów, czynników wzrostu i różnych cytokin na funkcje życiowe oraz różnicowanie
osteoblastów. Moja koncepcja badawcza zakładała długoterminową (14 dni) hodowlę
osteoblastów bezpośrednio na rusztowaniu kostnym chit/glu/HA oraz na polistyrenie
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(kontrola) w pożywce osteogennej w celu indukcji procesu różnicowania. W określonych
interwałach czasowych (zwykle co 2-3 dzień) zbierałam pożywkę kondycjonowaną (CM)
znad hodowli osteoblastów i stymulowałam nią komórki rosnące na neutralnej
powierzchni wzrostowej – polistyrenie (Rys. 6.). Oprócz
kontrolnej pożywki
kondycjonowanej zebranej znad komórek hFOB 1.19 hodowanych na polistyrenie (CMPS), zastosowałam dodatkową kontrolę testu w postaci komórek stymulowanych świeżą
niekondycjonowaną pożywką osteogenną (non-CM). Założyłam, że pożywka CM zebrana
znad komórek porastających powierzchnię chit/glu/HA (CM-chit/glu/HA) –
w przeciwieństwie do CM-PS i non-CM – jest wzbogacona o TNF-α, który może
pozytywnie oddziaływać na proces różnicowania osteogennego. Aby potwierdzić
właściwości immunomodulujące skafoldu, oznaczyłam za pomocą testów ELISA poziom
TNF-α i IL-6 w CM-PS i CM-chit/glu/HA. Ponadto, w celu wykazania właściwości
osteostymulujących kompozytu – związanych z autokrynną aktywacją różnicowania
osteoblastów za pośrednictwem TNF-α – określiłam poziom markerów procesu
kościotworzenia (Kol I, bALP, minerał kostny) w hodowlach komórek hFOB 1.19
stymulowanych za pomocą pożywek CM-chit/glu/HA, CM-PS, i non-CM.

Rys. 6. Schematyczna prezentacja głównej koncepcji badawczej
Przeprowadzone eksperymenty jednoznacznie potwierdziły, że biomateriał
chit/glu/HA ma właściwości immunomodulujące i w sposób selektywny aktywuje
osteoblasty hodowane na jego powierzchni do wzmożonej produkcji TNF-α,
pozostawiając stężenie innej cytokiny prozapalnej – IL-6 na tym samym poziomie, co
w hodowli kontrolnej prowadzonej na polistyrenie. Co ciekawe, poziom IL-6 w CM-PS
i CM-chit/glu/HA dwukrotnie osiągnął krytycznie wysoki poziom w trakcie trwania
eksperymentu. Pierwszy duży wzrost stężenia tej cytokiny zaobserwowałam po 24
godzinach, co jest specyficzne dla etapu stanu zapalnego podczas naprawy uszkodzenia
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kości. Natomiast drugi wzrost poziomu IL-6 odnotowałam w 5 dniu eksperymentu, co
mogło mieć związek z rozpoczęciem procesu kościotworzenia. W przeciwieństwie do
IL-6, stężenie TNF-α w CM zebranej znad osteoblastów hodowanych na chit/glu/HA
(CM-chit/glu/HA) było około pięciokrotnie wyższe niż w CM-PS przez cały czas trwania
doświadczenia (H4.).
Analiza poziomu markerów procesu kościotworzenia dobitnie wykazała,
że osteoblasty zastymulowane za pomocą CM-chit/glu/HA były w znacznie bardziej
zaawansowanym stadium różnicowania osteogennego niż komórki wystawione na
działanie CM-PS i non-CM. Wykorzystując metodę immunofluorescencyjną (DIF)
udowodniłam, że w 14 dniu eksperymentu, komórki hFOB 1.19 hodowane
w CM-chit/glu/HA produkowały więcej Kol I (szacunkowy obszar czerwonej
fluorescencji = 10 mm2/cm2) niż komórki zastymulowane za pomocą CM-PS i non-CM
(szacunkowy obszar czerwonej fluorescencji = 8 mm2/cm2) oraz wykazywały większą
zdolność tworzenia zmineralizowanych grudek kości. Grudki kości w hodowlach
osteoblastów z sukcesem zwizualizowałam za pomocą CLSM po barwieniu
immunofluorescencyjnym Kol I oraz za pomocą mikroskopu kontrastowo-fazowego po
wybarwieniu minerału kostnego zdeponowanego w ECM z użyciem czerwieni
alizarynowej S (ARS). Ponadto dowiodłam, że w 14 dniu doświadczenia, komórki
poddane działaniu CM-chit/glu/HA wykazywały około dwukrotnie większą aktywność
bALP (12,7 U/l) oraz akumulowały w ECM trzykrotnie więcej związków wapnia
(10,8 µg/ml) niż komórki hodowane w CM-PS (odpowiednio 6,8 U/l i 3,4 µg/ml)
i non-CM (odpowiednio 7,5 U/l i 3,6 µg/ml). Co ciekawe, kontrolne osteoblasty
inkubowane w CM-PS i non-CM wykazywały bardzo zbliżony do siebie poziom
produkcji markerów procesu kościotworzenia (H4.).
Długoterminowa inkubacja ceramiki hydroksyapatytowej w pożywce hodowlanej
może skutkować jej rozpuszczaniem się i uwalnianiem jonów Ca2+ i HPO42- do
otaczającego mikrośrodowiska, co może pozytywnie wpływać na proces różnicowania
osteogennego (Jung i wsp., 2010). Dlatego, wykonałam również oznaczenia stężenia
jonów Ca2+ i HPO42- w podłożu osteogennym w trakcie 16 dniowej inkubacji
z biomateriałem chit/glu/HA, aby wykluczyć interferencję tych jonów w proces
różnicowania osteoblastów. Eksperyment wykazał, że skład jonowy pożywki hodowlanej
podczas długoterminowej inkubacji z testowanym skafoldem nie zmieniał się,
wykluczając możliwość indukowania wzmożonego procesu różnicowania osteogennego
przez uwolnione z biomateriału chit/glu/HA jony Ca2+ i HPO42- (H4.).
Na podstawie uzyskanych wyników badań (H1., H4.), wyciągnęłam wniosek,
że
właściwości
osteostymulujące
rusztowania
kostnego
chit/glu/HA
są
najprawdopodobniej związane z autokrynnym działaniem TNF-α na osteoblasty.
Wykazałam, że nowatorski biomateriał ma zdolność selektywnego aktywowania
osteoblastów, ale nie komórek układu immunologicznego (H3.), do produkcji
zwiększonych ilości TNF-α, nie wpływając na wydzielanie innej cytokiny prozapalnej –
IL-6, a więc posiada zdolności immunomodulujące (H4.). Udowodniłam również,
że pożywki kondycjonowane zebrane znad hodowli osteoblastów prowadzonych na
skafoldzie i polistyrenie miały taki sam skład jonowy, poziom IL-6, ale drastycznie
różniły się pod względem stężenia TNF-α. Wszystkie te obserwacje mogą sugerować,
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że to nic innego jak uwolniony przez komórki TNF-α stanowił dla komórek hFOB 1.19
autokrynny sygnał do intensyfikowania procesu kościotwórczego. Zatem nowatorskie
rusztowanie kostne chit/glu/HA może być obiecującym materiałem do zastosowań
w medycynie regeneracyjnej, mającym zdolność przyspieszania tworzenia tkanki kostnej
poprzez stymulację produkcji TNF-α przez osteoblasty w miejscu implantacji. Niemniej
jednak, żeby w pełni potwierdzić tę hipotezę badawczą, w najbliższej przyszłości planuję
przeprowadzić badania na poziomie molekularnym (ocena ekspresji genów w czasie
rzeczywistym) z wykorzystaniem techniki qRT-PCR oraz hodowli pierwotnej
osteoblastów.
Biointerakcje pomiędzy skafoldem chitosan/β-1,3-glukan/HA a mezenchymalnymi
komórkami macierzystymi (H5.)
