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1. Imię i nazwisko: Dorota Gołąbek-Sulejczak 
 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 
oraz tytuł rozprawy doktorskiej:  
 
1994 Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 

w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej wykonanej z ramienia Zakładu Genetyki 
Bakterii UW (promotor: prof. dr hab. K. Wolska) w Instytucie Biochemii i 
Biofizyki PAN pod kierunkiem dr. hab. Ewy Śledziewskiej-Gójskiej „Wpływ 
reperacji DNA u Escherichia coli na poziom tranzycji GC�AT 
indukowanych przez metanosulfonian metylowy (MMS) in vivo i in vitro“, 
zarówno praca jak i obrona pracy magisterskiej - ocenione na ocenę bardzo dobrą.  
Uzyskany tytuł: magister biologii, specjalność – mikrobiologia.  

 
2006 Dyplom doktora nauk biologicznych uzyskany w Instytucie Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Tytuł rozprawy 
doktorskiej: „Udział wybranych czynników transkrypcyjnych i białek 
związanych z apoptozą w śmierci komórek po odnaczynieniu kory mózgowej 
szczura“. Promotor dr hab. M. Skup; recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz i 
prof. dr hab. Władysław Lasoń. Egzaminy doktorskie zaliczone na ocenę bardzo 
dobrą.  
Uzyskany stopień naukowy (z wyróżnieniem): doktor nauk biologicznych, 
specjalność - neurobiologia 

 
 
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 
 
1995 asystent, Pracownia Cytogenetyki, Zakład Genetyki, Instytut Matki i 

Dziecka 
 
XII.1995 – 1997 asystent, Pracownia Neurochemii, Zakład Neurofizjologii, Instytut 

Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
 
1997 – 31.XII.2003 asystent, Pracownia Procesów Reinerwacji, Zakład Neurofizjologii, 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
 
2004 – 2006 studia doktoranckie, Pracownia Procesów Reinerwacji, Zakład 

Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN 

 
od 1.06.2006  asystent, Pracownia Procesów Reinerwacji,  
do 31.01.2007 Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. 

Nenckiego PAN 
 
od 1.02.2007 asystent, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny 

Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 
 
od 1.12.2007 adiunkt, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny 

Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 
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4. Wskazanie osiągnięcia o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):   
 
a. tytuł osiągnięcia naukowego: 
 
„Degeneracja i śmierć neuronów na tle zjawisk zachodzących w przebiegu wybranych 
stanów patologicznych ośrodkowego układu nerwowego”. 
 
 
b. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego/artystycznego: 
(autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydani a, nazwa wydawnictwa;  
* - autor korespondujący): 
 
Osiągnięcie naukowe stanowi cykl publikacji o sumarycznym IF=10,978 i punktacji MNiSW: 
130 ptk.: 
 
1. Sulejczak D., Chrapusta S.J., Kozłowski W., and Frontczak-Baniewicz M. Surgical injury-
induced early neocortical microvascular changes and characteristics of the cells populating the 
peri-lesion zone. 2016. Acta Neurobiol Exp, 76: 125–141. IF = 1,708  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu; wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 65%. 
 
 
2. Sulejczak D. *, Andrychowski J., Kowalczyk T., Nakielski P., Frontczak-Baniewicz M., 
Kowalewski T. Electrospun nanofiber mat as a protector against the consequences of brain 
injury. 2014. Folia Neuropathol., 52(1):56-69. IF = 1,568  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu; wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 65%. 
 
 
3. Frontczak-Baniewicz M., Sulejczak D.*, Andrychowski J., Gewartowska M., Laure-
Kamionowska M., Kozłowski W. Morphological evidence of the beneficial role of immune 
system cells in a rat model of surgical brain injury. 2013. Folia Neuropathol.,51(4):324-32.  
IF = 1,667  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu, wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 60%. 
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4. Sulejczak D.*, Chrapusta S.J., Dziewulska D., Rafałowska J. NF-κB deficit in spinal 
motoneurons in patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis – a pilot study. 2015. Folia 
Neuropathol., 53 (4): 367-376. IF = 1,233  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu; wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 70%. 
 
 
5. Rafałowska J., Sulejczak D.*, Chrapusta S.J., Gadamski R., Dziewulska D. Diverse 
expression of selected SMN complex proteins in humans with sporadic amyotrophic lateral 
sclerosis and in a transgenic rat model of familial form of the disease. 2014. PLoS One., 
9(8):e104614. doi: 10.1371/journal.pone.0104614. eCollection 2014. IF = 3,234  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu; wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 60%. 
 
 
6. Rafalowska J, Sulejczak D.*, Chrapusta SJ, Gadamski R, Taraszewska A, Nakielski P, 
Kowalczyk T, Dziewulska D. Non-woven nanofiber mats - a new perspective for 
experimental studies of the central nervous system? 2014. Folia Neuropathol., 52(4):407-16. 
IF = 1,568  
 
Mój udział w powstanie tej pracy polegał na: planowaniu; wykonywaniu doświadczeń; 
analizie, opisie oraz rejestracji i archiwizacji wyników, przygotowaniu rycin oraz pisaniu 
manuskryptu (przygotowaniu oryginalnej wersji oraz wspólnej edycji wersji ostatecznej). Mój 
udział procentowy szacuję na 60%. 
 
 
 
c. omówienie celu naukowego powyższych prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 
 
Wstęp - problematyka i cele badawcze: 
 

Głównym przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest stan i funkcjonowanie 
komórek ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w zdrowiu oraz w różnych sytuacjach 
patologicznych. Szczególną uwagę poświęcam odpowiedzi komórek nerwowych na różnego 
rodzaju uszkodzenia oraz pojawieniu się i rozwojowi schorzeń dotykających OUN. Interesują 
mnie zwłaszcza zjawiska neurodegeneracji (zwyrodnienia neuronów) i śmierci komórek 
nerwowych oraz możliwość polepszenia stanu degenerujących neuronów i wspomagania 
naturalnie zachodzących w OUN procesów przebudowy i naprawy uszkodzeń zarówno w 
stanach nagłych, jak i w chorobach przewlekłych.  

W trakcie swojej pracy zawodowej opanowałam wiele technik i metod badawczych 
pozwalających mi na ocenę stanu komórek, zwłaszcza wykrywanie cech świadczących o ich 
zwyrodnieniu i umieraniu. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję do badania przebiegu 
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zmian w stanach patologicznych różnych tkanek, układów i narządów organizmu. Prowadząc 
badania zarówno na materiale ludzkim jak i w zwierzęcych modelach chorób, staram się by 
nie były one jedynie badaniami podstawowymi, ale również mogły mieć implikacje kliniczne. 
Poszukując nowatorskich rozwiązań, które mogłyby być wykorzystane w przyszłości 
zarówno w weterynarii jak i w klinice ludzkiej, prowadzę doświadczenia z wykorzystaniem 
nanomateriałów. Ze względu na ich olbrzymi potencjał, badania prowadzę dwutorowo. 
Testuję możliwości wykorzystania ich w celu polepszenia stanu uszkodzonych komórek i 
tkanek oraz, przeciwnie, badam ich zdolności do przenoszenia do tkanek organizmu 
substancji uszkadzających. Wyniki tych ostatnich badań mogą stanowić podwaliny do 
opracowania zwierzęcych modeli chorób – mniej inwazyjnych niż obecnie stosowane i 
dokładniej odwzorowujących schorzenia człowieka. Mimo wielu współprac naukowych 
dających mi możliwość badania różnych rodzajów tkanek organizmu, najwięcej uwagi 
poświęcam OUN. Dlatego rozprawa habilitacyjna poświęcona została badaniom nad tym 
właśnie układem. 

Neurony są wysoko wyspecjalizowanymi komórkami. Od ich prawidłowego działania 
zależy w znacznej mierze właściwe funkcjonowanie całego organizmu (regulacja działania 
innych układów i narządów) oraz reakcja ustroju na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Są to 
jednak komórki bardzo wrażliwe i łatwo ulegają uszkodzeniu, co może prowadzić do 
poważnych konsekwencji dla całego organizmu.  

 
Celem moich badań były: 

1) Analiza przebiegu procesu degeneracji i mechanizmów śmierci komórek nerwowych (w 
odniesieniu do współwystępujących zmian dotyczących innych komórek obszaru 
śródmiąższowego, tzw. „parenchymy”) w wybranych sytuacjach patologicznych OUN. 
Analiza była prowadzona w celu określenia cech charakterystycznych dla poszczególnych 
modeli doświadczalnych oraz ewentualnych cech wspólnych. Był to etap wstępny badań, 
pozwalający na podjęcie próby opracowania sposobów wspomagania przebiegających w 
tkance procesów przebudowy i naprawy uszkodzeń. 

Jako modele badawcze wykorzystałam model chirurgicznego uszkodzenia mózgu 
szczura (imitujący urazy mózgu, do których dochodzi np. w sytuacjach operacji 
neurochirurgicznych) oraz szczurzy model nieuleczalnej i śmiertelnej choroby 
neurodegeneracyjnej (neurozwyrodnieniowej) – Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS, 
stwardnienie zanikowe boczne). Pierwszy z nich pozwala na badanie relatywnie szybkiej 
degeneracji i śmierci neuronów, natomiast model ALS umożliwia analizę przebiegu 
długotrwale nasilających się zmian zwyrodnieniowych (skutkujących powolną degeneracją) 
prowadzących do śmierci komórek nerwowych. 

Współpraca z kliniką, zapewniła mi dostęp do materiału ludzkiego (mózgów i rdzeni 
osób zmarłych na ALS i zmarłych z innych przyczyn). 
 
2) Porównanie stosowanych modeli wybranych patologii z imitowanymi przez nie stanami 
patologicznymi OUN i określenie adekwatności tych modeli. 
 
3) Opracowanie nowych, wykorzystujących nanomateriały, technik modelowania stanów 
patologicznych OUN. 
 
4) Opracowanie nowych, wykorzystujących nanomateriały, technik o potencjale 
terapeutycznym dla wybranych patologii OUN. 
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Badania własne – omówienie publikacji: 
 
Rafalowska J, Sulejczak D.*, Chrapusta SJ, Gadamski R, Taraszewska A, Nakielski P, 
Kowalczyk T, Dziewulska D. Non-woven nanofiber mats - a new perspective for experimental 
studies of the central nervous system? 2014. Folia Neuropathol., 52(4):407-16. IF = 1,568  
 

Systemowe podawanie substancji mających, zwłaszcza przez długi czas, wpływać na 
działanie komórek układu nerwowego napotyka wiele przeszkód. Kluczowym problemem jest 
trudność w przenikaniu substancji przez barierę krew-mózg (BBB), która ma za zadanie 
izolować (oczywiście w sposób wybiórczy, kontrolowany) OUN od środowiska zewnętrznego 
[Jiang, 2013; Kazantsev i wsp., 2008]. Zazwyczaj procedury doświadczalne wymagają 
przecięcia opon mózgowych/rdzeniowych oraz przerwania ciągłości BBB, wprowadzenia w 
tkanki sondy/kaniuli (co dodatkowo je uszkadza) dostarczającej farmaceutyk. Te uszkodzenia 
prowadzą do śmierci komórek okolic implantacji oraz powstawania i rozwoju stanu 
zapalnego. Dlatego ciągle poszukuje się lepszych, mniej inwazyjnych metod dostarczania 
substancji do OUN.  

Jest to szczególnie ważne zagadnienie przy opracowywaniu nowych zwierzęcych 
modeli chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego (chorób neurodegeneracyjnych) czy 
uszkodzeń OUN. Model taki powinien być jak najbardziej zbliżony do oryginalnej choroby 
czy uszkodzenia i należy starać się wyeliminować (niewystępujące w modelowanej patologii) 
zjawiska dodatkowe, np. uszkodzenia tkanki wynikające z wprowadzenia i długotrwałej 
obecności urządzenia dostarczającego substancje wywołujące u zwierząt oczekiwane i 
charakterystyczne dla danego stanu patologicznego zmiany. Dodatkowym problemem jest 
dostarczenie do mózgu skutecznej dawki specyfiku.  

