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AUTOREFERAT 
 

1. Imię i Nazwisko. OLGA WESOŁOWSKA 

 

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

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 

 1994 – świadectwo dojrzałości, XI Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego we 

Wrocławiu 

 1994 – First Certificate in English 

 1997 – tytuł licencjata biotechnologii uzyskany na Wydziale Nauk Przyrodniczych 

Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie pracy „Termodynamiczne i strukturalne 

podstawy oddziaływań białko – białko” – opiekun prof. dr hab. J. Otlewski 

 1999 – tytuł magistra biotechnologii uzyskany na Wydziale Nauk Przyrodniczych 

Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie pracy „Analiza wpływu wysokich stężeń 

soli na aktywność chymotrypsyny. Pomiary kalorymetryczne” – promotor dr 

I. Krokoszyńska 

 2003 – tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskany 

na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

na podstawie pracy „Oddziaływanie potencjalnych modulatorów oporności 

wielolekowej z wybranymi składnikami błon komórkowych” – promotor dr hab. 

K. Michalak 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  

 

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biotechnologia, w roku 

1999 podjęłam studia doktoranckie w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

W roku 2003 zostałam zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej 

we Wrocławiu na stanowisku asystenta, a od roku 2004 do dzisiaj pracuję na stanowisku 

adiunkta. 

 

 

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. 

nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

a) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa),  

 

Osiągnięcie stanowi cykl siedmiu publikacji pod wspólnym tytułem „Wpływ związków 

wielopierścieniowych z grup fenotiazyn, flawonoidów i stilbenów na aktywność transporterów 

związanych z opornością komórek nowotworowych na chemioterapię”. Wszystkie prace 

opublikowane zostały w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, ich sumaryczny IF wynosi 

13,211 (137 punktów MNiSW). 
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4.1. Wesołowska O., Mosiądz D., Motohashi N., Kawase M., Michalak K. (2005) 

Phenothiazine maleates stimulate MRP1 transport activity in human erythrocytes. 

Biochim. Biophys. Acta 1720, 52–58. (IF = 4,224; poz. 14. w spisie publikacji) 

4.2. Wesołowska O., Molnar J., Ocsovszki I., Michalak K. (2009) Differential effect of 

phenothiazines on MRP1 and P-glycoprotein activity. In Vivo 23, 943-947. (IF = 

1,171; poz. 24. w spisie publikacji) 

4.3. Wesołowska O., Hendrich A. B., Łania–Pietrzak B., Wiśniewski J., Molnar J., 

Ocsovszki I., Michalak K. (2009) Perturbation of lipid phase of membrane is not 

involved in modulation of MRP1 transport activity by flavonoids. Cell. Mol. Biol. Lett. 

14, 199-221. (IF = 1,127; poz. 21. w spisie publikacji) 

4.4. Wesołowska O., Wiśniewski J., Środa K., Krawczenko A., Bielawska-Pohl A., 

Paprocka M., Duś D., Michalak K. (2010) 8-Prenylnaringenin is an inhibitor of 

multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1. Eur. J. 

Pharmacol. 644, 32-40. (IF = 2,737; poz. 25. w spisie publikacji) 

4.5. Wesołowska O., Wiśniewski J., Duarte N., Ferreira M.J.U., Michalak K. (2007) 

Inhibition of MRP1 transport activity by phenolic and terpenic compounds isolated 

from Euphorbia species. Anticancer Res. 27, 4127-4134. (IF = 1,414; poz. 20. 

w spisie publikacji) 

4.6. Wesołowska O., Wiśniewski J., Bielawska-Pohl A., Paprocka M., Duarte N., Ferreira 

M.J.U., Duś D., Michalak K. (2010) Stilbenes as multidrug resistance modulators and 

apoptosis inducers in human adenocarcinoma cells. Anticancer Res. 30, 4587-4593. 

(IF = 1,656; poz. 27. w spisie publikacji) 

4.7. Wesołowska O. (2011) Interaction of phenothiazines, stilbenes and flavonoids with 

multidrug resistance-associated transporters, P-glycoprotein and MRP1. Acta 

Biochim. Pol. 58, 433-448. (IF = 1,234; poz. 31. w spisie publikacji) 

 

Oświadczenia współautorów wszystkich prac zostały załączone. 