H5. Przekora A., Vandrovcova M., Travnickova M., Pajorova J., Molitor M., Ginalska G., Bacakova L., Evaluation of the
potential of chitosan/β-1,3-glucan/HA material as scaffold for living bone graft production in vitro by comparison
of ADSC and BMDSC behaviour on its surface. Biomed. Mater., 2017, 12: 015030 doi: 10.1088/1748-605X/aa56f9
IF = 2,469, punkty MNiSW = 30

Najważniejszą cechą rusztowania kostnego służącego jako baza do produkcji
nowoczesnego PIT zawierającego w swoim składzie komórki osteoprogenitorowe, jest
jego zdolność do zachowania wysokiej żywotności komórek, stymulacji ich dobrego
przyklejania tzw. adhezji fokalnej oraz utrzymania dużego potencjału proliferacyjnego
i osteogennego komórek macierzystych. Wśród naukowców opinia, dotycząca
optymalnego źródła komórek osteoprogenitorowych w celu wytworzenia PIT, jest bardzo
podzielona. Dlatego moim ostatnim zadaniem badawczym było porównanie zachowania
komórek macierzystych, wywodzących się ze szpiku kostnego oraz z tkanki tłuszczowej,
na powierzchni rusztowania kostnego chit/glu/HA, w celu doboru najbardziej
odpowiedniego źródła komórek osteoprogenitorowych do ich zastosowań w skojarzeniu
z nowatorskim skafoldem.
W badaniach, które wykonałam podczas zagranicznego stażu w Czeskiej Akademii
Nauk w Pradze, wykorzystałam następujące modele ludzkich somatycznych komórek
macierzystych: 1) komórki macierzyste wywodzące się ze szpiku kostnego (BMDSC),
2) komórki macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej wyizolowane z lipoaspiratu
pobranego pod niskim podciśnieniem -200 mmHg (ADSC-Low) oraz 3) komórki
macierzyste wywodzące się z tkanki tłuszczowej wyizolowane z lipoaspiratu pobranego
pod wysokim podciśnieniem -700 mmHg (ADSC-High). Ponadto, w badaniach
zastosowałam osteoblasty nowotworowej linii Saos-2 jako pozytywną kontrolę
proliferacji i różnicowania komórek oraz szkiełko nakrywkowe jako materiał kontrolny –
optymalny dla dobrego wzrostu osteoblastów. Aby ocenić i porównać biointerakcje
pomiędzy skafoldem chit/glu/HA a komórkami macierzystymi BMDSC i ADSC,
dokonałam analizy stopnia rozpłaszczenia komórek, ich adhezji fokalnej oraz potencjału
proliferacyjnego i osteogennego na powierzchni rusztowania kostnego (H5.).
Stopień rozpłaszczenia BMDSC i ADSC oceniłam poprzez pomiar zajmowanego
przez komórki obszaru, wykonany za pomocą specjalistycznego programu do analizy
zdjęć mikroskopowych ImageJ, po uprzednim wybarwieniu komórkowych białek
cytoplazamatycznych i błonowych z użyciem barwnika fluorescencyjnego Texas Red.
Przeprowadzony eksperyment dowiódł, że komórki ADSC-Low (ok. 1200 µm2)
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i ADSC-High (ok. 1400 µm2) hodowane na materiale chit/glu/HA wykazywały znacznie
mniejszy stopień rozpłaszczenia w porównaniu do tych samych komórek rosnących na
szkiełku nakrywkowym (odpowiednio 2700 µm2 i 3400 µm2). Natomiast komórki
BMDSC wykazywały podobny stopień rozpłaszczenia (ok. 3400 µm2) niezależnie od
rodzaju powierzchni na jakiej były hodowane (H5.).
Powszechnie wiadomo, że zależna od integryn adhezja komórek indukuje ich
rozpłaszczanie się oraz tworzenie tzw. płytek adhezji fokalnej (FAP) (Cavalcanti-Adam
i wsp., 2007). Winkulina jest białkiem wiążącym aktynę, niezbędnym dla silnego
wiązania się komórek do białek ECM, pełniącym kluczową rolę podczas tworzenia się
FAP (Carisey i Ballestrem, 2011). W celu wizualizacji FAP po 3 dniach od inokulacji
materiałów zawiesiną komórek (kiedy komórki były już dobrze przyklejone do
powierzchni testowanych próbek), wykonałam fluorescencyjne barwienie winkuliny oraz
F-aktynowych filamentów cytoszkieletu. Otrzymane z użyciem CLSM zdjęcia były
zgodne z analizą stopnia rozpłaszczenia komórek i wykazały, że komórki ADSC (Low
i High), które były lepiej rozpłaszczone na powierzchni szkiełka nakrywkowego niż na
rusztowaniu kostnym, tworzyły również więcej FAP na powierzchni materiału
kontrolnego. Zatem komórki ADSC wykazywały silniejszą adhezję do powierzchni
szkiełka nakrywkowego niż do chit/glu/HA. W przeciwieństwie do ADSC, komórki
BMDSC wykazywały podobny stopień rozpłaszczenia oraz zbliżoną ilość FAP na
obydwu testowanych powierzchniach, wskazując, że ich adhezja do skafoldu chit/glu/HA
była tak samo silna jak do materiału kontrolnego (H5.).
Pomimo że wielu naukowców wykazało porównywalną zdolność proliferacji komórek
ADSC do BMDSC (Kern i wsp., 2006; Li i wsp., 2015), w badaniach własnych
wykazałam, że zarówno komórki ADSC-Low, jak i ADSC-High posiadały mniejszy
potencjał proliferacyjny niż BMDSC na obydwu powierzchniach wzrostowych –
chit/glu/HA i materiale kontrolnym. Co ważne, wszystkie zastosowane przeze mnie
rodzaje komórek macierzystych wykazywały znacznie szybsze podziały komórkowe na
szkiełku nakrywkowym niż na biomateriale. Powszechnie wiadomo, że wstępna
intensywna proliferacja komórek osteoprogenitorowych jest niezbędna do stymulacji
procesu różnicowania osteogennego (Gadi i wsp., 2013). Zatem bardzo słabe zdolności
proliferacyjne komórek ADSC hodowanych na chit/glu/HA wpłynęły również negatywnie
na proces ich różnicowania. Komórki BMDSC także wykazywały obniżone zdolności
podziałów komórkowych na powierzchni skafoldu w porównaniu do materiału
kontrolnego. Niemniej jednak, komórki wywodzące się ze szpiku kostnego porastające
powierzchnię chit/glu/HA zachowały wystarczająco duży potencjał proliferacyjny (dużo
większy niż ADSC), pozwalający na prawidłowy przebieg procesu różnicowania
osteogennego (H5.).
W trakcie realizacji badań zwróciłam również uwagę na istotne różnice w zachowaniu
komórek ADSC-Low i ADSC-High. Komórki ADSC-Low posiadały większy potencjał
proliferacyjny niż komórki ADSC-High, ale wyłącznie w przypadku wzrostu na szkiełku
nakrywkowym. Co więcej, ADSC wyizolowane z lipoaspiratu pobranego pod niskim
podciśnieniem wykazywały znacznie mniejszy stopień rozpłaszczenia (2700 µm2 na
szkiełku i 1200 µm2 na chit/glu/HA) niż komórki ADSC-High (3400 µm2 na szkiełku
i 1400 µm2 na chit/glu/HA), ale większą zdolność syntezy Kol I. Obserwacje te sugerują,
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że tkanka tłuszczowa, z której izolowane są komórki ADSC do zastosowań w inżynierii
tkankowej kości lub/i medycynie regeneracyjnej, powinna być pobierana z organizmu
pacjenta stosując niskie podciśnienie (ok. -200 mmHg), aby zachować lepszy potencjał
proliferacyjny i osteogenny pozyskanych komórek (H5.).
Otrzymane wyniki badań jednoznacznie wykazały, że rusztowanie kostne chit/glu/HA
jest obiecującym materiałem do produkcji metodami inżynierii tkankowej autologicznego
żywego wszczepu, ponieważ zarówno komórki ADSC, jak i BMDSC wykazują zdolność
proliferacji i różnicowania na jego powierzchni. Jednakże, szpik kostny byłby lepszym
źródłem komórek macierzystych w celu zasiedlenia chit/glu/HA niż tkanka tłuszczowa,
ponieważ komórki BMDSC były lepiej rozpłaszczone, wykazywały silniejszą adhezję
fokalną oraz większy potencjał proliferacyjny i osteogenny na powierzchni skafoldu niż
komórki ADSC. Niemniej jednak, wybór źródła komórek macierzystych powinien być
dostosowany do potrzeb indywidualnego pacjenta. W przypadku, gdy pacjent cierpi na
choroby szpiku kostnego lub przeszedł radioterapię, tkanka tłuszczowa byłaby bardziej
odpowiednim źródłem komórek osteoprogenitorowych do wytworzenia PIT, ale
lipoaspirat powinien być pobrany pod niskim podciśnieniem, ponieważ wysokie
podciśnienie zastosowane podczas zabiegu liposukcji może upośledzać proliferację
i produkcję Kol I przez komórki ADSC.
