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Załącznik nr 2 

do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 

1. Imię i Nazwisko  

Barbara Rajtar 

 

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

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

1982 r. - dyplom magistra biologii, specjalność mikrobiologia, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 

Tytuł pracy magisterskiej:  

"Badanie wpływu tymidyny na syntezę interferonu w hodowli komórek L929" 

1992 r. - dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie higieny i epidemiologii wydany 

przez Wydział Zdrowia w Lublinie 

2000 r. - stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskany 

na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (aktualnie Uniwersytet 

Medyczny) na  podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Badania nad zachowaniem się 

markerów HBV w przypadkach współwystępowania zakażenia HCV". Promotor - prof. 

dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz, recenzenci: prof. dr hab. Romana Modrzewska, 

prof. dr hab. Andrzej Denys 

2002 r. - dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie mikrobiologii wydany przez Urząd 

Wojewódzki w Lublinie 

2003 r. - uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (nr 05629) nadane 

przez Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

 

02.11.1982 r. - 30.06.1993 r. - biolog, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski, 

Akademia Medyczna w Lublinie 

01.07.1993 r. - 31.05.2001 r. - asystent, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski, 

Akademia Medyczna w Lublinie 

01.06.2001 r.- 30.09.2001 r. - asystent, Samodzielna Pracownia Wirusologii, Wydział Lekarski, 

Akademia Medyczna w Lublinie 

01.10.2001 r. do chwili obecnej - adiunkt, Zakład Wirusologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

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

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

 

A. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:  

 

"Badania aktywności przeciwwirusowej ekstraktów roślinnych i metabolitów wtórnych 

wyizolowanych z wybranych roślin leczniczych". 

 

 Zgłoszone do postępowania habilitacyjnego osiągnięcie naukowe stanowi cykl 6 publikacji 

(5 prac oryginalnych i jeden rozdział w książce), opublikowanych w latach 2008-2017. Łączny 

współczynnik oddziaływania (IF) wymienionych prac wynosi: 8,562, łączna punktacja KBN/MNiSW 

wynosi: 133 pkt.  
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B. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (P):   

 

P1. Barbara Rajtar, Aleksandra Machalska, Anna Jakubiec, Małgorzata Anna Polz-Dacewicz, Urjin 

Otgonbaatar, Dencmaa Dungerdorj (2008) Evaluation of the virucidal activity of Iris flavissima 

Pall. Bull. Vet. Inst. Pulawy 52, 337-339. (autor korespondencyjny) 

IF = 0,337; KBN/MNiSW = 15. (praca oryginalna) 

 

Mój udział w powstaniu tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

wykonywaniu badania cytotoksyczności ekstraktów, prowadzeniu badań wirusologicznych, 

zapewnieniu integralności całego eksperymentu, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, ich 

dyskusji, analizie zebranego piśmiennictwa, przygotowaniu tekstu publikacji i prowadzeniu 

korespondencji z redakcją czasopisma. Udział własny w realizacji pracy szacuję na 75%. 

 

P2. Barbara Rajtar, Paweł Głowniak, Łukasz Świątek, Ewa Wojtachnio, Małgorzata Polz-Dacewicz, 

Jan Burczyk (2009) Virucidal effect of Crithmum maritimum L. extracts on ECHO 9 virus. Ann. 

UMCS Sect. DDD 22, 81-86. (autor korespondencyjny) 

IF = 0,000; KBN/MNiSW = 6. (praca oryginalna) 

 

Mój udział w powstaniu tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

wykonywaniu oceny cytotoksyczności ekstraktów, prowadzeniu badań wirusologicznych, 

zapewnieniu integralności całego eksperymentu, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, ich 

dyskusji, analizie zebranego piśmiennictwa, przygotowaniu tekstu publikacji i prowadzeniu 

korespondencji z redakcją czasopisma. Udział własny w realizacji pracy szacuję na 80%. 

 

P3. Barbara Rajtar, Tomasz Baj, Małgorzata Polz-Dacewicz, Paweł Głowniak (2010) The antiviral and 

virucidal activity of Cochlospermum angolense Welw. against ECHO 9 virus. W: Viral infection - 

diagnostics, prevention and control: the role of viral infection in public health. Pod red. 

Małgorzaty Polz-Dacewicz. Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Polskie Towarzystwo 

Wirusologiczne, s. 153-160, 978-83-922109-7-9. (autor korespondencyjny) 

IF = 0,000; KBN/MNiSW = 7. (rozdział książki) 
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Mój udział w powstaniu tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

wykonywaniu oceny cytotoksyczności ekstraktów, prowadzeniu badań wirusologicznych, 

zapewnieniu integralności całego eksperymentu, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, ich 

dyskusji, analizie zebranego piśmiennictwa, przygotowaniu tekstu publikacji i prowadzeniu 

korespondencji z wydawnictwem. Udział własny w realizacji pracy szacuję na 75%. 

 

P4. Barbara Rajtar, Krystyna Skalicka-Woźniak, Małgorzata Polz-Dacewicz, Kazimierz Głowniak 

(2012) The influence of extracts from Peucedanum salinum on the replication of adenovirus type 

5. Arch. Med. Sci. 8, 43-46. (autor korespondencyjny) 

IF = 1,067; KBN/MNiSW = 25. (praca oryginalna) 

 

Mój udział w powstaniu tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

wykonywaniu badania cytotoksyczności ekstraktów, prowadzeniu badań wirusologicznych, 

zapewnieniu integralności całego eksperymentu, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, ich 

dyskusji, analizie zebranego piśmiennictwa, przygotowaniu tekstu publikacji i prowadzeniu 

korespondencji z redakcją czasopisma. Udział własny w realizacji pracy szacuję na 85%. 

 

P5. Elwira Sieniawska, Łukasz Świątek, Barbara Rajtar, Ewelina Kozioł, Małgorzata Polz-Dacewicz, 

Krystyna Skalicka-Woźniak (2016) Carrot seed essential oil - source of carotol and cytotoxicity 

study. Ind. Crops Prod. 92, 109-115. 

IF = 3,181; KBN/MNiSW = 40. (praca oryginalna) 

 

Mój udział w powstanie tej publikacji polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji 

i metodyki dotyczącej cytotoksyczności oraz przeprowadzeniu oceny cytotoksyczności olejku 

eterycznego i karotolu z nasion marchwi a także na współudziale w analizie wyników badań. 

Udział własny w realizacji pracy szacuję na 35%. 

 

P6. Barbara Rajtar, Krystyna Skalicka-Woźniak, Łukasz Świątek, Agnieszka Stec, Anastazja 

Boguszewska, Małgorzata Anna Polz-Dacewicz (2017) Antiviral effect of compounds derived 
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from Angelica archangelica L. on Herpes simplex virus-1 and Coxsackievirus B3 infections. Food 

Chem. Toxicol. 109, 1026-1031. 

IF = 3,977; KBN/MNiSW = 40. (praca oryginalna) 

 

Mój udział w powstaniu tej pracy polegał na: stworzeniu koncepcji pracy, opracowaniu projektu 

eksperymentu i metodyki badań, wykonywaniu badań wirusologicznych, części badań 

dotyczących cytotoksyczności, zapewnieniu integralności całego eksperymentu, analizie 

i interpretacji uzyskanych wyników, ich dyskusji, analizie zebranego piśmiennictwa, napisaniu 

zasadniczej części manuskryptu. Udział własny w realizacji pracy szacuję na 70%. 

 

 Zakres i charakter prowadzonych badań naukowych opisanych w wymienionych publikacjach 

był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi, w tym z:  

 Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

 Katedrą i Zakładem Farmakognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

 Mongolian Academy of Science 

 

 Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach, prowadziłam w oparciu o środki 

finansowe uzyskane z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (działalność statutowa). 

W załączeniu: 

 analiza bibliometryczna potwierdzająca IF i punkty KBN/MNiSW wykonana przez Bibliotekę 

Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (załącznik nr 5) 

 kopie wymienionych powyżej prac (załącznik nr 6) 

 oświadczenia współautorów określające ich indywidualny wkład w powstanie publikacji 

(załącznik nr 7) 
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C. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Cel naukowo-badawczy 

 

 Osiągnięciem naukowo-badawczym przedstawionym do postępowania habilitacyjnego jest 

cykl publikacji (P1-P6) pod wspólnym tytułem: 

 

"Badania aktywności przeciwwirusowej ekstraktów roślinnych i metabolitów wtórnych 

wyizolowanych z wybranych roślin leczniczych". 

 

 Celem moich badań było włączenie się w nurt poszukiwań dotyczących nowych leków 

przeciwwirusowych pochodzenia naturalnego, poprzez poszukiwanie związków o aktywności 

przeciwwirusowej w wybranych roślinach leczniczych z rodziny Iridaceae, Apiaceae, 

Cochlospermaceae. Aktywność przeciwwirusową i wirusobójczą oceniałam wobec wybranych 

wirusów RNA i DNA reprezentujących ważne z punktu widzenia patologii człowieka, czynniki 

etiologiczne zakażeń: ECHO 9, Coxsackie B3 (CVB3), adenowirusa typu 5 (AdV-5) oraz wirusa 

opryszczki (Herpes simplex virus typu 1 - HSV-1). Badania były zaplanowane w kierunku oceny 

mechanizmu działania przeciwwirusowego na poziomie feno- i genotypowym wybranych ekstraktów 

roślinnych i metabolitów wtórnych wyizolowanych z roślin leczniczych. 

 

Wprowadzenie 

 Narastające niebezpieczeństwo zakażeń wirusowych stwarza potrzebę poszukiwania nowych, 

nietoksycznych dla człowieka leków przeciwwirusowych. Poszukiwania nowych leków wśród 

produktów naturalnych, głównie roślinnych, prowadzone są na całym świecie od wielu lat. Badania 

mające na celu odkrycie potencjalnych czynników o aktywności przeciwwirusowej prowadzone są 

obecnie dwukierunkowo. Jeden kierunek badań obejmuje syntezę nowych pochodnych już 

istniejących leków przeciwwirusowych. Synteza chemiczna takich związków jest syntezą 

ukierunkowaną, mającą na celu wytworzenie nowego leku o właściwościach korzystniejszych niż lek 

obecnie stosowany. Drugi kierunek badań nad nowymi lekami przeciwwirusowymi dotyczy 

poszukiwania związków pochodzenia naturalnego, uzyskiwanych głównie z roślin. Na całym świecie 
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w niezwykle szybkim tempie wzrasta liczba preparatów stosowanych w leczeniu szeregu schorzeń, 

które to preparaty oparte są na wyciągach roślinnych [Krawczyk i Łuczak, 2005]. 

 Leki pochodzenia roślinnego stosowano już w starożytności. Medycyna tradycyjna wielu 

krajów, szczególnie Chin, Japonii, krajów Ameryki Południowej, nadal stosuje w leczeniu zakażeń 

wirusowych preparaty z roślin leczniczych. Rośliny lecznicze są ważnym źródłem związków 

o właściwościach przeciwwirusowych. Substancje wykazujące wyraźną aktywność mogą być 

stosowane bezpośrednio jako leki, bądź też stanowić podstawę do syntezy nowych leków. W czasie 

ostatnich kilku lat duży nacisk położono na poszukiwanie nowych związków o działaniu 

przeciwwirusowym. 

Naturalne produkty, czy to jako czyste związki, czy jako standaryzowane ekstrakty roślinne, 

zapewniają nieograniczone możliwości dla nowych leków z uwagi na ich różnorodny skład chemiczny. 

Wybór pierwotnych testów przesiewowych ma decydujące znaczenie dla zagwarantowania doboru 

ekstraktów lub cząsteczek o odpowiednim działaniu farmakologicznym. Związki lub ekstrakty 

o określonej aktywności w nietoksycznej dawce, wymagają następnie dalszej oceny w badaniach 

biologicznych in vitro i w modelach zwierzęcych [Cos i wsp., 2006]. 