 

 

b) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

 

WSTĘP 

Nowotwory złośliwe są przyczyną ok. 12% zgonów na świecie, w krajach rozwiniętych 

proporcja ta wzrasta do ponad 20%. W Polsce nowotwory złośliwe stanowią drugą, 

po chorobach krążenia, przyczynę zgonów. Corocznie w naszym kraju stwierdza się ok. 130 

tys. nowych zachorowań i ok. 90 tys. zgonów spowodowanych nowotworami. Podkreślić 

należy, że ponad 40% osób umierających z powodu nowotworów złośliwych w Polsce 

stanowią osoby poniżej 65 roku życia, co pokazuje społeczną i ekonomiczną skalę problemu. 

Chemioterapia, w połączeniu z radioterapią i leczeniem chirurgicznym, stanowi jedno 

z najważniejszych narzędzi współczesnej medycyny w walce z nowotworami złośliwymi. 

Niestety narzędzie to często okazuje się nieskuteczne, gdyż komórki nowotworowe 

uodparniają się na stosowane leki cytostatyczne. Gdy oporność ta dotyczy jednocześnie 

wielu leków, odmiennych zarówno pod względem strukturalnym jak i funkcjonalnym, 
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nazywana jest opornością wielolekową (ang. multidrug resistance, MDR). Może ona być 

pierwotną właściwością komórek danego typu nowotworu lub też pojawiać się dopiero 

w wyniku terapii lekami cytostatycznymi. Oporność komórek nowotworowych na 

chemioterapię związana może być z pojawieniem się w nich wielu mechanizmów 

adaptacyjnych, takich jak: zmiany w transbłonowym transporcie leku, zmiany w jego 

metabolizmie, zmiany w cząsteczkach docelowych dla leku, zwiększona naprawa DNA, 

zmiany w szlakach regulacji cyklu komórkowego i apoptozy. 

Za główny mechanizm molekularny zjawiska oporności wielolekowej uważa się 

obecnie nadekspresję w komórkach opornych białek transportowych z nadrodziny 

transporterów ABC (ang. ATP-binding cassette). U ludzi zidentyfikowano do tej pory 48 

transporterów ABC, z czego 12 podejrzewanych jest o udział w transporcie leków. Tym 

niemniej, za zdecydowaną większość klinicznie istotnych przypadków zjawiska MDR 

odpowiada zwiększona ekspresja jedynie trzech białek: P-glikoproteiny (P-gp, ABCB1), 

białka MRP1 (ang. multidrug resistance-associated protein 1, ABCC1) oraz BCRP (ang. 

breast cancer resistance protein, ABCG2). Są to transportery o niezwykle szerokiej 

specyficzności substratowej, które ekspresjonowane są w błonie cytoplazmatycznej, a także 

w błonach niektórych organelli komórkowych. Transportery te zużywają energię pochodzącą 

z hydrolizy ATP na aktywne wypompowywanie leków cytostatycznych poza komórkę, tym 

samym obniżając wewnątrzkomórkowe stężenie leków poniżej poziomu toksycznego dla 

komórek, co umożliwia im przeżycie. Oporność na leki związana z nadekspresją 

transporterów ABC występuje nie tylko w komórkach nowotworowych, ale także 

w komórkach chorobotwórczych bakterii oraz grzybów. Z tego względu badania nad 

transporterami ABC są istotne z punktu zrozumienia mechanizmów lekooporności i jej 

zwalczania nie tylko w przypadku nowotworów, ale też całej gamy chorób infekcyjnych. 

W omawianej pracy zajmowałam się dwoma głównymi transporterami 

zaangażowanymi w zjawisko MDR u człowieka – P-glikoproteiną i białkiem MRP1. 

P-glikoproteina jest fizjologicznie ekspesjonowana w wielu ludzkich tkankach (w błonie 

apikalnej komórek), szczególnie pełniących funkcje wydzielnicze, wydalnicze lub barierowe 

(np. nabłonek jelitowy, bariera krew-mózg i in.). Prawdopodobną funkcją tego białka jest 

ochrona organizmu przed ksenobiotykami i kontrola ich wnikania do wielu narządów i tkanek. 