Podsumowanie wyników badań wraz z omówieniem możliwości ich
ewentualnego wykorzystania
Monotematyczny cykl publikacji przedstawiony jako osiągnięcie naukowe do
postępowania habilitacyjnego dotyczy kompleksowej przedklinicznej oceny in vitro
przydatności biomateriału chitosan/β-1,3-glukan/bioceramika jako rusztowania kostnego
do produkcji żywego wszczepu metodami inżynierii tkankowej. W ramach prowadzonych
badań, z sukcesem wykorzystałam modele komórkowe in vitro w celu zbadania
najważniejszych biointerakcji pomiędzy komórkami a biomateriałem implantacyjnym.
Wykazałam, że modele komórkowe mogą z powodzeniem zastąpić modele zwierzęce we
wstępnej ocenie obrastania skafoldu komórkami kościotwórczymi, przebiegu procesu
tworzenia nowej tkanki kostnej na powierzchni biomateriału oraz w propedeutycznym
oszacowaniu ryzyka wystąpienia postoperacyjnego stanu zapalnego.
Podsumowując, w ramach badań, których wyniki zostały opublikowane w pracach
przedstawionych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym, udowodniłam
z wykorzystaniem modeli komórkowych in vitro, że kompozyt chitosan/β-1,3glukan/hydroksyapatyt posiada duży potencjał biomedyczny jako nowatorski PIT do
rekonstrukcji i regeneracji tkanki kostnej, który spełnia warunki Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1394/2007 z dnia 13.11.2007 r., dotyczącego
produktów leczniczych terapii zaawansowanej – w szczególności jest produktem
zawierającym komórki ludzkie lub zwierzęce, posiadającym właściwości regeneracji,
naprawy lub zastępowania tkanki ludzkiej lub zwierzęcej. Rusztowanie chitosan/β-1,3glukan/hydroksyapatyt jest bardzo obiecującym materiałem implantacyjnym, ponieważ
sprzyja zasiedlaniu przez osteoblasty i komórki macierzyste, pobudza podziały komórek
oraz procesy kościotwórcze, a więc przyspiesza regenerację tkanki kostnej, a także niesie
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ze sobą niewielkie ryzyko wywołania przewlekłego postimplantacyjnego stanu zapalnego,
prowadzącego do odrzucenia implantu.
W praktyce kompozyt chitosan/β-1,3-glukan/hydroksyapatyt mógłby znaleźć
zastosowanie na oddziałach chirurgii ortopedycznej jako materiał wszczepienny (substytut
kostny do implantacji bez uprzedniego zasiedlenia komórkami dawcy/biorcy), mający za
zadanie przyspieszanie procesów regeneracyjnych w miejscu implantacji lub jako
nowoczesne rusztowanie kostne wstępnie zasiedlane przez komórki osteoprogenitorowe
wyprowadzone z organizmu pacjenta w celu wygenerowania tzw. żywego wszczepu
w warunkach in vitro (jako produkt inżynierii tkankowej – PIT). Zaimplantowanie takiego
PIT w miejscu ubytku kostnego znacząco przyspieszyłoby proces regeneracji tkanki
kostnej, a tym samym jeszcze bardziej przyczyniłoby się do skrócenia czasu
rekonwalescencji pacjenta. Biomateriał chitosan/β-1,3-glukan/hydroksyapatyt jako PIT
może stanowić alternatywę dla autograftów, allograftów i biomateriałów, czyli rozwiązań
stosowanych obecnie w medycynie regeneracyjnej do substytucji tkanki kostnej.
Powyżej przedstawione interdyscyplinarne badania z zakresu inżynierii biomateriałów
i inżynierii tkankowej wykonałam we współpracy naukowej z Katedrą Biomateriałów
Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie – w zakresie oceny właściwości
fizykochemicznych biomateriału oraz z Zakładem Biomateriałów i Inżynierii
Tkankowej Instytutu Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze – w zakresie
izolacji ludzkich komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pobranej podczas zabiegu
liposukcji oraz analizy wyizolowanych komórek za pomocą cytometru przepływowego.
W podsumowaniu chciałabym podkreślić, że podczas realizacji badań zwróciłam
uwagę na fakt, że ocena w warunkach in vitro biokompatybilności trójwymiarowych,
chłonnych biomateriałów na bazie bioceramiki lub/i naturalnych polimerów jest często
bardzo problematyczna i wiąże się z koniecznością umiejętnego doboru właściwych
testów komórkowych, modyfikacją i optymalizacją powszechnie dostępnych testów
in vitro oraz bezwzględnie wymaga zastosowania wysokiej klasy mikroskopu
konfokalnego. Moje umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z materiałami
bioceramicznymi zostały zauważone przez Pracownię Badań Przedklinicznych
o Podwyższonym Standardzie Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, w związku
z czym w 2015 roku zostałam poproszona o wygłoszenie wykładu pt. „In vitro methods
for osteoblast-scaffold interaction assessment” podczas Sympozjum Szkoleniowego: What
you should know using cellular and animal models in preclinical studies.
Najważniejsze osiągnięcia badawcze uzyskane w ramach cyklu habilitacyjnego pozwoliły
ustalić, że:
 materiał chitosan/β-1,3-glukan/HA posiada hybrydową, a nie kompozytową, macierz
polisacharydową (H2.)
 materiał chitosan/β-1,3-glukan/HA posiada wzmożoną zdolność adsorpcji białek
osocza/surowicy, co pozytywnie wpływa na adhezję, rozpłaszczanie oraz proliferację
osteoblastów na jego powierzchni (H2.)
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 rusztowanie chitosan/β-1,3-glukan/HA sprzyja różnicowaniu osteoblastów
i somatycznych komórek macierzystych, a więc umożliwia prawidłowy przebieg
procesu kościotworzenia na jego powierzchni (H1., H5.)
 biomateriał chitosan/β-1,3-glukan/HA niesie ze sobą niewielkie ryzyko wystąpienia
postimplantacyjnego stanu zapalnego, ponieważ nie indukuje produkcji cytokin
prozapalnych oraz ROI przez komórki układu immunologicznego (H3.)
 biomateriał chitosan/β-1,3-glukan/HA posiada właściwości immunomodulujące oraz
osteostymulujące i w sposób selektywny aktywuje wyłącznie osteoblasty do
produkcji zwiększonych ilości TNF-α (ale nie IL-6), co intensyfikuje procesy
kościotwórcze (H1., H3., H4.)
 komórki BMDSC wykazują przewagę nad komórkami ADSC w kontekście użycia
biomateriału chitosan/β-1,3-glukan/HA do produkcji metodami inżynierii tkankowej
tzw. żywego wszczepu, ponieważ wykazują większy potencjał proliferacyjny
i osteogenny na powierzchni skafoldu w porównaniu do komórek ADSC (H5.)
 warunki pobierania lipoaspiratu z którego izolowane są ADSC mają duży wpływ na
potencjał proliferacyjny i osteogenny komórek macierzystych, dlatego dla celów
medycyny regeneracyjnej, lipoaspirat będący źródłem komórek ADSC powinien być
pobierany pod niskim podciśnieniem (H5.)
W skład cyklu stanowiącego podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego, wchodzi 5 prac oryginalnych, opublikowanych w latach 2015-2017
o sumarycznym IF według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania, równym 16,627, co odpowiada 150 punktom MNiSW.
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IV. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
Z wykształcenia jestem biotechnologiem i od 10 lat zajmuję się prowadzeniem hodowli
komórek in vitro. Pracę z modelami komórkowymi rozpoczęłam w 2007 r. jako studentka
IV roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Biotechnologia, kiedy to
prowadziłam badania naukowe związane z realizacją pracy magisterskiej w Zakładzie
Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem
mojej pracy dyplomowej, realizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Martyny KandeferSzerszeń i opieką naukową dr hab. Barbary Zdzisińskiej (wówczas jeszcze dr), była ocena
wpływu kwasu betulinowego na proces różnicowania i mineralizacji ludzkich
osteoblastów. Podczas dwuletniej praktyki w laboratorium hodowli komórek UMCS,
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nauczyłam się pracy w sterylnych warunkach, poznałam zasady prawidłowego
obchodzenia się z komórkami podczas rutynowych działań związanych z zamrażaniem,
rozmrażaniem i pasażowaniem hodowli oraz opanowałam podstawowe techniki
oznaczania żywotności, proliferacji i różnicowania komórek w warunkach in vitro.