 Produkty naturalne, w tym stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej, są jednym 

z najważniejszych źródeł nowych leków. Zgłoszono wiele związków pochodzenia roślinnego 

o działaniu przeciwwirusowym, a niektóre z nich zostały zbadane pod kątem ich skuteczności 

przeciwwirusowej w badaniach na zwierzętach i ludziach. W latach 1981-2014 około 70% 

zatwierdzonych leków przeciwwirusowych pochodzi z produktów naturalnych lub ich pochodnych 

[Newman i wsp., 2016]. 

 W badaniu Chen i wsp. (2017) wykazano, że metanolowy wyciąg z Melissa officinalis, 

wieloletniej rośliny należącej do rodziny Labiatae, hamuje syntezę białek wirusowych w komórkach 

zakażonych Enterowirusem 71. Dalsza charakterystyka i identyfikacja ekstraktu wykazała, że 

aktywnym przeciwwirusowym składnikiem był kwas rozmarynowy. Uzyskane wyniki sugerują, że 

działanie przeciwwirusowe kwasu rozmarynowego odbywa się poprzez działanie na wiele szlaków 

komórkowych. 

 Inni badacze [Cui i wsp., 2018] oceniali 373 ekstrakty roślin stosowanych w tradycyjnej 

medycynie chińskiej. W badaniach in vitro, wykazali, że ekstrakty z Rhodiola rosea (różeńca 

górskiego) oraz dwa wyizolowane z nich związki (kwasy galusowy i elagowy) skutecznie hamują 

wniknięcie wirusa Ebola do zakażanych komórek.  
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 Kolejne badanie dotyczyło rośliny leczniczej Vachellia nilotica (synonim Acacia nilotica (L.)), 

należącej do rodziny Fabaceae. A. nilotica i inne rośliny z rodzaju Acacia są wykorzystane w krajach 

Afryki przez tradycyjnych uzdrowicieli do leczenia chorób przenoszonych drogą płciową i chorób 

związanych z zakażeniem HIV [Kambizi i Afolayan, 2001; Chinsembu, 2016]. Donalisio i wsp. (2018) 

badali aktywność przeciwwirusową V. nilotica przeciwko trzem wirusom przenoszonym drogą 

płciową, a mianowicie ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV), wirusowi opryszczki 

pospolitej (HSV-2) i wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Badacze wykazali wirusobójcze działanie 

metanolowego wyciągu z kory V. nilotica przeciwko HPV-16 oraz zdolność częściowej inaktywacji 

zakaźnych cząstek wirusa HSV-2 i hamowanie przyłączania wirusa do komórek. Badania nie 

potwierdziły aktywności przeciwwirusowej rośliny w stosunku do HIV. Działania przeciwwirusowe 

można przypisać kilku bioaktywnym metabolitom rośliny. Wstępne badania fitochemiczne pozwoliły 

wykryć saponiny i flawonoidy jako główne składniki rośliny, natomiast garbniki wykryto w śladowych 

ilościach. 

 Infekcje wirusowe stale stanowią problem zdrowotny dla populacji ludzkiej. Problemem na 

całym świecie jest stale rosnąca liczba osób zakażonych wirusem HIV. Problem stanowią także nowe 

szczepy wirusów, jak wirus Zachodniego Nilu oraz koronawirus odpowiedzialny za SARS (zespół ostrej 

ciężkiej niewydolności oddechowej). Coraz częstsze stosowanie metod terapeutycznych, takich jak 

transplantacje narządów czy szpiku kostnego powoduje, że pacjenci narażeni są na reaktywacje 

latentnych infekcji spowodowanych wirusami z rodziny Herpesviridae, ponieważ podczas terapii 

poddawani są silnej immunosupresji. 

 Współczesna medycyna nie dysponuje odpowiednią liczbą skutecznych leków 

przeciwwirusowych a obecnie stosowane leki są często mało swoiste w stosunku do wirusów, mają 

zwykle wąskie spektrum aktywności i szereg działań ubocznych dla pacjenta. Kolejnym problemem 

jest zjawisko oporności wirusów na aktualnie stosowane leki. Tak więc istnieje ciągła potrzeba 

poszukiwania nowych terapeutyków. Liczne badania prowadzone na całym świecie wskazują surowce 

naturalne, w tym rośliny, jako doskonałe potencjalne źródło nowych leków. 

 Rośliny z rodziny Iridaceae stosowane są w medycynie chińskiej jako leki przeciwzapalne, 

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze a także przeciwnowotworowe, natomiast nieliczne publikacje 

opisują ich aktywność przeciwwirusową [Odhiambo i wsp.,2010; Ibrahim i wsp., 2012]. 

 Safranal, bioaktywny związek występujący w roślinie Crocus sativus (rodzina Iridaceae), 

wykazuje działanie grzybobójcze, szczególnie przeciwko Candida spp. [Carradori i wsp., 2016]. 

W kolejnym badaniu, gotowe do spożycia pokarmy badano pod kątem zanieczyszczenia opornym na 

metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), a frakcje oraz wyizolowane związki z ekstraktu z cebulek 
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Eleutherine americana (Iridaceae) oceniano pod kątem ich aktywności wobec MRSA. Badanie to 

sugeruje, że zarówno surowy ekstrakt E. americana jak i jego oczyszczone frakcje mają potencjalne 

zastosowanie jako naturalne konserwanty żywnościowe, ponieważ wykazywały dobrą aktywność 

przeciwbakteryjną [Ifesan i wsp., 2009]. 

 Na podstawie licznych badań naukowych wiadomo, że rośliny z rodziny Apiaceae posiadają 

szereg właściwości leczniczych, między innymi wykazują aktywność przeciwwirusową [Jassim i Naji, 

2003]. Najbardziej aktywnymi składnikami są kwasy fenolowe, kumaryny, flawonoidy i olejki 

eteryczne [Perez, 2003]. Kwasy chlorogenowy i kawowy, które występują w roślinach z rodzaju 

Peucedanum [Skalicka–Woźniak i Głowniak, 2008] wykazują silne działanie przeciwwirusowe 

zarówno w stosunku do wirusów DNA (HSV), jak i RNA (HIV, grypa) [Sheng i wsp., 2008; Jiang i wsp. 

2005]. Silna aktywność przeciwko wirusowi HIV jest charakterystyczna także dla szeregu kumaryn 

izolowanych z roślin z rodziny Apiaceae [Zhou i wsp., 2000; Yu i wsp., 2003]. Znana jest też aktywność 

flawonoidów przeciwko szeregowi wirusów takich jak HSV typu 1 i 2, wirus grypy, RSV, adenowirus, 

rinowirus, czy rotawirus [Savi i wsp.,2010]. 

 Inne badania wykazały, że Bupleurum kaoi (Apiaceae), która jest powszechnie znana 

w medycynie chińskiej jako lek stosowany w leczeniu infekcji wirusowych i bakteryjnych, ma 

działanie przeciwwirusowe wobec wirusa Coxsackie B1. Działanie tej rośliny polega na hamowaniu 

replikacji wirusa poprzez indukcję interferonu typu I [Cheng i wsp.,2007]. 

 Rośliny z rodzaju Cochlospermum należące do rodziny Cochlospermaceae stosowane są 

w medycynie tradycyjnej od lat. Znane jest działanie ekstraktu korzenia Cochlospermum angolense 

przeciw Plasmodium berghei, czynnikowi etiologicznemu malarii [Presber i wsp., 1991]. Ekstrakt 

z korzenia Cochlospermum angolense wykazuje również aktywność przeciwwirusową poprzez 

hamowanie replikacji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) i wirusa opryszczki typu 1 (HSV-1) 

[Silva i wsp., 1997], natomiast triterpeny wyizolowane z Cochlospermum tinctorium wykazały 

aktywność wobec wirusa Epstein-Barr [Diallo i wsp., 1989]. 

 W celu zbadania aktywności przeciwwirusowej nowych preparatów i substancji pochodzenia 

naturalnego określany jest ich wpływ na namnażanie różnych modeli doświadczalnych wirusów DNA 

i RNA przy jednoczesnej ocenie cytotoksyczności tych preparatów [Krawczyk i Łuczak, 2005]. 

 Ludzkie enterowirusy, największy rodzaj z rodziny Picornaviridae, mają wielkie znaczenie 

medyczne i ekonomiczne, powodując szereg klinicznych zespołów i chorób [Guo i wsp., 2006]. 

Spośród enterowirusów, zwłaszcza wirusy Coxsackie są zaangażowane w wiele chorób przewlekłych, 
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w tym zespół przewlekłego zmęczenia, zapalenie skórno-mięśniowe, wrodzone wodogłowie 

i stwardnienie zanikowe boczne [Dalakas, 1995; Muir i wsp., 1996]. 

 Wirus Coxsackie B3 (CVB3) należący do rodzaju Enterovirus, rodziny Picornaviridae, posiada 

genom zbudowany z pojedynczej nici RNA. Jest wirusem kardiotropowym odpowiedzialnym za 

wirusowe zapalenie mięśnia sercowego u dzieci i młodych osób, które to zapalenie często jest 

przyczyną kardiomiopatii. Nierozpoznane wirusowe zapalenie mięśnia sercowego rozwija się 

w kardiomiopatię u dwóch trzecich chorych [Wang i wsp., 2009].  

 Badania epidemiologiczne sugerują, że infekcje enterowirusowe zwiększają u ludzi ryzyko 

wystąpienia cukrzycy typu 1 [Frisk i wsp., 1992; Hiltunen i wsp., 1997]. Potwierdziły to badania 

Paananen i wsp. (2003), w których wykazano, że wirus ECHO 9, należący do enterowirusów jest 

zdolny do upośledzenia funkcji komórek beta wysp trzustki poprzez blokowanie uwalniania insuliny, 

a następnie powoduje ich całkowite zniszczenie. Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

jest ciężką, niebakteryjną infekcją ośrodkowego układu nerwowego. Enterowirusy są głównym 

czynnikiem powodującym aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci latem. Wśród 

nich echowirus typu 9 (ECHO 9) jest jednym z najczęstszych czynników związanych z aseptycznym 

zapaleniem opon mózgowych [Singer i wsp., 1980; Akasu, 1999]. 

 Adenowirusy należą do grupy DNA wirusów. Powodują zakażenia układu oddechowego, oczu, 

przewodu pokarmowego i pęcherza ale te infekcje najczęściej przebiegają bezobjawowo. Natomiast 

u pacjentów po przeszczepie komórek macierzystych często są przyczyną śmiertelnych infekcji 

[Sauerbrei i wsp., 2007]. Rozwój transplantologii, zarówno w dziedzinie przeszczepów narządów 

unaczynionych i komórek krwiotwórczych, powoduje, że w związku z wytworzoną głęboką 

immunosupresją, zakażenia ludzkimi adenowirusami mogą przebiegać częściej i z nasilonymi 

objawami. W chwili obecnej nie ma skutecznej terapii, która byłaby specyficzna dla zakażeń 

wywoływanych przez adenowirusy, niemniej jednak konieczność jej stosowania dotyczy niemal 

wyłącznie pacjentów z dysfunkcjami układu odpornościowego. Cidofowir i rybawiryna wykazują 

działanie przeciwwirusowe w warunkach in vitro ale brak jest przeprowadzonych pełnych badań 

klinicznych, które udowodniłyby ich przydatność w leczeniu in vivo.  

 Adenowirusy są jednym z najczęstszych czynników etiologicznych poważnych zakażeń 

przewodu pokarmowego wśród dzieci do 2 roku życia ale najczęściej mają przebieg łagodny, samo 

ustępujący i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Możliwe są jednak przypadki ciężkie, prowadzące do 

zejść śmiertelnych a dotyczy to pacjentów poddanych immunosupresji i osób z AIDS [Dzieciątkowski 

i wsp., 2008]. 
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 Adenowirusy są często stosowane jako model w testowaniu wirusobójczego działania 

środków dezynfekcyjnych. Adenowirus typu 5 należący do podgrupy C adenowirusów jest najczęściej 

badanym adenowirusem [van Tol i wsp., 2005; Sauerbrei i wsp., 2007]. 