Dlatego celem badań było opracowanie nowatorskiej metody podawania substancji 
czynnych do OUN za pomocą nanomateriału - mat z elektroprzędzionych nanowłókien 
niosących i uwalniających tę substancję. Pracując już wcześniej z podobnymi 
nanomateriałami, poznałam ich olbrzymi potencjał i byłam inicjatorką wykorzystania do 
naszych aktualnych badań wspomnianych mat. By ułatwić ocenę uwalniania substancji do 
OUN, zdecydowaliśmy się na zastosowanie glutaminianu sodu. Jak wskazują liczne dane 
kliniczne i eksperymentalne, gromadzenie się glutaminianu w przestrzeni śródmiąższowej 
układu nerwowego pełni kluczową rolę w patogenezie wielu schorzeń OUN, prowadząc do 
uszkodzenia i śmierci komórek, przede wszystkim neuronów [Leigh i Meldrum, 1996; Shaw i 
Eggett, 2000]. Działanie uszkadzające glutaminianu jest już dobrze poznane i łatwo jest 
zaobserwować jego skutki. Prowadzi ono do wyraźnych zmian morfologicznych komórek, 
dotyczących zarówno ich cytoplazmy, jak i jądra komórkowego.  
 Wiadomo, że utrzymanie prawidłowej struktury chromatyny jądrowej jest ściśle 
zależne od oddziaływania z DNA białek zasadowych zwanych histonami [Santini i wsp., 
2007]. Zwiększona reaktywność enzymu deacetylującego histony (deacetylaza histonowa, 
HDAC) prowadzi do kondensacji chromatyny i zahamowania jej aktywności transkrypcyjnej, 
natomiast zahamowanie działania enzymu wiąże się z rozluźnieniem struktury chromatyny i 
jej aktywnością transkrypcyjną [Hauser i wsp., 2009; Yildirim i wsp., 2008]. Wykazano, że 
zaburzenia stosunku procesów acetylacji i deacetylacji histonów występują w wielu 
patologiach OUN (m.in. niedokrwieniu, licznych schorzeniach neurologicznych np. ALS) a 
inhibicja HDAC zazwyczaj działa neurotroficznie, neuroprotekcyjnie i przeciwzapalnie 
[Chuang i wsp., 2009; Kazantsev i Thompson, 2008; Meisel i wsp., 2006; Yildirim i wsp., 
2008].  
 Kwas walproinowy i jego niektóre metabolity są bardzo skutecznymi inhibitorami 
HDAC [Santini i wsp., 2007], stosowanymi z powodzeniem w terapii padaczki, choroby 
dwubiegunowej, migren jak również ostrych uszkodzeń OUN [Chen i wsp., 2014]. Wykazano 
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też jego pozytywny wpływ w chorobach neurodegeneracyjnych. Powoduje on wzrost 
ekspresji genu SMN, który koduje białko promujące przeżycie motoneuronów oraz 
utrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania, w fibroblastach pobranych od pacjentów ze 
rdzeniowym zanikiem mięśni (spinal muscular atrophy; związany z mutacją genu SMN) 
[Sumner i wsp., 2003], jak również poprawę pamięci oraz hamowanie tworzenia się blaszek 
neurytycznych (neuritic plaque) w mysim modelu choroby Alzheimera [Qing i wsp., 2008].  
 Celem tej pracy było określenie potencjalnej przydatności mat z elektroprzędzionych 
nanowłókien jako nośnika substancji czynnych do przewlekłego stosowania tych ostatnich w 
obrębie OUN oraz zbadanie, czy przewidywane zmiany degeneracyjne wywołane przez 
glutaminian sodu, uwalniany z maty wprowadzonej do OUN, zostaną złagodzone poprzez 
układowe podawanie walproinianu sodu. 
 Do badań zastosowaliśmy maty z nanowłókien elektroprzędzionych z emulsji wody 
(maty kontrolne) lub wodnego roztworu glutaminianu sodu w roztworze poli(L-laktydo-ko-
kaprolaktonu) Purasorb PLC 7015 w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Testy 
laboratoryjne wykazały, że w ciągu 3 tygodni maty z glutaminianem uwalniają 1,7 µg 
glutaminianu na mg maty. Maty zawierające glutaminian zostały wszczepione szczurom 
(grupy III i IV) do przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego na wysokości 
zgrubienia lędźwiowego. Kontrolna grupa szczurów (grupa II) otrzymała maty nie 
zawierające glutaminianu. Dodatkową grupę kontrolną (grupa I) stanowiły szczury nietknięte 
(nieoperowane). Szczury z grupy IV otrzymywały codziennie dożołądkowo walproinian sodu. 
Pierwsza jego dawka wynosiła 33,3 mg/kg; przez następne 4 kolejne dni zwiększano ją 
codziennie o 8,3 mg/kg, a następnie utrzymywano na stałym poziomie do końca 
eksperymentu. Trzy tygodnie po implantacji mat szczury uśmiercono przez perfuzję (w 
głębokim znieczuleniu), a ich rdzenie kręgowe (odcinki lędźwiowy i szyjny) wyizolowano i 
przygotowano do badań morfologicznych oraz oznaczeń immunohistochemicznych. 
 Nasze badania wykazały, że w grupach kontrolnych (I i II) nie doszło do zmian 
degeneracyjnych, uszkodzenia parenchymy rdzenia ani wytworzenia się stanu zapalnego. 
Znaleźliśmy jedynie pojedyncze umierające komórki nerwowe (w obydwu badanych 
obszarach rdzenia kręgowego). Nie obserwowaliśmy astroglejozy. Zaimplantowane maty 
ulegały degradacji. Taki obraz zmian w grupie zwierząt poddanej aplikacji maty, która nie 
zawierała glutaminianu sodu, wskazuje iż mata jest biokompatybilna i stanowi dobry materiał 
do stosowania na tkankę nerwową.  
 Rdzenie kręgowe szczurów z zaaplikowaną matą zawierającą glutaminian, którym nie 
podawano walproinianu (grupa III), wykazywały liczne zmiany wskazujące na degenerację 
neuronów. Znaczna frakcja motoneuronów wykazywała nasiloną tigrolizę (rozpad tigroidu 
czyli ziarnistości Nissla - szorstkiej siateczki śródplazmatycznej), obniżoną gęstość i 
zaburzony układ neurofilamentów oraz nieregularności w układzie i ubytek synaps na 
powierzchni komórki. Obserwowano również obrzęk mitochondriów i zwiększoną liczbę 
małych wakuoli w cytoplazmie komórek. Dendryty były obrzmiałe i zawierały dużą liczbę 
mikrowakuoli. Nasze badania wykazały znaczną liczbę umierających motoneuronów w 
odcinku lędźwiowym rdzenia i nieco mniejszą - w szyjnym. Zmiany degeneracyjne 
zaobserwowaliśmy również w astrocytach m.in. przynaczyniowych. Manifestowały się one 
wyraźną klazmatodendrozą (tj. utratą wypustek, wskazującą na dysfunkcję BBB), 
mikrowaskularyzacją i obrzękiem mitochondriów. Reakcja astrogleju nie była nasilona, ale 
niektóre astrocyty wykazywały przerost (tzw. „hipertrofię”) świadczący o ich aktywacji. 
Obrzęk mitotochondriów i znaczną liczbę małych wakuol wykryliśmy także w 
oligodendrocytach i komórkach śródbłonkowych naczyń krwionośnych. Zaobserwowaliśmy 
poszerzenie, obrzęk i przeciekanie licznych naczyń kapilarnych (włosowatych) oraz obecność 
znacznej liczby wybroczyn i wynaczynionych elementów morfotycznych krwi w przestrzeni 
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śródmiąższowej rdzenia. Wyniki te wskazują na działanie uszkadzające uwolnionego z mat 
glutaminianu. 
 Grupa IV, zwierzęta z zaaplikowaną matą zawierającą glutaminian sodu oraz 
poddawane działaniu walproinianu sodu wykazywały podobne zmiany neurodegeneracyjne 
jak zwierzęta z grupy III, ale nasilenie tych zmian było niższe. Co więcej, motoneurony 
cechowała większa gęstość chromatyny oraz zwiększenie liczby długich profili szorstkiej 
siateczki śródplazmatycznej w cytoplazmie ciał komórkowych. Również liczba umierających 
motoneuronów w obydwu badanych rejonach rdzenia kręgowego była mniejsza. Wyniki te 
wskazują na działanie ochronne walproinianu sodu. Związek ten jest stosowany np. w 
leczeniu padaczki, migren czy choroby dwubiegunowej, ale nasze badania potwierdzają, że 
może on być kandydatem na lek także w innych schorzeniach, związanych z 
ekscytotoksycznym uszkodzeniem OUN. 
 Badania przeprowadzone na opracowanym przez nas modelu potwierdziły 
skuteczność zastosowanych mat z elektroprzędzionych nanowłókiem jako nośnika 
glutaminianu do rdzenia kręgowego w sposób chroniczny (przez 3 tygodnie). Jednak 
zagadnienie to wymaga dalszych badań i udoskonalania mat, by mogły dostarczać również 
inne substancje, przez dłuższy czas. Dalszej pracy wymaga też dostosowanie rozmiarów mat, 
tak by mieściły się w niewielkiej przestrzeni kanału kręgowego a jednocześnie zawierały 
zaplanowaną dawkę podawanego specyfiku. 
 Opisane w tej pracy doświadczenia wykazały niszczący wpływ glutaminianu na 
komórki nerwowe, ze wszystkimi cechami ekscytotoksycznego uszkodzenia tych komórek. 
Uszkodzeniu ulegały również inne komórki rdzenia: astrocyty, oligodendoglej i komórki 
śródbłonkowe naczyń krwionośnych. Zaobserwowany obraz zmian degeneracyjnych 
potwierdził trafność wyboru substancji czynnej do testowania przydatności mat jako 
biodegradowalnego nośnika uwalniania substancji czynnych.  

Opracowany i sprawdzony przez nas in vivo materiał, tj. biokompatybilne i 
biodegradowalne maty z elektroprzędzionych nanowłókien wydaje się być dobrym 
kandydatem do wykorzystania zarówno w badaniach eksperymentalnych (jako nowy sposób 
dostarczania substancji czynnych do układu nerwowego i nowy rodzaj modeli imitujących 
wybrane schorzenia OUN człowieka), jak też - być może - do zastosowań klinicznych (po 
ewentualnym pozytywnym przejściu niezbędnych badań).  
 
 
Rafałowska J., Sulejczak D.*, Chrapusta S.J., Gadamski R., Dziewulska D. Diverse 
expression of selected SMN complex proteins in humans with sporadic amyotrophic lateral 
sclerosis and in a transgenic rat model of familial form of the disease. 2014. PLoS One., 
9(8):e104614. doi: 10.1371/journal.pone.0104614. eCollection 2014. IF = 3,234  
 
 Stwardnienie zanikowe boczne (amyotrophic lateral sclerosis, ALS) jest nieuleczalną, 
śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną. W jej przebiegu dochodzi do zwyrodnienia górnego 
(włókna nadjądrowe, szlak piramidowy) oraz dolnego (motoneurony przednich rogów rdzenia 
kręgowego i pnia mózgu) neuronu ruchowego. Mimo różnych objawów początkowych 
choroby, w jej okresie terminalnym głównym objawem staje się zwyrodnienie a następnie 
zanik komórek ruchowych rogu przedniego, skutkujący głębokim uszkodzeniem dolnego 
neuronu ruchowego.  

Mimo intensywnych badań, etiologia ALS jest nieznana a patogeneza nie do końca 
wyjaśniona. Opisano 2 formy schorzenia. Sporadyczny ALS (sALS) występuje u około 90% 
chorych, natomiast u 10% chorych diagnozuje się tzw. rodzinną formę ALS (fALS). U około 
20% przypadków fALS wykryto mutację w genie dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1). 
Niektóre z mutacji zostały wykorzystane do opracowania mysich i szczurzych modeli ALS 
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używanych do badań mających wyjaśnić etiologię i patogenezę choroby. Jednym z nich jest 
szczurzy model polegający na wprowadzeniu wielu kopii zmutowanego ludzkiego genu 
SOD1G93A do normalnego genomu zwierzęcia (z funkcjonującym szczurzym genem SOD1), 
co prowadzi do olbrzymiej nadekspresji zmutowanego enzymu [Howland i wsp., 2002]. 
Modele te jednak nie są zadowalające, dlatego ciągle szuka się nowych rozwiązań, w tym 
również linii komórkowych (stosowanych jako modele in vitro) [Marchetto i wsp., 2011]. 

Jak wykazano eksperymentalnie, w przebiegu niektórych sporadycznych przypadków 
ALS dochodzi do zaburzeń oddziaływań pewnych czynników z białkami tzw. kompleksu 
SMN, tworzącymi wieloskładnikową strukturę białkową o kluczowym znaczeniu dla rozwoju, 
funkcjonowania i żywotności motoneuronów [Yamazaki i wsp., 2012]. Głównym 
składnikiem kompleksu jest SMN (Survival Motor Neuron, gemina 1), który jest 
funkcjonalnie związany z siedmioma geminami [Battle i wsp., 2006; Ogawa i wsp., 2007; 
Shpargel i Matera, 2005]. Pełnią one specyficzne funkcje. Gemina 2 wiąże się z SMN i 
stabilizuje cały kompleks [Jablonka i wsp., 2002, Ogawa i wsp., 2007]. Gemina 3 łączy się do 
SMN i przyłącza do niego geminę 4 [Charroux i wsp., 1999; Charroux i wsp., 2000; Zhang i 
wsp., 2006]. Geminy 4 i 5 grają główną rolę w transporcie SMN między jądrem 
komórkowym i cytoplazmą [Baccon i wsp., 2002; Hao i wsp., 2007]. Gemina 6 wraz z 
geminą 3 reguluje aktywność kompleksu białek SMN [Feng i wsp., 2005]. Geminy 7 i 8 
tworzą stabilny blok w centrum kompleksu białkowego [Battle i wsp., 2006]. 