Po zakończeniu studiów w 2009 roku, swoje umiejętności związane
z wykorzystywaniem modeli komórkowych w badaniach naukowych, rozwijałam jako
doktorantka, a od 2010 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w której
w 2009 roku, z moją pomocą, od podstaw została utworzona pracownia hodowli komórek
in vitro. Moją pasją jest wykorzystywanie modeli komórkowych w badaniach
przedklinicznych do wstępnej oceny biokompatybilności nowatorskich biomateriałów
implantacyjnych oraz do oceny właściwości biologicznych i cytotoksyczności nowych
substancji mogących potencjalnie znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym
np. jako leki przeciwnowotworowe, leki przeciwbakteryjne oraz kosmetycznym np. jako
składniki kremów o właściwościach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych oraz
ochronnych przed promieniowaniem UVB.
Wiodącą dziedziną mojej pracy naukowo-badawczej jest inżynieria biomateriałów
oraz inżynieria tkankowa kości. Zatem tematyka prowadzonych przeze mnie badań ma
charakter interdyscyplinarny i obejmuje przede wszystkim tworzenie nowatorskich
materiałów implantacyjnych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej kości oraz ocenę
ich parametrów mechanicznych (wytrzymałość na ściskanie, moduł Young'a),
mikrostruktury (porowatość, topografia powierzchni), właściwości fizykochemicznych
(kąt zwilżania, energia powierzchniowa, skład chemiczny powierzchni) oraz
biokompatybilności w warunkach in vitro.
A) Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk
farmaceutycznych
Po zakończeniu studiów w UMCS w 2009 roku, rozpoczęłam pracę naukową w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przed
obroną pracy doktorskiej, prowadzone przeze mnie badania naukowe skupiały się głównie
wokół zagadnień związanych z dziedziną inżynierii biomateriałów oraz inżynierii
tkankowej. W ramach pracy doktorskiej, którą stanowił monotematyczny cykl publikacji
pod tytułem „Nowe kompozyty na bazie chitosanu do stosowania w inżynierii tkankowej
kości”, opracowałam technikę wytwarzania nowatorskich biomateriałów zbudowanych
z naturalnych polimerów (chitosanu, β-1,3-glukanu) oraz ceramiki fosforanowowapniowej (HA, mieszaniny HA/β-TCP) do zastosowań w medycynie regeneracyjnej
kości (Załącznik 7, pkt II A-2-4 oraz pkt II D-5). W ramach pracy doktorskiej
udowodniłam, że wytworzone na bazie chitosanu biomateriały są nietoksyczne,
i umożliwiają adhezję oraz proliferację komórek kościotwórczych in vitro (Załącznik 7,
pkt II A-2-4). Ponadto we współpracy naukowej z Katedrą Inżynierii Materiałowej
Politechniki Lubelskiej (polegającej na ocenie właściwości mechanicznych oraz
mikrostruktury nowych materiałów) wykazałam, że wytworzone przeze mnie kompozyty
cechuje makroporowata struktura (analiza SEM i µCT), stosunkowo dobra wytrzymałość
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na ściskanie (zbliżona do kości gąbczastej), duża poręczność chirurgiczna oraz znaczne
elastyczne deformacje (niski moduł Young’a), które mogą bardzo ułatwić
zaimplantowanie rusztowania w miejscu ubytku kostnego bez konieczności wywierania
dużego nacisku (Załącznik 7, pkt II A-4 oraz pkt II D-5).
Warto podkreślić, że dzięki innowacyjnemu oraz aplikacyjnemu charakterowi
prowadzonych w ramach pracy doktorskiej badań, w 2013 r. uzyskałam Stypendium
Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Stypendia naukowe dla
doktorantów II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cztery artykuły naukowe wchodzące w skład cyklu stanowiącego moją rozprawę
doktorską, zostały opublikowane w latach 2012-2014, a ich sumaryczny Impact Factor
według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wyniósł
6,439, co odpowiada 77 punktom MNiSW (Załącznik 7, pkt II A-2-4 oraz pkt II D-5).
Natomiast jedna praca opisująca oraz podsumowująca wyniki badań realizowanych
w ramach pracy doktorskiej pojawiła się już po jej obronie (Załącznik 7, pkt II A-8).
Wyniki badań związane z realizacją pracy doktorskiej zaprezentowałam również na
konferencjach krajowych i międzynarodowych w formie 3 wystąpień ustnych (Załącznik
7, pkt II K-2,3,7) oraz 1 posteru (Załącznik 7, pkt III B-6).
Poza zaangażowaniem w pracę naukową ściśle związaną z realizacją pracy
doktorskiej, prowadziłam również liczne badania we współpracy z różnymi jednostkami
naukowymi oraz byłam zaangażowana w realizację kilku projektów badawczych. Jako
wykonawca grantu pt. „Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności
chirurgicznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, prowadziłam badania mające na celu opracowanie nowatorskich
ortopedycznych materiałów implantacyjnych oraz ocenę ich reaktywności jonowej
i biokompatybilności w warunkach in vitro i in vivo (Załącznik 7, pkt II A-5 oraz pkt II
D-1-4). Wyniki prowadzonych w ramach grantu badań wykazały – m.in. z zastosowaniem
techniki mikromacierzy białkowych (Załącznik 7, pkt II D-1), że wiele wszczepiennych
materiałów na bazie bioceramiki, w warunkach in vitro zaburza skład kluczowych jonów
w otaczającym mikrośrodowisku wodnym, co wpływa bardzo negatywnie na żywotność
ludzkich komórek (Załącznik 7, pkt II A-5 oraz pkt II D-3,4).
Jako wykonawca grantu NCN pt. „Analiza fizykochemicznych i biologicznych
właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych” byłam
zaangażowana w ocenę właściwości biologicznych płytek tytanowych pokrytych warstwą
nanorurek węglowych. Zmodyfikowane w nowatorski sposób płytki tytanowe
charakteryzują się stosunkowo dużym przewodnictwem elektrycznym (metoda EIS –
Electrochemical Impedance Spectroscopy), są nietoksyczne, a zarazem nie sprzyjają
zasiedlaniu przez komórki tkanki łącznej oraz hamują ich proliferację na powierzchni
tytanu (Załącznik 7, pkt II A-6). Materiał posiadający takie wybiórcze cechy jest idealny
do zastosowań biomedycznych, kiedy implant jest wszczepiany krótkoterminowo i jego
obrastanie przez komórki tkanki łącznej (fibroblasty, osteoblasty) nie jest pożądane.
Ponadto, dzięki dobremu przewodnictwu elektrycznemu nowy materiał mógłby zostać
wykorzystany do produkcji np. specjalistycznych elektrochemicznych sensorów
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monitorujących przebieg procesów regeneracyjnych kości in situ, czy też elektrod
stymulujących za pomocą impulsu elektrycznego procesy kościotwórcze.
Oprócz prowadzonych prac naukowych związanych z realizacją projektów
badawczych, podjęłam również współpracę naukową z Katedrą i Zakładem Chemii
Leków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która opierała się na oznaczaniu przeze
mnie
bezpieczeństwa
biologicznego
urologicznych
lateksowych
cewników
modyfikowanych za pomocą substancji o aktywności przeciwbakteryjnej. Wyniki
prowadzonych badań wykazały, że modyfikacja polegająca na immobilizacji leku na
cewniku pokrytym wcześniej warstwą chitosanu (Załącznik 7, pkt II A-7) lub heparyny
(Załącznik 7, pkt II A-1) całkowicie likwiduje toksyczny efekt lateksu oraz zapewnia
długoterminową ochronę przeciwbakteryjną.
Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych
obejmuje: 6 oryginalnych prac pełnotekstowych z IF, 5 prac bez IF z Części B wykazu
czasopism naukowych MNiSW (41 pkt MNiSW) oraz 1 referat zjazdowy konferencji
międzynarodowej (praca przeglądowa) bez IF i bez punktacji MNiSW, o łącznej wartości
IF = 12,862 oraz 188 pkt MNiSW. Wyniki badań prezentowałam również w formie 6
wystąpień ustnych i 6 posterów na 3 konferencjach krajowych i 6 międzynarodowych.