 Powszechnie stosowanym w badaniach modelem wirusa DNA jest wirus opryszczki HSV 

należący do rodziny Herpesviridae. Herpeswirusy należą do najbardziej rozpowszechnionych DNA-

wirusów w świecie kręgowców. Wirus HSV typu 1 może być przyczyną wielu objawów klinicznych, 

takich jak zapalenie jamy ustnej, rogówki, skóry, narządów płciowych oraz zapalenie mózgu [Steiner 

i Benninger, 2013; Hill i wsp., 2014; Piret i Boivin, 2014; Antoine i wsp., 2013]. Objawy chorobowe 

mogą być wynikiem pierwotnej infekcji lub formą reaktywacji zakażenia latentnego. Ludzkie 

herpeswirusy powodują u osób z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym choroby 

o przebiegu łagodnym lub infekcje bezobjawowe. W przypadku pacjentów z obniżoną odpornością 

reaktywacje są znacznie częstsze i bardziej agresywne, czasami prowadząc do ciężkich rozsianych 

infekcji, w tym zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) [Clementi i wsp., 2016; Roa-Linares 

i wsp., 2016]. Powikłania infekcji mogą obejmować zapalenie centralnego układu nerwowego, płuc, 

rogówki, a także wady wrodzone u dzieci. Pacjenci ci zwykle leczeni są przewlekle lekami 

przeciwwirusowymi, co sprzyja selekcji wariantów wirusa opornych na stosowane leki.  

 Analogi nukleozydów, a szczególnie analog guanozyny: acyklowir, stosowane są w leczeniu 

zakażeń herpeswirusami. Szczepy oporne na ten lek powstają w wyniku mutacji wirusowych genów dla 

kinazy tymidynowej i polimerazy [Ju i wsp., 2011; Clementi i wsp., 2016; Jiang i wsp., 2016]. 

Dostępnych jest wiele leków aktywnych wobec herpeswirusów ale mimo wysokiej selektywności 

działania posiadają szereg wad, takich jak liczne efekty uboczne. W związku z tym nadal niezbędne są 

poszukiwania nowych leków przeciwwirusowych skutecznych w terapii zakażeń HSV. 

 W ostatnich latach coraz więcej laboratoriów na całym świecie prowadzi prace badawcze nad 

ekstraktami uzyskiwanymi z roślin i ich biologiczną aktywnością. W wyniku tych badań stwierdzono, 

że wiele grup związków chemicznych pochodzenia naturalnego wykazuje aktywność 

przeciwwirusową. Są to między innymi: flawonoidy, polisacharydy, terpeny. Działaniem 

przeciwwirusowym charakteryzują się również pochodne tych związków, otrzymane na drodze 

syntezy chemicznej. Związki chemiczne pochodzenia naturalnego oraz ich pochodne wykazują 

różnorodną aktywność przeciwwirusową, działając w stosunku do wielu różnych wirusów (DNA 

i RNA, osłonkowych i bezosłonkowych). Substancje te charakteryzują się różnymi mechanizmami 

działania, blokując cykl replikacyjny wirusów na różnych etapach [Krawczyk i Łuczak, 2005]. 

 Tak więc zasadne są dalsze badania nad związkami pochodzenia naturalnego, jak również ich 

pochodnymi, ponieważ mogą one stanowić potencjalne źródło leków przeciwwirusowych. 
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Omówienie problemów poruszanych w cyklu publikacji przedstawionych do postępowania  

habilitacyjnego oraz uzyskanych wyników 

 

 W celu zbadania aktywności przeciwwirusowej ekstraktów roślinnych i substancji 

pochodzenia naturalnego określałam wpływ wybranych ekstraktów i izolowanych metabolitów 

wtórnych na namnażanie różnych modeli doświadczalnych wirusów DNA i RNA, po wcześniejszej 

ocenie cytotoksyczności ekstraktów. 

 Badania były realizowane in vitro z wykorzystaniem hodowli komórkowych w Zakładzie 

Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do oceny aktywności biologicznej badanych 

substancji wybrałam wirusy RNA (wirus ECHO 9, Coxsackie B3) i DNA (HSV-1, adenowirus typu 5). Do 

oceny cytotoksyczności badanych ekstraktów i wyizolowanych związków została zastosowana 

kolorymetryczna metoda MTT. Działanie przeciwwirusowe w pierwszym etapie badań oceniałam 

metodą redukcji miana wirusowego oraz metodą MTT. W dalszym etapie, oceniającym wpływ 

ekstraktów i wyizolowanych związków na produkcję wirusowego kwasu nukleinowego, zostały 

zastosowane metody biologii molekularnej (real-time PCR). 

 

P1. Barbara Rajtar, Aleksandra Machalska, Anna Jakubiec, Małgorzata Anna Polz-Dacewicz, Urjin 

Otgonbaatar, Dencmaa Dungerdorj (2008) Evaluation of the virucidal activity of Iris flavissima 

Pall. Bull. Vet. Inst. Pulawy 52, 337-339. (autor korespondencyjny) 

 

 W pracy P1 otwierającej opisywany cykl publikacji, przedstawione zostały wyniki moich 

pierwszych badań mających na celu ocenę wirusobójczego działania ekstraktów uzyskanych 

z podziemnych części (kłączy) Iris flavissima Pall. z rodziny Iridaceae. Materiał roślinny pochodził 

z Mongolii, tam też został opisany przez specjalistę z Herbarium of the Botanical Institute of the 

Mongolian Academy of Science w Ułan Bator. Badaniom poddane były ekstrakty (metanolowy 

i metanolowo-wodny), które zostały przygotowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią 

Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Działanie wirusobójcze ekstraktów 

oceniałam in vitro w hodowli komórek nerki małpy zielonej (GMK) wobec wirusa ECHO 9 należącego 

do rodziny Picornaviridae, którego materiał genetyczny zbudowany jest z RNA. Ekstrakty 

rozcieńczane były w podłożu hodowlanym w zakresie stężeń od 0,025 mg/ml do 5 mg/ml 
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z wyjściowego stężenia 50 mg/ml. Pierwszym etapem badania była ocena cytotoksyczności 

ekstraktów metodą MTT wobec komórek GMK w celu wybrania nietoksycznych dawek niezbędnych 

do oceny aktywności wirusobójczej. Metoda MTT jest testem wykorzystującym aktywność 

dehydrogenazy bursztynianowej, która jest obecna w komórkach żywych i przekształca sól 

tetrazolinową o zabarwieniu żółtym (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

do kryształów formazanu. Po rozpuszczeniu formazanu organicznym detergentem dokonuje się 

pomiaru spektrofotometrycznego, a intensywność zabarwienia jest wprost proporcjonalna do liczby 

żywych komórek [Takenouchi i Munekata, 1998].  

 Następnie ekstrakty, w stężeniach 0,25 - 2 mg/ml, inkubowano z odpowiednią dawką zakaźną 

wirusa przez 1 godzinę, po czym wirus był miareczkowany metodą Reeda-Muencha (1998). Badania 

wykazały, że aktywność wirusobójczą posiadają obydwa ekstrakty (metanolowy i metanolowo-

wodny), przy czym ekstrakt metanolowo-wodny był mniej toksyczny wobec hodowli komórek in vitro 

i wykazał wyższą aktywność wirusobójczą, obniżając miano wirusa o ponad 2 logarytmy w stosunku 

do miana kontrolnego (wirusa nie poddanego działaniu ekstraktu). Uzyskane wyniki były obiecujące, 

ponieważ większość publikacji prezentuje wirusobójczą aktywność ekstraktów roślinnych wobec 

wirusów DNA a nie RNA.  

 

P2. Barbara Rajtar, Paweł Głowniak, Łukasz Świątek, Ewa Wojtachnio, Małgorzata Polz-Dacewicz, 

Jan Burczyk (2009) Virucidal effect of Crithmum maritimum L. extracts on ECHO 9 virus. Ann. 

UMCS Sect. DDD 22, 81-86. (autor korespondencyjny) 

 

 Wyniki przeprowadzonych wcześniejszych badań zainspirowały mnie do poszukiwania 

kolejnych roślin o potencjalnej aktywności wirusobójczej. W publikacji P2 przedstawione zostały 

wyniki oceny aktywności wirusobójczej ekstraktów uzyskanych z kwiatów Crithmum maritimum L. 

(koper morski), gatunku należącego do rodziny Apiaceae. Materiał roślinny pochodził z wyspy Rodos 

a ekstrakty (metanolowy i metanolowo-wodny) otrzymane zostały w Katedrze i Zakładzie 

Farmakognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu w Sosnowcu. Zastosowaną metodykę badań 

przedstawiłam w opisie publikacji P1. Badania wykazały wirusobójcze działanie obydwu ekstraktów.  

 

P3. Barbara Rajtar, Tomasz Baj, Małgorzata Polz-Dacewicz, Paweł Głowniak. (2010) The antiviral and 

virucidal activity of Cochlospermum angolense Welw. against ECHO 9 virus. W: Viral infection - 

diagnostics, prevention and control: the role of viral infection in public health. Pod red. 
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Małgorzaty Polz-Dacewicz. Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Polskie Towarzystwo 

Wirusologiczne, s. 153-160, 978-83-922109-7-9. (autor korespondencyjny) 

 

 W publikacji P3 rozszerzyłam zakres badań o kolejną roślinę i oprócz aktywności 

wirusobójczej ekstraktów, oceniałam ich aktywność przeciwwirusową. Przedmiotem badań były trzy 

ekstrakty (metanolowy, metanolowo-wodny i wodny), otrzymane z kory Cochlospermum angolense 

Welw., gatunku należącego do rodziny Cochlospermaceae. Materiał roślinny pochodził z Kanady 

i został zidentyfikowany przez profesora Kazimierza Głowniaka z Katedry i Zakładu Farmakognozji 

z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 Badanie aktywności wirusobójczej ekstraktów wykonane było według metody opisanej 

w publikacji P1. Ocena aktywności przeciwwirusowej ekstraktów w pierwszym etapie polegała na 

zakażeniu 24-godzinnej hodowli komórek GMK wirusem ECHO 9 dawką zakaźną 100 TCID50/ml. 

Następnie po 1 godzinie inkubacji w 37C zawiesina wirusa była usuwana z hodowli a komórki były 

przepłukiwane PBS. Do hodowli komórek dodawane były ekstrakty we wcześniej ustalonych 

nietoksycznych stężeniach. Po 48 godzinach inkubacji komórki były 3-krotnie zamrażane 

i rozmrażane, po czym wirus był miareczkowany według metody Reeda-Muencha. Badania wykazały, 

że ekstrakty metanolowy i metanolowo-wodny w najwyższym testowanym stężeniu (200 µg/ml) 

wykazały aktywność przeciwwirusową i spowodowały obniżenie miana wirusa w stosunku do kontroli 

wirusa. Obydwa ekstrakty we wszystkich testowanych stężeniach nie wykazały działania 

wirusobójczego. Ekstrakt wodny nie był aktywny ani wirusobójczo ani przeciwwirusowo. 

 

P4. Barbara Rajtar, Krystyna Skalicka-Woźniak, Małgorzata Polz-Dacewicz, Kazimierz Głowniak 

(2012) The influence of extracts from Peucedanum salinum on the replication of adenovirus 

type 5. Arch. Med. Sci. 8, 43-46. (autor korespondencyjny) 

 

 W publikacji P4 powróciłam do rośliny z rodziny Apiaceae: Peucedanum salinum. Roślina 

pochodziła z Mongolii i została opisana przez specjalistę z Mongolskiej Akademii Nauk w Ułan Bator. 