Specyficzność substratowa P-glikoproteiny jest niezwykle szeroka, jej substratami są m. in.: 

leki przeciwnowotworowe, leki przeciwgrzybicze, antybiotyki, detergenty i wiele innych. 

Wspólną cechą substratów P-glikoproteiny jest amfipatyczny charakter oraz obojętny lub 

dodatni ładunek w fizjologicznym pH. Białko MRP1 również obecne jest w wielu ludzkich 

tkankach, głownie w błonie podstawnobocznej spolaryzowanych warstw komórek. Jego rolą 

fizjologiczną jest prawdopodobnie udział w późnych stadiach detoksyfikacji komórkowej. 

MRP1 zostało zidentyfikowane jako transporter koniugatów związków organicznych 

z glutationem, a także glukuronianów i siarczanów ksenobiotyków. Specyficzność 

substratowa MRP1 i P-gp częściowo nakrywają się, jednakże niektóre leki 

przeciwnowotworowe mogą być transportowane przez MRP1 jedynie w obecności glutationu 

lub jako jego koniugaty. MRP1 preferuje substraty obojętne lub posiadające ujemny ładunek, 

ale nie transportuje kationów. Mechanizm molekularny, dzięki któremu oba transportery 

zdolne są do rozpoznawania tak niezwykle szerokiej gamy substratów nie jest obecnie 

do końca poznany. Podobnie nie jest znany dokładny mechanizm transbłonowego transportu 

leków przez te białka. 
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Jednym z głównych podejść do problemu oporności wielolekowej jest poszukiwanie 

substancji chemicznych zdolnych do farmakologicznej redukcji oporności poprzez 

zahamowanie aktywności transporterów zaangażowanych w MDR. Związki takie, zwane 

modulatorami MDR lub chemouczulaczami, same będąc nietoksyczne, powinny w sposób 

specyficzny (bez zaburzania innych procesów komórkowych) hamować wypompowywanie 

cytostatyków z komórek przez białka ABC, a tym samym doprowadzać do wzrostu 

wewnątrzkomórkowego stężenia leków do poziomu przywracającego ich efektywne działanie 

przeciwnowotworowe. W przeciągu ostatnich 30 lat przebadano tysiące potencjalnych 

modulatorów MDR, niestety żadna z testowanych substancji nie weszła do użytku 

klinicznego. Głównymi przyczynami niepowodzeń były niemożność osiągnięcia odpowiednio 

wysokich stężeń modulatorów we krwi pacjentów, a także ich niewystarczająca 

specyficzność względem docelowych transporterów. Ponadto inhibitory P-glikoproteiny 

często hamowały również aktywność cytochromu P450 (specyficzność substratowa tych 

dwóch białek w dużej mierze nakłada się), co doprowadzało do silnego wzrostu toksyczności 

systemowej stosowanych leków przeciwnowotworowych. Pomimo braku do tej pory 

sukcesów klinicznych, badania nad mechanizmami oddziaływania modulatorów MDR 

z transporterami ABC doprowadziły do znacznego pogłębienia naszego zrozumienia 

funkcjonowania tych białek, a zwłaszcza mechanizmu rozpoznawania przez nie substratów. 

 

CEL PRACY 

Podstawę ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego stanowi cykl siedmiu publikacji 

(6 oryginalnych i 1 poglądowej), w których badano oddziaływanie modulatorów MDR z trzech 

różnych grup chemicznych z dwoma ludzkimi transporterami zaangażowanymi w oporność 

komórek nowotworowych na chemioterapię, P-glikoproteiną i MRP1. 