Wykazano także, że nieprawidłowa liczba kopii genu SMN prowadzi do 
zwiększonego ryzyka zachorowania na ALS [Corcia i wsp., 2008]. Mutacja w tym genie 
wiąże się z rozwojem rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy, SMA), kolejnej 
nieuleczalnej choroby neurodegeneracyjnej prowadzącej do zwyrodnienia dolnego neuronu 
ruchowego [Lefebvre i wsp., 1995]. Przywrócenie prawidłowej ilości białka SMN w mysim 
modelu SMA (transgeniczne zwierzęta pozbawione endogennego SMN) chroniło badane 
myszy przed rozwinięciem objawów chorobowych, co wskazuje na neuroprotekcyjną rolę 
tego białka w badanym schorzeniu [Sumer, 2006].  

Celem tej pracy było zbadanie możliwości pełnienia przez kompleks białek SMN, 
podobnie jak w SMA, roli neuroprotekcyjnej w ALS. By to wyjaśnić zbadaliśmy ekspresję 
wybranych składników kompleksu białek SMN (SMN i gemin 2, 3 i 4) w komórkach rdzeni 
kręgowych pozyskanych z materiału sekcyjnego ludzi zmarłych na ALS (o zróżnicowanym 
wieku i czasie trwania choroby) oraz w rdzeniach kręgowych szczurów transgenicznych 
SOD1G93A stanowiących szczurzy model postaci rodzinnej tej choroby (fALS) [Howland i 
wsp., 2002]. Znajomość morfologii oraz technik wykrywania białek w komórce pozwoliła mi 
nie tylko na określenie ich poziomu (wyrażonego w badaniach immunohistochemicznych 
jako intensywność znakowania) ale również odniesienie go do stanu poszczególnych 
analizowanych komórek. Zastosowanie podwójnego znakowania pozwoliło mi na określenie 
czy SMN i geminy współwystępują w tych samych komórkach a więc czy mogą tworzyć w 
nich kompleksy białek.  

Tak zaplanowane badania miały nie tylko wyjaśnić rolę kompleksu białek SMN w 
ALS, ale również wykazać czy procesy degeneracji i śmierci neuronów w modelu 
zwierzęcym ściśle odwzorowują przebieg modelowanego schorzenia. Jako kontrole posłużyły 
rdzenie kręgowe pobrane od szczurów zdrowych (grupa kontrolna w odpowiednim wieku) i 
rdzenie z materiału sekcyjnego pochodzącego od ludzi zmarłych z innych przyczyn niż ALS 
(w odpowiednim wieku). 

Z oczywistych względów, dane dotyczące morfologicznych zmian w neuronach 
rdzenia kręgowego podczas bezobjawowej fazy ALS u ludzi są ograniczone. Wiadomo, że 
pierwsze objawy kliniczne (niedowład) pojawiają się, gdy w rogach przednich rdzenia zginie 
około 50% neuronów ruchowych. Badane przez nas rdzenie pochodziły od osób o różnym 
czasie trwania choroby, jednak wszystkie one wykazywały przed śmiercią ciężki niedowład 
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czterokończynowy. Nasze badania wykazały znaczący ubytek motoneuronów rogów 
przednich rdzeni kręgowych u wszystkich pacjentów. W przypadkach o krótkim czasie 
trwania choroby (1-2 lata) pozostałe przy życiu motoneurony były liczniejsze niż w 
przypadkach o długim przebiegu choroby (4-8 lat), ale morfologia znacznej części z nich 
wskazywała na zachodzące w nich procesy neurodegeneracyjne (mikrowakuolizacja, 
tigroliza, zmiana kształtu komórki). W przypadkach o długim czasie trwania choroby ogólna 
liczba motoneuronów pozostałych przy życiu była znacznie obniżona i znajdowaliśmy tylko 
pojedyncze neurony o prawidłowej budowie morfologicznej. Następnie prześledziliśmy 
procesy neurodegeneracyjne zachodzące w modelu fALS na różnym etapie trwania choroby. 
W fazie bezobjawowej (szczury w wieku 60 dni) liczba neuronów w rogach przednich rdzenia 
kręgowego szczurów transgenicznych odpowiadała liczbie neuronów u zwierząt kontrolnych i 
nie wykazywały one morfologicznych cech zwyrodnienia. We wczesnej fazie objawowej 
(szczury w wieku 120 dni, wykazujące lekki niedowład jednokończynowy, zwykle kończyny 
tylnej) wykryliśmy znaczący spadek liczby motoneuronów (około 47%), a część komórek 
pozostających przy życiu przejawiała zmiany morfologiczne podobne do obserwowanych w 
degenerujących motoneuronach w rdzeniach ludzkich. Zwierzęta w terminalnej fazie choroby 
(szczury w wieku 122-135 dni, dotknięte niedowładem trzech kończyn lub niedowładem 
czterokończynowym) wykazywały jeszcze większy ubytek motoneuronów. Wynosił on aż 
około 67% a pozostałe przy życiu komórki wykazywały różne nasilenie procesu 
zwyrodnieniowego. Dane te wskazują że badany model dobrze odwzorowuje zmiany 
zwyrodnieniowe zachodzące w trakcie ALS u ludzi. 

Głównym celem było określenie poziomu wybranych białek kompleksu SMN w 
neuronach rdzenia. Badania immunohistochemiczne prowadzone na materiale ludzkim 
wykazały, że w motoneuronach i interneuronach rdzeni kontrolnych są obecne zarówno SMN 
jak i pozostałe geminy, ale poziom ich znakowania jest różny. Najsilniejszy był on dla SMN i 
geminy 3, słabszy dla geminy 4 a najsłabszy dla geminy 2. W rdzeniach pochodzących z 
przepadków ALS obserwowaliśmy wyraźne znakowanie dla SMN i geminy 3, którego 
intensywność jednak nieco malała u przypadków o długim czasie trwania choroby. Wiąże się 
to z ogólnym pogorszeniem stanu pozostałych przy życiu motoneuronów i prawdopodobnie 
obniżeniem w nich intensywności procesu biosyntezy białek. Wykryliśmy ewidentnie niższy 
niż w kontroli poziom znakowania dla geminy 4 i 2 (zmniejszający się jeszcze u pacjentów o 
długim czasie trwania choroby). Intensywność znakowania nieco różniła się w 
poszczególnych komórkach rdzenia, ale była słaba dla geminy 4 i bardzo słaba lub 
znakowanie w ogóle nie występowało - dla geminy 2. Wyraźny deficyt geminy 2 wskazuje na 
nieprawidłową budowę kompleksu białek SMN w rdzeniach ludzi z ALS.  

Odmienny obraz znakowania dla SMN i pozostałych gemin wykryliśmy w modelu 
szczurzym fALS. Na wszystkich etapach rozwoju choroby obserwowaliśmy wyraźne 
znakowanie dla wszystkich badanych białek. Obniżenie poziomu ich znakowania w trakcie 
choroby było również mniej intensywne, niż to zaobserwowane w materiale ludzkim.  

Badania podwójnego znakowania dla SMN i pozostałych gemin (2, 3 i 4) wykazały 
współwystępowanie tych białek w poszczególnych komórkach rdzeni zarówno ludzkich jak i 
szczurzych. Wskazuje to, że białka te mogą tworzyć kompleksy w badanych komórkach. 

Wyniki naszych badań dowodzą, że choć obserwujemy podobne zmiany 
zwyrodnieniowe w szczurzym modelu fALS i w materiale ludzkim, to jednak ekspresja białek 
kompleksu SMN jest odmienna. Uważamy więc, że mechanizm rozwoju schorzenia jest 
odmienny i testowany model jest jednak dość odległy od choroby człowieka.  

Podobny obraz morfologiczny degenerujących motoneuronów może wynikać z tego, 
iż możliwości odpowiedzi komórki na różnego rodzaju bodźce i uszkodzenia są ograniczone. 
Sytuacja jest prostsza w przypadku działania nagłych bodźców uszkadzających. Jeśli 
uszkodzenia są zbyt duże, komórka umiera na drodze nekrozy. Jeśli nie, komórka może 
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próbować naprawić uszkodzenia, a jeżeli jej to się nie uda - umrzeć np. na drodze apoptozy. 
Jednak w przypadku długotrwałych procesów zwyrodnieniowych (takich jak ALS) komórka 
ginie powoli. Dochodzi w niej do eskalacji początkowo nieszkodliwych, następnie 
zaburzających jej działanie a ostatecznie - uniemożliwiających przeżycie zmian 
patologicznych. Nasze badania i dane literaturowe pozwalają stwierdzić, że mimo 
odmiennych mechanizmów prowadzących do śmierci neuronów w procesach 
zwyrodnieniowych obraz morfologiczny umierających komórek jest podobny. Dlatego 
zwierzęce modele chorób mogą wykazywać podobne zmiany morfologiczne w komórkach 
(np. tigroliza, zmiana kształtu komórki, degradacja i zaburzenia struktury organelli, 
zmniejszenie liczby synaps) jak w modelowanym schorzeniu, ale mechanizmy ich powstania 
mogą jednak być różne.  

 
 
Sulejczak D.*, Chrapusta S.J., Dziewulska D., Rafałowska J. NF-κB deficit in spinal 
motoneurons in patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis – a pilot study. 2015. Folia 
Neuropathol., 53 (4): 367-376. IF = 1,233  
 
 Praca ta jest efektem kontynuowania przeze mnie badań nad patogenezą ALS. 
Chciałam sprawdzić, czy czynnik transkrypcyjny NF-κB (nuclear factor κ light-chain-
enhancer of activated B cells, nuclear factor κB) jest zaangażowany w rozwój tego 
schorzenia. Dane literaturowe wykazują związek tego czynnika z rosnącą liczbą chorób 
neurozwyrodnieniowych [Camandola i Mattson, 2007]. Moje poprzednie doświadczenia 
badawcze sugerowały, że czynnik ten jest dobrym kandydatem do badań w ALS, dlatego 
byłam inicjatorką sprawdzenia jego ewentualnego zaangażowania w procesy zachodzące w 
motoneuronach w przebiegu tej choroby. 

NF-κB jest jednym z kluczowych czynników transkrypcyjnych. Jest produkowany 
konstytutywnie i w formie nieaktywnej spoczywa w cytoplazmie komórki. Po aktywacji 
wnika do jądra komórkowego, przyłącza się do elementów κB w promotorach genów 
docelowych i aktywuje ich ekspresję [Mattson i Meffert, 2006]. Ze względu na mnogość 
genów docelowych kontroluje liczne procesy fizjologiczne i patologiczne, np.: 1) odpowiedź 
zapalną, proliferację, onkogenezę i odpowiedź na infekcje [Li i Stark, 2002; Kumar i wsp., 
2004]; 2) angiogenezę, przeżycie oraz śmierć komórek [Mu i wsp., 1996; Mincheva-Tasheva i 
Soler; 2013]; 3) procesy związane z nauką i zapamiętywaniem, plastycznością synaptyczną 
[Albensi i Mattson, 2000]; 4) odpowiedź na bodźce różnego rodzaju, m.in.: niedotlenienie, 
działanie wolnych rodników, cytokin, promieniowania UV czy niektórych antygenów 
[Gilmore, 1999; Tian i Brasier, 2003; Brasier, 2006; Gilmore, 2006; Perkins, 2007]. 

NF-κB działa jako dimer, a jego najpowszechniejszą formą w komórkach ssaków jest 
heterodimer złożony z podjednostek p50 i p65 [Mincheva-Tasheva i Soler; 2013]. Tej 
ostatniej przypisuje się ogromne znaczenie w układzie nerwowym [Mattson, 2005; Mattson i 
Meffert, 2006]. W układzie tym NF-κB wykryto w komórkach Schwanna [Carter i wsp., 
1996], astrocytach [Sparacio i wsp., 1992], mikrogleju [Nakajima, 1998] i neuronach 
[Kaltschmidt i wsp., 1993; Kaltschmidt i Kaltschmidt, 1994; Guerrini i wsp., 1995; Schmidt-
Ullrich i wsp., 1996; Meffert i wsp., 2003; Mattson, 2005]. Pełni on znaczącą rolę zarówno 
podczas rozwoju jak i po osiągnięciu dojrzałości układu nerwowego. Odpowiada zarówno za 
apoptozę [Schmidt-Ullrich i wsp., 1996; Mincheva i wsp., 2011] jak i promowanie przeżycia 
komórek układu nerwowego [Maggirwar i wsp., 1998], kontrolując ekspresję białek 
proapoptotycznych (np. Bax) oraz antyapoptotycznych (np. Bcl-2). Reguluje on też ekspresję 
badanego przez nas wcześniej SMN, dlatego jego wybór do naszych badań nad przebiegiem 
ALS był oczywisty. 
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Immunohistochemiczne wykrywanie obecności podjednostek p50 i p65 czynnika 
NF-κB przeprowadziliśmy na ludzkich rdzeniach kręgowych. Był to materiał sekcyjny 
pozyskany od ludzi zmarłych na ALS (o różnym czasie trwania choroby) i odpowiadający mu 
materiał kontrolny od ludzi zmarłych z przyczyn nieneurologicznych. 

