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1. Imię i Nazwisko:
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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
2018

ukończenie studiów podyplomowych na kierunku analiza danych, Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2015

uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie biologii
medycznej, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, na podstawie rozprawy: „Badanie ekspresji wybranych genów
z rodziny inhibitorów apoptozy IAP oraz ich regulatorów w ludzkich komórkach
macierzystych” Promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

2011

uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku analityka medyczna, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej; Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub
artystycznych
10.2019 – obecnie

Adiunkt – nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczodydaktycznych; Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki
Medycznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

02.2018 – 09.2019

Asystent – nauczyciel akademicki; Zakład Genetyki Klinicznej
Katedry Genetyki Medycznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.2015 – 01.2018

Specjalista naukowo-techniczny; Zakład Genetyki Klinicznej Katedry
Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (z powodu
braku godzin dydaktycznych w Jednostce nie mogłam być zatrudniona
na etacie naukowo-dydaktycznym, stąd po obronie doktoratu
pracowałam na etacie naukowo-technicznym)

10.2011 – 01.2018

Dydaktyka anglojęzyczna – zlecenie; Zakład Genetyki Klinicznej
Katedry Genetyki Medycznej; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego
Analiza fenotypowa i genetyczna ludzkich komórek macierzystych pozyskanych
z różnych źródeł.
4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego
Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem sześciu recenzowanych prac opublikowanych
w latach 2017-2020. Łączna wartość bibliometryczna przedstawionych publikacji wynosi: Impact
Factor (IF) 25,348 oraz 520 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW):
1. Paulina Gil-Kulik* [autor korespondencyjny], Arkadiusz Krzyżanowski, Ewa Dudzińska,
Jolanta Karwat, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska, Adrianna Kondracka, Anna
Kwaśniewska, Maria Cioch, Mariusz Jojczuk, Adam Nogalski, Janusz Kocki. Potential
involvement of BIRC5 in maintaining pluripotency and cell differentiation of human stem
cells. Oxid. Med. Cell. Longev. [online] 2019 vol. 2019 art. ID 8727925, s. 1-8, Dostępny
w: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/8727925/. DOI: 10.1155/2019/8727925
[IF 5,076; 100 MNiSW]
Mój udział w powstanie tej publikacji: byłam główną autorką manuskryptu w zespole
piszącym – byłam autorką koncepcji, założeń i planu pracy, brałam udział w opracowaniu
materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań, przygotowałam dyskusję,
dokonywałam przeglądu piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym,
przeglądzie i akceptacji całości pracy, byłam autorem korespondencyjnym.
2. Paulina Gil-Kulik*[autor korespondencyjny], Małgorzata Świstowska, Adrianna
Kondracka, Piotr Chomik, Arkadiusz Krzyżanowski, Anna Kwaśniewska, Mansur Rahnama,
Janusz Kocki. Increased expression of BIRC2, BIRC3, and BIRC5 from the IAP family in
mesenchymal stem cells of the umbilical cord Wharton’s jelly (WJSC) in younger women
giving birth naturally. Oxid. Med. Cell. Longev. [online] 2020 vol. 2020 art. ID 9084730, s. 112, Dostępny w: https://doi.org/10.1155/2020/9084730. DOI: 10.1155/2020/9084730
[IF 5,076; 100 MNiSW]
Mój udział w powstanie tej publikacji: byłam główną autorką manuskryptu w zespole
piszącym – byłam autorką koncepcji, założeń i planu pracy, brałam udział w opracowaniu
materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań, brałam udział w ustalaniu
kryteriów włączenia pacjentów do badania, przygotowałam dyskusję, dokonywałam przeglądu
piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym, przeglądzie i akceptacji całości
pracy, byłam autorem korespondencyjnym.
3. Paulina Gil-Kulik* [autor korespondencyjny], Piotr Chomik, Arkadiusz Krzyżanowski,
Elżbieta Radzikowska-Büchner, Ryszard Maciejewski, Anna Kwaśniewska, Mansur
Rahnama, Janusz Kocki. Influence of the type of delivery, use of oxytocin, and maternal age
on POU5F1 gene expression in stem cells derived from Wharton’s jelly within the umbilical
cord. Oxid. Med. Cell. Longev. [online] 2019 vol. 2019 art. ID 1027106, s. 1-8, Dostępny
w: https://doi.org/10.1155/2019/1027106. DOI: 10.1155/2019/1027106
[IF 5,076; 100 MNiSW]
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Mój udział w powstanie tej publikacji: byłam główną autorką manuskryptu w zespole
piszącym – byłam autorką koncepcji, założeń i planu pracy, brałam udział w opracowaniu
materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań, przygotowałam dyskusję,
dokonywałam przeglądu piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym,
przeglądzie i akceptacji całości pracy, byłam autorem korespondencyjnym.
4. Paulina Gil-Kulik* [autor korespondencyjny], Ewa Dudzińska, Elżbieta RadzikowskaBüchner, Joanna Wawer, Mariusz Jojczuk, Adam Nogalski, Genowefa Anna Wawer, Marcin
Feldo, Wojciech Kocki, Maria Cioch, Anna Bogucka-Kocka, Mansur Rahnama, Janusz Kocki.
Different regulation of PARP1, PARP2, PARP3 and TRPM2 genes expression in acute
myeloid leukemia cells. BMC Cancer [online] 2020 vol. 20 [art. nr] 435, s. 1-9, Dostępny
w: https://doi.org/10.1186/s12885-020-06903-4. DOI: 10.1186/s12885-020-06903-4
[IF 3,150; 100 MNiSW]
Mój udział w powstanie tej publikacji: byłam główną autorką manuskryptu w zespole
piszącym – byłam autorką koncepcji, założeń i planu pracy, brałam udział w opracowaniu
materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań, przygotowałam dyskusję,
dokonywałam przeglądu piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym,
przeglądzie i akceptacji całości pracy, byłam autorem korespondencyjnym.
5. Irena Walecka, Paulina Gil-Kulik, Arkadiusz Krzyżanowski, Marcin Czop, Dariusz
Gałkowski, Jolanta Karwat, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska, Anna Kwaśniewska,
Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki. Phenotypic characterization of adherent cells population
CD34+ CD90+ CD105+ derived from Wharton’s jelly. Med. Sci. Monit. [online] 2017 vol. 23
s. 1886-1895, Dostępny w: http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/902186. DOI:
10.12659/MSM.902186
[IF 1,894; 20 MNiSW]
Mój udział w powstanie tej publikacji: byłam główną autorką manuskryptu w zespole
piszącym – byłam autorką koncepcji, założeń i planu pracy, brałam udział w opracowaniu
materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań, przygotowałam dyskusję,
dokonywałam przeglądu piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym,
przeglądzie i akceptacji całości pracy, byłam autorem korespondencyjnym.
6. Małgorzata Świstowska*, Paulina Gil-Kulik, Arkadiusz Krzyżanowski, Tomasz Bielecki,
Marcin Czop, Anna Kwaśniewska, Janusz Kocki. Potential effect of SOX2 on the cell cycle of
Wharton’s jelly stem cells (WJSCs). Oxid. Med. Cell. Longev. [online] 2019 vol. 2019 art. ID
5084689, s. 1-8, Dostępny w: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/5084689/. DOI:
10.1155/2019/5084689
[IF 5,076; 100 MNiSW]
Mój udział w powstanie tej publikacji: udział w głównym zespole piszącym, brałam udział
w opracowaniu materiału, wykonywałam analizę i interpretację wyników badań,
dokonywałam przeglądu piśmiennictwa, brałam udział w komitecie publikacyjnym,
przeglądzie i akceptacji całości pracy, byłam autorem korespondencyjnym.