Do badania aktywności przeciwwirusowej i wirusobójczej wybrane zostały ekstrakty z ziela rośliny 

(metanolowy i metanolowo-wodny) otrzymane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią 

Roślin Leczniczych UM w Lublinie. Badania wirusologiczne wykonałam zgodnie z metodyką opisaną 

we wcześniejszych publikacjach P1 i P3. Modelem badawczym była linia komórkowa HEK 293 

wyprowadzona z nerki embrionu (płodu) ludzkiego oraz ludzki adenowirus typu 5 należący do rodziny 
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Adenoviridae. Linia komórkowa i wirus pochodziły z amerykańskiej kolekcji ATCC (American Type 

Culture Collection). Ludzki adenowirus typu 5 (AdV-5) został przeze mnie wybrany, ponieważ jest 

wirusem odpowiedzialnym za ostre infekcje dróg oddechowych, szczególnie u dzieci oraz może 

powodować śmiertelne infekcje u osób poddawanych allogenicznym transplantacjom komórek 

macierzystych. Dodatkowo jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych infekcji oczu. 

Adenowirusy, w tym także AdV-5, stosowane są jako model do testowania wirusobójczego działania 

środków dezynfekcyjnych. 

 Badane przez mnie ekstrakty nie wykazały działania wirusobójczego ale obydwa posiadały 

aktywność przeciwwirusową. Szczególnie ekstrakt metanolowy miał wpływ na replikację wirusa 

obniżając miano o 2 logarytmy. 

 

P5. Elwira Sieniawska, Łukasz Świątek, Barbara Rajtar, Ewelina Kozioł, Małgorzata Polz-Dacewicz, 

Krystyna Skalicka-Woźniak (2016) Carrot seed essential oil - source of carotol and cytotoxicity 

study. Ind. Crops Prod. 92, 109-115. 

 

 Kontynuacją mojego zainteresowania roślinami z rodziny Apiaceae był udział w pracy P5 

dotyczącej badania olejków eterycznych i ich składników chemicznych pozyskanych z nasion marchwi 

zwyczajnej (Daucus carota L.). Analizie poddano 3 olejki dostępne komercyjnie: marokański, francuski 

i polski. Skład chemiczny olejków analizowano metodą chromatografii gazowej w Katedrze i Zakładzie 

Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie. Izolacja związków została 

przeprowadzona z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii przeciwprądowej HPCCC. 

Dominującym składnikiem wszystkich olejków był karotol należący do terpenów. 

 Mój udział w badaniu dotyczył oceny cytotoksyczności olejków oraz karotolu. Do tego etapu 

badań wybrane były dwie linie komórkowe: nowotworowa FaDu uzyskana z nowotworu gardła 

człowieka oraz prawidłowa Vero pochodząca z nerki małpy zielonej. Cytotoksyczność olejków 

i karotolu oceniana była metodą MTT. Na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych określana 

była wartość IC50, czyli stężenie badanej substancji hamujące wzrost komórek w 50% w stosunku do 

komórek kontrolnych. 

 Badanie wykazało, że cytotoksyczność zarówno olejków jak i karotolu była podobna dla 

obydwu linii komórkowych. Porównując natomiast olejki miedzy sobą okazało się, że polski olejek był 

mniej cytotoksyczny w porównaniu z francuskim i marokańskim. Na podstawie literatury wiadomo, 

że karotol wykazuje właściwości przeciwgrzybicze [Jasicka-Misiak i wsp., 2004] oraz jest toksyczny dla 
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larwy komara Aedes albopictus [Seo i wsp., 2015]. Kolejna publikacja podaje, że badania aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej olejków uzyskanych z mieszanki różnych roślin wykazały między innymi 

działanie przeciw wirusom grypy (H1N1) i opryszczki (HSV-1). W mieszankach badanych roślin 

znajdowały się również nasiona marchwi Daucus carota L. zawierające karotol [Brochot i wsp., 2017]. 

Ponieważ karotol występował w badanych przez mnie olejkach, interesującym może być badanie jego 

aktywności przeciwwirusowej w stosunku do innych wirusów. 

 

P6. Barbara Rajtar, Krystyna Skalicka-Woźniak, Łukasz Świątek, Agnieszka Stec, Anastazja 

Boguszewska, Małgorzata Anna Polz-Dacewicz (2017) Antiviral effect of compounds derived 

from Angelica archangelica L. on Herpes simplex virus-1 and Coxsackievirus B3 infections. Food 

Chem. Toxicol. 109, 1026-1031. 

 

 Cykl publikacji kończy praca P6 prezentująca badania ekstraktu z owoców Angelica 

archangelica L. (Arcydzięgiel litwor), rośliny należącej do rodziny Apiaceae. Materiał roślinny 

pochodził z Ogrodu Roślin Leczniczych przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji UM w Lublinie i został 

zidentyfikowany w tej jednostce. Ekstrakt, po wstępnej analizie metodą HPLC, poddany był 

rozdzieleniu z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii przeciwprądowej HPCCC [Skalicka-

Woźniak i wsp., 2009]. Analiza metodą HPLC wykazała obecność frakcji złożonych jak i czystych 

pojedynczych kumaryn: ksantotoksyna, bergapten, imperatoryna, felopteryna i izoimperatoryna. 

 Zakres moich badań obejmował ocenę aktywności przeciwwirusowej ekstraktu 

i wyizolowanych związków. Modelem badawczym była hodowla komórek Vero in vitro oraz wirus 

opryszczki typu 1 (HSV-1) i wirus Coxsackie B3 (CVB3). Tak jak we wcześniej opisanych pracach, 

pierwszym etapem badania była ocena cytotoksyczności ekstraktu i związków metodą MTT w celu 

wybranie stężeń nietoksycznych dla hodowli komórek. Ocena aktywności przeciwwirusowej 

przeprowadzona była metoda przesiewową a następnie metodą redukcji miana opisaną w publikacji 

P4. Metodyka została poszerzona dla HSV-1 o technikę real-time PCR. 

 Badanie przesiewowe wykazało, że aktywność przeciwwirusową posiadają: ekstrakt, 

imperatoryna, felopteryna, izoimperatoryna i bergapten oraz mieszanina imperatoryny i felopteryny 

ale jedynie wobec HSV-1. Dalsze badania określające TCID50 metodą redukcji miana wirusa wykazało, 

że najwyższą aktywność miał ekstrakt w stężeniu 62,5 µg/ml obniżając miano wirusa o 5,61 log 

(p = 0,0001) w stosunku do kontroli wirusa. Imperatoryna w obydwu testowanych stężeniach (15,62 

µg/ml i 31,25 µg/ml) spowodowała obniżenie miana wirusa o 3,48 log (p = 0,005) i 4,7 log 
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(p = 0,0002). Mieszanina imperatoryny i felopteryny była aktywna w stężeniu 31,25 µg/ml i obniżyła 

miano wirusa o 3,73 log (p = 0,002). Analiza zależności aktywności od struktury wykazała, iż obecność 

grupy metoksylowej, jak to ma miejsce w przypadku bergaptenu (5-metoksypsoralen) 

i ksantotoksyny (8-metoksypsoralen) nie ma wpływu na ich przeciwwirusową aktywność. Natomiast 

obecność grupy izopentenyloksylowej istotnie poprawia przeciwwirusową aktywność, jeśli znajdzie 

się ona w pozycji C-8, tak jak to jest w przypadku imperatoryny i felopteryny. Izoimperatoryna z tym 

samym podstawnikiem, ale w pozycji C-5, nie wykazała aktywności przeciwwirusowej [Rycina 1]. 
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Rycina 1. Struktura izolowanych kumaryn. 

 

 Ocena aktywności ekstraktu i wyizolowanych kumaryn prowadzona była na etapie replikacji 

HSV-1 wewnątrz zakażonych komórek, analogicznie do mechanizmu działania acyklowiru, który 

w badaniu był użyty jako związek referencyjny. 

 Acyklowir jest analogiem guaniny, który po wprowadzeniu do komórki za pomocą białka 

transportującego ulega fosforylacji przy udziale kinaz wirusowych. W wyniku tego powstaje 

trifosforan acyklowiru, który wprowadzany do DNA wirusa zamiast trifosforanu deoksyguanozyny 
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inaktywuje polimerazę DNA wirusa ograniczając lub uniemożliwiając dalszą syntezę wirusa [Shiraki, 

2018; Vashishtha i Kuchta, 2016]. 

 

Podsumowanie 

 Przeprowadzone przeze mnie badania mogą przyczynić się do opracowania nowych 

preparatów roślinnych o działaniu przeciwwirusowym. Wykazanie aktywności biologicznej oraz 

mechanizmu działania przeciwwirusowegi i wirusobójczego badanych ekstraktów i związków może 

być podstawą do dalszych badań w celu sprawdzenia możliwości zastosowania ich w lecznictwie. 

Wyniki uzyskane w prezentowanych pracach mogą być podstawą do uruchomienia kolejnych 

projektów o charakterze badań stosowanych. Wskazane związki po przeprowadzeniu badań in vivo 

mogą stać się bezpośrednio lekami przeciwwirusowymi lub być wzorcem do otrzymywania leków 

syntetycznych. Być może nowe leki przeciwwirusowe pochodzenia roślinnego okażą się mniej 

toksyczne dla pacjenta w porównaniu z dotychczas stosowanymi. Przeprowadzone przeze mnie 

badania posiadają znaczenie zarówno jako badania podstawowe jak i aplikacyjne. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

5.1. Praca naukowo-badawcza 

 Po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie (kierunek biologia – specjalność mikrobiologia), w listopadzie 1982 roku 

rozpoczęłam pracę w Akademii Medycznej w Lublinie w Zakładzie Epidemiologii na stanowisku 

biologa. Przez kolejne lata pracy stale pogłębiałam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach 

doskonalących w zakresie epidemiologii, mikrobiologii i immunologii. Odbyłam szkolenia z zakresu 

metod immunofluorescencji i immunoelektroforezy. Metodę immunofluorescencji stosowałam 

w badaniach dotyczących zakażeń ludzi pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Natomiast metodę 

immunoelektroforezy wykorzystałam w ocenie aktywności lizozymu we krwi pacjentów 

hemodializowanych jako wyznacznika zdolności neutrofili do fagocytozy. Badania te były prowadzone 

we współpracy z Kliniką Nefrologii AM w Lublinie a wyniki zostały opisane w publikacji: 

Kozioł M, Książek A, Solski J, Rolla R, Rajtar B. (1989) Phagocytic activity of polymorphonuclear 

leukocytes during haemodialysis in relation to some immunological findings. Int. Urol. Nephrol., 21, 

417-423. (IF=0,081) 

 Po 3-letniej przerwie w pracy zawodowej związanej z urlopem wychowawczym (lipiec 1988 - 

wrzesień 1991), w latach 1991-92 odbyłam szkolenia specjalizacyjne zakończone uzyskaniem 

specjalizacji I0 w zakresie higieny i epidemiologii. 

 Od 1 lipca 1993 roku zostałam zatrudniona w Zakładzie Epidemiologii na stanowisku 

asystenta. 

 Od początku mojej pracy w Zakładzie Epidemiologii brałam udział w pracach badawczych 

prowadzonych in vitro z wykorzystaniem hodowli komórkowych pierwotnych oraz linii komórkowych 

z kolekcji ATCC. Mój pierwszy kontakt z hodowlami komórkowymi nastąpił podczas wykonywania 

pracy magisterskiej pt. "Badanie wpływu tymidyny na syntezę interferonu w hodowli komórek L929" 

realizowanej w Pracowni Wirusologii Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. Zdobyte doświadczenie wykorzystałam do zorganizowania pracowni 

hodowli komórkowych w Zakładzie Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie aktualnie 

pracuję. Do dnia dzisiejszego jest to jedno z głównych moich narzędzi badawczych. 

 Po uzyskaniu stopnia doktora (praca doktorska jest omówiona w dalszej części) jednym 

z wątków moich zainteresowań naukowych były badania dotyczące wirusa kleszczowego zapalenia 

mózgu izolowanego z kleszczy występujących na terenie woj. lubelskiego. Badania były prowadzone 

we współpracy z Zakładem Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi 
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w Lublinie. Mój udział w badaniach polegał na poszukiwaniu wirusa kleszczowego zapalenia mózgu 

w kleszczach odłowionych z różnych rejonów woj. lubelskiego. Namnażanie wirusa wykonałam 

poprzez zakażenie domózgowe białych myszy laboratoryjnych materiałem pochodzącym z kleszczy. 