Rdzenie kontrolne nie wykazywały żadnych cech degeneracji, a motoneurony miały 
prawidłową morfologię. Nie obserwowaliśmy także ani oznak pobudzenia gleju, ani 
odpowiedzi zapalnej. W materiale od chorych z sALS, zarówno o krótkiej (1-2 lata) jak i 
długiej (4-8 lat) historii choroby, wykryliśmy ubytek motoneuronów (ale nie 
zaobserwowaliśmy komórek apoptotycznych) i wyraźne symptomy degeneracji w 
motoneuronach pozostałych przy życiu: zmianę kształtu, hyperchromatozę i tigrolizę. Ubytek 
motoneuronów był większy w rdzeniach osób z długim przebiegiem choroby. Dane te 
potwierdzają wyniki naszych poprzednich badań.  

Co ciekawe, w niektórych rdzeniach od osób o krótkim przebiegu choroby 
znaleźliśmy kilka motoneuronów z powiększonymi ciałkami Nissla. Może to być związane z 
przejściową reinerwacją, która występuje w początkowym stadium choroby i kompensuje 
degenerację innych neuronów ruchowych. 

Badania ekspresji podjednostek p50 i p65 czynnika NF-κB w rdzeniach kontrolnych 
wykazały ich obecność w motoneuronach i komórkach nienerwowych. Te ostatnie 
charakteryzował średni poziom znakowania, natomiast motoneurony miały silnie 
wyznakowaną cytoplazmę i jeszcze silniej wyznakowane jądro. Wskazuje to, że NF-κB może 
pełnić w nich swoją rolę, aktywując ekspresję genów docelowych. We wszystkich komórkach 
NF-κB-pozytywnych intensywność znakowania była wyższa dla podjednostki p50. 

W materiale pochodzącym od zmarłych na sALS intensywność znakowania 
przeżywających motoneuronów była wyraźnie niższa niż w materiale kontrolnym. Dotyczyło 
to zarówno podjednostki p50 jak i p65. Tylko część motoneuronów (mniejszość, a ich liczba 
malała wraz z czasem trwania choroby) w rdzeniach osób z sALS miała wyznakowane jądra 
komórkowe. Komórki glejowe, odmiennie, wykazywały silne znakowanie dla obu 
podjednostek, a większość z nich miała wyznakowane jądro komórkowe. Wskazuje to, że NF-
κB może aktywować w nich ekspresję genów docelowych. Może to być związane ze 
zwiększoną produkcją i uwalnianiem przez komórki mikro- i astrogleju cytokin prozapalnych 
i przeciwzapalnych oraz ekscytotoksyn i wolnych rodników, co postulowano dla wielu 
patologii OUN [Baeuerle i Baltimore, 1996; McGeer i McGeer, 2002; Appel i wsp., 2010; 
Glass i wsp., 2010]. 

We wszystkich badanych rdzeniach przeprowadzono także pomiar intensywności 
znakowania poszczególnych komórek. Analiza statystyczna wykazała statystycznie 
znamienne obniżenie poziomu znakowania obydwu podjednostek u chorych na sALS (w 
stosunku do kontroli). Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic poziomu 
znakowania między przypadkami sALS o krótkim i długim przebiegu choroby. Analiza 
wykazała również dodatnią liniową korelację między intensywnością znakowania 
podjednostek p50 i p65 w badanych komórkach, co wskazuje, że mogły one tworzyć 
heterodimery.  

Brak lokalizacji jądrowej w większości motoneuronów sugeruje, że czynnik NF-κB 
nie bierze bezpośredniego udziału ani w śmierci, ani w promowaniu przeżycia motoneuronów 
w przebiegu sALS. Może jednak pośrednio sprzyjać pogarszaniu się stanu motoneuronów 
wskutek braku aktywacji ścieżki neuroprotekcyjnej (brak jądrowej komponenty znakowania 
NF-κB) np. pośredniczonej przez Bcl-2. Pogarszanie się stanu motoneuronów może też 
wynikać z uszkodzeń powodowanych przez wolne rodniki, cytokiny i toksyny produkowane i 
wydzielane przez komórki glejowe pod wpływem NF-κB. Taki wniosek potwierdzają wyniki 
licznych prac innych zespołów [John i wsp., 2003; Mattson i Meffert, 2006; Camandola i 
Mattson, 2007]. 
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Wykazana w tym i poprzednich naszych badaniach ekspresja SMN w motoneuronach, 
(mimo stwierdzonego braku aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB) wskazuje, że w 
danej sytuacji ekspresja ta jest kontrolowana przez inny czynnik transkrypcyjny. Wykazano, 
że SMN jest genem docelowym również dla Elk-1 [Demir i wsp., 2011] i CREB [Majumder i 
wsp., 2004]. Jednak, co wynika z naszych wcześniejszych badań, SMN nie może prawidłowo 
pełnić swojej funkcji neuroprotekcyjnej z powodu nieprawidłowości w budowie kompleksu 
(opisywanego powyżej deficytu geminy 2 u chorych na ALS). 
 Choć patomechanizm ALS ciągle nie jest w pełni wyjaśniony, w różnych jej modelach 
podejmuje się próby zahamowania rozwoju choroby [Crosio i wsp., 2011]. Wyniki 
dotychczasowych eksperymentów są sprzeczne [Ryu i wsp., 2005; Xu i wsp., 2006; Meunier i 
wsp., 2007]. Jest to konsekwencją złożoności procesu chorobowego i niewielkiej skuteczności 
działań neuroprotekcyjnych polegających na hamowaniu tylko jednej z wielu 
współwystępujących ścieżek uszkodzeń motoneuronów. Nasze badania poszerzające wiedzę o 
patomechanizmie sALS mogą pozwolić na opracowywanie dalszych eksperymentów i w 
przyszłości kolejnych strategii terapeutycznych. 
  
 
Sulejczak D.*, Andrychowski J., Kowalczyk T., Nakielski P., Frontczak-Baniewicz M., 
Kowalewski T. Electrospun nanofiber mat as a protector against the consequences of brain 
injury. 2014. Folia Neuropathol., 52(1):56-69. IF = 1,568  
 
 TBI (traumatic brain injury, urazowe uszkodzenie mózgu) jest jednym z 
najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego, o znaczących konsekwencjach 
społeczno-ekonomicznych dla współczesnych społeczeństw. Jest najważniejszą przyczyną 
zgonów i niepełnosprawności (głównie osób młodych) z powodu urazów o różnych 
przyczynach np. w wyniku rosnącej liczby wypadków drogowych [Hillier i wsp., 1997; Bruns 
i wsp., 2003; Cole, 2004; Koskinen i wsp., 2008; Lee i wsp., 2011]. W przeciwieństwie do 
chorób neurodegeneracyjnych TBI prowadzi do zaburzeń i ubytków funkcji neuronów w 
bardzo krótkim czasie. Do śmierci komórek nerwowych dochodzi nie tylko w miejscu 
uszkodzenia, ale również w przyległych doń, a nawet w odległych, ale połączonych z nim 
projekcjami neuronów rejonach mózgu (po tygodniach a nawet miesiącach od uszkodzenia). 
Wczesne skutki uszkodzenia są monitorowane i leczone, ale terapia opierająca się na zabiegu 
neurochirurgicznym powoduje dodatkowy uraz mózgu. Dlatego przy interwencjach 
neurochirurgicznych powinno się minimalizować ich inwazyjność. Długoterminowe skutki 
uszkodzenia zostały nazwane zespołem pourazowym i podzielone na 3 kategorie: fizyczne, 
poznawcze i psychiczne [Kiraly i Kiraly, 2007]. Ich rozwój jest nieprzewidywalny. Wiadomo 
że nawet niewielkie uszkodzenia mózgu mogą powodować poważne konsekwencje [Li i wsp., 
2011; Tomkins i wsp., 2011; Giunta i wsp., 2012; Shively i wsp., 2012; Willmore, 2012]. 
 Jedną z konsekwencji TBI jest powstawanie blizny glejowej. Może ona utrudniać 
prawidłowe funkcjonowanie mózgu po uszkodzeniu wskutek utrudnienia regeneracji połączeń 
neuronalnych i odtworzenia prawidłowych szlaków neuronalnych. Jedną z możliwości 
usuwania blizn jest ich eliminacja chirurgiczna, jednak często nie wszystkie blizny mogą 
zostać usunięte (np. ze względu na ich rozmiar, położenie lub ilość). Obecnie kładzie się 
nacisk na opracowanie nowych technik umożliwiających pozbycie się blizn w mózgu i 
promujących odrastanie wypustek nerwowych. Wiele nadziei pokłada się w materiałach 
wytworzonych za pomocą nanotechnologii, którym przypisuje się olbrzymi potencjał w 
zastosowaniu w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. 
 Nasze badania prowadziliśmy wykorzystując szczurzy model chirurgicznego 
uszkodzenia mózgu (surgical brain injury, SBI). Polega on na jednostronnym uszkodzeniu 
kory mózgowej (wycięcie fragmentu kory czuciowo-ruchowej o wymiarach 2x2x2 mm). W 
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modelu tym występują typowe konsekwencje TBI, tj. obrzęk mózgu, śmierć neuronów i 
tworzenie się blizny glejowej [Frontczak-Baniewicz i Walski, 2006]. Zmiany te są bardzo 
podobne do tych obserwowanych w wyniku niedokrwienia mózgu [Jablonska i Lukomska, 
2011; Ziemka-Nalecz i Zalewska, 2012]. Doświadczenie zdobyte w trakcie badań do pracy 
doktorskiej (z wykorzystaniem modelu odnaczynienia kory mózgowej szczura) pozwoliło mi 
na przewidywanie możliwych zmian powstałych w konsekwencji SBI oraz zaplanowanie 
koniecznych badań i analiz umożliwiających ich wykrycie i analizę. 
 Celem badań przedstawionych w artykule było opisanie przebiegu zmian 
pouszkodzenionych oraz przetestowanie możliwości minimalizowania konsekwencji urazu 
poprzez zastosowanie biodegradowalnych opatrunków/mat z elektroprzędzionych 
nanowłókien (elektroprzędzenie poli(L-laktydo-ko-kaprolaktonu, PLCL), zawierającego 70% 
L-laktydu oraz 30% kaprolaktonu. 
 Badane szczury podzieliliśmy na 5 grup doświadczalnych: 
1) kontrola - zwierzęta nietknięte 
2) zwierzęta z zaaplikowaną matą na nieuszkodzoną korę mózgową (implant 
podtwardówkowy) 
3) zwierzęta z SBI 
4) zwierzęta z operacją pozorowaną (wykonana procedura chirurgiczna do trepanacji czaszki 
włącznie a następnie zamknięcie rany) 
oraz 
5) zwierzęta z SBI i zaaplikowaną na strefę rany matą z elektroprzędzionych nanowłókien. 
Szczury ze wszystkich grup eksperymentalnych uśmiercano w 4, 7, 14 i 30 dniu 
eksperymentu, a ich mózgi poddano badaniom morfologicznym i immunohistochemicznym. 
 Mózgi zwierząt kontrolnych – grupa 1 (we wszystkich badanych punktach czasowych) 
wykazywały prawidłową morfologię neuronów, astrocytów i komórek naczyń krwionośnych. 
Podobny obraz uzyskaliśmy dla zwierząt z operacją pozorowaną – grupa 4. Mózgi zwierząt z 
matą zaaplikowaną na nieuszkodzoną korę mózgową (grupa 2) nie wykazywały znaczących 
zmian. Nie zaobserwowaliśmy neurodegeneracji ani reakcji zapalnej, ani aktywacji mikro- i 
astrogleju. Wykryliśmy jedynie niewielki wzrost liczby astrocytów w pobliżu maty, jednak 
bez cech aktywacji. Wyniki te wskazują, że zastosowany opatrunek z elektroprzędzionych 
nanowłókien jest biokompatybilny i nadaje się do stosowania w mózgu. 
 Mózgi pochodzące od szczurów z SBI (grupa 3) wykazywały masywną śmierć 
komórek nerwowych (początkowo w rejonie przyrannym a następnie w oddalonym od 
miejsca uszkodzenia). Największe jej nasilenie przypadało na okres 4-14 dni po SBI. We 
wczesnym okresie pouszkodzeniowym neurony umierały głównie na drodze nekrozy 
(obrzmienie komórki, uszkodzenie organelli), a później – apoptozy (obkurczenie komórki, 
kondensacja chromatyny, powstawanie i oddzielanie się od komórki ciałek apoptotycznych). 
Śmierci neuronów towarzyszył napływ makrofagów w rejon uszkodzenia i rozwój reakcji 
zapalnej. W badanych punktach czasowych znaleźliśmy jedynie pojedyncze umierające 
astrocyty (na drodze apoptozy). Począwszy od 4. dnia po uszkodzeniu wykryliśmy znaczny 
napływ do okolicy przyuszkodzeniowej komórek astrogleju i ich masywną hipertrofię 
(przerost), świadczącą o aktywacji. Na powierzchni rany powstawała blizna glejowa. 
Tworzące ją astrocyty były silnie hipertroficzne, a część z nich wykazywała ekspresję 
wimentyny (białka charakterystycznego dla młodocianych form astrocytów). Napływ i 
aktywację astrocytów zaobserwowaliśmy również w obszarze kory mózgowej oddalonym od 
miejsca uszkodzenia. Część z nich również wykazywała ekspresję wimentyny. Zmianom 
neurodegeneracyjnym i astroglejozie towarzyszyło powstawanie nowych naczyń 
krwionośnych w rejonie przyuszkodzeniowym. Trzydzieści dni po SBI wykryliśmy 
destabilizację powstałej blizny glejowej i drugą „falę” degeneracji komórek. Opisane wyniki 
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wskazują na silne, niszczące i przewlekłe działanie SBI na mózg. Zmiany degeneracyjne 
występują zarówno we wczesnym jak i w późnym okresie po uszkodzeniu. 