B) Osiągnięcia naukowo-badawcze
farmaceutycznych

po

uzyskaniu

stopnia

doktora

nauk

Moja działalność naukowo-badawcza prowadzona po obronie pracy doktorskiej dotyczy
zagadnień mieszczących się dwóch obszarach nauki:
 obszarze nauk technicznych (inżynieria biomateriałów i inżynieria tkankowa)
 obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu (medycyna, biologia medyczna
i chemia medyczna)
Inżynieria biomateriałów i inżynieria tkankowa
Moja praca naukowa związana z dziedziną inżynierii biomateriałów jest ściśle związana
z medycyną regeneracyjną i dotyczy przede wszystkim opracowywania metod
wytwarzania nowatorskich biomateriałów implantacyjnych lub modyfikacji już
istniejących materiałów w celu nadania im lepszych właściwości fizykochemicznych
i biologicznych. W dziedzinie inżynierii biomateriałów i inżynierii tkankowej, oprócz
badań własnych, których wyniki zostały przedstawione do oceny w postępowaniu
habilitacyjnym, prowadziłam również liczne badania we współpracy z różnymi
jednostkami naukowymi.
Po obronie rozprawy doktorskiej kontynuowałam współpracę z Katedrą
Biomateriałów AGH w Krakowie, którą rozpoczęłam podczas realizacji wspólnego grantu
OPUS 1 (NCN, 2011-2014) pt. „Analiza fizykochemicznych i biologicznych właściwości
nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych”. W ramach tej współpracy
z sukcesem udało się zastosować technikę elektroforetycznego osadzania (EPD) w celu
pokrycia płytek tytanowych cienką warstwą nanorurek węglowych. Efektem
prowadzonych badań było udowodnienie, że poprzez dobór odpowiedniego rodzaju
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nanorurek węglowych oraz parametrów procesu EPD, można w sposób kontrolowany
uzyskać powłokę na powierzchni tytanu o określonych właściwościach biologicznych
i fizykochemicznych. Wykorzystując do procesu EPD wodną zawiesinę nanorurek
węglowych sfunkcjonalizowanych grupami COOH można uzyskać warstwę hamującą
adhezję i proliferację komórek tkanki łącznej (Załącznik 7, pkt II A-6), podczas gdy
zastosowanie
etanolowo-acetonowej
zawiesiny
nanorurek
węglowych
sfunkcjonalizowanych grupami OH umożliwia otrzymanie powłoki sprzyjającej osadzaniu
się osteoblastów (Załącznik 7, pkt II A-10). Także proces EPD może być bardzo
przydatny w otrzymywaniu biomateriałów cechujących się określonymi właściwościami
biologicznymi, w zależności od ich planowanego zastosowania biomedycznego –
krótkoterminowej implantacji, kiedy nie jest zalecane obrastanie biomateriału komórkami
tkanki łącznej lub długoterminowej implantacji w miejsce ubytku kostnego, kiedy ważna
jest dobra osseointegracja materiału z kością pacjenta.
Po obronie pracy doktorskiej współpracowałam również z Katedrą Ceramiki
i Materiałów Ogniotrwałych AGH w Krakowie, z którą w latach 2011-2013 wspólnie
realizowałam grant POIG (pt. „Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej
poręczności chirurgicznej”). Na zlecenie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH w Krakowie dwukrotnie (umowa z dnia 18.05.2015 oraz z dnia 31.10.2016)
wykonałam zadanie badawcze w związku z realizacją grantu PRELUDIUM 5 (NCN
nr 2013/09/N/ST8/04171), mające na celu ocenę cytozgodności in vitro materiałów
kompozytowych typu cementowego wzbogaconych o jony Ag. Badania wykazały,
że nowe materiały na bazie cementu mają zdolność uwalniania jonów Ag do otaczającego
mikrośrodowiska zapewniając ochronę przeciwbakteryjną. Niemniej jednak, reaktywna
jonowo ceramika wchodząca w skład tych kompozytów oraz uwolnione jony Ag znacząco
obniżają również żywotność komórek eukariotycznych (Załącznik 7, pkt II A-15).
W dziedzinie inżynierii materiałowej w 2016 roku podjęłam współpracę naukową
z Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. W ramach tej współpracy zostały opracowane mikrogranule na bazie
alginianu, zawierające w swoim składzie ceramikę hydroksyapatytową dotowaną jonami
Se w celu zapewnienia ochrony przeciwnowotworowej po implantacji materiału
w miejsce ubytku kostnego po resekcji nowotworu. Ponadto, wytworzone granule zostały
wzbogacone o ryzedronian sodu w celu wzmocnienia osłabionej kości w miejscu
implantacji poprzez hamowanie procesu resorpcji. W ramach badań udowodniono,
że opracowane materiały – które mogą również pełnić funkcję nośników leków –
stopniowo uwalniają jony Se oraz ryzedronian sodu do otaczającego mikrośrodowiska,
zapewniając skuteczną ochronę przeciwnowotworową (Załącznik 7, pkt II A-14).
Oprócz pracy naukowo-badawczej prowadzonej we współpracy z innym i
jednostkami naukowymi , jako promotor pomocnicz y mgr Katarz yn y
Klimek (asystentka w Katedrze macierz ystej) , współuczestniczyłam w badaniach
naukowych, mających na celu opracowanie nowej metody wytwarzania
dwuskładnikowego rusztowania kostnego β-1,3-glukan/hydroksyapatyt (glu/HA), która
pozwoliłaby na inkorporację termowrażliwych związków (np. czynników wzrostu, białek
adhezyjnych) w obrębie macierzy polisacharydowej na etapie produkcji biomateriału.
W ramach tych badań została opracowana nowa technologia wytwarzania materiału
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glu/HA, która zamiast termicznej metody żelowania komponentu glukanowego w temp.
80-90°C, wykorzystuje metodę dializy alkalicznego roztworu glukanu wobec chlorku
wapnia w temp. pokojowej (Załącznik 7, pkt II A-9). Wytworzony metodą dializy
materiał charakteryzuje bardzo szorstka powierzchnia (analiza SEM, AFM), wynikającą
z obecności kryształów CaCl2 w obrębie macierzy glukanowej, co pozytywnie wpływa na
adhezję i proliferację osteoblastów oraz na biomineralizację materiału in vitro
(bioaktywność) (Załącznik 7, pkt II A-13). Efektem prowadzonych badań jest zgłoszenie
patentowe opisujące nową metodę oraz nowatorskie rusztowanie kostne do zastosowań
w medycynie regeneracyjnej kości, cechujące się wysoką bioaktywnością,
biokompatybilności oraz osteokonduktywnością (Załącznik 7, pkt II B1-1). Co więcej,
wykazałam, że opracowana w ramach pracy doktorskiej mgr Katarzyny Klimek nowa
metoda produkcji biomateriału β-1,3-glukan/hydroksyapatyt pozwala również znacząco
zniwelować toksyczny efekt biomateriałów kompozytowych, wynikający z obecności
wysoce reaktywnej ceramiki fosforanowo-wapniowej w ich składzie, która powoduje
krytyczny wychwyt jonów Ca2+ z otaczającego mikrośrodowiska znacząco obniżając
żywotność komórek (Załącznik 7, pkt II A-12).
Chemia medyczna, biologia medyczna i medycyna
Moja praca naukowa prowadzona w dziedzinie chemii medycznej i medycyny ma przede
wszystkim związek z oceną w warunkach in vitro właściwości biologicznych nowych
substancji, mogących znaleźć zastosowanie jako leki lub składniki kompozycji
kosmetycznych.
W celu realizacji badań naukowych w obszarze nauk medycznych podjęłam ścisłą
współpracę międzyzakładową w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego (UM)
w Lublinie. W październiku 2014 roku we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmacji
Stosowanej UM w Lublinie rozpoczęłam realizację projektu pt. „Complex evaluation of
the process of aqueous walnut seed extract receiving and estimation of its effect on cell
lines” (2014-2015) finansowanego przez firmę UNILAB LP z siedzibą w Rockville
w stanie Maryland, USA. W ramach projektu została opracowana technologia
otrzymywania wodnego ekstraktu z nasion orzecha włoskiego oraz zostały określone
w warunkach in vitro jego właściwości przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe (hamowanie
kolagenazy i elastazy) oraz protekcyjne przed promieniowaniem UVB (antyoksydacyjne
i antyapoptotyczne). Efektem prowadzonych badań jest zgłoszenie patentowe opisujące
kompozycję kosmetyczną o właściwościach przeciwstarzeniowych, przeznaczoną do
pielęgnacji wrażliwej i hiper-reaktywnej skóry, która w sposób szczególny powinna być
chroniona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza promieniowaniem
UVB (Załącznik 7, pkt II B1-2).