Do wykrywania wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w tkance mózgowej myszy stosowałam linie 

komórkową GMK uzyskaną z nerki małpy zielonej. Identyfikacja wyizolowanego wirusa 

przeprowadzona była metodą ELISA z użyciem przeciwciał swoistych dla wirusa. Efektem tych badań 

była publikacja:  

Cisak E, Chmielewska-Badora J, Rajtar B, Zwoliński J, Jabłoński L, Dutkiewicz J. (2002) Study on the 

occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks 

collected in Lublin region (eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 9, 105-110. (IF=0,851; 

MNiSW=8)  

 

 Moje kolejne zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: 

• Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby (wzw) 

• Udział wybranych wirusów w rozwoju chorób nowotworowych 

• Badanie aktywności biologicznej wybranych roślin leczniczych 

• Badanie aktywności biologicznej nowo syntetyzowanych związków chemicznych 

 

5.1.1. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby (wzw) 

 W roku 1993 zostałam włączona do zespołu prof. dr hab. Małgorzaty Polz-Dacewicz, 

kierującej utworzoną w Katedrze Epidemiologii, Pracownią Diagnostyki Chorób Wirusowych, która 

następnie została przekształcona w Zakład Wirusologii. Uczestniczyłam w badaniach dotyczących 

zakażeń u ludzi wybranymi wirusami szerzącymi się drogą krwi, w tym wirusami hepatotropowymi: 

wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz wirusem 

Epsteina-Barr (EBV), cytomegalii (CMV), opryszczki - Herpes simplex virus typu 1 (HSV-1), 

parwowirusem B19 i wirusem TT (TTV). W badaniach stosowałam początkowo tylko metody 

serologiczne (metoda immunoenzymatyczna ELISA, western blot) a w kolejnych latach 

wykorzystywałam również wprowadzone metody biologii molekularnej: metodę hybrydyzacji, PCR 

i RT-PCR. Materiałem do badań była krew pacjentów hospitalizowanych z różnych powodów 

w szpitalach województwa lubelskiego.  

 Szczególnie wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) stanowią problem 

epidemiologiczny i hepatologiczny zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Zakażenia HBV i HCV 
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mogą prowadzić do przewlekłego nosicielstwa, przewlekłego zapalenia wątroby, marskości oraz 

pierwotnego raka wątroby. W Polsce po wdrożeniu w 1989 roku programu uodparniania ludzi z grup 

wysokiego ryzyka oraz od wprowadzenia w 1994 roku szczepień wszystkich noworodków, nastąpiło 

obniżenia wskaźnika zapadalności na wzw typu B. Mimo to przewlekłe zapalenie wątroby 

spowodowane przez HBV nadal stanowi poważny problem. Jednocześnie w naszym kraju wzrasta 

liczba zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. Brak masowo stosowanej profilaktyki swoistej 

powoduje, że trudno będzie w najbliższych latach zmienić tę tendencję.  

 Badania, które prowadziłam przyczyniły się do oceny sytuacji epidemiologicznej pod 

względem częstości występowania zakażeń wirusami hepatotropowymi w różnych grupach 

pacjentów oraz ustalenia jakimi drogami dochodziło do zakażenia [1-5]. 

 Oprócz wykrywania markerów serologicznych i materiału genetycznego HBV i HCV, 

zajmowałam się określaniem mutantów HBV i genotypów obydwu wirusów. Ustalenie genotypu, 

szczególnie HCV, jest istotne bo od tego zależy sposób leczenia chorych z przewlekłym wirusowym 

zapaleniem wątroby. Natomiast w przypadku HBV oprócz oznaczenia genotypu istotne było 

wykrywanie mutantów, szczególnie mutantów opornych na działanie lamiwudyny, która była lekiem 

stosowanym u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Spośród 10 znanych genotypów 

dominujący w Polsce jest genotyp A, a na drugim miejscu znajduje się genotyp D, co potwierdziły 

również moje badania pacjentów hospitalizowanych w lubelskich szpitalach. Wśród chorych 80% było 

zakażonych genotypem A natomiast drugim wykrywanym był genotyp D, który stwierdzono u 15% 

pacjentów. Znaczenie przy wyborze terapii może mieć również genotyp HBV. Jak podaje literatura, 

pegylowany interferon α2a (PEG-IFN-α2a) charakteryzuje się szczególną skutecznością w leczeniu 

przewlekłych zakażeń wirusem zapalenia watroby typu B wywołanych dominującym genotypem A [6-

10]. 

 Efektem tego etapu moich badań była praca doktorska pt. "Badania nad zachowaniem się 

markerów HBV w przypadkach współwystępowania zakażenia HCV" wykonana pod kierunkiem 

prof. dr hab. Małgorzaty Polz-Dacewicz, którą obroniłam w styczniu 2000 roku. Powszechnym 

zjawiskiem są zakażenia mieszane HBV i HCV stanowiąc problem hepatologiczny, ponieważ są często 

przyczyną ostrzejszego przebiegu choroby [11]. Celem mojej pracy było określenie częstości 

występowania współzakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV w badanej grupie chorych, 

wśród dzieci i dorosłych, ocena możliwej wzajemnej interakcji między HBV i HCV na podstawie 

serologicznych markerów zakażenia obydwoma wirusami obecnymi w surowicy krwi oraz 

porównanie poziomu replikacji HBV w grupie chorych na wzw typu B z grupą chorych na wzw typu B 

i C. Badaniem objęto 5733 chorych hospitalizowanych w latach 1994-1997. W pracy doktorskiej 
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wykazałam, że wśród osób zakażonych wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) zakażonych HBV było 

48,6% badanych a współzakażenie HBV i HCV występowało u 17,5% osób. Wyższy odsetek podwójnie 

zakażonych HBV i HCV stwierdziłam w grupie dzieci (26,9%) w porównaniu z grupą dorosłych (5,3%). 

Wykazałam hamujący wpływ HCV na replikację HBV, na co wskazywało niższe stężenie HBV DNA 

w surowicy krwi osób współzakażonych HBV i HCV w porównaniu z grupą osób zakażonych tylko HBV, 

przy czym wpływ ten był wyraźniejszy u dorosłych. 

 Rozpowszechnienie współzakażenia HBV i HVC jest ważnym problemem epidemiologicznym. 

Moje badania wykazały częste występowanie współzakażenia u osób poniżej 18-tego roku życia. 

Ze względu na powszechność zakażeń mieszanych wirusami hepatotropowymi i możliwość 

oddziaływania tych wirusów na siebie, diagnostyka laboratoryjna powinna być prowadzona 

wielokierunkowo i z wykorzystaniem metod biologii molekularnej [12-15]. 

 Inna grupa badań dotyczyła pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lub C, 

u których poszukiwałam markerów zakażenia wirusami mogącymi również szerzyć się drogą krwi. 

Było to wykrywanie przeciwciał w klasie IgM i IgG skierowanych przeciwko wirusom: Epsteina-Barr 

(EBV), cytomegalii (CMV) i parwowirusowi B19. Obecność przeciwciał przeciwko EBV i CMV była 

częsta w badanych grupach. Przeciwciała anty-EBV IgG obecne były u 90-100% badanych natomiast 

anty-CMV IgG u 70% zakażonych HCV [16-20]. Również obecność anty-B19 IgG była znacząca, 

szczególnie u dorosłych pacjentów oddziałów hematologicznych (75% badanych) [20-22]. 

 Jednym z wątków moich zainteresowań naukowo-badawczych wirusami hepatotropowymi 

był wirus TT (TTV) wykryty w surowicy krwi pacjenta z potransfuzyjnym zapaleniem wątroby typu nie 

A-G w 1997 roku w Japonii. Zakażenie przenoszone jest zarówno poprzez krew jak też drogą 

pokarmową, tak więc poprzez podobną drogę transmisji zakażenie TTV występuje często 

jednocześnie z zakażeniem wirusami hepatotropowymi. Obserwacje dotyczące roli TTV 

w patogenezie ostrych i przewlekłych wzw są różne. Jedne badania wykazują wpływ TTV na wyniki 

badań biochemicznych, inne badania tego nie potwierdzają [23]. Głosem za rolą TTV w ostrym 

zapaleniu wątroby jest praca, której jestem współautorem, prezentująca opis przypadków pacjentów 

hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie. U osób tych z cechami ostrego 

zapalenia wątroby, w surowicy krwi stwierdzono obecność TTV DNA, przy równoczesnym braku 

serologicznych i wirusologicznych wykładników infekcji innymi wirusami hepatotropowymi [24].  

 W zakresie tej tematyki badań powstały następujące publikacje i komunikaty prezentowane 

na konferencjach naukowych: 
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5.1.2. Udział wybranych wirusów w rozwoju chorób nowotworowych 

 W latach 2003-2007 uczestniczyłam w badaniach nad udziałem zakażeń wirusowych 

w nowotworach głowy i szyi. Część prac dotyczyła roli wirusa Epstein-Barr (EBV) oraz ludzkiego 

wirusa brodawczaka HPV16 i HPV18 w raku gardła dolnego i krtani. Inne prace dotyczyły udziału HPV 

w nowotworach jamy ustnej. 

 Badania były prowadzone we współpracy z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii oraz Katedrą 

i Zakładem Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

W badaniach stosowałam metodę PCR do wykrywania DNA wirusowego (HPV) w materiale 
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pooperacyjnym: tkankach pobranych z nacieku nowotworowego. Do wykrywania przeciwciał 

przeciwko EBV w surowicy krwi pacjentów, stosowałam metodę immunoenzymatyczną ELISA. 

 Celem jednej z prac była ocena występowania DNA HPV 16 w guzie i w makroskopowo 

prawidłowej błonie śluzowej sąsiadującej z guzem u chorych z rakiem krtani. Badania wykazały 

obecność HPV 16 w 36,1% próbek tkanki nowotworowej, natomiast we fragmentach makroskopowo 

prawidłowej błonie śluzowej krtani DNA wirusa wykryto w 10% próbek. Wyniki te mogą sugerować 

udział HPV jako jednego z czynników biorących udział w etiopatogenezie raka płaskonabłonkowego 

krtani [1, 2]. 

 Podobnie kolejna praca opisuje badania tkanki nowotworowej pobranej ze zmian 

nowotworowych jamy ustnej, w tym języka i ust. W badanym materiale poszukiwano DNA HPV 

metodą PCR. Obecność materiału genetycznego wirusa stwierdzono u 21,75% badanych chorych 

a najczęściej infekcja występowała w zmianach nowotworowych w obrębie języka [3]. 

 Porównanie pacjentów z rakiem krtani i gardła dolnego z grupą zdrowych osób nie wykazało 

istotnych różnic w występowaniu w surowicy krwi różnych typów przeciwciał przeciwko EBV. Jedyna 

różnica to obecność przeciwciał przeciwko antygenowi kapsydowemu w klasie IgM (IgM/EBVCA) 

u pacjentów z nowotworem i ich brak w grupie kontrolnej [4].  

 Efektem prowadzonych badań były następujące publikacje: 
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2. Morshed K, Korobowicz E, Polz-Dacewicz M, Szymański M, Skomra D, Rajtar B, Ziaja M, 

Gołąbek W. (2005) Expression of p53 in human papillomavirus type 16 DNA-positive 

laryngeal squamous cell carcinoma. Pol. J. Environ. Stud. 14, suppl. 2, 647-650, XIIth Congress 

of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, 19-22 May 2005. 

(IF=0,352; MNiSW=10)  

3. Strycharz M, Polz-Dacewicz M, Rajtar B, Polz D. (2007) The prevalence of human 

papillomavirus infection in patients with oral cancer. Pol. J. Environ. Stud. 16, 2C, 333-336. 
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4. Morshed K, Polz-Dacewicz M, Szymański M, Rajtar B, Ziaja-Sołtys M, Gołąbek W. (2003) 

Epstein-Barr virus antibodies in patients with laryngeal and hypopharyngeal cancer. Ann. 