Zjawisko drugiej fali degeneracji obserwowaliśmy od miesiąca po uszkodzeniu i 
zapoczątkowywała je destabilizacja blizny glejowej. W następnych miesiącach dochodziło do 
znacznego ubytku okolicznej kory mózgowej. W literaturze jest niewiele informacji 
klinicznych na temat zmian odległych w czasie (o kilka lat) od pierwotnego uszkodzenia 
mózgu. Jednak uzyskane przeze mnie od neurochirurgów informacje ustne potwierdzają 
pojawianie się dodatkowych zmian (m.in. ubytków parenchymy) w mózgach osób, które 
kilka-kilkanaście lat wcześniej przeszły zabieg neurochirurgiczny. 
 Mózgi pochodzące od zwierząt poddanych SBI i zaopatrzonych matą z 
elektroprzędzionych nanowłókien (grupa 5) wykazywały niski poziom reakcji zapalnej; 
zaobserwowaliśmy tylko niewielką liczbę makrofagów w obszarze przyuszkodzeniowym. Nie 
obserwowaliśmy powstawania nowych naczyń krwionośnych. Wykryliśmy jedynie słabą 
aktywację astrogleju (zarówno komórek GFAP- jak i wimentyno-pozytywnych). Na 
powierzchni rany formowała się jedynie subtelna, ledwie widoczna blizna glejowa. Była ona 
znacznie cieńsza niż blizna na mózgach zwierząt z grupy 3 i wykazywała znacznie bardziej 
”uporządkowaną” strukturę. Wyniki te wskazują na ochronny wpływ badanych mat. W 
grupach zwierząt z zaaplikowaną matą zaobserwowaliśmy postępującą degradację maty. 
Głównym produktem degradacji jest kwas mlekowy, któremu przypisuje się działanie 
neuroprotekcyjne [Berthet i wsp., 2009] 

Pomimo że w klinice ludzkiej stosuje się już szereg nanomateriałów, jak dotąd żaden 
nie spełnia wszystkich stawianych przed nim wymagań, toteż trwają próby stworzenia 
nowych. Opracowany i sprawdzony przez nas in vivo materiał opatrunkowy z 
elektroprzędzionych nanowłókien jest biokompatybilny i biodegradowalny. Redukuje 
pouszkodzeniowy miejscowy stan zapalny i grubość blizny formującej się na powierzchni 
rany. Dane te wskazują, że maty z elektroprzędzionych nanowłókien mogą być użyteczne w 
zabiegach neurochirurgicznych u ludzi.  
 Wyniki badań opisanych w artykule stały się podstawą do zgłoszenia patentowego. 
 
 
Frontczak-Baniewicz M., Sulejczak D.*, Andrychowski J., Gewartowska M., Laure-
Kamionowska M., Kozłowski W. Morphological evidence of the beneficial role of immune 
system cells in a rat model of surgical brain injury. 2013. Folia Neuropathol.,51(4):324-32.  
IF = 1,667  
 

Wyniki naszych wcześniejszych badań dowodzą, że jedną z konsekwencji SBI (obok 
masywnej śmierci neuronów, astroglejozy i angiogenezy) jest uszkodzenie bariery krew-mózg 
(BBB). W warunkach fizjologicznych BBB jest nieprzepuszczalna dla komórek. Jednak 
przerwanie jej ciągłości w wyniku urazu prowadzi do zwiększenia przepuszczalności i 
przeciekania naczyń krwionośnych [McAllister i van de Water, 2009]. Dane literaturowe i 
moje poprzednie doświadczenia zdobyte na różnych modelach uszkodzenia kory mózgowej 
szczura wykazują, że przerwanie ciągłości BBB skutkuje napływem z krwi do miąższu mózgu 
komórek układu odpornościowego oraz licznych białek [Whalen i wsp., 1999; Hauwel i wsp., 
2005; Soares i wsp., 2005; Clausen i wsp., 2009; Frontczak-Baniewicz i wsp., 2011]. Mogą 
one działać zarówno dobroczynnie jak i szkodliwie.  

Liczne prace potwierdzają związek między układem nerwowym i odpornościowym 
[Hohlfeld i wsp., 2007; McAllister i van de Water, 2009; Tian i wsp., 2012]. Elementy 
obydwu układów mogą regulować wzrost, różnicowanie i funkcjonowanie komórek poprzez 
produkowane przez siebie czynniki troficzne (układ nerwowy) oraz cytokininy (układ 
odpornościowy). Obwodowe fagocyty oraz komórki glejowe produkujące i wydzielające 
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cytokiny a także wykazujące właściwości żerne mogą przyczyniać się do naprawy OUN po 
uszkodzeniu. Sprawne usuwanie substancji neurotoksycznych oraz fagocytoza pozostałości 
po martwych komórkach umożliwia szybki postęp procesów naprawczych i przywrócenie 
homeostazy [Popovich i wsp., 1999; Nguyen i wsp., 2002; Hauwel i wsp., 2005; Serhan i 
wsp., 2007] oraz może chronić przed dodatkowym uszkodzeniem - opóźnionym w czasie od 
urazu [Tian i wsp., 2012]. Komórki mikrogleju mogą regulować procesy powstawania synaps 
oraz plastyczności synaptycznej [Tian i wsp., 2012]. Jednak, długotrwała aktywacja 
mikrogleju powoduje uszkodzenie neuronów i może skutkować kolejną falą neurodegeneracji 
oraz stanem zapalnym. Nagromadzone w obszarze uszkodzenia (wraz z aktywnymi 
komórkami mikrogleju) astrocyty, makrofagi i neutrofile mogą też wykazywać działanie 
niszczące, czy to bezpośrednio - na skutek aktywności żernej, czy pośrednio - przez 
wydzielanie znacznych ilości cytokin [Hausmann i wsp., 1998; Ransohoff, 2002; Potts i wsp., 
2006; Zhang i wsp., 2006; Israelsson i wsp., 2008]. Procesy zapalne potrzebne do 
oczyszczenia rany mogą uszkadzać okoliczne neurony i prowadzić do ich śmierci. 
Konsekwencją tego może być nasilenie uszkodzeń mózgu przez uruchomione w celach 
ochronnych komórki układu odpornościowego [Potts i wsp., 2006] i komórki glejowe. 
Wymienione wyżej procesy zakłócają naprawę i opóźniają przywrócenie homeostazy po 
uszkodzeniu. Wykazano, że neurony mają zdolność inaktywacji komórek 
immunokompetentnych na drodze różnych mechanizmów, poprzez bezpośrednie 
oddziaływania komórkowe lub wydzielanie do środowiska rozpuszczalnych czynników – 
neurotrofin i neurotransmitierów [Biber i wsp., 2007; Kerschensteiner i wsp., 2009; Tian i 
wsp., 2009]. Dlatego odpowiedni stosunek (balans) między pobudzeniem i inaktywacją 
komórek różnych typów obecnych w parenchymie po jej uszkodzeniu odpowiada za jej 
prawidłową przebudowę i naprawę. 

Celem badań opisanych w tym artykule było określenie, jakie komórki układu 
odpornościowego wnikają do parenchymy we wczesnym etapie po SBI oraz czy pełnią one 
rolę dobroczynną, czy prowadzą do dodatkowego uszkodzenia. 

Zwierzęta eksperymentalne podzielono na grupy: 1) szczury kontrolne (nietknięte), 2) 
zwierzęta poddane SBI oraz 3) zwierzęta z operacja pozorowaną. Szczury uśmiercano cztery 
dni po uszkodzeniu.  

Analiza morfologiczna materiału pochodzącego od zwierząt kontrolnych i grupy 
szczurów z operacją pozorowaną (grupy 1 i 2) wykazała prawidłową budowę komórek oraz 
typowy obraz nieuszkodzonej parenchymy mózgu. Mózgi zwierząt poddanych SBI (grupa 3) 
charakteryzowały się występowaniem pierwotnej jamy pooperacyjnej. Badania histologiczne 
wykazały, że region przyranny tworzyła tkanka ziarninopodobna. Znajdowały się w niej 
liczne makrofagi, eozynofile i inne granulocyty oraz hipertroficzne astrocyty. Makrofagi 
charakteryzowały się obecnością w cytoplazmie dużych fagosomów. W sąsiedztwie małych 
naczyń krwionośnych wykryliśmy dużą ilość monocytów, makrofagów oraz komórek mikro- 
i astrogleju. W rejonie przyrannym zaobserwowaliśmy także znaczną liczbę uszkodzonych 
niewielkich naczyń krwionośnych i liczne wynaczynione erytrocyty. Badania 
immunohistochemiczne potwierdziły również obecność dużej liczby makrofagów. Liczne 
makrofagi były obserwowane w obszarze przynaczyniowym, a pojedyncze - w ścianach 
naczyń krwionośnych. Taki obraz wskazuje na przenikanie przez uszkodzone naczynia do 
parenchymy elementów morfotycznych krwi (w tym komórek układu odpornościowego). W 
miąższu odpowiednich rejonów mózgu zwierząt kontrolnych były widoczne co najwyżej 
tylko pojedyncze makrofagi. 

W materiale kontrolnym obserwowaliśmy niewielką liczbę komórek mikrogleju 
(niezaktywowanych). Po SBI obserwowaliśmy znaczną liczbę tych komórek w rejonie 
przyuszkodzeniowym. Mikroglej wykazywał heterogenność: część komórek była 
ameboidalna, inne miały kształt nieregularny. Komórki mikrogleju cechował przerost 
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(hipertrofia) ciał komórkowych i wypustek, co wskazywało na ich aktywację, oraz obecność 
licznych fagosomów i ziarnistości w cytoplazmie. Wiele fagosomów było wypełnionych 
amorficznym lub granularnym (ziarnistym) materiałem, co wskazuje na trwającą fagocytozę.  

Te wyniki wskazują, że w badanym czasie po uszkodzeniu, komórki układu 
odpornościowego wspierane przez mikroglej pełnią dobroczynną rolę, oczyszczając 
parenchymę dzięki swej zdolności do fagocytozy. 
 
 
Sulejczak D., Chrapusta S.J., Kozłowski W., and Frontczak-Baniewicz M. Surgical injury-
induced early neocortical microvascular changes and characteristics of the cells populating the 
peri-lesion zone. 2016. Acta Neurobiol Exp, 76: 125–141. IF = 1,708  
 