4.3 Omówienie osiągnięcia naukowego
Badania nad komórkami macierzystymi rozpoczęłam w 2013 roku, przygotowując rozprawę
doktorską. W ramach rozprawy doktorskiej pt. „Badanie ekspresji wybranych genów z rodziny
inhibitorów apoptozy IAP i ich regulatorów w ludzkich komórkach macierzystych”, którą obroniłam
w 2015 roku, przeprowadzałam badania ekspresji wybranych genów z rodzony IAP oraz genów
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uznanych za ich regulatory: TRAF1, TRAF2, DIABLO, NFҝB oraz XAF1 w komórkach macierzystych
krwi obwodowej oraz komórkach macierzystych okołoporodowych. W badaniach wykazałam istotne
różnice w ekspresji badanych genów w zależności od rodzaju badanego materiału, zauważyłam także,
że hodowla komórkowa znacząco wpływa na poziom ekspresji tych genów.
Wyniki uzyskane w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz realizacji projektu
badawczego pt. „Badanie ekspresji genów BIRC2 i BIRC3 w komórkach macierzystych” z Własnego
Funduszu Stypendialnego UM w Lublinie (projekt realizowany w latach 2014-2015) zainspirowały
mnie do dalszych poszukiwań nad zaangażowaniem białek z rodziny IAP w biologię komórek
macierzystych. Od 2016 roku kontynuuję badania nad komórkami macierzystymi, jednak w chwili
obecnej moje badania koncentrują się bardziej na fenotypie komórek macierzystych pochodzących
z różnych źródeł, a także wpływie parametrów dotyczących przebiegu porodu, kobiety rodzącej oraz
noworodka na ekspresję genów związanych z utrzymaniem stanu macierzystości w mezenchymalnych
komórkach macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego i mleka matki. Moje badania
obejmują także tematykę znaczenia ekspresji genów z rodziny PARP i rodziny IAP w fizjologii
komórek macierzystych (hematopoetycznych pochodzących ze szpiku kostnego, krwi obwodowej oraz
krwi pępowinowej, mezenchymalnych pochodzących z galarety Whartona sznura pępowinowego oraz
tkanki tłuszczowej, a także komórek macierzystych pochodzących z mleka matki). W latach 20162018 realizowałam dwa projekty badawcze „Ocena ekspresji genu surwiwiny w hematopoetycznych
komórkach macierzystych” (projekt realizowany w latach 2016-2017) oraz „Ocena ekspresji genów
BIRC5 kodującego surwiwinę i OCT4 w komórkach macierzystych pochodzących z mleka kobiecego”
(projekt realizowany w latach 2017-2018). Badania wykonywane w latach 2016-2020 nad komórkami
macierzystymi zaowocowały publikacją 6 oryginalnych artykułów naukowych o zasięgu
międzynarodowym, które przedstawiam jako osiągnięcie naukowe oraz 22 doniesień naukowych.
Znaczenie ekspresji genów z rodziny IAP w fizjologii ludzkich komórek macierzystych
U człowieka IAP to rodzina 8 białek mających zdolność regulowania oraz hamowania procesu
apoptozy, między innymi poprzez zdolność do wiązania kaspaz. Rodzina IAP znana jest głównie
z niekorzystnego wpływu na terapię nowotworów, charakteryzujących się ich nadekspresją.
W literaturze światowej odnaleźć można liczne doniesienia na temat ekspresji genów z rodziny IAP na
poziomie transkryptu w komórkach nowotworowych, niewiele jest natomiast pozycji określających
ekspresję tych genów w prawidłowych komórkach macierzystych. W świetle najnowszych badań,
poza komórkami nowotworowymi wysoka ekspresja IAP jest także obserwowana w zarodkowych,
płodowych, a przeprowadzone przeze mnie badania pokazują, że również w okołoporodowych
i somatycznych komórkach macierzystych.
Najlepiej poznanym białkiem z rodziny IAP jest surwiwina i to właśnie z nią wiąże się
największe nadzieje terapeutyczne, z uwagi na fakt, iż naturalnie nie występuje ona w zróżnicowanych
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dojrzałych nieproliferujących komórkach, dojrzałych i zdrowych tkankach. Ekspresję surwiwiny
wykazują jedynie komórki o wysokim potencjale proliferacyjnym. Wysoka ekspresja surwiwiny
obserwowana jest w zarodkowych i płodowych komórkach macierzystych oraz hematopoetycznych
komórkach macierzystych. Niewiele jest informacji na temat znaczenia ekspresji BIRC5
w prawidłowych ludzkich somatycznych komórkach macierzystych.
W artykule Gil-Kulik i in. Potential involvement of BIRC5 in maintaining pluripotency and cell
differentiation of human stem cells. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019 przedstawiłam analizę ekspresji genu

surwiwiny, ocenianą metodą qPCR. na poziomie transkryptu. W prezentowanej pracy badania
przeprowadzono w kilku populacjach komórek macierzystych, różniących się między sobą
potencjałem proliferacyjnym i potencjałem do różnicowania. Badania ekspresji BIRC5 wykonano w
hematopoetycznych komórkach macierzystych z krwi obwodowej po mobilizacji, mezenchymalnych
komórkach macierzystych pochodzących z galarety Wharton’a sznura pępowinowego, prawidłowych
komórkach macierzystych szpiku kostnego oraz komórkach krwi obwodowej zdrowych osób.
Wyniki analizy wykazały, że im bardziej dojrzała populacja komórek, tym niższa ekspresja
genu BIRC5. Najniższą ekspresję stwierdzono w dojrzałych jednojądrzastych komórkach krwi
obwodowej, najwyższą natomiast w prawidłowych komórkach szpiku kostnego. Im więcej komórek
w badanej populacji wykazywało ekspresję antygenów powierzchniowych CD34 i CD105, tym
obserwowano wyższy poziom ekspresji genu BIRC5. Ponadto zaobserwowano, że komórki
macierzyste poddane hodowli komórkowej w warunkach in vitro wykazują wyższą ekspresję genu
BIRC5, co potwierdza wpływ inhibitorów apoptozy IAP na proliferację komórkową oraz
zaangażowanie w cykl komórkowy somatycznych komórek macierzystych.
Badania zaprezentowane w pracy potwierdzają zaangażowanie genu BIRC5 z rodziny IAP
w procesy fizjologiczne komórek macierzystych takie jak: proliferacja komórkowa, progresja cyklu
komórkowego, różnicowanie komórek, przeżycie i utrzymanie komórek macierzystych. Nasze badania
sugerują, że BIRC5 może odpowiadać za stan pluripotencji komórek macierzystych, a jego wysoka
ekspresja może być również odpowiedzialna za odróżnicowanie komórek nowotworowych. Hipotezę
tą należy potwierdzić dalszymi i bardziej szczegółowymi badaniami z użyciem somatycznych
komórek macierzystych, które planuję wykonać w najbliższym czasie.
W kolejnej pracy skupiłam się na ocenie wpływu sposobu zakończenia ciąży oraz wieku
rodzącej na ekspresję genów z rodziny IAP w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety
Whartona ponieważ problem ten w literaturze nie był do tej pory omawiany. W pracy Gil-Kulik i in.
Increased expression of BIRC2, BIRC3, and BIRC5 from the IAP family in mesenchymal stem cells
of the umbilical cord Wharton’s jelly (WJSC) in younger women giving birth naturally. Oxid. Med.
Cell. Longev. 2020 zaprezentowałam wyniki badań ekspresji genów BIRC2, BIRC3 oraz BIRC5
w mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących z galarety Whartona sznura pępowiny.
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W pracy oceniono zależność poziomu ekspresji genów badanych od wybranych parametrów
biofizycznych krwi pępowinowej: pH, pCO2, pO2, cHCO3. Oceniano również zależność między
wiekiem ciężarnej i sposobem ukończenia ciąży, a poziomem ekspresji genów BIRC2, BIRC3
i BIRC5.
W niniejszej pracy sugerujemy, że sposób porodu oraz parametry biofizyczne krwi
pępowinowej, a także wiek rodzącej istotnie wpływają na ekspresję genów z rodziny IAP, a tym
samym na użyteczność kliniczną pozyskanych komórek. Dowiedliśmy, że u kobiet młodszych,
rodzących siłami natury oraz w kwaśnym środowisku krwi pępowinowej, MSC charakteryzują się
wyższą ekspresją genów BIRC2, BIRC3 i BIRC5. Biorąc pod uwagę możliwe funkcje białek
kodowanych przez badane geny spekulujemy, że mezenchymalne komórki macierzyste pobrane
z galarety Whartona sznura pępowinowego pobrane od kobiet młodszych, rodzących siłami natury
prawdopodobnie wykazują większą użyteczność kliniczną i wyższy potencjał terapeutyczny z uwagi
na bardziej macierzysty charakter, większy potencjał do różnicowania, większą zdolność do adhezji
i migracji oraz większą odporność na apoptozę.
Wykazana w naszych badaniach silna dodatnia zależność ekspresji genu BIRC2 z genem
BIRC3 wskazuje na podobne funkcje pełnione przez te geny w badanym materiale. Z kolei
zaobserwowana ujemna zależność ekspresji BIRC2 i BIRC3 z ekspresją genu BIRC5 sugeruje, że gen
BIRC5 mimo, iż należy do rodziny IAP podobnie jak BIRC2 i BIRC3, zaangażowany jest w odmienne
mechanizmy

w mezenchymalnych

komórkach

macierzystych

galarety

Wharton’a.