UMCS Sect. D, 58, 2, 227-231. (MNiSW=5,00)  
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5.1.3. Badanie aktywności biologicznej wybranych roślin leczniczych 

 Od roku 2004, kiedy zorganizowałam w Zakładzie Wirusologii od podstaw pracownię hodowli 

komórek in vitro, w ramach swoich prac naukowo-badawczych w sposób szczególny zainteresowałam 

się biologicznymi właściwościami, a głównie przeciwwirusowymi, roślin leczniczych. Badania te 

prowadzone są przede wszystkim dzięki współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią 

Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wymienione poniżej publikacje oraz 

komunikaty prezentowane podczas konferencji są uzupełnieniem badań przedstawionych 

w publikacjach wskazanych jako osiągnięcie naukowe będące podstawą do złożenia wniosku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  

1. Rajtar B, Świątek Ł, Ludwiczuk A, Asakawa Y, Polz-Dacewicz M (2011) The in vitro evaluation 

of cytotoxicity of Alnus sieboldiana Matsum crude methanol extracts on VERO cell line. W: 

International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology for Human and 

Animal Health". Malmö/Lund, 21-22 June, s. 94-96. (autor korespondencyjny) 

2. Świątek Ł*, Rajtar B, Pawlak K, Ludwiczuk A, Głowniak K, Polz-Dacewicz M. (2013) In vitro 

evaluation of cytotoxicity of n-hexane extract from Alnus sieboldiana male flowers on VERO 

and HEK293 cell lines. J. Pre-Clin. Clin. Res. 7, 2, 107-110. (MNiSW=8,00)  

3. Sieniawska E, Baj T, Dudka J, Gieroba R, Świątek Ł, Rajtar B, Głowniak K, Polz-Dacewicz M. 

(2013) Cytotoxicity, antioxidant activity and an effect on CYP3A4 and CYP2D6 of Mutellina 

purpurea L. extracts. Food Chem. Toxicol. 52, 188-192. (IF=2,610; MNiSW=35)  

4. Skalicka-Woźniak K*, Grzegorczyk A, Świątek Ł, Walasek M, Widelski J, Rajtar B, Polz-

Dacewicz M, Malm A, Elansary HO. (2017) Biological activity and safety profile of the 

essential oil from fruits of Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (Apiaceae). Food 

Chem. Toxicol. 109 pt. 2, 820-826. (IF=3,977; MNiSW=40)  

5. Baj T*, Kukuła-Koch W, Świątek Ł, Zielińska-Pisklak M, Adamska-Szewczyk A, Szymczyk D, 

Rajtar B, Polz-Dacewicz M, Skalicka-Woźniak K. (2017) Chemical profile, antioxidant activity 

and cytotoxic effect of extract from leaves of Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. from 

different regions of Europe. Open Chem. 15 , 380-388. (IF=1,425; MNiSW=14)  

6. Machalska A, Rajtar B, Polz-Dacewicz M, Otgonbaatar U, Purevsuren G, Oyun Z, Narantsetseg 

G, Khishgee D, Baigalmaa U, Głowniak K. (2006) Cytotoxicity of the extracts of Iris bungei 

Maxim. and Iris dichotoma Pall. and their TLC-analysis. W: 5th International Symposium on 
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Chromatography of Natural Products: The application of chromatographic methods in 

phytochemical & biomedical analysis. Lublin, June 19-22, Abstr s. 150. 

7. Rajtar B, Skalicka-Woźniak K, Mielko S, Bielecka A, Polz-Dacewicz M, Głowniak K. (2009) 

Aktywność przeciwwirusowa Peucedanum hystrix i Peucedanum salinum. W: Materiały 

II Ogólnopolskiego Sympozjum "Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów 

leczniczych". Lublin, 24-25 września. Streszcz. s. 105.  

8. Rajtar B, Świątek Ł, Baj T, Otgonbaatar U, Głowniak K, Polz-Dacewicz M. (2010) 

Chromatographic analysis and cytotoxicity evaluation of Lonicera caerulea L. var. altaica Pall. 

fruits. W: 7th International Symposium on Chromatography of Natural Products. 6th 

International Symposium of the International Society for the Development of Natural 

Products. Lublin, June 14-17, Abstr s. 192.  

9. Ludwiczuk A, Rajtar B, Świątek Ł, Nowakowska D, Łoboda P, Ostrowska E, Polz-Dacewicz M, 

Asakawa Y, Głowniak K. (2012) Cytotoxic activity of Alnus sieboldiana and selected thallose 

liverworts.. W: 8th International Symposium on Chromatography of Natural Products : The 

application of analytical methods for the development of natural products. Lublin, May 17-

20, Abstr s. 123.  

10. Świątek Ł, Rajtar B, Pawlak K, Ludwiczuk A, Głowniak K, Polz-Dacewicz M. (2013) Aktywność 

przeciwwirusowa kwiatów Alnus sieboldiana wobec wirusa HHV-1. W: I Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Wirusologicznego. III Lubelskie Dni Wirusologiczne. Lublin, 19-22 czerwca. 

Streszcz. s. 76.  

11. Świątek Ł, Rajtar B, Ludwiczuk A, Polz-Dacewicz M. (2014) Evaluation of antiviral activity of 

galangin, methyl gallate and quercetin against HHV-1. W: 9th International Symposium on 

Chromatography of Natural Products: The application of analytical methods for the 

development of natural products. Lublin, May 26-29, Abstr s. 188.  

12. Świątek Ł, Rajtar B, Ludwiczuk A, Polz-Dacewicz M. (2014) Antiviral activity of leaves and 

cones of Alnus sieboldiana Matsum against HHV-1. W: 2nd Innovative Approaches for 

Identification of Antiviral Agents Summer School (IAAASS). Santa Marcherita di Pula, 

September 28th - October 3rd. Abstr.  

13. Świątek Ł, Rajtar B, Ludwiczuk A, Polz-Dacewicz M. (2014) Influence of incubation time on 

cytotoxicity of Alnus sieboldiana on HeLa cell line. W: 9th International Symposium on 

Chromatography of Natural Products: The application of analytical methods for the 

development of natural products. Lublin, May 26-29, Abstr s. 187.  
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14. Baj T, Świątek Ł, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2015) Chemical composition, cytotoxicity, 

antioxidant activity and the influence on FaDu cell cycle of clove essential oil and its main 

constituent. Nat. Vol. Essent. Oils 2015 vol. 2 nr 3 s. 55, 46th International Symposium on 

Essential Oils. Lublin, 13-16 September. Abstr.  

15. Świątek Ł, Rajtar B, Baj T, Polz-Dacewicz M. (2015) Cytotoxicity, antiviral activity and GC/MS 

analysis of commercially available eucalyptus, pine and Indian melissa essential oils. Nat. Vol. 

Essent. Oils vol. 2 nr 3 s. 47, 46th International Symposium on Essential Oils. Lublin, 13-16 

September 2015. Abstr.  

16. Gołembiewska E, Rajtar B, Bartnik M, Świątek Ł, Głowniak K, Polz-Dacewicz M. (2016) 

Euonymus verrucosus Scop. and Euonymus europaeus L. fruit extracts in biological assay. 

W: 10th International Symposium on Chromatography of Natural Products : The application 

of analytical methods for the development of natural products. Lublin, June 6-9. Abstr s. 97.  

17. Świątek Ł, Rajtar B, Ludwiczuk A, Baj T, Polz-Dacewicz M. (2016) The influence of n-hexane 

extract from Alnus sieboldiana male flowers on the cell cycle of FaDu cells.. W: 10th 

International Symposium on Chromatography of Natural Products: The application of 

analytical methods for the development of natural products. Lublin, June 6-9. Abstr s. 180.  

18. Świątek.Ł, Rajtar B, Baj T, Sieniawska E, Stec A, Polz-Dacewicz M. (2016) Antiviral activity and 

cytotoxicity of selected essential oils. W: 3rd IAAASS: Innovative Approaches for 

Identification of Antiviral Agents Summer School. Santa Margherita di Pula, September 28th - 

October 3rd. Abstr s. 35.  

19. Baj T, Kukuła-Koch W, Świątek, Ł. Śledź U, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2016) HPLC-ESI-Q-TOF-

MS/MS analysis, cytotoxicity and antiviral activity of methanolic extracts from Dipsacus 

sylvestris (Hudson) roots. W: 10th International Symposium on Chromatography of Natural 

Products: The application of analytical methods for the development of natural products. 

Lublin, June 6-9. Abstr s. 79.  

20. Świątek Ł, Rajtar B, Stec A, Baj T, Ludwiczuk A, Sieniawska E, Polz-Dacewicz M. (2017) Natural 

product-derived antiviral – challenges and prospects. W: IV Lubelskie Dni Wirusologiczne. 

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego. Nałęczów, 21-23 września. Streszcz. s. 20.  

21. Rajtar B, Skalicka-Woźniak K, Tosun F, Miski M, Świątek Ł, Boguszewska A, Polz-Dacewicz M. 

(2017) Kumaryny - potencjalne źródło substancji o aktywności przeciwwirusowej. W: IV 

Lubelskie Dni Wirusologiczne. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego. Nałęczów, 

21-23 września. Streszcz. s. 74-75.  
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22. Rajtar B, Świątek Ł, Boguszewska A, Skalicka-Woźniak K, Tosun F, Miski M, Polz-Dacewicz M. 

(2018) Cytotoxicity and antiviral activity of 14-acetoxybadrakemin and umbelliprenin isolated 

from Heptaptera anisoptera (DC.) Tutin. W: 11th International Symposium on 

Chromatography of Natural Products. Lublin, June 4th-7th. Abstr s. 183.  

23. Józefczyk A*, Świątek Ł, Korona-Głowniak I, Kołodziej P, Rajtar B, Polz-Dacewicz M, Bogucka-

Kocka A. (2018) Chemical composition and biological activity of several Artemisia L. species. 

W: 11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin, June 4th-

7th. Abstr s. 108.  

24. Kimak P, Świątek Ł, Rajtar B, Polz-Dacewicz M, Baj T*. (2018) Optimization of total phenolic 

acids extraction from aerial part of Nasturtium officinale R. Br. and cytotoxicity activities. 

W: 11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin, June 4th-

7th. Abstr s. 113.  

25. Świątek Ł *, Rajtar B, Boguszewska A, Sieniawska E, Skalicka-Woźniak K, Polz-Dacewicz M. 

(2018) Cytotoxicity of pteryxin and hyuganin C isolated from Mutellina purpurea (Apiaceae). 

W: 11th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Lublin, June 4th-

7th. Abstr s. 184.  

26. Kowalewska P *, Baj T,. Kuraya E, Świątek Ł, Rajtar B, Polz-Dacewicz M, Ludwiczuk A. (2018) 

Evaluation of extraction parameters for isolation of triterpenoids from the fruits of 

Momordica charantia L. W: 11th International Symposium on Chromatography of Natural 

Products. Lublin, June 4th-7th. Abstr s. 119.  

 

5.1.4. Badanie aktywności biologicznej nowo syntetyzowanych związków chemicznych 

 W obszarze moich badań znajdują się również poszukiwania substancji o aktywności 

przeciwwirusowej wśród nowo zsyntetyzowanych związków chemicznych. Wyniki tych badań są 

istotne w świetle narastającej lekooporności wirusów na obecnie dostępne leki. Badania w tym 

zakresie były prowadzone we współpracy z innymi jednostkami UM w Lublinie: Katedrą i Zakładem 

Chemii Medycznej, Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 

Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej 

z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej. Nowo zsyntetyzowane związki były pochodnymi 

z różnych grup chemicznych, badania dotyczyły zarówno ich cytotoksyczności jak i właściwości 

przeciwwirusowych. Wśród badanych związków były pochodne triazyny i triazolu [1-8], 

ciprofloksacyny [9-12], pirazolu [13], tiosemikarbazydów [14] i dikarboksyimidów [15]. 
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 Otrzymane wyniki wskazują, że niektóre z badanych pochodnych mogą stanowić związki 

wyjściowe w poszukiwaniu leków przeciwwirusowych.  