Modulatory do badań wybrano ze względu na ich potencjalnie odmienny mechanizm 

oddziaływania z transporterami wielolekowymi. Fenotiazyny prawdopodobnie wiążą się 

bezpośrednio z cząsteczką P-glikoproteiny w regionach rozpoznających substrat 

(tworzonych przez helisy transbłonowe), chociaż nie można wykluczyć również ich 

pośredniego wpływu na aktywność transportera poprzez zaburzanie struktury dwuwarstwy 

lipidowej, w której białko to jest zanurzone. Flawonoidy najprawdopodobniej wiążą się 

z P-glikoproteiną oraz MRP1 w obszarach zbliżonych do miejsca wiązania ATP, położonych 

w cytoplazmatycznych domenach transportera. O mechanizmie oddziaływania stilbenów 

z transporterami wielolekowymi wiadomo niewiele. Prawdopodobnie bezpośrednio wiążą się 

one z cząsteczką transportera, jednakże należy wziąć również pod uwagę możliwość ich 

pośredniego wpływu na zjawisko MDR, poprzez wpływ na ekspresję genów czy regulację 

procesu apoptozy w komórkach nowotworowych. 

Celem pracy było uzyskanie bliższych informacji na temat mechanizmu oddziaływania 

wybranych związków z poszczególnych grup z dwoma głównymi transporterami 

wielolekowymi, P-glikoproteiną oraz MRP1. Przeprowadzono również porównanie 

oddziaływania tych samych modulatorów z dwoma różnymi transporterami. Porównania takie 

dotychczas przeprowadzano stosunkowo rzadko, w większości publikowanych prac 

koncentrowano się na identyfikacji modulatorów hamujących pojedyncze transportery MDR. 

Zagadnienie to jest istotne o tyle, iż dany modulator może selektywnie hamować aktywność 

tylko jednego transportera, być inhibitorem obydwu, ale też hamować aktywność jednego 

białka transportowego w tym samym czasie silnie stymulując aktywność drugiego. 

Zrozumienie mechanizmów leżących u podstawy tych zjawisk przyczynić się może 
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do bardziej racjonalnego poszukiwania i/lub projektowania modulatorów MDR. Pobocznym 

celem pracy była identyfikacja nowych modulatorów oporności wielolekowej. 

 

OMÓWIENIE PRAC 

Fenotiazyny (prace 4.1 i 4.2). Podczas badań nad serią sześciu nowosyntezowanych 

maleinianów fenotiazyny, które wcześniej zidentyfikowano jako inhibitory P-glikoproteiny [8, 9 

– nr pozycji wg spisu publikacji], stwierdzono, iż związki te zwiększają aktywność 

transportową białka MRP1 [4.1]. Jako układu modelowego używano ludzkich erytrocytów, 

które fizjologicznie ekspresjonują białko MRP1. Do pomiarów aktywności MRP1 

wykorzystano test funkcjonalny, oparty o pomiar eksportu BCPCF, pochodnej 

karboksyfluoresceiny – fluorescencyjnego substratu transportera MRP1, z erytrocytów. 

Wykazano, że wszystkie badane pochodne fenotiazyny silnie stymulują aktywność 

transportową białka MRP1, co przejawiało się zwiększonym wypływem BCPCF na zewnątrz 

komórek. Pokazano także, iż obserwowany efekt stymulacji związany jest z bezpośrednim 

wpływem fenotiazyn na białko MRP1 (brak efektu stymulacji przy zastosowaniu inhibitorów 

MRP1), a nie np. ze zwiększoną przepuszczalnością błony komórkowej spowodowaną przez 

fenotiazyny. Maleiniany fenotiazyny powodowały również wzrost akumulacji BCPCF 

wewnątrz pęcherzyków o konformacji „inside-out” izolowanych z błony erytrocytarnej, a także 

stymulowały aktywność ATPazową białek błony erytrocytów [4.1]. Stymulację aktywności 

transportowej MRP1 w ludzkich erytrocytach zaobserwowano także w przypadku siedmiu 

komercyjnie dostępnych pochodnych fenotiazyny, z których wiele stosowanych jest jako leki 

antypsychotyczne [4.2]. Dodatkowo pokazano, że wszystkie badane związki są silnymi 

inhibitorami P-glikoproteiny w komórkach mysiego chłoniaka typu T, transfekowanych 

konstruktem ekspresyjnym zawierającym ludzki gen kodujący P-glikoproteinę. Zostało to 

pokazane poprzez pomiar akumulacji rodaminy 123, fluorescencyjnego substratu P-gp, 

metodą cytometrii przepływowej. W pracach tych po raz pierwszy zademonstrowano wpływ 

fenotiazyn na białko MRP1. Zaproponowano wyjaśnienie obserwowanego zjawiska – według 

postawionej przez nas hipotezy fenotiazyny wiążą się z cząsteczką MRP1 w innym miejscu, 

niż to, w którym wiąże się substrat, i powodują allosteryczną stymulację transportu BCPCF 

[4.1]. 