Ponadto

zaobserwowano, że im wyższe stężenie wodorowęglanów tym niższa ekspresja genów BIRC2
i BIRC3, w przypadku genu BIRC5 zaobserwowano odwrotną zależność: ekspresja genu BIRC5 rośnie
wprost proporcjonalnie do stężenia wodorowęglanów co potwierdza, że gen ten odgrywa inną rolę
w WJSC w porównaniu z BIRC2 i BIRC3.
Ponadto w świetle badań omawianych w poprzedniej pracy, w których sugerujemy, że BIRC5
zaangażowany jest w utrzymanie stanu pluripotencji i różnicowanie komórek macierzystych,
wykazana w obecnym badaniu wyższa ekspresja BIRC5 może oznaczać bardziej macierzysty
charakter wyizolowanych komórek, większy potencjał do różnicowania, a co za tym idzie lepszą
użyteczność kliniczną komórek macierzystych pozyskanych ze sznura pępowiny od kobiet po PSN.
Przeprowadzone przez nas badania mogą mieć kluczowe znaczenie dla decyzji o pobieraniu,
namnażaniu i przechowywaniu mezenchymalnych komórek macierzystych sznura pępowiny.
Wiedza na temat roli IAP w somatycznych komórkach macierzystych jest niezwykle istotna
nie tyko z uwagi na wpływ poziomu IAP na żywotność, potencjał proliferacyjny czy różnicujący
komórek macierzystych, wiedza ta ma także ogromne znaczenie w kontekście terapii chorób
nowotworowych skierowanych na hamowanie ekspresji IAP. Wykazanie możliwe zaangażowanie IAP
w utrzymanie pluripotencji somatycznych komórek macierzystych zrewolucjonizuje podejście do
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leczenia nowotworów przy użyciu inhibitorów IAP i pomoże lepiej przewidzieć efekty uboczne
stosowanej terapii. Wyjaśnienie fizjologicznych mechanizmów regulacji IAP w normalnych
komórkach macierzystych pomoże również lepiej zrozumieć patomechanizm nowotworów, a tym
samym wpłynie na lepsze możliwości terapeutyczne. Z uwagi na wielokierunkowe działanie IAP
i prawdopodobny regulujący wpływ nie tylko na proces apoptozy i proliferacji, ale także na inne
fizjologiczne funkcje komórki, należy uważnie przyjrzeć się skutkom ubocznym terapii nowotworów
inhibitorami IAP.
Ocena fenotypu mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Wharton’a
sznura pępowiny
Badania nad inhibitorami apoptozy IAP prowadziłam między innymi w mezenchymalnych
komórkach macierzystych pochodzących z Galarety Wharton’a (WJC) sznura pępowinowego.
W trakcie oceny fenotypowej komórek z Galarety Wharton’a zarówno świeżo pobranych jak i tych po
14-dniowej hodowli komórkowej w warunkach adherentnych wykazałam, że świeżo wyizolowane
komórki WJC poza antygenami charakterystycznymi dla mezenchymalnych komórek macierzystych
wykazują także wysoką ekspresję antygenu CD34.
Według danych literaturowych mezenchymalne komórki macierzyste nie wykazują ekspresji
antygenu CD34. Obecność antygenu CD34 uważana jest za marker charakterystyczny dla
niezróżnicowanych hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCs).
Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań, zaprezentowane w pracy Walecka, Gil-Kulik
i in. Phenotypic characterization of adherent cells population CD34+ CD90+ CD105+ derived from
Wharton’s jelly. Med. Sci. Monit. 2017 pokazują, że mezenchymalne komórki macierzyste
występujące fizjologicznie w tkankach są CD34+. Dowodzi tego fakt, że świeżo wyizolowane
komórki o potencjalne MSCs wykazują ekspresję CD34, a jego ilość spada proporcjonalnie do czasu
prowadzenia hodowli komórkowej. Spadek ekspresji CD34, a w konsekwencji jego utrata jest
prawdopodobnie wynikiem hodowli komórkowej, a nie prawdziwej natury MSCs. W badaniach
własnych komórki macierzyste wyizolowane ze sznura pępowinowego metodą enzymatycznego
trawienia kolagenazą typu I wykazywały wysoką ekspresję antygenu CD105 oraz antygenu CD90,
wykazywały także (w ponad 60%) obecność antygenu CD34. W trakcie prowadzonej hodowli
komórkowej, potwierdziłam zdolność tych komórek do proliferacji in vitro, a także zdolność do
adhezji do ścian plastiku; wygląd komórek w hodowli zbliżony był do wyglądu kolonii fibroblastów.
Wykazałam zdolność tych komórek do różnicowania w kierunku chondrocytów. Biorąc pod uwagę
uzyskane wyniki wnioskuję, że grupę komórek pobranych ze sznura pępowinowego w większości
stanowiły MSCs. Po 14 dniach hodowli komórkowej komórki pobrane z galarety Wharton’a
charakteryzował spadek liczby komórek CD34+, natomiast liczba komórek wykazujących ekspresję
antygenu CD105, CD90 oraz koekspresję CD105/CD90 znacząco wzrastała, co sugeruje zmienność
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populacji w trakcie hodowli komórkowej prowadzonej w warunkach adherentnych. Biorąc pod uwagę
analizę dostępnego piśmiennictwa poddaję również możliwość występowania w badanym materiale
dużej liczby płodowych komórek macierzystych CD34+o potencjale MSCs. Wykonane przeze mnie
badania potwierdzają, że mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z Galarety Wharton’a
sznura pępowiny wykazują ekspresję antygenu CD34 in vivo, dodatkowo fenotyp MSCs, głównie
w kontekście ekspresji antygenu CD34, może zmieniać się w zależności od miejsca pobrania komórek
oraz czasu prowadzonej hodowli komórkowej. Brak konkretnych, ustalonych antygenów
powierzchniowych charakteryzujących mezenchymalne komórki macierzyste in vivo znacznie
utrudnia ich prawidłową identyfikację i izolację. Wielu autorów zwraca uwagę na fakt, że
wyizolowane

komórki

będące

potencjalnie

mezenchymalnymi

komórkami

macierzystymi,

w rzeczywistości różnią się od siebie w zależności od miejsca pobrania, techniki izolacji czy liczby
pasaży w trakcie hodowli komórkowej. Przeprowadzone przeze mnie badania na komórkach MSCs
świeżo wyizolowanych z badanego materiału i ocena ich fenotypu przed rozpoczęciem hodowli
komórkowej, wykazanie CD34-dodatniego charakteru tych komórek uważam za oryginalne
i nowatorskie osiągnięcie badawcze.

Wpływ parametrów dotyczących przebiegu porodu, kobiety rodzącej oraz noworodka na
ekspresję genów związanych z utrzymaniem stanu macierzystości
Tkanki okołoporodowe są cennym źródłem mezenchymalnych, hematopoetycznych oraz
płodowych komórek macierzystych. Okołoporodowe komórki macierzyste charakteryzują się większa
plastycznością, większym potencjałem proliferacyjnym, posiadają także mniejsze właściwości
immunogenne. Ze względu na łatwość pobrania, brak działań niepożądanych zarówno dla matki jak
i dziecka, pozyskiwanie okołoporodowych komórek macierzystych nie budzi zastrzeżeń moralnych
i etycznych. W ostatnich latach wydaje się, że istnieje nieograniczone zainteresowanie
mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC). Wynika to głównie z ich ekscytujących cech,
w tym

długotrwałej

proliferacji

ex

vivo,

potencjału

wieloliniowego

i

właściwości

immunomodulujących. Pod tym względem MSC są atrakcyjnym kandydatem do różnych zastosowań
terapeutycznych szczególnie uzyskane z galarety Wharton’a sznura pępowinowego. Niestety potencjał
płodowych komórek macierzystych nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, głównie ze względu na
brak odpowiednich metod izolacji i technik wydajnego namnażania komórek, a także nieznajomość
czynników wpływających na żywotność, potencjał proliferacyjny oraz potencjał terapeutyczny
pobranych komórek. Znajomość czynników wpływających na żywotność, potencjał proliferacyjny
oraz potencjał terapeutyczny okołoporodowych komórek macierzystych ma ogromne znaczenie dla
decyzji o ich pobieraniu, namnażaniu i przechowywaniu. W literaturze niewiele jest badań na temat
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wpływu czynników związanych z porodem na jakość i potencjał mezenchymalnych komórek
pochodzących z galarety Wharton’a sznura pępowiny.
W dwóch kolejnych pracach Gil-Kulik i in. Influence of the type of delivery, use of oxytocin,
and maternal age on POU5F1 gene expression in stem cells derived from Wharton’s jelly within the
umbilical cord. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019 oraz Świstowska, Gil-Kulik i in. Potential effect of
SOX2 on the cell cycle of Wharton’s jelly stem cells (WJSCs). Oxid. Med. Cell. Longev. 2019
ocenialiśmy ekspresję genów POU5F1 oraz SOX2 na poziomie transkryptu metodą qPCR
w komórkach macierzystych wyizolowanych metodą enzymatycznego trawienia kolagenazą typ I
z galarety Wharton’a sznura pępowinowego. POU5F1, w ścisłej współpracy z SOX2 i NANOG,
wykazują istotną funkcję regulatorową w transkrypcji i utrzymaniu pluripotencji komórek
macierzystych, poprzez aktywację ekspresji genów powiązanych z pluripotencją i represję ekspresji
genów związanych z różnicowaniem. Są też kluczowymi czynnikami transkrypcyjnymi niezbędnymi
do samoodnowy i przeżycia MSC. POU5F1 i SOX2 są również najważniejszymi czynnikami na
poziomie transkrypcji podczas przeprogramowywania ludzkiej somatycznej komórki do komórek iPS.
Przeprowadzone przez nas badania jako pierwsze wykazały, że ekspresja genu POU5F1
w mezenchymalnych