W dziedzinie chemii medycznej prowadziłam badania we współpracy z Katedrą
i Zakładem Chemii Organicznej UM w Lublinie, polegające na ocenie, z zastosowaniem
hodowli komórkowych in vitro, potencjału przeciwnowotworowego nowych związków
syntetyzowanych de novo. Prowadzone wspólnie badania zaowocowały odkryciem
nowych
pochodnych
tiazolidyno-2,4-dionu
wykazujących
dużą
aktywność
antyproliferacyjną w stosunku do komórek raka wątroby, piersi oraz płuc. Ponadto
wykazałam, że nowe związki charakteryzuje bardzo wysoki indeks bezpieczeństwa
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(z ang. safety/selectivity index) wyrażony jako stosunek wartości IC50 oznaczonej dla
komórek prawidłowych do wartości IC50 oznaczonej dla komórek nowotworowych. Zatem
stężenia nowych związków wykazujące działanie antyproliferacyjne w stosunku do
komórek nowotworowych, nie hamują lub hamują w niewielkim stopniu podziały
prawidłowych komórek. Co ważne, nowe pochodne tiazolidyno-2,4-dionu wykazują
niższą wartość IC50 oraz większy indeks bezpieczeństwa niż substancja referencyjna –
irynotekan, która jest stosowana w chemioterapii nowotworów (Załącznik 7, pkt II B1-3).
Natomiast badania naukowe, które prowadziłam we współpracy z Katedrą
Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie, miały na celu wykazanie
aktywności przeciwgruźliczej naturalnych olejków eterycznych. W ramach tych badań
wykazano, że niektóre związki terpenowe (np. α-pinen, α-bisabolol, sabinen) wchodzące
w skład naturalnych olejków roślinnych wykazują znaczące działanie przeciwprątkowe
(stosunkowo niskie wartości MIC) oraz niewielki efekt cytotoksyczny w stosunku do
komórek eukariotycznych, dzięki czemu posiadają wysoki indeks bezpieczeństwa (> 15)
wyrażony jako stosunek wartości IC50 oznaczonej dla prawidłowych komórek
eukariotycznych do wartości MIC oznaczonej dla bakterii Mycobacterium tuberculosis.
Warto zaznaczyć, że związki o aktywności przeciwbakteryjnej (w tym
antytuberkulinowej) – cechujące się wysokim bezpieczeństwem stosowania – powinny
mieć indeks bezpieczeństwa > 10.
W dziedzinie medycyny prowadziłam badania we współpracy z Kliniką Diagnostyki
i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki UM w Lublinie. W ramach tych badań
opracowałam protokół izolacji fibroblastów z bardzo małego fragmentu (1 mm x 2 mm)
torebki Tenona pobranego podczas zabiegu trabekulektomii oraz porównałam żywotność,
proliferację i produkcję kolagenu przez te komórki w różnych podłożach wzrostowych
(Załącznik 7, pkt II A-11). W ramach tej współpracy planowana jest izolacja fibroblastów
Tenona od łącznie 110 pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania, którzy są
podzieleni na jedną grupę kontrolną oraz 10 grup badanych przygotowywanych do
zabiegu pierwotnej trabekulektomii na różny sposób (różna farmakoterapia). Podczas
trabekulektomii od każdego z pacjentów pobierane są wycinki z torebki Tenona, z których
od 2015 roku izoluję pierwotną hodowlę fibroblastów Tenona. Po wyizolowaniu komórek
od pacjentów wszystkich grup badanych, oznaczę w hodowlach fibroblastów wybrane
markery procesu gojenia i stanu zapalnego (IL-1, IL-6, IL-8, metaloproteinazy: 1, 2, 3, 9,
oraz czynniki: TGF β-1, TGF β- 2, TGF β-3 i PPARγ). Nadmierna proliferacja
fibroblastów Tenona jest główną przyczyną niepowodzeń operacyjnego leczenia jaskry.
Zatem analiza markerów procesu gojenia w hodowlach fibroblastów wyizolowanych od
konkretnych pacjentów zestawiona z historią ich leczenia, może dostarczyć wielu cennych
informacji dotyczących wpływu niektórych leków stosowanych w leczeniu jaskry na
proliferację fibroblastów Tenona oraz doboru właściwej farmakoterapii przed zabiegiem
trabekulektomii.
W obszarze nauk medycznych oprócz współpracy z jednostkami w obrębie
macierzystego Uniwersytetu, podjęłam również współpracę z Pracownią Chemii
Związków Heterocyklicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
polegającą na poszukiwaniu nowych pochodnych graminy o aktywności
przeciwnowotworowej. Efektem prowadzonych badań była synteza nowych związków
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o właściwościach antyoksydacyjnych oraz aktywności antyproliferacyjnej w stosunku do
komórek raka wątroby. Ponadto zsyntetyzowana najbardziej obiecująca pochodna
graminy charakteryzowała się stosunkowo wysokim indeksem bezpieczeństwa (> 11),
który dla związków o aktywności przeciwnowotworowej (cechujących się wysokim
bezpieczeństwem stosowania) powinien być > 1 (artykuł obecnie w recenzji).
Najbliższe plany naukowo-badawcze
Moje najbliższe plany naukowe są ściśle związane z realizacją międzynarodowego grantu
m-Era.Net 2 pt. „Nanovectors engineered for plasma enhanced theranostics
in regenerative medicine” (Program Horyzont 2020), który rozpoczął się w 2017 roku.
Głównym celem projektu jest synteza nowatorskich nanocząstek będących nośnikami
leków, czynników wzrostu oraz sond fluorescencyjnych, a także posiadających aktywność
katalityczną umożliwiającą selektywną generację reaktywnych form tlenu o krótkim
okresie półtrwania pod wpływem ekspozycji na plazmę, co ma potencjalnie pozytywnie
wpływać na różnicowanie komórek macierzystych. Drugim celem projektu jest
opracowanie optymalnej kombinacji nanowektor-skafold-aktywacja plazmowa w celu
zapewnienia jak najlepszej adhezji, proliferacji i różnicowania komórek in vitro. Jako że
jestem głównym wykonawcą wszystkich zadań mających na celu ocenę biologiczną
nowatorskich biomateriałów, moje najbliższe plany naukowe będą przede wszystkim
skoncentrowane na analizie wpływu zimnej plazmy na zachowanie komórek
macierzystych in vitro oraz na biokompatybilność i osteokonduktywność wytworzonych
i/lub zmodyfikowanych w ramach projektu skafoldów.
W 2016 roku podjęłam również współpracę z Lubelskim Centrum Małych Zwierząt
(LCMZ) mającą na celu porównanie skuteczności terapii urazów oraz zmian
zwyrodnieniowych stawów u psów z wykorzystaniem komórek macierzystych
wyizolowanych z tkanki tłuszczowej (ADSC) oraz tzw. frakcji stromalnej (SVF), którą
stanowi mieszanina komórek macierzystych (ADSC, perycytów, hematopoetycznych
komórek macierzystych), różnych komórek progenitorowych oraz dojrzałych komórek
(fibroblastów, adipocytów, komórek endotelialnych i krwinek). Także moje najbliższe
plany badawcze będą związane z izolacją ADSC i SVF w celu terapii urazów
ortopedycznych pacjentów weterynaryjnych.
Moje plany naukowe zakładają również kontynuację badań dotyczących biomateriału
chitosan/β-1,3-glukan/HA, którego duży potencjał biomedyczny wykazałam
w osiągnięciu przedstawionym do postępowania habilitacyjnego (H1.-H5.). Planuję ocenę
na poziomie molekularnym (technika qRT-PCR) właściwości immunomodulujących
materiału chitosan/β-1,3-glukan/HA z zastosowaniem hodowli pierwotnej ludzkich
osteoblastów (współpraca z dr Rafałem Sawickim z Katedry macierzystej) oraz próbę
wygenerowania „żywego wszczepu” in vitro z wykorzystaniem rusztowania
chitosan/β-1,3-glukan/HA oraz komórek ADSC za pomocą 2 typów bioreaktorów:
Rotary Cell Culture System (RCCS) oraz bioreaktora z ciągłym przepływem pożywki
(Lazar Arrow-M™ Micro Bioreactor System), które według zapewnień producentów
umożliwiają wyhodowanie trójwymiarowej struktury tkanki w warunkach in vitro
przypominającej prawidłową tkankę in vivo. Ponadto, we współpracy z lekarzami
weterynarii z LCMZ planuję podjęcie próby implantacji biomateriału
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chitosan/β-1,3-glukan/HA w skojarzeniu z autologicznymi komórkami ADSC w ubytki
kostne psów po urazach ortopedycznych.
Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 14 oryginalnych prac
pełnotekstowych z IF o łącznej wartości IF = 44,671, co odpowiada 430 pkt MNiSW
(z uwzględnieniem publikacji zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym)
oraz 3 zgłoszenia patentowe. Wyniki badań prezentowałam również w formie 6 wystąpień
ustnych (2 na imienne zaproszenie) i 3 posterów na 2 konferencjach krajowych
i 5 międzynarodowych.
C) Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi
1. Department of Science and Analysis of Materials, Luxembourg Institute of
Science and Technology, Luksemburg (okres współpracy: od 2016 i nadal)
2. Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Université Catholique de
Louvain, Belgia (okres współpracy: od 2016 i nadal)
pkt 1-2 – w zakresie inkorporacji zaprojektowanych nanowektorów (nanocząstek)
aktywowanych plazmą wewnątrz
trójwymiarowej
macierzy
materiałów
implantacyjnych w celu zwiększenia ich biokompatybilności; wspólna realizacja
projektu m-Era.Net 2, Horyzont 2020
3. Department of Materials Science and Metallurgy, Technical University of
Catalonia (Universidad Politécnica de Cataluña), Hiszpania – w zakresie oceny
właściwości fizykochemicznych i mechanicznych materiałów zawierających
zainkorporowane nanocząstki wewnątrz trójwymiarowej macierzy; wspólna realizacja
projektu m-Era.Net 2, Horyzont 2020 (okres współpracy: od 2016 i nadal)
4. Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of
the Czech Academy of Sciences, Republika Czeska – w zakresie izolacji komórek
macierzystych z tkanki tłuszczowej (okres współpracy: 2016)
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi
5. Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej, Politechnika Lubelska –
w zakresie wykorzystania technologii zimnej plazmy w celu zwiększenia
biokompatybilności materiałów implantacyjnych; wspólna realizacja projektu
m-Era.Net 2, Horyzont 2020 (okres współpracy: od 2016 i nadal)
6. Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Lubelska – w zakresie oceny
parametrów mechanicznych biomateriałów oraz wykorzystania mikrotomografu
komputerowego (µCT) do oceny mikrostruktury i porowatości implantów kostnych
(okres współpracy: od 2012 i nadal)
7. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Warszawski Uniwersytet
Medyczny – w zakresie oceny właściwości przeciwnowotworowych nośników leków
na bazie alginianu i hydroksyapatytu (okres współpracy: od 2016 i nadal)
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8. Katedra Biomateriałów, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie – w zakresie oceny biokompatybilności tytanowych materiałów
implantacyjnych pokrytych nanowarstwą rurek węglowych i/lub hydroksyapatytu,
wspólna realizacja grantu OPUS 1 finansowanego z NCN (okres współpracy: od 2011
i nadal)
9. Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie – w zakresie oceny cytozgodności
ortopedycznych biomateriałów implantacyjnych typu cementowego; wspólna
realizacja grantu POIG współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (okres
współpracy: od 2010 i nadal)
10. Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – w zakresie oceny
właściwości biologicznych materiałów na bazie cynku i jego stopów
z przeznaczeniem na stenty naczyniowe (okres współpracy: 2016)
11. Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie – w zakresie wykorzystania absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
do oceny reaktywności jonowej biomateriałów zawierających w swoim składzie
wysoko reaktywną ceramikę fosforanowo-wapniową (okres współpracy: od 2010 do
2012)
12. Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu – w zakresie oceny potencjału przeciwnowotworowego
pochodnych graminy (okres współpracy: od 2016 do 2017)
Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
13. Katedra i Zakład Chemii Leków, UM w Lublinie – w zakresie oceny
cytotoksyczności urologicznych cewników zmodyfikowanych za pomocą substancji
biologicznie czynnych (okres współpracy: od 2010 do 2015)
14. Katedra i Zakład Chemii Organicznej, UM w Lublinie – w zakresie oceny
aktywności przeciwnowotworowej pochodnych tiazolidyno-2,4-dionu (okres
współpracy: 2015)
15. Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, UM w Lublinie – w zakresie opracowania
kompozycji kosmetycznej zawierającej ekstrakt z orzecha włoskiego
o właściwościach przeciwstarzeniowych oraz ochronnych przed promieniowaniem
UVB; wspólna realizacja projektu finansowanego przez zewnętrzną firmę UNILAB
LP z siedzibą w Rockville w stanie Maryland, USA (okres współpracy: od 2014 do
2016)
16. Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki, UM w Lublinie
– w zakresie izolacji fibroblastów z fragmentu torebki Tenona pobranego podczas
zabiegu trabekulektomii, ich analizie na poziomie molekularnym oraz doboru
odpowiedniej farmakoterapii stosowanej przed zabiegiem trabekulektomii w celu
zahamowania proliferacji fibroblastów Tenona, odpowiedzialnych za niepowodzenie
operacyjnego leczenia jaskry (okres współpracy: od 2015 i nadal)
17. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, UM
w Lublinie – w zakresie wyznaczenia tzw. indeksu bezpieczeństwa (safety/selectivity
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index) dla naturalnych olejków eterycznych o aktywności przeciwgruźliczej (okres
współpracy: 2016)
Współpraca z przedsiębiorstwami
18. Lubelskie Centrum Małych Zwierząt – w zakresie izolacji mezenchymalnych
komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej w celu leczenia urazów oraz zmian
zwyrodnieniowych stawów u psów (okres współpracy: od 2016 i nadal)
19. ChM sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – w zakresie oceny cytotoksyczności
(według normy ISO 10993-5) implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii
(okres współpracy: od 2014 do 2015)
20. CELLON S.A. (Luksemburg) – w zakresie inkorporacji nanowektorów
aktywowanych plazmą wewnątrz macierzy implantów kostnych; wspólna realizacja
projektu mEra.Net 2, Horyzont 2020 (okres współpracy: od 2016 i nadal)
21. Medical Inventi S.A. z siedzibą w Lublinie – wspólna realizacja 2 projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 Działanie 1.2 Badania celowe, projekt pt. Badania kliniczne biokompozytu
kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością" (szczegóły w pkt IV D-3)
 Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; rola
habilitanta: stworzenie oraz kierowanie usługowym laboratorium
badawczo-rozwojowym (Laboratorium biologii molekularnej,
hodowli komórek i tkanek) prz y spółce Medical Inventi S.A.
(szczegóły w Załączniku 7, pkt III A-5)
Okres współpracy: od 2015 i nadal; od czerwca 2017 roku członek Rady Naukowej
spółki Medical Inventi S.A.
D) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach
Projekty badawcze finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum
Nauki (NCN):
1. 2010-2013: projekt badawczy nr POIG.01.03.01-00-005/09 pt. „Nowe wielofunkcyjne
substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej”, rola w projekcie:
wykonawca, grant współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
2. 2011-2014: grant OPUS 1 nr 2011/01/B/ST5/06424 pt. „Analiza fizykochemicznych
i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań
medycznych”, rola w projekcie: wykonawca, projekt finansowany z Narodowego
Centrum Nauki
3. 2017-2020: projekt badawczy nr RPLU.01.02.00-06-0041/16 pt. Badania kliniczne
biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością", rola w projekcie:
wykonawca, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe;
projekt realizowany w kooperacji z krajową firmą Medical Inventi S.A.