 Poprzednie nasze badania wykazały szereg zmian degeneracyjnych w parenchymie 
mózgu po uszkodzeniu neurochirurgicznym. Podczas analizy morfologicznej skrawków 
mózgu szczurów poddanych SBI zauważyłam w rejonie przyrannym komórki o fenotypie 
komórek niedojrzałych, zwłaszcza w okolicach kapilarnych naczyń krwionośnych. Obecne 
badania postanowiłam więc poświęcić szczegółowej analizie zmian prezentowanych przez 
naczynia krwionośne oraz określeniu typów komórek zlokalizowanych w okolicy przyrannej. 
Ze względu na zaobserwowaną w poprzednich doświadczeniach, postępującą szybko po SBI, 
przebudowę uszkodzonej parenchymy spodziewałam się zaleźć sygnały wskazujące na 
napływ do okolicy przyrannej różnych typów komórek niedojrzałych. Mogłyby one 
wspomagać proces naprawy np. poprzez zastępowanie martwych komórek, formowanie 
nowych struktur naczyniowych i dostarczanie czynników mogących wpływać dobroczynnie 
na komórki pierwotnie zasiedlające uszkodzony rejon. 
 Obecnie duży nacisk kładzie się na poszukiwanie tzw. nisz (niche) neurogennych w 
mózgu osobników dorosłych. Terminem tym określa się specyficzne środowisko otaczające 
komórki progenitorowe (występujące w tym rejonie), które pobudza i reguluje procesy 
neurogenezy [Alvarez-Buylla i Garcia-Verdugo, 2002]. Komórki progenitorowe, dzięki 
potencjałowi do samoodnowy oraz przekształcania się w wiele typów zróżnicowanych 
komórek, są uważane za podstawowe w procesach naprawczych i regeneracyjnych. 
Potwierdzono obecność takiej puli nisko-zróżnicowanych komórek neuralnych oraz 
śródbłonkowych komórek macierzystych (zdolnych do udziału w procesach naprawczych 
toczących się w dojrzałym mózgu) w dwóch obszarach mózgu: w strefie okołokomorowej 
(subventricular zone, SVZ) i podziarnistej strefie zakrętu zębatego hipokampa (subgranular 
zone of dentate gyrus of hippocampus) [Gage i wsp., 1998; Gage 2002]. Obecnie kluczową 
rolę dla funkcjonowania niszy przypisuje się, rezydującym w niej, śródbłonkowym 
komórkom macierzystym. Uważa się, że regulują one zarówno angiogenezę jak i 
samoodnowę i różnicowanie populacji innych niedojrzałych komórek niszy [Riquelme i wsp., 
2008]. Szczegółowe badania wykazały obecność w niszach składników macierzy 
zewnątrzkomórkowej (extracellular matrix, ECM). Znaczna część komórek niszy pozostaje w 
kontakcie z tzw. błoną podstawną (basal lamina) [Doetsch, 2003]. Jest to struktura zbudowana 
z gęsto upakowanych białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Ma ona wpływ na podziały i 
różnicowanie komórek oraz morfogenezę [Halfter, 1998; Han i wsp., 2009]. Specyficzne 
odgałęzienia błony podstawnej określa się mianem fraktonów (fractones). Zostały one 
wykryte w ścianach komór bocznych mózgu. Pozostając w kontakcie z neuralnymi 
komórkami macierzystymi i progenitorowymi fraktony tworzą tzw. niszę neuralną [Mercier i 
wsp., 2002, 2003, Kerever i wsp., 2007, 2015]. Najnowsze dane dowodzą, że sytuacjach 
stresowych mogą powstawać w mózgu lokalne nisze nerwowo-naczyniowe - dostarczające 
komórek do regeneracji. Takie struktury wykryto po uszkodzeniu mechanicznym podwzgórza 
[Cheng, 2013] oraz po udarze kory mózgowej i prążkowia [Jin i wsp., 2003, Ohab i wsp., 
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2006, Thored i wsp., 2006, Yamashita i wsp., 2006]. Wykazano, że w niszach hipokampa 
dochodziło do lokalnej generacji neuronów. Natomiast w korze mózgowej i prążkowiu nisze 
formowały środowisko dla neuralnych komórek macierzystych migrujących z SVZ do strefy 
uszkodzenia i osiedlających się w tych nowopowstałych strukturach. Takie migrujące 
komórki znajdowano w niszach rejonu przyrannego już w 24 godziny po uszkodzeniu [Jin i 
wsp., 2003].  
 Celem badań opisanych w tym artykule było scharakteryzowanie wczesnych zmian w 
parenchymie po SBI. Szczególną uwagę zwrócono na poszukiwanie ewentualnych nisz 
nerwowo-naczyniowych, które mogłyby wspierać następującą po urazie przebudowę i 
naprawę uszkodzonej parenchymy. By to osiągać, oceniano stan naczyń krwionośnych i błony 
podstawnej w rejonie przyrannym oraz charakteryzowano populacje komórek zasiedlających 
ten obszar. 

Zwierzęta eksperymentalne podzielono na grupy: 1) szczury kontrolne (nietknięte), 2) 
zwierzęta poddane SBI oraz 3) zwierzęta z operacja pozorowaną. Szczury uśmiercano cztery 
dni po uszkodzeniu. Wyizolowane mózgi poddano badaniom morfologicznym i 
immunohistochemicznym (IHC). By dokonać charakterystyki komórek zasiedlających 
analizowany obszar - do badań wykorzystałam spektrum przeciwciał, umożliwiających mi 
wyznakowanie różnych elementów parenchymy i komórek poszczególnych typów oraz 
komórek dojrzałych i niedojrzałych.  
 Analiza morfologiczna materiału pozyskanego od zwierząt kontrolnych i grupy 
szczurów z operacją pozorowaną (grupy 1 i 2) wykazała prawidłową budowę komórek oraz 
typowy obraz nieuszkodzonej parenchymy mózgu. Nie wykryliśmy nieprawidłowości naczyń 
kapilarnych. Naczynia krwionośne wykazywały ciągłość, nie zaobserwowaliśmy 
wynaczynionych elementów morfotycznych krwi, obrzęku ani aktywacji przynaczyniowych 
astrocytów.  

W mózgach zwierząt poddanych SBI (4 dni po uszkodzeniu) na obrzeżu rany 
występowała (opisana już w poprzednim artykule) tkanka ziarninopodobna. Znajdowały się w 
niej liczne angioblasty, z których większość formowała kapilary o różnych rozmiarach. W 
ścianach naczyń znaleźliśmy również komórki o cechach morfologicznych i 
immunofenotypie wskazującym, że są to niedojrzałe komórki śródbłonkowe. Część naczyń 
krwionośnych w obszarze przyrannym wykazywała nieciągłość ścian. Obserwowaliśmy też 
liczne wynaczynienia. W miejscu styku tkanki ziarninopodobnej i nieuszkodzonego miąższu 
mózgu występowały liczne komórki przerośniętego astrogleju. W parenchymie zwierząt 
kontrolnych i z operacją pozorowaną nie wykryliśmy ani pobudzonego astrogleju ani 
angioblastów. 
 W obszarze przyrannym (w przeciwieństwie do materiału z grup kontrolnych) 
znaleźliśmy znaczną liczbę kapilarnych naczyń krwionośnych o pogrubionej błonie 
podstawnej. Wykazywały one heterogenność: część z nich przechodziła tzw. mostkowanie 
(jeden z mechanizmów angiogenezy) a inne charakteryzowała nieciągłość ścian, prowadząca 
do ich nieszczelności i powstawania obrzęku okołonaczyniowego. Otaczająca kapilary 
zagęszczona błona podstawna była czasami połączona ze strukturami fraktono-podobnymi. 
Były one pozytywnie wyznakowane dla fibronektyny, która jest postulowana jako składnik 
zarówno ECM jak i błon podstawnych. Takich struktur nie wykryliśmy w grupie zwierząt 
kontrolnych ani z operacją pozorowaną. W bliskim kontakcie z naczyniami pozostawały 
komórki mikrogleju i astrocyty. Szczegółowa analiza oparta na różnorodności morfologicznej 
naczyń wykazała, że (w mózgach wszystkich szczurów poddanych SBI) aż około 72 % 
wykazywało oznaki przeciekania a około 24% nie przejawiało objawów nieszczelności, 
natomiast wyraźne oznaki angiogenezy. Najmniejsza frakcja badanych naczyń pozostawała w 
kontakcie ze strukturami fraktono-podobnymi, których liczne odgałęzienia wnikały w głąb 
parenchymy obszaru przyrannego. Odgałęzienia te otaczały liczne komórki w miąższu 



 19 

mózgu: monocyty, granulocyty, limfocyty, makrofagi, perycyty, mikroglej, astrocyty, 
neurony, komórki śródbłonkowe o fenotypie komórek dojrzałych i niedojrzałych oraz 
komórki, których morfologia wskazywała na pochodzenie hematopeotyczne (krwiotwórcze). 
Niektóre z komórek otoczonych fraktono-podobnymi odgałęzieniami były w takcie podziału 
(głównie komórki z linii astrocytarnej), inne zaś umierały (nieliczne). W badanym obszarze 
nie wykryliśmy jednak neurogenezy. 
 Dokładna charakterystyka immunofenotypu komórek rejonu przyrannego wykazała, 
że w 4. dniu po SBI do tego obszaru napływają komórki o fenotypie niedojrzałych komórek 
neuralnych. Były one pozytywne dla nestyny. Część z nich była morfologicznie zbliżona do 
astrocytów a inne nie wykazywały takiego podobieństwa. Niedojrzałe komórki neuralne 
osiadały w bliskim sąsiedztwie naczyń kapilarnych o nieprzerwanych ścianach. W obszarze 
tym znaleźliśmy również dużą liczbę komórek o fenotypie niedojrzałych komórek 
śródbłonkowych oraz tylko nieliczne komórki pozytywne dla DCX (doublecortin - marker 
wędrujących młodocianych neuronów). Wynika stąd, że w 4. dniu po uszkodzeniu nie 
dochodzi do masywnego napływu komórek z SVZ do obszaru przyrannego mimo, że 
powstaje w nim sprzyjające środowisko (tworzenie się przy naczyniach struktur fraktono-
podobnych charakterystycznych dla niszy). Wykryliśmy liczne niedojrzałe komórki 
śródbłonkowe (pochodzące prawdopodobnie z niszy) tworzące nowe naczynia krwionośne w 
rejonie sąsiadującym z niszą.  
 Nasze badania wykazują, że w krótkim czasie po SBI dochodzi do tworzenia się w 
obszarze przyrannym specyficznego środowiska, które może wspierać naprawę i przebudowę 
uszkodzonej parenchymy. Centrum tego procesu są obszary położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie małych naczyń krwionośnych, których pogrubiona błona podstawna pozostaje w 
kontakcie z rozgałęzionymi trójwymiarowymi strukturami zbudowanymi z białek ECM – 
fraktonami. Sieć takich struktur w mózgu jest charakterystyczna dla nisz nerwowo-
naczyniowych, w których występują zarówno komórki dojrzałe jak i niedojrzałe i dzielące się. 
Architektura znalezionych przez nas w obszarze przyrannym nisz przypomina zarówno 
budowę tzw. nisz naczyniowych (zawierających jedynie komponentę naczyniową) [Nikolova 
i wsp., 2006] jak i składnik naczyniowy klasycznych nisz nerwowo-naczyniowych np. w SVZ 
[Madri, 2009]. Zastanawiający jest jednak brak neurogenezy w tym rejonie. 
 Wiadomo, że komórki biorące udział w pouszkodzeniowej naprawie i przebudowie 
parenchymy mózgu wymagają obecności w pobliżu błony podstawnej. Nie może być ona 
wytworzona przez te komórki, dlatego uważa się, że główną rolą nisz naczyniowych jest 
właśnie zapewnienie tej struktury komórkom o wysokim potencjale plastyczności [Nikolova i 
wsp., 2006]. Nie wykryliśmy lokalnej neurogenezy w obrębie znalezionej sieci fraktono-
podobnych odgałęzień. Wyniki te wskazują, że znaleziona przez nas struktura jest niszą 
naczyniową a nie nerwowo-naczyniową. Uzyskane przez nas dane nie pozwalają wykluczyć, 
że nisza ta stanie się obszarem docelowym dla neuroblastów wędrujących z klasycznej niszy 
SVZ. Jest to jednak mało prawdopodobne, bo nasze wcześniejsze badania (prowadzone w 
dłuższym czasie po uszkodzeniu) nie wykazały neurogenezy w rejonie przyrannym w okresie 
miedzy drugim i 24 tygodniem po SBI. Co prawda, do neurogenezy może dochodzić w 
okresie między 4 a 14 dniem po operacji. Jednak trudno uwierzyć, że proces ten zostałaby 
zakończony w 2 tygodniu, gdy przebudowa uszkodzonej parenchymy jest ciągle jeszcze w 
toku.  
 Podjęte przez nas zagadnienie wymaga dalszych wnikliwych badań, jednak uzyskane 
dotychczas wyniki wydają się być ważnym przyczynkiem do zrozumienia procesów 
zachodzących w mózgu po uszkodzeniu neurochirurgicznym. 
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Podsumowanie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego i wnioski: 
  

Przestawiony cykl prac opisuje reakcje komórek OUN na wybrane stany patologiczne. 
Zastosowane modele pozwoliły na śledzenie szybko zachodzących zmian pourazowych 
(model chirurgicznego uszkodzenia mózgu) jak i wolno przebiegającej degeneracji 
prowadzącej do śmierci motoneuronów (szczurzy model fALS i ludzki materiał sALS). 
Oceniałam morfologię i immunoreaktywność komórek glejowych, nerwowych i komórek 
tworzących naczynia krwionośne w OUN. Poszukiwałam też znaków wskazujących na 
reakcję zapalną. Szczególną uwagę poświęciłam jednak komórkom nerwowym, badając 
mechanizmy ich degeneracji i śmierci. Dzięki dostępowi do materiału ludzkiego sALS 
mogłam przeprowadzić ocenę wierności w odwzorowaniu choroby przez powszechnie 
używany szczurzy model fALS. Dzięki współpracy z p. prof. Kowalewskim z IPPT PAN i 
jego zespołem mogłam testować w swoich badaniach nanomateriały. Były to maty z 
elektroprzędzionych nanowłókien. Uzyskane wyniki, w mojej ocenie, poszerzają stan wiedzy 
oraz mogą pozwolić zarówno na opracowanie nowych modeli doświadczalnych imitujących 
uszkodzenie ekscytotoksyczne OUN, jak i opracowanie nowych terapii wybranych schorzeń 
tego układu. 
 
 Poniżej zamieszczam najważniejsze wyniki i wnioski z opisywanych badań: 
1) Szczurzy model SBI dobrze oddaje zmiany, jakie mają miejsce w ludzkim mózgu po 
uszkodzeniu (zarówno w krótkim, jak i długim czasie po urazie). Zmiany zachodzące szybko 
to przede wszystkim obrzęk, uszkodzenie i wzrost przepuszczalności ścian naczyń 
krwionośnych, śmierć komórek nerwowych - początkowo na brzegach rany, a później w 
obszarach od niej oddalonych. Ponadto dochodzi do postępującego ubytku parenchymy. We 
wczesnym okresie po urazie dominuje nekroza, a następnie apoptoza. Dochodzi do rozplemu 
komórek glejowych w obszarze przyrannym oraz pojawienia się stanu zapalnego. Na 
powierzchni rany powstaje blizna glejowa. W badaniach modelowych zaobserwowaliśmy, że 
w 30 dni po SBI dochodzi do destabilizacji blizny glejowej, co zapoczątkowuje kolejną falę 
śmierci neuronów (zlokalizowanych w sąsiedztwie blizny). Możliwość istnienia wtórnej fali 
degeneracji neuronów w uszkodzonych mechanicznie mózgach ludzi dowodzą obserwacje 
neurochirurgów poczynione w trakcie badań pacjentów, którzy kilka-kilkanaście lat wcześniej 
przeszli operacje neurochirurgiczne lub doznali mechanicznego urazu mózgu. 
 