komórkach

macierzystych

pozyskanych

galarety

Warthon’a

sznura

pępowinowego jest zależna od wieku ciężarnej, drogi porodu oraz stosowania oksytocyny. Nasze
badania dowodzą że eskpresja POU5F1 w mezenchylanych komórkach macierzystych obniża się
z każdą kolejną ciążą i każdym kolejnym porodem. Komórki macierzyste galarety Wharton’a pobrane
od kobiet młodszych i podczas pierwszego porodu oraz od pacjentek, u których była stosowana
oksytocyna wykazują wyższą ekspresję POU5F1 w porównaniu z kolejnymi porodami, przez co
można uznać, że charakteryzuje je niższy poziom zróżnicowania, co za tym idzie komórki te wykazują
większa plastyczność oraz większy potencjał proliferacyjny i prawdopodobnie są klinicznie bardziej
użyteczne.
Nasze badania wykazały, że ekspresja genu SOX2 w mezenchymalnych komórkach
macierzystych galarety Wharton’a w sposób istotny zależy od wieku kobiety rodzącej, pH krwi
pępowinowej, tygodnia ciąży, w którym nastąpił poród oraz masy urodzeniowej noworodka.
Zaobserwowaliśmy, że im młodsza kobieta, im niższe pH krwi pępowinowej, im wcześniej nastąpił
poród oraz im niższa masa urodzeniowa noworodka, tym wyższa ekspresja genu SOX2 w MSC.
Analizując poziom ekspresji genu SOX2 w MSC zaobserwowaliśmy, że spadkowi ekspresji SOX2
w trakcie hodowli komórkowej towarzyszy wzrostowi ekspresji genu CCND1 i genu CDK4 i spadek
ekspresji genu CDKN1B, co wskazuje na potencjalny hamujący wpływ SOX2 na ekspresję kinazy
cykliny D1 i CDK4.
Wykazany wpływ badanych czynników dotyczących przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka
na ekspresję genów POU5F1 oraz SOX2, będących kluczowymi czynnikami pluripotencji komórek
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macierzystych może mieć istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczącej bankowania MSC
izolowanych ze sznura pępowinowego oraz ich użyteczności klinicznej.
Znaczenie ekspresji genów z rodziny PARP w fizjologii ludzkich komórek macierzystych
Badania nad ekspresją wybranych genów z rodziny PARP w ludzkich komórkach
macierzystych rozpoczęłam w roku 2011. Wtedy to w ramach realizacji dwóch projektów
badawczych: „Badania nad zaangażowaniem enzymu PARP-1 w procesy nowotworzenia” (projekt
realizowany w latach 2012-2013) oraz „Badania nad ekspresją genu polimerazy Poli(ADP-rybozy)-1
w komórkach nowotworowych szpiku oraz komórkach macierzystych szpiku” (projekt realizowany
w latach 2013-2014) wykonywałam badanie ekspresji genu PARP1 w komórkach nowotworowych
oraz w komórkach krwi obwodowej pacjentów z miażdżycą tętnic. Od 2015 roku kontynuuję badania
nad rodziną PARP w patologii niedokrwiennej oraz w hematopoetycznych komórkach macierzystych
pochodzących z krwi pępowinowej, szpiku kostnego oraz hematopoetycznych komórkach
macierzystych krwi obwodowej, a także komórkach macierzystych mleka matki.
W pracy Gil-Kulik i in. Different regulation of PARP1, PARP2, PARP3 and TRPM2 genes
expression in acute myeloid leukemia cells. BMC Cancer 2020 zaprezentowałam wyniki oceny
ekspresji genów PARP1, PARP2, PARP3 i TRPM2 na poziomie mRNA przy użyciu metody qPCR.
Badania wykonano w komórkach szpiku kostnego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową,
w komórkach szpik kostnego pobranego od zdrowych pacjentów w trakcie zabiegu wymiany
endoprotezy stawu biodrowego, komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej osób zdrowych oraz
hematopoetycznych komórkach macierzystych pobranych z krwi obwodowej po mobilizacji.
Przeprowadzone badania wykazały, że komórki szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką szpikową
(AML) wykazują nadekspresję genów PARP1 i PARP2 oraz zmniejszają ekspresję genu TRPM2.
W hematopoetycznych komórkach macierzystych pochodzących z prawidłowego szpiku i krwi
obwodowej po mobilizacji zaobserwowano odwrotne wyniki badań, tj. gen TRPM2 wykazywał
zwiększoną ekspresję, podczas gdy ekspresja genów PARP1 i PARP2 była obniżona. Zaobserwowano
dodatnie korelacje między ekspresją genów PARP1, PARP2, PARP3 i TRPM2 w grupie dojrzałych
jednojądrzastych komórek pochodzących z krwi obwodowej oraz w grupie komórek pochodzących ze
szpiku kostnego. W komórkach AML nie zaobserwowano istotnych korelacji między ekspresją
badanych genów. Ponadto zaobserwowano, że zmniejszona ekspresja TRPM2 i nadekspresja PARP1
są związane z krótszym całkowitym przeżyciem pacjentów, co wskazuje na rokownicze znaczenie
ekspresji tych genów w AML. Badania sugerują, że w warunkach fizjologicznych komórki
macierzyste układu krwiotwórczego wykazują cechy wzajemnej pozytywnej regulacji pomiędzy
ekspresją genów PARP1, PARP2, PARP3 a ekspresją genu TRPM2, natomiast w komórkach ostrej
białaczki szpikowej (AML), poziomy mRNA genów PARP1, PARP2 i TRPM2 ulegają deregulacji.
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Ponadto wykazałam, że przeżycie pacjentów z AML jest związane z poziomem ekspresji genów
PARP1 i TRPM2 w komórkach szpiku, w momencie diagnozy.

Podsumowanie
Moje badania pokazują, że obecność IAP w komórkach macierzystych odgrywa istotną rolę
w proliferacji i przeżyciu prawidłowych komórek macierzystych, a także w utrzymaniu stanu
pluripotencji i ich różnicowaniu. Przeprowadzona analiza ekspresji IAP w komórkach macierzystych
o różnym potencjale proliferacyjnym i różnicującym wykazała także możliwy wpływ jednego
z członków IAP–BIRC5 na różnicowanie komórkowe, przeżycie i utrzymanie stanu pluripotencji
komórek macierzystych.
Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z Galarety Wharton’a sznura pępowiny in
vivo wykazują ekspresję antygenu CD34, fenotyp MSCs, głównie w kontekście ekspresji antygenu
CD34, może zmieniać się w zależności od miejsca pobrania komórek oraz czasu prowadzonej hodowli
komórkowej.
W swoich pracach wykazałam nieopisywane dotąd w literaturze relacje między innymi
pomiędzy ekspresją genów POU5F1, SOX2 będących głównymi czynnikami pluripotencji komórek
macierzystych oraz genami z rodziny inhibitorów apoptozy IAP (BIRC 2, BIRC3 oraz BIRC5),
w komórkach macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego, a wiekiem kobiety rodzącej,
drogą porodu, wiekiem ciąży, leczeniem stosowanym w trakcie ciąży i porodu, parametrami
fizykochemicznymi krwi pępowinowej.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że mezenchymalne komórki macierzyste
pobrane ze sznura pępowinowego od kobiet młodszych, rodzących siłami natury oraz w kwaśnym
środowisku krwi pępowinowej charakteryzują się wyższą ekspresją genów z rodziny IAP oraz wyższą
ekspresją kluczowych czynników pluripotencji jak SOX2 i POU5F1.
Wykazałam,

że

wraz

z

wiekiem

rodzącej

spada

ekspresja

badanych

genów

w mezenchymalnych komórkach macierzystych galarety Whartona. Prezentowane badania sugerują,
że MSC galarety Whartona pobrane od kobiet młodszych, rodzących siłami natury są bardziej odporne
na apoptozę, wykazują bardziej macierzysty charakter, co zwiększa ich potencjał terapeutyczny
i użyteczność kliniczną, a także wpływy na decyzję o ich pobieraniu i bankowaniu.
W warunkach fizjologicznych komórki macierzyste układu krwiotwórczego wykazują cechy
wzajemnej pozytywnej regulacji pomiędzy ekspresją genów PARP1, PARP2, PARP3, a ekspresją
genu TRPM2, natomiast w komórkach ostrej białaczki szpikowej (AML), poziomy mRNA genów
PARP1, PARP2 i TRPM2 ulegają deregulacji.
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Publikacje zgłoszone do czasopism w 2020 roku i 2021 roku obejmujące tematykę komórek
macierzystych (nieujęte w wykazach):
1.

Paulina Gil-Kulik [autor korespondencyjny]*, Ewa Dudzińska, Marzena Kostuch, Joanna Wawer,
Genowefa Anna Wawer, Jolanta Karwat, Mansur Rahnama and Janusz Kocki. Increased expression of
PARP1, PARP2, PARP3, GAPDH, and SEPP genes in human colostrum cells compared to the cells
derived from later milk, JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL
NURSING: J20-367 (praca po recenzji, w trakcie korekty)

2.

Paulina Gil-Kulik [autor korespondencyjny]*, Małgorzata Świstowska, Arkadiusz Krzyżanowski,
Anna Kwaśniewska, Bartosz J. Płachno, Dariusz Gałkowski, Janusz Kocki. Assessment of impact
pregnancy associated factors on quality of stem cells in Wharton’s Jelly using SOX2 gene expression as
a marker (praca w recenzji)

3.

Paulina Gil-Kulik [autor korespondencyjny]*, Marzena Kostuch, Alicja Petniak, Agnieszka
Wilińska, Małgorzata Świstowska, Joanna Wawer, Genowefa Anna Wawer, Mateusz Wiliński, Janusz
Kocki. Increased gene expression of SOX2, POU5F1 and BIRC5 in human breast milk stem cells after
Cesarian section (praca w recenzji)

Wybrane doniesienia naukowe obejmujące tematykę komórek macierzystych (po uzyskaniu
stopnia doktora):
1.

Paulina Gil-Kulik, Joanna Wawer, Janusz Kocki. Influence of the labor course and characteristics of
the mother and newborn on the expression of selected genes from the IAP family in mesenchymal stem
cellsof the umbilical cord blood. 7th Lublin International Medical Congress, 26-28 November 2020.

2.

Paulina Gil-Kulik, Alicja Petniak, Agnieszka Wilińska, Joanna Wawer, Janusz Kocki. Rola ekspresji
genów z rodziny PARP w komórkach macierzystych mleka kobiecego. 19.11.2020 – Lublin – Nauka Bez
Barier. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom. Medycyna Personalizowana

3.

Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Agnieszka Wilińska, Rafał Szymanowski, Janusz Kocki. Wpływ
modyfikacji podłoża hodowlanego na różnicowanie ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych
w kierunku komórek tkanki chrzęstnej. 19.11.2020 – Lublin – Nauka Bez Barier. V Ogólnopolska
Konferencja Naukowa. Genom. Medycyna Personalizowana

4.

Paulina Gil-Kulik, Alicja Petniak, Agnieszka Wilińska. Immunofenotyp komórek macierzystych
pochodzących z mleka matki. W: VII Forum Młodych Naukowców: Nauki przyrodnicze i medyczne.
Lublin, 12.09.2020.

5.

Paulina Gil-Kulik, Joanna Wawer, Janusz Kocki. Wpływ przebiegu ciąży i porodu na jakość komórek
macierzystych sznura pępowiny. W: NOMAD - Novel Medical & Diagnostic Procedures: Ogólnopolska
Konferencja szkoleniowo - naukowa dla studentów i młodych naukowców. Lublin, 6-7 marca 2020.

6.

Małgorzata Świstowska, Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki. Funkcja i mechanizm działania cząsteczek
microRNA w komórkach macierzystych. W: VI Konferencja: Zachowania prozdrowotne studentów
i uczniów szkół średnich. Lublin, 17 kwietnia 2019.

7.

Paulina Gil-Kulik, Małgorzata Świstowska, Patrycja Działak, Aneta Kowal, Karolina Bieńko, Jolanta
Karwat, Maria Cioch, Janusz Kocki. Ocena wpływu hodowli komórkowej na ekspresję genu DIABLO
w hematopoetycznych komórkach macierzystych. W: VI Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo
Żywność Zdrowie. Lublin, 25.05.2019.
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8.

Małgorzata Świstowska, Paulina Gil-Kulik, Maria Cioch, Janusz Kocki. Wpływ krótkoterminowej
hodowli komórkowej na ekspresję genu SOX2 w hematopoetycznych komórkach macierzystych. W: VI
Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w praktyce”. Lublin, 4-5 kwietnia 2019.

9.

Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki. Zaangażowanie białek z rodziny PARP w biologię komórek
macierzystych. W: VI Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo Żywność Zdrowie. Lublin,
25.05.2019.

10. Paulina Gil-Kulik, Marcin Czop, Piotr Chomik. Ocena ekspresji genu surwiwiny w komórkach
pochodzących z mleka kobiecego - doniesienie wstępne. W: X Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa TYGIEL 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 17-18 marca 2018.
11. Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska, Monika Czuba, Arkadiusz Krzyżanowski,
Maria Cioch, Janusz Kocki. Ocena ekspresji genu XAF1 w ludzkich komórkach macierzystych. W: IV
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: Genomniepełnosprawność- edukacja- pacjent- technologie. Lublin, 27-28.11.2018.
12. Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska, Agnieszka Wilińska, Mateusz Wiliński,
Janusz Kocki. Pluripotencjalne komórki macierzyste mleka kobiecego. W: V Konferencja Zachowania
prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 27 marca 2018.
13. Małgorzata Świstowska, Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki. Rola białka SOX2 podczas embriogenezy.
W: V Konferencja: Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 27 marca
2018.
14. Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Janusz Kocki. Rola IAPs w komórkach pochodzących z mleka
kobiecego. W: V Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo Żywność Zdrowie. Lublin, 26 maja 2018
15. Paulina Gil-Kulik, Monika Czuba, Jolanta Karwat, Janusz Kocki. Analiza ekspresji genu BIRC5
w hematopoetycznych komórkach macierzystych. W: IV Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo
Żywność Zdrowie. Lublin, 27 maja 2017.
16. Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Joanna Wawer, Karol Ruszel. Clinical utility of breast milk cells.
International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and
Students. Lublin, 01-03 December 2017.
17. Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Janusz Kocki. Prognostyczne i diagnostyczne znaczenie surwiwiny.
W: IV Konferencja: Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 7 kwietnia
2017.
18. Anna Tylutki, Magdalena Paziewska, Paulina Gil-Kulik. Wielokierunkowe działanie surwiwiny
w komórkach ludzkich. W: IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017:
Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Lublin, 18-19 marca 2017
19. Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki. Znaczenie wybranych inhibitorów apoptozy rodziny IAP
w mezenchymalnych komórkach macierzystych człowieka. W: V Ogólnopolska Konferencja NaukowoSzkoleniowa: Lubelskie Dni Promujące Zdrowie: „Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program
Zwalczania Grypy”. Lublin, 1-2 czerwca 2017.
20. Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Piotr Chomik, Monika Czuba, Marcin Czop, Joanna Wawer,
Janusz Kocki. The physiological role of survivin in hematopoietic cells. W: III Ogólnopolska
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia.
Lublin, 23-25 listopada 2016.
21. Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Janusz Kocki. Nowotworowe komórki macierzyste
jako potencjalny cel terapii przeciwnowotworowej. W: III Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo
Żywność Zdrowie. Lublin, 21 maja 2016.
22. Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Piotr Chomik, Natalia Frączek, Lidia Kotuła. Okołoporodowe
komórki macierzyste - jak wykorzystać ich potencjał? W: III Konferencja: Zachowania prozdrowotne
studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 21 kwietnia 2016.

Wybrane doniesienia naukowe obejmujące tematykę komórek macierzystych przed uzyskaniem
stopnia doktora:
1.

Paulina Gil-Kulik, Natalia Frączek, Jolanta Karwat, Karolina Gil, Lidia Kotuła, Janusz Kocki.
Ekspresja wybranych inhibitorów apoptozy (IAP) w hematopoetycznych komórkach macierzystych.
W: Drugie Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo Żywność Zdrowie. Lublin, 27.06.2015.

2.

Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Alicja Petniak, Karolina Gil, Janusz Kocki.
Inhibitory apoptozy ich znaczenie w komórkach macierzystych. W: II Konferencja: Zachowania
prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich. Lublin, 31 marca 2015.

3.

Paulina Gil-Kulik, Karolina Gil, Katarzyna Kulisz, Janusz Kocki. The family of Inhibitor of Apoptosis
Proteins - IAPs and their clinical apply. W: VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL
2015: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Lublin, 21-22 marca 2015.

4.

Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Małgorzata Świstowska, Karolina
Knap-Czop, Karolina Gil, Janusz Kocki. Mezenchymalne komórki macierzyste - nadzieja medycyny
regeneracyjnej i transplantologii. W: II Konferencja: Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów
szkół średnich. Lublin, 31 marca 2015.

5.

Lidia Kotuła, Jarosław Kotuła, Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Alicja Petniak. Rodzaje krążących
komórek macierzystych we krwi obwodowej człowieka. W: Drugie Forum Młodych Przyrodników:
Rolnictwo Żywność Zdrowie. Lublin, 27.06.2015.

6.

Alicja Petniak, Piotr Chomik, Karolina Knap-Czop, Paulina Gil-Kulik, Karolina Gil, Jolanta Karwat,
Lidia Kotuła, Janusz Kocki. Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej metody izolacji i hodowli. W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Medycyna
Personalizowana, Genom - Architektura - Szkoła - Design. Lublin, 11-13 grudnia 2014.

7.

Małgorzata Filas, Piotr Chomik, Agnieszka Wojcieszek, Mateusz Wiliński, Paulina Gil-Kulik,
Karolina Knap-Czop, Janusz Kocki. Wykorzystanie cytometrii przepływowej do izolacji komórek
macierzystych oraz frakcji leukocytów przy użyciu sortera MoFlo XDP. W: V Lubelskie Sympozjum
Doktorantów Nauk Farmaceutycznych. Otwarte Seminarium Uczestników Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich. Lublin, 12 czerwca 2014.

8.

Piotr Chomik, Małgorzata Filas, Agnieszka Wojcieszek, Mateusz Wiliński, Paulina Gil-Kulik, Alicja
Niedojadło, Janusz Kocki. Wykorzystanie systemu xcellence rt do obrazowania mezenchymalnych
komórek macierzystych w czasie rzeczywistym. W: V Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk
Farmaceutycznych. Otwarte Seminarium Uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
Lublin, 12 czerwca 2014.
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Alicja Niedojadło, Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Magdalena Sawiuk, Janusz Kocki.
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste - nowa szansa rozwoju medycyny regeneracyjnej
i transplantologii. W: III Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych. Otwarte
Seminarium Uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Lublin, 20 czerwca 2013

Prowadzone przeze mnie badania nad analizą fenotypową oraz genetyczną komórek
macierzystych pobranych z różnych źródeł powstały w ramach współpracy z:


Pathology and Laboratory Medicine, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School in
New Brunswick, NJ, USA,



Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego,



Kliniką Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,



Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,



Kliniką Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie,



Kliniką

Hematoonkologii

z

Transplantacją

Szpiku

Uniwersytetu

Medycznego

w Lublinie,


Kliniką Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



Firmą „Biomed Lublin”

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną
realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,
w szczególności zagranicznej.

5.1 Zainteresowania naukowo-badawcze
W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie badaniem znaczenia ekspresji wybranych genów
zaangażowanych w regulację mechanizmów programowanej śmierci, genów z rodziny polimeraz
poli(ADP)ryzbozy, zaangażowanych w patomechanizm niedotlenienia oraz genów kodujących główne
czynniki

pluripotencji

w

komórkach

macierzystych,

patologii

niedokrwiennej,

chorobach

nowotworowych oraz chorobach zapalnych.