 Wśród pozostałych badanych związków były pochodne mocznika. Niektóre z testowanych 

związków wykazały aktywność przeciwwirusową wobec HSV-1 i wirusa Coxsackie B3, co 

zaowocowało uzyskaniem trzech patentów oraz kolejnym zgłoszeniem patentowym. Celem dalszych 

badań w tym zakresie są prace nad molekularnym mechanizmem ich przeciwwirusowej aktywności 

[16-22]. 

 Do oceny cytotoksyczności testowanych związków stosowałam hodowle komórek in vitro 

zarówno prawidłowych jak i nowotworowych. Komórki prawidłowe to: linia komórkowa HEK 293 

wyprowadzona z nerki płodu ludzkiego i Vero uzyskana z nerki małpy zielonej, natomiast 

nowotworowa to FaDu otrzymana z tkanki pochodzącej z raka gardła. Aktywność przeciwwirusową 

i wirusobójczą testowałam wobec wirusów DNA (HSV-1, adenowirus typu 5) i RNA (enterowirusy: 

ECHO-9 i Coxsackievirus B3). Linie komórkowe i wirusy pochodziły z amerykańskiej kolekcji ATCC 

(American Type Culture Collection). 

 Uzyskane wyniki zostały opublikowane w poniższych publikacjach pełnotekstowych, były 

prezentowane jako doniesienia podczas konferencji naukowych oraz były podstawą do uzyskania 

patentów:  

1. Sztanke K, Pasternak K, Rajtar B, Sztanke M, Majek M, Polz-Dacewicz M. (2007) Identification 

of antibacterial and antiviral activities of novel fused 1,2,4-triazine esters. Bioorg. Med. 

Chem. 15, 5480-5486. (IF=2,662; MNiSW=20)  

2. Sztanke K, Pasternak K, Sztanke M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2007) Antiviral activity of 

a novel polinitrogenated heterotricyclic system derivative. Bull. Vet. Inst. Pulawy 51, 481-484. 

(IF=0,273; MNiSW=10),  

3. Sztanke K, Pasternak K, Sztanke M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2007) Antiviral evaluation of 

a novel ethyl 1-(7-phenyl-2H-3,5,6,7-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)formate. Bull. 

Vet. Inst. Pulawy 51, 485-487. (IF=0,273; MNiSW=10)  

4. Sztanke K, Pasternak K, Sztanke M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2007) Influence of 2-[4-oxo-8-

(4-chlorophenyl)-2H-3,4,6,7-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazin-3-yl]acetic acid on Ad-5 

and Echo-9 viral replication. Bull. Vet. Inst. Pulawy 51, 489-491. (IF=0,273; MNiSW=10)  
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5. Sztanke K, Pasternak K, Sztanke M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2007) Action of a novel fused 

1,2,4-triazole on the viability of HEK-293 cells. Pol. J. Environ. Stud. 16, 3A, 280-282, Xth 

Scientific Conference for Magnesium Research "The current issues in element researches". 

(IF=0,627; MNiSW=10),  

6. Sztanke K, Pasternak K, Sztanke M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2007) Influence of a novel 

antiviral active heterocycle on the viability of HEK-293 cells. Pol. J. Environ. Stud. 16, 3A, 283-

286, Xth Scientific Conference for Magnesium Research "The current issues in element 

researches". (IF=0,627; MNiSW=10) 

7. Wujec M, Plech T, Siwek A, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2011) Synthesis and in vitro study of 

antiviral and virucidal activity of novel 2-[(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetamide 

derivatives. Z. Naturforsch. C, J. Biosci. 66 C, 333-339. (IF=0,772; MNiSW=13)  

8. Matysiak J, Łoś R, Malm A, Karpińska MM, Głaszcz U, Rajtar B, Polz-Dacewicz MA, 

Trojanowska-Wesołowska M, Niewiadomy A. (2012) Synthesis and antibacterial activity of 

novel fused 1,3-thiazoles and 1,3-thiazines incorporating a 2,4-dihydroxyphenyl residue. 

Arch. Pharm. 345, 302-313, DOI: 10.1002/ardp.201100251. (IF=1,540; MNiSW=20)  

9. Plech T*, Wujec M, Kosikowska U, Malm A, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2013) Synthesis and 

in vitro activity of 1,2,4-triazole-ciprofloxacin hybrids against drug-susceptible and drug-

resistant bacteria. Eur. J. Med. Chem. 60, 128-134. (IF=3,432; MNiSW=40)  

10. Plech T*, Kaproń B, Paneth A, Kosikowska U, Malm A, Strzelczyk A, Stączek P, Świątek Ł, 

Rajtar B, Polz-Dacewicz MA. (2015) Search for factors affecting antibacterial activity and 

toxicity of 1,2,4-triazole-ciprofloxacin hybrids. Eur. J. Med. Chem. 97, 94-103. (IF=3,902; 

MNiSW=40)  

11. Plech T*, Kaproń B, Paneth A, Kosikowska U, Malm A, Strzelczyk A, Stączek P, Świątek Ł, 

Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2015) Determination of the primary molecular target of 1,2,4-

triazole-ciprofloxacin hybrids  Molecules 20, 6254-6272. (IF=2,465; MNiSW=30)  

12. Pasternak J*, Rajtar B, Stec A, Polz-Dacewicz M. (2017) Antiviral activity of ciprofloxacin on 

BK virus in an in vitro culture - pilot study. J. Pre-Clin. Clin. Res. [online] 11, 2, 116-119, 

[przeglądany 10 stycznia 2018]. Dostępny w: https://doi.org/10.26444/jpccr/78587. 

(MNiSW=10)  

13. Kosikowska U*, Malm A, Pitucha M, Rajtar B, Polz-Dacewicz M. (2014) Inhibitory effect of N-

ethyl-3-amino-5-oxo-4-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide on Haemophilus 
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spp. planktonic or biofilm-forming cells. Med. Chem. Res. 23, 1057-1066. (IF=1,402; 

MNiSW=10)  

14. Kaproń B, Czarnomysy R, Paneth A, Wujec M, Bielawski K, Bielawska A, Świątek Ł, Rajtar B, 

Polz-Dacewicz M, Plech T*. (2017) Dual antibacterial and anticancer activity of 4-benzoyl-1-

dichlorobenzoylthiosemicarbazide derivatives. Anticancer Agents Med. Chem. [online]. 

Dostępny w: http://www.eurekaselect.com/156512/article. (IF=2,556; MNiSW=25)  

15. Pachuta-Stec A*, Rajtar B, Biernasiuk A, Karczmarzyk Z, Świątek Ł, Malm A, Wysocki W, 

Stepaniuk K, Polz-Dacewicz M, Pitucha M. (2018) Design, synthesis, structure elucidation and 

in vitro antiviral and antimicrobial evaluation. J. Iran Chem. Soc. 15, 839-853. (IF=1,593; 

MNiSW=25)  

16. Rajtar B, Szacoń E, Świątek Ł, Rządkowska M, Matosiuk D, Polz-Dacewicz M. (2013) Antiviral 

activity of 1-(1-arylimidazolidine-2-ylidene)-3-(4-chlorobenzyl)urea derivatives. J. Pre-Clin. 

Clin. 7, 2, 104-106. (MNiSW=8,00) (autor korespondencyjny) 

17. Rządkowska M*, Szacoń E, Kaczor AA, Rajtar B, Świątek Ł, Polz-Dacewicz MA, Matosiuk D. 

(2016) Synthesis and antiviral activity of 1-(1,3-disubstitutedimidazolidyn-2-ylidene)-3-

ethoxycarbonylmethylurea derivatives. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 31, 361-368. (IF=4,293; 

MNiSW=25)  

18. Rządkowska M, Szacoń E, Kaczor AA, Rajtar B, Świątek Ł, Polz-Dacewicz M, Matosiuk D. 

(2016) Synthesis, antiviral activity and structure-activity relationship of 1-(1-aryl-4,5-dihydro-

1H-imidazoline)-3-chlorosulfonylureas and products of their cyclization. J. Enzyme Inhib. 

Med. Chem. 31, 787-795. (IF=4,293; MNiSW=25)  

Patenty i zgłoszenie patentowe: 

19. Szacoń E, Rządkowska M, Rajtar B, Świątek Ł, Matosiuk D. rok udzielenia patentu: 2017, tytuł 

patentu: Pochodne 1-arylo-6-chlorosulfonyloimidazo[1,2-a][1,3,5]triazyny oraz sposób ich 

otrzymywania i ich zastosowanie. (Patent. Polska, nr 224593). Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, Lublin, PL. Nr zgłoszenia: 407103 z dn. 07.02.2014. O udzieleniu patentu 

ogłoszono: 31.01.2017 WUP 01/17. 

20. Rządkowska M, Szacoń E, Rajtar B, Świątek Ł, Matosiuk D, Polz-Dacewicz MA. rok udzielenia 

patentu: 2018, tytuł patentu: 1-(1-arylo-4,5-dihydro-1H-imidazo)-3-aryloalkilo pochodne 

mocznika, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie medyczne. (Patent. Polska, 
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nr 228356). Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, PL. Nr zgłoszenia: 405938 

z dn. 06.11.2013. O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.03.2018 WUP 03/18.  

21. Rządkowska M, Szacoń E, Kaczor A, Rajtar B, Świątek Ł, Polz-Dacewicz MA, Matosiuk D., rok 

udzielenia patentu: 2018, tytuł patentu: 1-(1-podstawione-4,5-dihydro-1H-imidazo)-3-

chlorosulfonylo pochodne mocznika oraz sposób ich otrzymywania i ich zastosowanie. 

(Patent. Polska, nr 228359). Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, PL. Nr zgłoszenia: 

407102 z dn. 07.02.2014. O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.03.2018 WUP 03/18. 

22. Rządkowska M, Szacoń E, Kaczor A, Rajtar B, Świątek Ł, Polz-Dacewicz M. rok złożenia 

wniosku o udzielenie patentu: Zgłosz. nr 408522 z dn. 06.11.2014; tytuł zgłoszenia 

patentowego: 1-(1-fenylo-3-fenylosulfonyloimidazolidyn-2-ylideno)-3-podstawione 

pochodne mocznika oraz sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie. Biul. Urz. Patent. 

2015 nr 26 s. 15, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin. 

  

5.2. Dalsze plany naukowo-badawcze  

 Aktualnie realizuję kierunek moich badań podstawowych związany z oznaczaniem 

biologicznej aktywności naturalnych i syntetycznych substancji w ramach poszukiwania nowych 

związków o działaniu przeciwwirusowym. Kontynuacją tych działań będzie ustalenie molekularnego 

mechanizmu aktywności przeciwwirusowej ekstraktów i substancji, które takie właściwości wykazały. 

Do realizacji tego celu planuję rozszerzyć metodykę o techniki molekularne i biochemiczne. Prace te 

będą nadal realizowane w zakresie badań podstawowych we współpracy z innymi jednostkami 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jak również w ramach badań aplikacyjnych we współpracy 

z różnymi firmami.  

 Obecnie uczestniczę jako wykonawca w projekcie konsorcjum naukowo-przemysłowego 

BioMagic: pt. "Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu 

wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce". Projekt jest realizowany w ramach 

III konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Środowisko naturalne, 

rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG. Mój udział w badaniach polega na wykonaniu oceny aktywności 

przeciwwirusowej in vitro ekstraktów uzyskanych z roślin wieloletnich objętych projektem, 

w zależności od zastosowanej metody ekstrakcji (ekstrakcja nadkrytyczna, ekstrakcja cieczowa). Czas 

realizacji projektu to lata 2017-2019. 