2) Komórki układu odpornościowego napływające w obszar uszkodzenia w krótkim czasie po 
urazie mają dobroczynny wpływ na parenchymę. Oczyszczają one ją ze szczątków martwych 
komórek, co wspomaga procesy przebudowy i naprawy pourazowej. 
 
3) Zastosowanie na powierzchnię rany opatrunków - mat z elektroprzędzionych nanowłókien 
korzystnie moduluje proces powstawania blizny glejowej u szczurów po SBI. Testowane 
maty są biokompatybilne i biodegradowalne. Dane te mogą pozwolić w przyszłości na 
opracowanie nowych opatrunków do stosowania po uszkodzeniu/urazie mózgu w klinice 
ludzkiej. Wyniki badań zostały wykorzystane do zgłoszenia patentowego. 
 
4) W modelu szczurzym ALS oraz w materiale ludzkim sALS, odmiennie niż w SBI, 
obserwowana śmierć neuronów była poprzedzona długotrwała degeneracją. Cechy 
morfologiczne komórek z materiału szczurzego ALS i ludzkiego były podobne, jednak 
mechanizmy zaangażowane w przebieg zmian zachodzących w degenerujących i 
umierających motoneuronach były odmienne. Dane te wskazują, że model fALS nie 
odwzorowuje wiernie schorzenia ludzkiego. 
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5) Zastosowanie maty z elektroprzędzionych nanowłókien jako nośnika substancji czynnych, 
ukazuje ten nanomateriał jako dobrego kandydata do zastosowań w klinice ludzkiej. Jest 
biokompatybilny i nadaje się do stosowania w układzie nerwowym. Biodegradowalność 
(której szybkość można zaplanować) umożliwia efektywne dostarczenie niesionych przez 
matę substancji w sposób chroniczny. Dalszych badań wymaga jednak zagadnienie 
wprowadzania do mat kolejnych substancji czynnych oraz zminimalizowanie rozmiaru mat 
przy zachowaniu zdolności do niesienia odpowiedniej dawki substancji. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych):   
 
Szczegółowe informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, współpracy z instytucjami, 
organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz działalności popularyzującej naukę zawarte 
są w Załączniku 6. 
 
Analiza bibliometryczna   
 
Sumaryczny Impact Factor wynosi 61,353 (według Journal Citation Reports JCR, zgodnie z  
rokiem opublikowania), KBN/MNiSW = 572.  
Liczba cytowań (Web of Science, All databases) = 306, bez autocytowań = 274.  
Wskaźnik H – 10. 
 
Praca naukowa 
 
 Po obronie pracy magisterskiej (z zakresu genetyki bakterii) podczas wykonywania 
której opanowałam techniki biologii molekularnej, podjęłam pracę w Instytucie Matki i 
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Dziecka w Warszawie. Część wyników, jakie otrzymałam podczas wykonywania 
doświadczeń do pracy magisterskiej została opublikowana w postaci artykułu:  
Śledziewska-Gójska E and Torzewska D. Different repair of O6-methylguanine occuring in 
DNA modified by MMS in vivo or in vitro. 1997. Mutation Res., 383: 31-37 
 
 
Praca w Instytucie Matki i Dziecka: 
 
 Praca w Pracownia Cytogenetyki Zakładu Genetyki Instytutu Matki i Dziecka 
umożliwiła mi kontynuowanie badań i poszerzanie wiedzy z zakresu genetyki. Była to praca 
wykonywana dla potrzeb szpitala, w związku z czym miałam możliwość poznania różnych 
nieprawidłowości w DNA oraz zestawienia ich z obrazem klinicznym warunkowanych przez 
nie schorzeń, przede wszystkim genopatii. Podczas pracy: wykonywałam badania ludzkiego 
DNA, prowadziłam analizy kariotypów i szukałam ewentualnych nieprawidłowości, 
hodowałam ludzkie komórki i izolowałam z nich materiał genetyczny, znakowałam DNA i 
RNA, szukałam konkretnych mutacji w DNA (których wykrycie pozwalało na potwierdzenie 
diagnozy schorzenia danego pacjenta), wykonywałam hybrydyzację in situ, prowadziłam 
badania z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej.  
 Jednak, z powodów osobistych (mój Dziadek zmarł w wyniku udaru mózgu) 
zdecydowałam się na zmianę zainteresowań badawczych i podjęłam pracę w Instytucie 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. 
 
 
Praca w Instytucie Biologii Doświadczalnej M. Nenckiego PAN: 
 
 Początkowo pracowałam w Pracowni Neurochemii a następnie w Pracowni Procesów 
Reinerwacji Zakładu Neurofizjologii. Prowadziłam badania nad reakcją komórek układu 
nerwowego na niedokrwienie oraz inne bodźce uszkadzające. Szczególnie interesowały mnie 
mechanizmy prowadzące do śmierci lub przeżycia komórek. Opanowałam techniki 
umożliwiające wykrywanie różnych rodzajów śmierci komórek. Skupiałam się przede 
wszystkim na 2 podstawowych drogach umierania komórek po uszkodzeniu - nekrozie i 
apoptozie. Posiadaną wiedzę zawarłam w przeglądówce (skierowanej zwłaszcza do młodych 
naukowców) opisującej te 2 mechanizmy śmierci komórek oraz porównującej zalety i wady 
różnych technik umożliwiających wykrywanie komórek nekrotycznych i apoptotycznych: 
Sulejczak D. Apoptoza i metody jej identyfikacji. 2000. Postępy Biologii Komórki. 27, 4. 
527-568. 

Prowadziłam liczne szkolenia z zakresu rozpoznawania komórek nekrotycznych i 
apoptotycznych w różnych tkankach, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki nerwowej. 
 Podczas pracy w IBD PAN prowadziłam badania na zwierzętach (szczury oraz myszy, 
w tym - transgeniczne). Uczestniczyłam w wielu projektach badawczych, m.in. w badaniach 
w modelu uszkodzenia rdzenia kręgowego szczura i 3 szczurzych modelach uszkodzenia 
mózgu (mechaniczne uszkodzenie mózgu oraz wywoływanie udaru - 2 modele doświadczalne 
udaru mózgu).  

Podczas pracy opanowałam następujące techniki i metody doświadczalne: 
1) przeprowadzanie operacji (w głębokiej narkozie) szczurów. Były to zarówno operacje na 

mózgu (w tym wykonanie odnaczynienia kory mózgowej, opisanego poniżej), jak i 
wprowadzanie kaniuli do żyły udowej szczura w celu dostarczenia do krwioobiegu różu 
bengalskiego (w modelu udaru fotochemicznego),  

2) przeprowadzenie perfuzji, odpowiedniego utrwalenia materiału biologicznego, 
3) izolacja struktur mózgu oraz rdzenia kręgowego szczura i myszy, 
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4) izolacja poszczególnych narządów szczura i myszy, 
5) przeprowadzenie sekcji oraz ocena stanu narządów wewnętrznych i tkanek zwierząt, 
6) przygotowywanie materiału biologicznego do badań morfologicznych, 

immunohistochemicznych oraz biochemicznych (utrwalanie tkanki; cięcie na kriostacie; 
homogenizacja), 

7) techniki i barwienia histologiczne, 
8) praca z przeciwciałami: 

-immunohistochemiczne wykrywanie antygenów w tkance (skrawki) - wykorzystanie 
mikroskopii świetlnej i konfokalnej; praca z analizatorami obrazu 
-immunocytochemiczne wykrywanie antygenów w komórce (odniesienie do 
poszczególnych kompartmentów komórkowych, mikroskopia elektronowa) 
-immunochemiczne wykrywanie antygenów w homogenatach tkankowych - 
immunoblotting; 

9)   immunoprecypitacja, elektroforeza, elektroforeza dwukierunkowa 
10) wykrywanie degeneracji komórek (m.in. technika wykrywania degenerujących neuronów 

za pomocą FluoroJade) oraz typu śmierci komórkowej - analiza morfologii komórki i 
zmian charakterystycznych dla nekrozy i apoptozy (m.in. elektroforeza DNA - obraz 
drabinki dla apoptozy, TUNEL, znakowanie kwasów nukleinowych barwnikami 
fluorescencyjnymi, barwienia histologiczne; wykrywanie fosfatydyloseryny, mikroskopia 
elektronowa)  

11) techniki biologii molekularnej, m.in. izolacja DNA, RNA; elektroforeza DNA i białek; 
immunoblotting, PCR, hybrydyzacja in situ. 

 
Głównym przedmiotem moich zainteresowań oraz tematem mojego doktoratu były 

jednak udary mózgu. Prowadziłam doświadczenia w 2 modelach udaru mózgu. Część 
wyników uzyskanych z badań w modelu udaru fotochemicznego mózgu szczura została 
zawarta w artykule:  
Sulejczak D, Ziemlinska E, Czarkowska-Bauch J, Nosecka E, Strzalkowski R, Skup M. Focal 
photothrombotic lesion of the rat motor cortex increases BDNF levels in motor-sensory 
cortical areas not accompanied by recovery of forelimb motor skills. 2007. J Neurotrauma. 
24(8):1362-77 
 Badania z wykorzystaniem modelu odnaczynienia kory mózgowej szczura stały się 
przedmiotem mojej pracy doktorskiej (obronionej z wyróżnieniem). Jednostronne częściowe 
odnaczynienie kory mózgowej szczura (obejmujące część kory ruchowej i czuciowej) jest 
modelem, który imituje znacznie lepiej niż inne modele ischemiczne, epizod rozległego 
zatoru z krótkotrwałym wylewem podpajęczym. Uzyskane przeze mnie wyniki (dla szeregu 
punktów czasowych po uszkodzeniu: 0,5h; 1,5h; 3h; 6h; 1 dzień; 3 dni; 7 i 14 dni) pozwoliły 
na dokładne opisanie przebiegu zmian degeneracyjnych w obszarze przylezyjnym, strefie 
półcienia (tzw. penumbrze) oraz odległych od uszkodzenia rejonach mózgu. Badania 
wykazały, że odnaczynienie kory mózgowej powoduje nekrotyczną (w ciągu 1 doby od 
uszkodzenia) i apoptotyczną (od 1 doby do 7 dni po operacji) śmierć komórek nerwowych. 
Do szybkiej śmierci (obserwowanej już w ciągu pierwszej doby) dochodziło w korze 
mózgowej. Wymieraniu neuronów kory towarzyszyła masywna mikro- i astroglejoza. Zmiany 
zwyrodnieniowe i śmierć neuronów (następujące z opóźnieniem) zaobserwowałam również w 
jądrach brzuszno-bocznych wzgórza. W odpowiedzi na odnaczynienie dochodziło do 
aktywacji białek kodowanych przez geny wczesnej odpowiedzi komórkowej (c-Fos, c-Jun i 
Jun D), jednak zasięg ich aktywacji w korze mózgowej i wzgórzu był odmienny. Otrzymane 
wyniki sugerują, że neuronalna aktywacja c-Jun i Jun D może być zaangażowana w indukcję 
apoptozy w obu rejonach mózgu. Natomiast neuronalna aktywacja c-Fos, wykrywana jedynie 
w korze po stronie odnaczynionej, wiąże się z aktywacją innych niż apoptoza procesów 
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pooperacyjnych. Wykryte w penumbrze odnaczynionej kory mózgowej wzmożona ekspresja, 
aktywacja i translokacja do jądra komórkowego czynnika NF-κB, poprzedzające pojawienie 
się w neuronach zmian morfologicznych charakterystycznych dla apoptozy wskazują, że 
czynnik ten jest odpowiedzialny za indukcję apoptozy w komórkach kory mózgowej. 
Natomiast brak aktywacji NF-κB w umierających neuronach wzgórza dowodzi, ze czynnik 
ten nie jest zaangażowany w śmierć neuronów wzgórza. Zaobserwowana zmiana proporcji 
białek Bcl-2 i Bax (na korzyść tego ostatniego) w neuronach kory mózgowej sugeruje 
możliwość tworzenia homodimerów Bax-Bax, których przewaga w komórce może prowadzić 
do realizacji apoptozy. Natomiast zaobserwowany brak zmian immunoreaktywności dla Bcl-2 
i Bax we wzgórzu sugeruje, że śmierć neuronów wzgórza przebiega prawdopodobnie bez 
udziału ścieżki mitochondrialnej. Otrzymane wyniki wskazują, że mechanizm apoptozy 
wywołanej odnaczynieniem, do której dochodzi bezpośrednio po niedokrwieniu w korze 
mózgowej ma inne podłoże molekularne, niż mechanizm opóźnionej śmierci apoptotycznej 
neuronów wzgórza. Identyfikacja białek zaangażowanych w realizację apoptozy umożliwia 
opracowanie nowych strategii terapeutycznych skierowanych na te właśnie białka. Mam 
nadzieję, że moje badania nie tylko poszerzyły istniejącą wiedzę z zakresu udarów mózgu, ale 
również być może zainteresują klinicystów. 
 Wyniki badań z tego modelu stały się tematem licznych plakatów i doniesień 
zjazdowych oraz artykułów:  

 
Sulejczak D., Czarkowska-Bauch J., Macias M. i Skup M. Bcl-2 and Bax proteins are 
increased in neocortical but not in thalamic apoptosis following devascularizing lesion of the 
cerebral cortex in the rat: an immunohistochemical study. 2004. Brain Res. 1006(2):133-49. 
 