A) Badania nad ekspresją genów zaangażowanych w regulację mechanizmów
programowanej śmierci
Od roku akademickiego 2009/2010 roku jako studentka IV roku analityki medycznej i członek
Studenckiego Koła Naukowego przy Samodzielnej Pracowni Genetyki Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie rozpoczęłam badania nad zaangażowaniem genów z rodziny inhibitorów
apoptozy IAP w procesy onkogenezy. Część badań stanowiła podstawę mojej pracy magisterskiej pt.
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Badanie ekspresji genu BIRC6 w ostrych białaczkach, którą obroniłam w czerwcu 2011 roku.
W kolejnych latach, jako doktorantka w Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie kontynuowałam badania nad ekspresją genów regulujących proces apoptozy w chorobach
nowotworowych (nowotwory piersi, nowotwory układu krwiotwórczego), chorobach zapalnych
(miażdżyca, choroby zapalne jelit), zaburzeniach psychiatrycznych (schizofrenia, anoreksja), a także
komórkach macierzystych (pochodzących ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej, galarety Wharton’a,
krwi obwodowej, tkanki tłuszczowej oraz mleka kobiecego).
W ramach prowadzonych badań współpracowałam z:


Zakładem Genetyki Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,



Katedrą Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,



Katedrą Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie,



Katedrą i Zakładem Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,



Kliniką Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie,



Kliniką Hematoonkologii z Transplantacją Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,



Kliniką Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz



Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.



I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego
w Lubinie



Katedrą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wyniki prowadzanych badań nad zaangażowaniem członków rodziny IAP i BCL2
w patomechanizm chorób zapalnych i nowotworowych, a także zaburzeń psychiatrycznych zostały
zaprezentowane w formie 9 prac pełnotekstowych oraz 21 doniesień zjazdowych, w tym 3 prace
zostały nagrodzone:
Artykuły naukowe:
1.

Paulina Gil-Kulik, Aleksandra Kaczmarzewska, Katarzyna Wojno, Ewa Korenik, Maria Cioch, Janusz
Kocki. Badanie ekspresji genu BIRC6 w ostrych białaczkach człowieka. W: Wybrane uwarunkowania
medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Red. Anna Bogucka-Kocka, Marcin Feldo,
Janusz Kocki Lublin 2011, Polihymnia, s. 301-316, 978-83-7270-969-1.

2.

Ewa Korenik, Paulina Gil-Kulik, Katarzyna Wojno, Aleksandra Kaczmarzewska, Maria Cioch, Janusz
Kocki. Badanie ekspresji genów XAF i XIAP w ostrych białaczkach człowieka. W: Wybrane
uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Red. Anna BoguckaKocka, Marcin Feldo, Janusz Kocki Lublin 2011, Polihymnia, s. 285-300.

3.

Paulina Gil-Kulik, Alicja Niedojadło, Marcin Feldo, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Piotr Chomik, Ilona
Dudek, Małgorzata Filas, Agnieszka Wojcieszek, Tomasz Zubilewicz, Anna Bogucka-Kocka, Janusz
Kocki*. The gene expression of class III inhibitors of apoptosis in arteriosclerotic disease. Pol. J.
Public Health 2014 t. 124 nr 1 s. 38-41, DOI: 10.2478/pjph-2014-0008.

4.

Piotr Chomik, Paulina Gil-Kulik, Małgorzata Filas, Agnieszka Wojcieszek, Mateusz Wiliński, Jolanta
Karwat, Lidia Kotuła, Alicja Niedojadło, Marcin Czop, Anna Bogucka-Kocka, Maria Cioch, Ryszard
Pluta, Janusz Kocki*. The expression BIRC6 gene in patients with chronic lymphocytic leukemia - a
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preliminary study. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2014 vol. 27 nr 3 s. 179-182, DOI: 10.1515/cipms-20150011.
5.

Anna Tylutki, Magdalena Paziewska, Paulina Gil-Kulik*. Wielokierunkowe działanie surwiwiny
w komórkach ludzkich. W: Związki biologiczne czynne w medycynie i ochronie zdrowia - przegląd
zagadnień. Red. Edyta Bajek, Kamil Maciąg Lublin 2017, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 246255.

6.

Paulina Gil-Kulik*, Aneta Kowal, Karolina Bieńko, Patrycja Działak, Andrzej Kulesza, Marcin
Mazurek, Elżbieta Kulec, Agnieszka Dziarmaga, Aleksandra Madej, Dorota Filipczak, Piotr Chomik,
Joanna Wawer, Genowefa A. Wawer, Maria Cioch, Mariusz Jojczuk, Adam Nogalski, Janusz Kocki.
The POU5F1 gene expression in human leukemia cells. TEKA Arch. Comm. Med. Sci. 2018 vol. 6 nr 1
s. 37-41.

7.

Aneta Kowal, Karolina Bieńko, Patrycja Działak, Paulina Gil-Kulik*, Marcin Feldo, Janusz Kocki.
Ocena ekspresji genu XAF1w limfocytach krwi pacjentów z miażdżycą. W: Problematyka z zakresu
medycyny i nauk pokrewnych - przegląd i badania. T. 1 Red. Monika Maciąg, Alicja Danielewska
Lublin 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 7-19.

8.

Kinga Szymona, Ewa Dudzińska, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik,
Małgorzata Świstowska, Gałaszkiewicz Joanna*, Janusz Kocki. Analiza ekspresji genów apoptozy:
BAX, BCL2, BIRC6, CASP3, CASP9 w pierwszym epizodzie schizofrenii. Psychiatr. Pol. 2019 vol. 53
nr 6 s. 1293-1303.

9.

Ewa Dudzińska*, Kinga Szymona, Paulina Gil-Kulik, Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska,
Magdalena Gryzińska, Janusz Kocki. Imbalance of controlled death in peripheral blood lymphocytes in
Crohn’s disease and ulcerative colitis. Med. Lith. [online] 2019 vol. 55 nr 6 [art. nr] 231, s. 1-11.

Wybrane doniesienia naukowe:
1.

Paulina Gil-Kulik, Marcin Feldo, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, A. Niedojadło, K. Gil, M. Sawiuk, A.
Bielawski, Tomasz Zubilewicz, Anna, Bogucka-Kocka, Janusz Kocki. Badania ekspresji genu BIRC6
u pacjentów z miażdżycą. W: IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10-13 września 2013 r.

2.

Paulina Gil-Kulik, Marcin Feldo, Jolanta Karwat, Alicja Niedojadło, Lidia Kotuła, Piotr Chomik,
Agnieszka Wojcieszek, Małgorzata Filas, Mateusz Wiliński, Janusz Kocki. Rola inhibitorów apoptozy
w procesie miażdżycowym. W: Pierwsze Forum Młodych Przyrodników: Rolnictwo - Żywność Zdrowie. Lublin, 14 czerwca 2014 r.

3.

Paulina Gil-Kulik, Lidia Kotuła, Jolanta Karwat, Alicja Petniak, Piotr Chomik, Agnieszka Wojcieszek,
Mateusz Wiliński, Małgorzata Świstowska, Marcin Czop, Anna Bogucka-Kocka, Maria Cioch, Janusz
Kocki. Rola inhibitorów apoptozy w przewlekłej białaczce limfocytowej. W: II Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Medycyna Personalizowana, Genom - Architektura - Szkoła Design. Lublin, 11-13 grudnia 2014 r.

4.

Paulina Gil-Kulik, Elżbieta Majewska, Martyna Markowska, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła, Alicja
Petniak, Maria Cioch, Janusz Kocki. Ekspresja wybranych genów z I grupy inhibitorów apoptozy IAP
w ostrych białaczkach. W: VI Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz
z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu. Lublin, 24 kwietnia 2015 r.

W latach 2011-2016 roku uczestniczyłam w badaniach dotyczących zaangażowania ekspresji
wybranych genów związanych z mechanizmem śmierci komórek w patologię niedokrwienną,
prowadzonych we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.
Mossakowskiego PAN w Warszawie. W ramach prowadzonych badań dokonano oceny ekspresji
wybranych genów związanych z apoptozą, autofagią i mitofagią, na poziomie mRNA w modelu
zwierzęcym, w mózgu szczurów po indukowanym niedokrwieniu. Badania dotyczyły także problemu
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dysregulacji prekursorowego białka amyloidu beta, beta sekretazy oraz genów preseniliny 1
i preseniliny

2

w

hipokampie

poddanym

przejściowemu

indukowanemu

niedokrwieniu.

Zaobserwowane znaczne rozregulowanie ekspresji badanych genów, ich zaangażowanie w odpowiedź
komórek nerwowych, prawdopodobnie związane jest patomechanizmem choroby Alzheimera.
Badania te zostały zaprezentowane w formie 4 artykułów naukowych oraz jednego doniesienia
zjazdowego:
Artykuły naukowe:
1.

Janusz Kocki, Marzena Ułamek-Kozioł, Anna Bogucka-Kocka, Sławomir Januszewski, Mirosław
Jabłoński, Paulina Gil-Kulik, Judyta Brzozowska, Alicja Petniak, Wanda Furmaga-Jabłońska, Jacek
Bogucki, Stanisław J. Czuczwar, Ryszard Pluta*. J. Dysregulation of amyloid-β protein precursor, βsecretase, presenilin 1 and 2 genes in the rat selectively vulnerable CA1 subfield of hippocampus
following transient global brain ischemia. J. Alzheimers Dis. 2015 vol. 47 nr 4 s. 1047-1056, DOI:
10.3233/JAD-1502993,920

2.