 Kolejny projekt badań obejmujący tę tematykę, w których planuję uczestniczyć we 

współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i firmą został już zgłoszony. 
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5.3. Współpraca naukowa 

a. międzynarodowa: 

 Mongolian Academy of Science, Ulaanbaatar, Mongolia (dr Urjin Otgonbaatar, 

dr Dencmaa Dungerdorj) 

 Laboratory of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokushima 

Bunri University, Tokushima, Japan (prof. dr Yoshinori Asakawa) 

 Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Ankara, Turkey 

(prof. dr Fatma Tosun) 

 Istanbul University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Istanbul, 

Turkey (prof. dr Mahmut Miski) 

b. międzyuczelniana: 

 Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych 

(dr Ewa Cisak) 

 Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii (dr Paweł 

Głowniak) 

c. miedzywydziałowa: 

I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Katedra i Zakład Chemii Medycznej (prof. dr hab. Krzysztof Sztanke) 

 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych (prof. dr hab. Romana Modrzewska) 

 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (dr Małgorzata Strycharz-

Dudziak) 

II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (prof. dr hab. Kamal 

Morshed) 

 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii 

(dr Barbara Filiks-Litwin) 
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Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych (prof. dr hab. Kazimierz 

Głowniak, dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak, dr Tomasz Baj, dr Elwira Sieniawska) 

 Katedra i Zakład Chemii Organicznej (prof. dr hab. Monika Wujec, dr hab. Tomasz Plech) 

 Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych (prof. dr hab. 

Dariusz Matosiuk, dr Elżbieta Szacoń, dr Małgorzata Rządkowska, dr hab. Agnieszka 

Kaczor)  

 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej (prof. dr hab. Anna Malm, dr hab. Urszula Kosikowska, dr hab. Izabela 

Korona-Głowniak, dr Agnieszka Grzegorczyk) 

 

5.4. Kierowanie i udział w projektach badawczych 

Byłam kierownikiem 3 projektów badawczych realizowanych w ramach projektów własnych 

(PW) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

1. PW 422 (1997-1998) - "Przydatność oznaczania HBV-DNA w badaniach 

epidemiologicznych" 

2. PW 426 (1999-2000) - "Serologiczne badanie gatunku i odmian wirusów kleszczowego 

zapalenia mózgu izolowanych z kleszczy na terenie woj. lubelskiego" 

3. PW 430 (2001-2003) - "Współzakażenie wirusami pierwotnie i wtórnie 

hepatotropowymi" 

Jako wykonawca zespołu badawczego uczestniczyłam i uczestniczę nadal w realizacji badań 

naukowych prowadzonych w Zakładzie Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w ramach projektów statutowych (DS) i własnych (PW): 

 wykonawca w 6 tematach DS 

1. DS 376 (1999-2000) - "Badania stopnia nosicielstwa wirusa kleszczowego zapalenia 

mózgu i Borelii w kleszczach występujących na terenie województwa lubelskiego" 

2. DS 342 (2001 - 2002) - "Współzakażenie wirusami EBV i HPV w raku krtani" 
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3. DS 233 (2008 - 2010) - "Zakażenia wirusami Herpesviridae i Papillomaviridae 

w wybranych chorobach nowotworowych" 

4. DS 233 (2011 - 2013) "Występowanie Polyomaviridae i Papillomaviridae w wybranych 

chorobach nowotworowych oraz innych zmianach błon śluzowych" 

5. DS 233 (2014 - 2016) "Występowanie wirusów z rodziny Herpesviridae i Polyomaviridae 

w wybranych chorobach nowotworowych" 

6. DS 233 (2017 - 2019) "Wirusy onkogenne w wybranych chorobach nowotworowych - 

zmiany genetyczne i epigenetyczne" 

 wykonawca w 3 tematach PW 

1. PW 441 (2004-2006) - "Występowanie zakażeń mieszanych wirusami hepatotropowymi 

w populacji województwa lubelskiego" 

2. PW 278 (2007-2009) - "Badanie cytotoksyczności oraz działania przeciwwirusowego 

wybranych substancji roślinnych" 

3. PW 278 (2010-2012) - "Badanie aktywności biologicznej substancji roślinnych i nowo 

syntetyzowanych związków chemicznych w wybranych liniach komórek prawidłowych 

i nowotworowych" 

 

Uczestniczyłam również jako wykonawca w 3 grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi: 

 

1. 1999-2002 - projekt badawczy Nr 4 P05D 034 17 pt.: "Ocena częstości występowania 

wybranych chorób transmisyjnych w populacji rolników indywidualnych 

z uwzględnieniem badań środowiskowych". Projekt był realizowany we współpracy 

z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie. 

2. 2003-2005 - projekt badawczy Nr 3 P05C 062 24 pt.: "Udział wirusa brodawczaka 

ludzkiego (HPV) w etiopatogenezie raka krtani oraz jego wpływ na ekspresję białek 

regulujących cykl komórkowy: pRb, p53 i cykliny D1. Wartość prognostyczna i kliniczna." 

Projekt był realizowany we współpracy z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

3. 2008-2011 - projekt badawczy Nr N N404 029435 pt.: "Badania nad rezerwuarem 

i wektorem wirusa kleszczowego zapalenia mózgu na terenach Polski południowo-

wschodniej." Projekt był realizowany we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi 

w Lublinie. 
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W latach 2017-2018 brałam udział jako wykonawca w projekcie pt. "Opracowanie 

kompozycji surowców (przetworów) zielarskich wykazujących wielokierunkowe działanie 

wspomagające eradykcję Helicobacter pylori". Projekt był realizowany we współpracy z Zakładami 

Farmaceutycznymi Colfarm S.A.  

 

5.5. Udział w szkoleniach i kursach 

W ramach ciągłego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w szkoleniach i kursach z zakresu: 

• metod diagnostyki mikrobiologicznej 

• tworzenia systemu jakości w laboratoriach diagnostycznych 

• higieny i epidemiologii oraz mikrobiologii medycznej zgodnie z programem specjalizacji  

(załącznik 4-III Q.2.) 

 

5.6. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

• Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z przedmiotów: 

- Epidemiologia (ćwiczenia) dla studentów kierunku Lekarskiego, Lekarsko-

dentystycznego i Pielęgniarstwa 

- Diagnostyka wirusologiczna (ćwiczenia) dla studentów kierunku Lekarskiego 

i Analityka medyczna 

- Metodologia (seminaria) dla studentów kierunków: Fizjoterapia, Ratownictwo 

medyczne, Dietetyka 

- Podstawy wirusologii (wykłady) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 

- Zakażenia szpitalne (wykłady, seminaria) dla studentów kierunku Położnictwo 

i Pielęgniarstwo 

- Mikrobiologia (ćwiczenia i wykłady) dla studentów kierunku Położnictwo, Farmacja, 

Lekarsko-dentystycznego, Higiena stomatologiczna, Techniki dentystyczne 

- Mikrobiologia jamy ustnej (ćwiczenia i wykłady) dla kierunku Lekarsko-dentystycznego 

- zajęcia dydaktyczne w języku angielskim dla studentów kierunku Lekarsko-

dentystycznego programu Azjatyckiego (Microbiology, Oral microbiology). 
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• Kształceniu diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w zakresie mikrobiologii 

medycznej - wykłady i ćwiczenia z wirusologii w ramach kursów objętych programem 

specjalizacji. 

• Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Mikrobiologia dla studentów studiów podyplomowych 

„Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena” realizowanych w Uniwersytecie 

Medycznym Lublinie 

• Autor materiałów dydaktycznych do przedmiotów realizowanych w Zakładzie Wirusologii 

• Koordynator 4 przedmiotów realizowanych w Zakładzie Wirusologii 

• Udział w 20 projektach Lubelskiego Festiwalu Nauki. 

• Promotor 2 prac magisterskich doświadczalnych, 8 prac magisterskich teoretycznych 

(załącznik 4-J) 

• Recenzent 7 prac magisterskich doświadczalnych i 3 prac magisterskich teoretycznych  

• Opieka nad doświadczalną częścią 9 prac magisterskich 

• Promotor 28 prac końcowych studentów studiów podyplomowych  

• Opieka nad diagnostami laboratoryjnymi odbywającymi staż kierunkowy w zakresie 

wirusologii w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej (61 osób). 

• Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Wirusologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Opiekun 17 prac realizowanych przez studentów Koła. 

• Opieka naukowa nad realizacją pracy doktorskiej pt. „Cytotoksyczność oraz aktywność 

przeciwwirusowa ekstraktów oraz substancji biologicznie aktywnych izolowanych z Alnus 

sieboldiana Matsum". Praca wykonywana była w Zakładzie Wirusologii UM w Lublinie. 

(promotor prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz). 

• Promotor pomocniczy w dwóch przewodach doktorskich pt.: 

- „Wykrywanie wirusów HPV i BKV w tkance oraz ocena ekspresji białek receptorowych 

TLR9 i stężenia innych wybranych cytokin w surowicy krwi pacjentów z rakiem jelita 

grubego”. (promotor prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz). 

- „Wpływ kwercytyny na replikację Herpes simplex virus typu I w liniach komórkowych 

in vitro". (promotor prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz). 
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5.7. Udział w komitetach organizacyjnych krajowych konferencji naukowych  

1. 2008 rok, Lublin - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji „Lubelskie Dni 

Wirusologiczne” 

2. 2010, 2013, 2017 rok, Lublin – Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji „Lubelskie Dni 

Wirusologiczne” 

3. 2009, 2010, 2011 rok, Lublin - Członek komitetu organizacyjnego I i II Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej pt. "Mikrobiologiczne, farmakologiczne i kliniczne aspekty racjonalnej 

antybiotykoterapii" oraz "Antybiotyki 2011" 

 

5.8. Członkostwo w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 

1. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (od 1987 r.) 

2. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 1992 r.) 

3. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (od 2001 r.); sekretarz Oddziału Lubelskiego w latach 

2005-2012; wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego od 2013 roku 

4. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (od 2003 r.) 

5. Polskie Towarzystwo Wirusologiczne (od 2010 r.); członek Komisji Rewizyjnej Zarządu 

Głównego Towarzystwa od roku 2017 

 

5.9. Recenzowanie publikacji w czasopismach i wydawnictwach 

1. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2011 

2. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2016, 2017, 2018 

3. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016 

4. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2017 
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5.10. Nagrody i odznaczenia 

1. 2015 rok - Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej 

2. Indywidualne nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

• 2013, 2015, 2016, 2017 rok - za osiągnięcia naukowe 

• 2006, 2007 rok - za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne 

• 2009 rok - za osiągnięcia dydaktyczne 

 

6. Bibliometryczne podsumowanie dorobku naukowego 

 W oparciu o analizę bibliometryczną z dn. 11 lipca 2018 r. mój łączny dorobek naukowy 

obejmuje: 

49 publikacji pełnotekstowych o współczynniku oddziaływania IF = 52,939 z punktacją MNiSW 

= 720 pkt., w tym:  

• 37 artykułów oryginalnych o łącznym współczynniku oddziaływania IF = 50,109 

z punktacją MNiSW = 622 pkt.,  

• 7 artykułów w suplementach czasopism o łącznym IF = 2,830 z punktacją 

MNiSW = 62 pkt., 

• 1 opis przypadku z punktacją MNiSW = 5 pkt., 

• 3 rozdziały w monografiach naukowych z punktacją MNiSW = 31 pkt., 

• 1 praca poglądowa 

Ponadto jestem współautorem: 

4 polskich patentów 

31 streszczeń ze zjazdów międzynarodowych 

40 streszczeń ze zjazdów krajowych 

W oparciu o listę Journal Citation Reports liczba cytowań moich publikacji wynosi: 

197 - liczba cytowań według bazy Web of Science TM Core Collection (bez autocytowań) 

219 - liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań) 

8 - Indeks Hirscha według bazy Web of Science TM Core Collection 

7 - Indeks Hirscha według bazy Scopus 

 

 