Sulejczak D. i  Skup, M. Axoplasmic localization of the NFkB p65 subunit in the rat brain. 
2000. Acta Neurobiol. Exp. 60 (2): 217. 
 
Skup M., Torzewska D. and Zaremba M. Devascularizing injury of the rat brain neocortex 
causes different neurotrophic reponse in denervated nucleus basalis magnocellularis and 
thalamic nuclei. 1997. Neurochemistry [pod red. A. W. Teelken and J. Korf] Plenum Press, 
New York, 513-518. 
 

W roku 2002 odbyłam tygodniowy staż w Instytutach Maxa Plancka w Niemczech 
(Kolonia i Monachium). W jego trakcie opanowałam wybrane techniki biochemiczne 
stosowane w tych instytutach, które następnie wykorzystywałam w pracy w moim 
macierzystym instytucie. 

W trakcie pracy w IDB PAN uczestniczyłam w wielu projektach badawczych 
dotyczących układu nerwowego. Jeden z nich dotyczył uszkodzenia rdzenia kręgowego 
szczura. W projekcie tym badaliśmy zmiany degeneracyjne zachodzące po uszkodzeniu 
całkowitym i niepełnym oraz testowaliśmy możliwość poprawy stanu badanych szczurów w 
wyniku treningu lokomotorycznego zastosowanego po uszkodzeniu rdzenia (po wygojeniu 
rany).  

Wyniki tych badań dotyczących rdzenia kręgowego zostały opisane w licznych 
doniesieniach zjazdowych oraz pracach oryginalnych: 
 
Skup, M., Czarkowska-Bauch, J., Dwornik, A., Macias, M, Sulejczak, D., Wiater, M. 
Locomotion induces changes in TrkB receptors in small diameter cells of the spinal cord. 
2000. Acta Neurobiol. Exp. 60 (3): 371. 
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Skup, M., Dwornik, A., Macias, M., Sulejczak, D., Wiater, M., Czarkowska-Bauch, J. Long-
term locomotor training up-regulates TrkBFL receptor-like proteins, brain-derived 
neurotrophic factor, and neurotrophin 4 with different topographies of expression in 
oligodendroglia and neurons in the spinal cord. 2002. Exp. Neurol., 176 (2): 289-307. 
 
Macias M., Dwornik A., Sulejczak D., Wiater M., Czarkowska-Bauch J., Skup M. and 
Schachner M. Exercise increases mRNA levels for adhesion molecules N-CAM and L1 
correlating with BDNF response. 2002. NeuroReport 13 (18): 2527-2530. 
 
Macias M, Nowicka D, Czupryn A, Sulejczak D, Skup M, Skangiel-Kramska J, Czarkowska-
Bauch J.Exercise-induced motor improvement after complete spinal cord transection and its 
relation to expression of brain-derived neurotrophic factor and presynaptic markers. 2009. 
BMC Neurosci., 10:144. 
  

Po obronie doktoratu podjęłam zatrudnienie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i 
Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. 
 
 
Praca w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN: 
 
 W Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN pracuję od 2007 roku. Praca 
ta umożliwiła mi nie tylko prowadzenie doświadczeń na modelach zwierzęcych (myszy i 
szczury, w tym transgeniczne) ale również kontakt z kliniką, m.in. z Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Podczas swojej 
praktyki zawodowej w IMDiK PAN prowadziłam i prowadzę doświadczenia na szczurzych 
modelach chorób: neurodegeneracyjnych: ALS, SM (stwardnienie rozsiane), cukrzycy; 
zapalenia płuc wywołanego podaniem LPS, uszkodzenia nerwu wzrokowego, indukcji stanów 
zapalnych, wywoływania niedotlenienia mózgu oraz uszkodzenia chirurgicznego kory 
mózgowej i rdzenia kręgowego. Badania materiału ludzkiego dotyczą przede wszystkim 
ludzkiej surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego oraz skrawków tkanek i bioptatów 
operacyjnych.  

Zajmuję się oceną stanu komórek, tkanek i narządów (materiał zwierzęcy i ludzki) 
oraz ich reakcji na wybrane bodźce m.in. na czynniki fizyczne i substancje chemiczne. 
Analizuję skład zwierzęcych oraz ludzkich płynów ustrojowych - ludzie zdrowi i chorzy na 
różnego rodzaju choroby, w tym np. choroby neurodegeneracyjne, padaczkę, nowotwory. 
Doświadczenia te mają m.in. na celu określenie mechanizmów zmian zachodzących w 
odpowiedzi na uszkodzenie lub przebiegających w trakcie procesu chorobowego oraz 
poszukiwanie biomarkerów charakterystycznych dla badanych procesów patologicznych. 

Dzięki licznym współpracom mam możliwość uczestniczeniu w badaniach o bardzo 
szerokiej tematyce, z wykorzystaniem ciekawych modeli doświadczalnych. Prowadziłam 
badania in vivo i in vitro nad reakcją komórek skóry na uszkodzenia mechaniczne oraz nad 
wpływem różnych substancji na proces gojenia się ran skóry. Do badań tych wykorzystałam 
zarówno materiał zwierzęcy (mysi model uszkodzenia mechanicznego skóry polegający na 
usunięciu jej fragmentu) jak i hodowle pierwotne fibroblastów ludzkich (jednolita warstwa 
wyhodowanych na szkiełku komórek była uszkadzana mechanicznie przez zdrapanie 
fragmentu hodowli). W mysim modelu uszkodzenia oceniałam wpływ wybranych 
(nonowytworzonych) preparatów na szybkość procesu gojenia się rany. Hodowle 
fibroblastów ludzkich służyły zaś do oceny efektywności wpływu wybranych preparatów na 
częstość podziałów komórkowych oraz szybkość zarastania obszaru uszkodzenia. 
Prowadziłam badania nad wykorzystaniem anandamidu w prewencji zapalenia płuc oraz 
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testowałam przeciwzapalne działanie wybranych peptydów w modelu uczulenia (alergia 
kontaktowa, contact sensitivity response). Uczestniczyłam w opracowaniu nowego modelu 
nowotworu wszczepialnego (komórki nowotworowe szczurzego raka sutka implantowane pod 
skórę szczura), nad którym obecnie prowadzimy badania. We współpracy z Zakładem 
Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Fizyki PAN, badałam możliwość 
wywoływania ablacji w konkretnym obszarze wątroby szczura (za pomocą ultradźwięków). 
Były to doświadczenia wstępne testujące sprawność nowej opracowanej w IPPT głowicy 
wytwarzającej ultradźwięki.  

Dzięki współpracy z p. Prof. Konradem Rejdakiem oraz p. Prof. Robertem Rejdakiem 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uczestniczyłam w badaniach mających na celu 
poszukiwanie biomarkerów uszkodzenia mózgu oraz w badaniach nad wpływem różnych 
substancji na stan po uszkodzeniu nerwu wzrokowego. Owocem tej współpracy są poniższe 
artykuły: 
Thaler S, Fiedorowicz M, Rejdak R, Choragiewicz TJ, Sulejczak D, Stopa P, Zarnowski T, 
Zrenner E, Grieb P, Schuettauf F. Neuroprotective effects of tempol on retinal ganglion cells 
in a partial optic nerve crush rat model with and without iron load. 2010. Exp Eye Res., 
90(2):254-260. 
 
Rejdak K, Kuhle J, Rüegg S, Lindberg RL, Petzold A, Sulejczak D, Papuc E, Rejdak R, 
Stelmasiak Z, Grieb P. Neurofilament heavy chain and heat shock protein 70 as markers of 
seizure-related brain injury. 2012. Epilepsia, 53(5):922-927. 

 
 
W pracy wykorzystuję liczne techniki. Metody badawcze opanowane podczas pracy 

naukowej w poprzednich Instytutach poszerzyłam o: 
1) ELISA 
2) genotypowanie, 
3) zymografię (wykrywanie żelatynaz: MMP2 i MMP9), 
4) technologię xMAP Luminex (pozwalającą na jednoczesne wykrywanie w badanej próbce 

do kilkudziesięciu szukanych antygenów i oznaczanie ich stężenia np. w pg/ml), 
5) badanie siły oddziaływań pomiędzy różnymi substancjami biologicznie czynnymi z 

wykorzystaniem techniki powierzchniowego rezonansu plazmonowego, 
6) immunocytochemię w mikroskopii elektronowej, 
7) hybrydyzację in situ mikroskopii elektronowej, 

  
Owocem mojej pracy w IMDiK PAN są liczne doniesienia zjazdowe i publikacje 

oryginalne: 
Frontczak-Baniewicz M, Walski M, Sulejczak D. Diversity of immunophenotypes of 
endothelial cells participating in new vessel formation following surgical rat brain injury. 
2007. J Physiol Pharmacol. 58(Suppl 5): 193-203. 
 
Sulejczak D, Grieb P, Walski M, Frontczak-Baniewicz M. Apoptotic death of cortical 
neurons following surgical brain injury. 2008. Folia Neuropathol.,46(3):213-9. 
 
Frontczak-Baniewicz M, Walski M, Madejska G, Sulejczak D. MMP2 and MMP9 in immature 
endothelial cells following surgical injury of rat cerebral cortex - a preliminary study. 2009. 
Folia Neuropathol., 47(4):338-46. 
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Frontczak-Baniewicz M., Strużynska L., Andrychowski J., Opertowska J., Sulejczak D., 
Walski M. Ultrastructural and immunochemical studies of glial scar formation in diabetic rats. 
2010. Acta Neurochir. (Suppl), 106: 251-5. 
 
Frontczak-Baniewicz M, Chrapusta SJ, Sulejczak D. Long-term consequences of surgical 
brain injury – formation and demise of glial scal and characteristics of the neurovascular unit 
in a rat model. 2011. Folia Neuropathol., 49(3):204-18. 
 
Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz M, Sulejczak D, Kowalczyk T, Chmielewski T, 
Czernicki Z, Kowalewski TA. Nanofiber nets in prevention of cicatrisation in spinal 
procedures. Experimental study. 2013. Folia Neuropathol.,51(2):147-57. 
 
Kaczyńska K., Kogut E., Zając D., Jampolska M., Andrzejewski K., Sulejczak D., Lipkowski 
A.W., Kleczkowska P. Neurotensin-based hybrid peptide's anti-inflammatory activity in 
murine model of a contact sensitivity response. 2016. Eur J Pharm Sci. 93:84-89. doi: 
10.1016/j.ejps.2016.08.012. 
 
Rafałowska J, Sulejczak D, Gadamski R, Dziewulska D. Survival motor neuron - motor neuron 
insurance for a whole lifespan? 2011. Folia Neuropathol.,49(4):301-10. 
 
Rafałowska J, Sulejczak D, Gadamski R, Dziewulska D. Immunoexpression of gemins 2 and 
4 in the rat spinal cord. Is the SMN complex a new target in investigations of sporadic 
amyotrophic lateral sclerosis pathogenesis? 2012. Folia Neuropathol..50(4):390-6. 
 
Kopczyńska B., Sulejczak D., Wełniak-Kamińska M., Gietka A., Grieb P. Anandamide 
enhances expression of heat shock proteins Hsp70 and Hsp25 in rat lungs. Grieb P. 2011. Eur 
J Pharmacol., 668(1-2):257-63. 
 
Grygorowicz T., Strużyńska L., Sulkowski G., Chalimoniuk M., Sulejczak D. Temporal 
Expression of P2X7 Purinergic Receptor During the Clinical Course of Experimental 
Autoimmune Encephalomyelitis. 2010. Neurochem Int., 57(7):823-9. 
 
Grygorowicz T., Sulejczak D, Strużyńska L. Expression of purinergic P2X7 receptor in rat 
brain during the symptomatic phase of experimental autoimmune encephalomyelitis and after 
recovery of neurological deficits. 2011. Acta Neurobiol Exp 71(1): 65-73. 
 
 

Prócz pracy zawodowej prowadzę dydaktykę. W trakcie mojej pracy naukowej miałam 
zaszczyt i przyjemność współpracować z wieloma doświadczonymi i profesjonalnymi 
badaczami, którzy mnie wiele nauczyli. Mam nadzieję, że w trakcie moich wykładów również 
przekazuję ciekawą wiedzę studentom. 

 
 

 
 

 