Ryszard Pluta*~, Janusz Kocki~, Marzena Ułamek-Kozioł~, Anna Bogucka-Kocka, Paulina GilKulik, Sławomir Januszewski, Mirosław Jabłoński, Alicja Petniak, Judyta Brzozowska, Jacek Bogucki,
Wanda Furmaga-Jabłońska, Stanisław J. Czuczwar*. Alzheimer-associated presenilin 2 gene is
dysregulated in rat medial temporal lobe cortex after complete brain ischemia due to cardiac
arrest. Pharmacol. Rep. 2016 vol. 68 nr 1 s. 155-161, DOI: 10.1016/j.pharep.2015.08.0022,587

3.

Ryszard Pluta*, Janusz Kocki, Marzena Ułamek-Kozioł, Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Sławomir
Januszewski, Jacek Bogucki, Mirosław Jabłoński, Judyta Jabłońska-Brzozowska, Wanda FurmagaJabłońska, Anna Bogucka-Kocka^, Stanisław J. Czuczwar^. J. Discrepancy in expression of β-secretase
and amyloid-β protein precursor in Alzheimer-related genes in the rat medial temporal lobe cortex
following transient global brain ischemia. Alzheimers Dis. 2016 vol. 51 nr 4 s. 1023-1031, DOI:
10.3233/JAD-1511023,731

4.

Marzena Ułamek-Kozioł, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik,
Sławomir Januszewski, Jacek Bogucki, Mirosław Jabłoński, Wanda Furmaga-Jabłońska, Judyta
Jabłońska-Brzozowska, Stanisław J. Czuczwar^, Ryszard Pluta*^. Dysregulation of autophagy,
mitophagy, and apoptotic genes in the medial temporal lobe cortex in an ischemic model of Alzheimer's
disease. J. Alzheimers Dis. 2016 vol. 54 nr 1 s. 113-121, DOI: 10.3233/JAD-1603873,

Doniesienie naukowe:
Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Marzena Ułamek-Kozioł, Jacek Bogucki, Mirosław Jabłoński,
Wanda Furmaga-Jabłońska, Judyta Brzozowska, Alicja Petniak, Paulina Gil-Kulik, Sławomir
Januszewski, Ryszard Pluta, Stanisław J. Czuczwar. Ocena ekspresji wybranych genów związanych z
chorobą Alzheimera w korze skroniowej po całkowitym niedokrwieniu mózgu u szczura. W: III
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: Genom-CzłowiekŚwiat-Zagrożenia. Lublin, 23-25 listopada 2016.
B)

Badania ekspresji genów z rodziny PARP

Od roku 2012 zajmuję się także analizami mającymi na celu ocenę ekspresji genów z rodziny
PARP w komórkach nowotworowych, prawidłowych komórkach macierzystych szpiku, a także
w komórkach krwi obwodowej pacjentów z miażdżycą tętnic. W ramach prowadzonych badań
otrzymałam 2 wyróżnienia: Stypendium w ramach projektu „Specjalizacja i Kompetencje – Program
Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, za projekt badawczy pt. „Badania nad
zaangażowaniem enzymu PARP-1 w procesy nowotworzenia” (projekt realizowany w latach 20122013) oraz „Stypendium Naukowe dla Doktorantów II” Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, za
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projekt badawczy pt. „Badania nad ekspresją genu polimerazy Poli(ADP-rybozy)-1 w komórkach
nowotworowych szpiku oraz komórkach macierzystych szpiku” (projekt realizowany w latach 20132014).
Doniesienia naukowe:
1.
2.
3.

Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Lidia Kotuła. Polimeraza Poli (ADP-rybozy)-1 i jej udział
w patomechanizmie chorób nowotworowych. W: I Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk
Farmaceutycznych. Lublin, 29 czerwca 2012.
Paulina Gil-Kulik. Polimeraza poli(ADP-rybozy)-1 i jej udział w patomechanizmie wybranych chorób.
2013 (dostęp: http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty8/art/Gil-Kulik_Paulina_art.pdf).
Marcin Mazurek, Dorota Filipczak, Aleksandra Madej, Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki. Analiza
ekspresji genu PARP1 u pacjentów z miażdżycą. W: III Konferencja LTSAM. Lublin, 30-31.05.2015.

Od 2015 roku kontynuuję badania nad zaangażowaniem ekspresji genów z rodziny PARP
w patologię niedokrwienną czego owocem jest opublikowana w 2019 roku monografia autorska:
Paulina Gil-Kulik, Znaczenie ekspresji wybranych genów rodziny PARP u pacjentów z epizodami
niedotlenienia/niedokrwienia, 2019; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Skład, druk, oprawa:
Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., ISBN 978-83-7847-600-9, s. 187

W swojej monografii zaprezentowałam wyniki badań ekspresji 14 genów z rodziny PARP
w komórkach krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej u 219 pacjentów z niedotlenieniem
i niedokrwieniem

OUN.

Są

to

pierwsze

nigdy

dotąd

nieopisywane

wyniki

połączenia

niedokrwienia/niedotlenienia u noworodków (krew pępowinowa i krew obwodowa) i dorosłych po
udarze – jako wspólna patogeneza- tym cenniejsze, że przedstawiają trendy dotychczas nieznane
w piśmiennictwie.

Zaangażowanie

PARP1

w

niedokrwienie

mózgu

jest

dość

dobrze

udokumentowane, niewiele wiadomo na temat roli pozostałych białek rodziny PARP w uszkodzeniach
niedokrwienno-reperfuzyjnych. Nikt wcześniej nie badał jednocześnie, aż 14 genów z rodziny PARP
we krwi obwodowej u ludzi w kontekście niedotlenienia i niedokrwienia. Jest to pierwsze doniesienie,
w którym zaprezentowałam, nieznane dotąd zależności ekspresji z genów z rodziny PARP z cechami
klinicznymi pacjentów oraz wynikami badań laboratoryjnych. W swojej pracy wykazałam między
innymi, że zwiększona ekspresja genów PARP2, PARP4, PARP8, PARP9, PARP11, PARP12,
PARP15 i PARP16 towarzyszy stanom prozakrzepowym. Zaobserwowałam, że istnieją silne ujemne
zależności poziomów ekspresji genów PARP1, PARP2, PARP3, PARP10, PARP11, PARP12, PARP14
i PARP15 z poziomami lipidów, co sugeruje nieznane dotąd zaangażowanie PARP w metabolizm
lipidów. Ponadto przeprowadzone badania jako pierwsze wykazały istnienie silnych dodatnich
zależności poziomów ekspresji genów PARP3, PARP6, PARP7, PARP8, PARP9, PARP10 i PARP16
od wartości skali NIHSS oceniającej stan kliniczny pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala.
W swojej pracy zaobserwowałam liczne korelacje ekspresji genu PARP8, którego funkcje nie były do
tej pory znane, z cechami klinicznymi oraz wynikami badań laboratoryjnych pacjentów z grup
badanych, które wskazują na ważną rolę tego genu w patologii niedokrwiennej, stanie zapalnym
i patomechanizmie chorób sercowo-naczyniowych. Wykazałam także, że ekspresja genów PARP1,
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PARP2 i PARP3 w komórkach krwi pępowinowej towarzyszy okołoporodowym nieprawidłowościom
takim jak niedotlenienie okołoporodowe, zaburzenia oddychania, opętlenie noworodka za szyję, niska
masa urodzeniowa noworodka, wczesny wiek ciąży, długi II okres porodu.
Obecnie kontynuuję badania nad rodziną PARP w komórkach macierzystych pochodzących
z mleka

kobiecego,

mezenchymalnych

komórkach

macierzystych

sznura

pępowiny

oraz

hematopoetycznych komórkach macierzystych krwi pępowinowej. W 2020 roku zgłosiłam kolejną
pracę w tematyce zaangażowania rodziny PARP w biologię komórek macierzystych pochodzących
z mleka matki:
Paulina Gil-Kulik [autor korespondencyjny]*, Ewa Dudzińska, Marzena Kostuch, Joanna Wawer,
Genowefa Anna Wawer, Jolanta Karwat, Mansur Rahnama and Janusz Kocki. Increased expression of
PARP1, PARP2, PARP3, GAPDH, and SEPP genes in human colostrum cells compared to the cells derived
from later milk, Journal Of Obstetric Gynecologic And Neonatal Nursing: J20-367. (praca po recenzji w
trakcie korekty)

W ramach badań prowadzonych nad zaangażowaniem PARP w patologię niedokrwienną oraz biologię
komórek macierzystych współpracowałam z następującymi jednostkami:


Oddziałem

Neurologicznym

Pododdziałem

Udarowym

Wojewódzkiego

Szpitala

Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,


Kliniką Patologii Noworodków i Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie



Kliniką Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4
w Lublinie.



Badania nad ekspresją PARP1 w komórkach szpiku kostnego w ramach projektu Stypendium
Naukowe dla Doktorantów II prowadziłam we współpracy z firmą „Biomed Lublin”.