4. 2017-2020: międzynarodowy projekt badawczy M-Era.Net 2 nr 2016/22/Z/ST8/00694
pt. „Nanovectors engineered for plasma enhanced theranostics in regenerative
medicine”, rola w projekcie: główny wykonawca, projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Badania i Innowacje
Projekty badawcze w kooperacji z firmami zagranicznymi:
5. 2014-2015: projekt badawczy pt. „Complex evaluation of conditions of the process of
aqueous walnut seed extract receiving and estimation of its effect on cell lines”, rola
w projekcie: główny wykonawca, projekt finansowany przez zewnętrzną firmę
UNILAB LP z siedzibą w Rockville w stanie Maryland, USA (umowa z dnia:
16.10.2014)
Projekty badawcze finansowane z dotacji celowej MNiSW:
6. 2011-2013: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
nr DS2/11 pt. „Badania biokompatybilności nowych biomateriałów stosowanych
w chirurgii implantacyjnej na poziomie genomu i proteomu oraz in vivo”, rola
w projekcie: wykonawca
7. 2012-2014: projekt badawczy służący rozwojowi młodych naukowców nr MNmb2/12
pt. „Opracowanie techniki wytwarzania biokompatybilnego wszczepiennego
biomateriału ortopedycznego”, rola w projekcie: kierownik
8. 2014-2016: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
nr DS2/14 pt. „Badania bioaktywności związków chemicznych w aspekcie działania
przeciwdrobnoustrojowego oraz hamowania i kolonizacji biomateriałów”, rola
w projekcie: wykonawca
9. 2016-2017: projekt badawczy służący rozwojowi młodych naukowców nr MNmb2/16
pt. „Ocena interakcji pomiędzy mezenchymalnymi komórkami macierzystymi
a nowatorskim rusztowaniem kostnym chitosan/glukan/bioceramika”, rola
w projekcie: kierownik
E) Międzynarodowe i krajowe nagrody, wyróżnienia i stypendia za działalność
naukową
Stypendia za działalność naukową:
I 2013: uzyskanie 12-miesięcznego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za
innowacyjny oraz aplikacyjny charakter prowadzonych w ramach pracy doktorskiej badań
w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
budżetu państwa oraz budżetu Województwa Lubelskiego
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2013: uzyskanie 10-miesięcznego Stypendium Rektora w ramach Własnego Funduszu
Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za realizację projektu badawczego
pt. „Nowe kompozyty na bazie chitosanu do stosowania w inżynierii tkankowej kości”
2014, 2015, 2016: otrzymanie 10-miesięcznego Stypendium Rektora w ramach Własnego
Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za osiągnięcia naukowe
uzyskane w poprzedzającym roku akademickim
Nagrody i wyróżnienia Rektorskie:
2009: uzyskanie dyplomu uznania Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów w latach 2004/20052008/2009
2015, 2016, 2017: otrzymanie indywidualnej Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzedzającym roku kalendarzowym
I 2016, III 2016, II 2017: otrzymanie indywidualnej Nagrody Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie za działalność B+R
Wyróżnienia naukowe:
II 2014: wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
I 2015, III 2015, II 2016: publikacja pt. „Enhanced differentiation of osteoblastic cells on
novel chitosan/β-1,3-glucan/bioceramic scaffolds for bone tissue regeneration” (H1.) ze
względu na wysoko ocenioną wartość naukową, innowacyjność oraz potencjalny wpływ
na przyszłe badania została trzykrotnie wyróżniona przez redakcję wydawnictwa IOP
Publishing oraz Redaktora Naczelnego czasopisma Biomedical Materials i włączona do
kolekcji: „Featured Articles”, „Editors’ Pick” oraz „Highligths of 2015”
Nagrody uzyskane na konferencjach naukowych:
22 V 2009: uzyskanie dyplomu I-szego stopnia za najlepszy referat w sesji Kontrola,
diagnostyka, ekspertyza i certyfikacja urządzeń pt. „Flow cytometry: a technical
overview” wygłoszony podczas międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji
Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Sewastopol, Krym
26 V 2013: uzyskanie nagrody za najlepszy referat w sesji nauk farmaceutycznych pt.
„Nowy kompozyt na bazie krylowego chitosanu i hydroksyapatytu do stosowania
w ortopedii i stomatologii” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji NaukowoSzkoleniowej Doktorantów Uczelni Medycznych, Warszawa
22 IX 2017: uzyskanie I nagrody za najlepszy referat pt. „Hybrid matrix made from
mixing chitosan with β-1,3-glucan – a promising base for biomaterial fabrication”
wygłoszony podczas XXIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego pt. „Nowe
aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Wałbrzych
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F) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych
W latach 2013-2017 wykonałam 53 recenzje artykułów naukowych (47 prac badawczych
i 6 prac przeglądowych):
 dla czasopism znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – łącznie 51
recenzji: Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Materials Science and Engineering
C: Materials for Biological Applications, Current Organic Chemistry, Materials
Research Innovations, Medical Principles and Practice, International Journal of
Nanomedicine, Biomedical Materials, Journal of Physics D: Applied Physics, Journal
of the Royal Society: Interface, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research,
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Advances in Colloid and
Interface Science, ACS Applied Materials & Interfaces, International Journal of
Biological Macromolecules, Journal of Applied Oral Science, Biotechnology Progress,
Biomaterials Science, Food and Chemical Toxicology, International Journal of
Pharmaceutics, International Journal of Molecular Sciences, Journal of the Mechanical
Behavior of Biomedical Materials
 dla czasopism innych niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) –
łącznie 2 recenzje: International Journal of Scientific Research in Environmental
Sciences, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
Szczegółowe informacje dotyczące recenzowanie publikacji w czasopismach dostępne są
w Załączniku 7, pkt III P.
G) Staże naukowe oraz szkolenia z zakresu wykorzystywania modeli komórkowych
in vitro
Staże naukowe
1-15 VIII 2016: podoktorski zagraniczn y staż w Katedrze Biomateriałów
i Inż ynierii Tkankowej, Inst ytutu Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk
(Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství, Fyziologický ústav, Akademie věd
České republiky), Praga, Republika Czeska – izolacja ludzkich komórek
macierz yst ych z tkanki tłuszczowej pobranej podczas zabiegu liposukcji
(opiekun naukowy: dr hab. Lu cie Bačáková)
Szkolenia
14 VI 2012: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Hodowle komórkowe; Oczyszczanie
białek i analiza komórek”, Warszawa
27 V 2015: udział w sympozjum szkoleniowym pt. „What you should know using
cellular and animal models in preclinical studies”, Warszawa
7 V 2015: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Nowe testy na bazie reporterów do
mierzenia endogennego poziomu ekspresji oraz testy komórkowe do monitorowania
w czasie rzeczywistym”, Lublin
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12 X 2016: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Zastosowanie technik PCR
w hodowlach komórkowych”, Lublin
28 III 2017: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Modern Approach to Cellular
Analysis”, Lublin
26 IV 2017: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Nowe testy komórkowe w czasie
rzeczywistym oraz analiza metabolizmu energetycznego”, Lublin
Wykaz wszystkich ukończonych specjalistycznych szkoleń i kursów przedstawiony jest
w Załączniku 7, pkt III Q2.
H) Promotorstwo i opieka naukowa nad studentami i doktorantami
 Byłam recenzentem 1, opiekunem naukowym 2 i promotorem 2 doświadczalnych prac
magisterskich wykonywanych przez studentów kierunku Farmacja w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie. Jedna z prac zdobyła
I nagrodę w Wydziałowym konkursie prac magisterskich
 Byłam promotorem pomocniczym 1 pracy doktorskiej wykonywanej w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie
Szczegółowe informacje dotyczące opieki naukowej nad studentami i doktorantami
dostępne są w Załączniku 7, pkt III J oraz K, natomiast informacje dotyczące
działalności dydaktycznej i popularyzującej naukę w Załączniku 7, pkt III I.
I) Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych
Mój dorobek naukowo-badawczy (stan z dnia 28.09.2017) obejmuje:
 20 oryginalnych prac pełnotekstowych z IF (pierwszy autor w 13 artykułach, autor
korespondencyjny w 16 artykułach)
 5 oryginalnych prac bez IF z Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW
(pierwszy autor w 3 artykułach)
 1 referat zjazdowy konferencji międzynarodowej (praca przeglądowa)
 3 zgłoszenia patentowe
 16 opublikowanych streszczeń zjazdowych – 12 na konferencjach międzynarodowych,
4 na konferencjach krajowych
 12 wygłoszonych referatów (2 na imienne zaproszenie) – 9 na konferencjach
międzynarodowych, 3 na konferencjach krajowych
 9 prezentacji posterowych – 7 na konferencjach międzynarodowych, 2 na
konferencjach krajowych
Pełny wykaz wystąpień konferencyjnych wraz z informacją o publikacji/lub braku
streszczeń zawarto w Załączniku 7, pkt II K oraz pkt III B.
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Załącznik 2: Autoreferat

Ocena bibliometryczna (stan z dnia 28.09.2017):
Liczba cytowań bez autocytowań wg Web of Science:
Liczba cytowań bez autocytowań wg Scopus:
Indeks Hirscha wg Web of Science:
Indeks Hirscha wg Scopus:
Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych wg listy JCR,
zgodnie z rokiem opublikowania:
Sumaryczna liczba punktów MNiSW:

58
49
7
7
57,533
618
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