5.2 Współpraca naukowa
Od 2011 roku jestem członkiem komitetu organizacyjnego interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Genom”, organizowanej cyklicznie we współpracy z:


Katedrą Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej



Centrum Ecotech-Complex, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie



Fundacja Polskiej Akademii Nauk



Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine



Lubelskim Towarzystwem Naukowym



Pracownią Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie



Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczna im. Bolesława Prusa



Zakładem Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie



Katedrą i Zakładem Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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Kliniką Endokrynologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



Kliniką Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



Lubelskim Towarzystwem Studentów Analityki Medycznej



Katedrą i Zakładem Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



Wydziałem Turystyki i Zdrowia oraz Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej



Katedrą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie



Zakładem Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących
naukę lub sztukę.
6.1 Działalność dydaktyczna


Od 2011 roku jestem zaangażowana w działalność dydaktyczną Zakładu Genetyki Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzę zajęcia praktyczne (laboratoria, ćwiczenia)
oraz teoretyczne (seminaria, wykłady) z genetyki klinicznej, genetyki medycznej, embriologii
z genetyką, metodologii badań diagnostyczno-laboratoryjnych, nutrigenomiki, biologii
z genetyką oraz nauki o człowieku ze studentami kierunków polskojęzycznych: lekarskiego,
analityki

medycznej,

biomedycyny,

pielęgniarstwa,

położnictwa,

dietetyki,

zdrowia

publicznego, lekarsko-dentystycznego oraz zajęcia z genetyki klinicznej i biologii z genetyką
ze studentami kierunków anglojęzycznych: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.


Uczestniczyłam w przygotowaniu programu zajęć oraz jestem koordynatorem przedmiotu
genetyka medyczna dla studentów kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.



Zostałam powołana przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie do pełnienia funkcji koordynatora przedmiotu Metodologia badań diagnostycznolaboratoryjnych w zakresie genetyki dla studentów I i II roku studiów II stopnia na kierunku
biomedycyna

oraz

koordynatora

przedmiotu

Genetyka

kliniczna

ds.

studentów

anglojęzycznych na kierunku lekarskim na lata 2020-2024.


Zostałam także powołana na koordynatora przedmiotu Biologia z elementami Genetyki
i Immunologii dla studentów kierunku higiena stomatologiczna na Wydziale Lekarskodentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
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Od 2011 roku jestem opiekunem Sekcji Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Studenckiego
Koła Naukowego przy Zakładzie Genetyki Klinicznej. Pod moją opieką studenci SKN
w latach

2011-2021

przygotowali

93

wystąpienia

na

konferencjach

krajowych

i międzynarodowych, w tym 26 prac nagrodzonych oraz 21 publikacji pełnotekstowych.
Ponadto od 2014 roku pod moją opieką studenci SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej
organizują coroczną edycję konferencji „Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół
średnich”.


W latach 2012-2015 pełniłam rolę opiekuna 6 prac magisterskich, w latach 2016-2021
promotora 5 prac magisterskich i jednej pracy licencjackiej, studentów z kierunków: analityka
medyczna, kosmetologia i farmacja.



Byłam promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich:
o

dr Jagody Abramek, Tytuł rozprawy: „Wpływ dichlorooctanu sodu (DCA) na
ekspresję genów związanych z procesem apoptozy w komórkach linii wywodzących się
z układu hematopoetycznego człowieka” Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozprawa obroniona
w czerwcu 2016 roku.

o

dr Barbary Kozak, Tytuł rozprawy: „Znaczenie genetycznych testów skierowanych
bezpośrednio do konsumenta w medycynie spersonalizowanej” I Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozprawa
obroniona w maju 2019 roku.

6.2 Działalność organizacyjna i popularyzująca naukę


Brałam aktywny udział w organizacji 23 konferencji naukowych, w tym jednej konferencji
międzynarodowej.



Byłam członkiem komitetu naukowego 9 krajowych konferencji naukowych.



Jestem organizatorem licznych sesji i warsztatów naukowych, w tym organizatorem
warsztatów w trakcie 3 konferencji międzynarodowych.



Od 2012 roku biorę udział w corocznej organizacji projektów w ramach Lubelskiego
Festiwalu Nauki. W latach 2012-2020 przygotowałam i zrealizowałam 22 projekty w ramach
Festiwalu, w tym 5 projektów piknikowych.



Od 2013 roku jestem współorganizatorem oraz członkiem Komisji Konkursowej corocznej
edycji Konkursu Wiedzy Genetycznej dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa
Lubelskiego.



Od 2013 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz od 2012 roku
jestem członkiem Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych.
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Od 2011 roku jako doktorant byłam uczestnikiem projektu „Wyposażenie innowacyjnych
laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób
cywilizacyjnych i nowotworowych”.



Byłam recenzentem w Czasopiśmie Nauki Przyrodnicze ISSN 2353-13-71.



Od 2010 roku biorę udział w organizacji corocznej edycji balu charytatywnego „Na 47…
chromosomów” dla dzieci z wadami genetycznymi.

7. Pozostałe informacje
7.1 Wybrane szkolenia
Brałam udział w licznych szkoleniach z technik i metod badawczych, między innymi:


Ocena cytometryczna za pomocą systemu ScanR (Manoel Veiga Gutierrez oraz Daniel
Bemmer – Olympus, luty 2018),



Ocena komórek za pomocą systemu EVOS Microscope and Counters (ThermoFisher
Scientific, kwiecień 2018),



Planowanie procedur i doświadczeń, wykonywanie procedur oraz postępowanie ze
zwierzętami laboratoryjnymi (Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, styczeń 2018),



Bioinformatyczna analiza danych (Samuel Thoraval – ThermoFisher Scientific, czerwiec
2017),



Ocena komórek nowotworowych we krwi krążącej za pomocą systemu Ion Torrent™
LiquidBiopsy™ Platform (Tibor Füle – ThermoFisher Scientific, grudzień 2016),



Sekwencjonowanie metodą NGS za pomocą Ion PGM System, Ion Chef System oraz Ion
GeneStudio S5 System (Benedicte Chareyre – ThermoFisher Scientific, luty 2016),



Badanie ekspresji genów metodą qPCR systemami: „StepOnePlus”, „QuantStudio12K qPCR”,
„MicroRNA OpenArray”, a także metodą „Digital PCR” (Tibor Füle – ThermoFisher
Scientific, grudzień 2015),



Izolacja mezenchymalnych komórek macierzystych (zespół Prof. Pojdy – Pracownia
Inżynierii Komórkowej i Banku Komórek Macierzystych Centrum Onkologii-Instytutu
w Warszawie, czerwiec 2014),



Analiza cytometryczna z użyciem cytometru Navios oraz MoFlo XDP (Roman Pińkowski –
Beckman Coulter, listopad 2012),



System mikroskopowej mikrodysekcji CellCut Plus (Olympus, maj 2012),



Sortowanie komórkowe (Roman Pińkowski – Beckman Coulter, maj 2012).

7.2 Nagrody i wyróżnienia
Za wkład w działalność naukowo-badawczą zostałam uhonorowana:
Strona 24 z 26

Dr n. med. Paulina Gil-Kulik



Autoreferat

W 2012 roku stypendium w ramach projektu „Specjalizacja i Kompetencje – Program
Rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.



W 2013 roku otrzymałam wyróżnienie w ramach projektu systemowego „Stypendia Naukowe
dla Doktorantów II” Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,



W 2013 roku byłam laureatką Konkursu – aktywna działalność naukowa, w ramach projektu
„Stypendia naukowe dla doktorantów II”.



W 2014 roku otrzymałam wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin z „Miejskiego Programu
Stypendialnego dla Studentów i Doktorantów”.



W

latach

2012-2015

czterokrotnie

otrzymałam

stypendium

Rektora

Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie dla Najlepszych Doktorantów.


W latach 2014-2020 czterokrotnie byłam laureatką stypendium z Własnego Funduszu
Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.



W 2017 roku praca pt. Dysregulation of Amyloid-β Protein Precursor, β-secretase, presenilin
1 and 2 genes in the rat selectively vulnerable CA1 subfield of hippocampus following
transient global brain ischemia, której jestem współautorem otrzymała Nagrodę Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.



W 2019 roku otrzymałam Nagrodę Rektora III stopnia za osiągniecia naukowe w 2018 roku.



W 2020 roku otrzymałam Nagrodę Rektora I stopnia za osiągniecia naukowe w 2019 roku.



W latach 2011-2021 otrzymałam 15 nagród/wyróżnień za prace, których byłam autorem lub
współautorem, wygłaszane na konferencjach naukowych.



W latach 2011-2021, 26 prac studenckich, których byłam opiekunem, wygłaszanych na
konferencjach naukowych, otrzymało nagrodę lub wyróżnienie.

7.3 Podsumowanie osiągnięć naukowych
Liczba wszystkich moich publikacji: 71, w tym:
27 prac oryginalnych, w tym 17 prac posiadających Impact Factor,
1 monografia autorska,
7 prac poglądowych, w tym 2 prace posiadające Impact Factor,
24 rozdziały w monografiach, w tym 2 w monografiach międzynarodowych
8 prac popularno – naukowych,
4 redakcje książki abstraktów
Całkowity Impact Factor (IF): 61,384 (w tym 55,682 po obronie doktoratu)
Całkowita liczba punktów MNiSW: 1361 (w tym 1231 po obronie doktoratu)
Liczba publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe: 6 (prace oryginalne)
Impact Factor publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe: 25,348; punktacja MNiSW: 520
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