Flawonoidy (prace 4.3 i 4.4). Przebadano oddziaływanie pięciu flawonoidów – dwóch 

flawonów i dwóch flawonoli [4.3], a także jednego flawanonu z podstawnikiem prenylowym 

(8-prenylonaringeniny) [4.4] na aktywność P-glikoproteiny oraz MRP1. Pokazano, że flawony 

apigenina i acacetyna oraz flawonole moryna i mirycetyna są silnymi inhibitorami 

prowadzonego przez MRP1 eksportu BCECF, fluorescencyjnego substratu tego 

transportera, z ludzkich erytrocytów. Wywołany przez flawonoidy efekt inhibicji transportu 

BCECF obserwowany był także, choć w mniejszym stopniu, w linii opornych komórek raka 

piersi MDA-MB-231 [4.3]. Żaden z badanych związków nie wpływał na aktywność 

transportową P-glikoproteiny w komórkach mysiego chłoniaka typu T. Aby stwierdzić, czy 

wywołane przez flawonoidy zmiany we właściwościach dwuwarstwy lipidowej mogą mieć 

wpływ na ich zdolność do hamowania MRP1, przebadano oddziaływanie tych związków 

z modelowymi błonami lipidowymi metodą kalorymetrii różnicowej oraz spektroskopii 

fluorescencyjnej. W badaniach nie stwierdzono korelacji pomiędzy aktywnością 

modulatorową flawonoidów a ich zdolnością do zaburzania struktury błony lipidowej. 

Wykazano jednakże, iż flawony i flawonole w odmienny sposób oddziałują z błonami 

modelowymi, a także zaproponowano wyjaśnienie obserwowanego zjawiska [4.3]. 
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W przypadku prenylowanego flawanonu, 8-prenylonaringeniny, występującego w szyszkach 

chmielu pokazano, że związek ten jest silnym inhibitorem aktywności transportowej zarówno 

białka MRP1 (jako układ modelowy wykorzystano ludzkie erytrocyty), jak i P-glikoproteiny 

(cytometrycznie mierzono akumulację rodaminy 123 przez oporne na doksorubicynę komórki 

ludzkiego gruczolakoraka jelita grubego LoVo/Dx) [4.4]. Techniką mikroskopii konfokalnej 

wykazano ponadto, że 8-prenylonaringenina zwiększa akumulację i zmienia przestrzenny 

rozkład leku przeciwnowotworowego, doksorubicyny, w komórkach linii LoVo/Dx. Pomimo 

swej zdolności do hamowania P-gp i MRP1, badany związek nie był jednak w stanie 

przywrócić wrażliwości komórek opornych na doksorubicynę, co wskazuje na obecność 

innych – niż związane z aktywnością P-gp i MRP1 – mechanizmów oporności w tej linii 

komórkowej. 

Stilbeny (prace 4.5 i 4.6). Badano zdolność resweratrolu (trans-3,5,4’-

trihydroksystilbenu), piceatannolu (trans-3,5,3’,4’-tetrahydroksystilbenu) i jego dwóch 

nowosyntezowanych pochodnych do hamowania aktywności transportowej MRP1 

(w ludzkich erytrocytach) [4.5] oraz P-glikoproteiny (w opornej na doksorubicynę linii 

komórkowej LoVo/Dx) [4.6]. Najwyższą zdolność do hamowania aktywności transportowej 

MRP1 wykazywał piceatannol, a także trans-3,5,3’,4’-tetraacetoksystilben [4.5], podczas gdy 

trans-3,5,3’,4’-tetrametoksystilben [4.5] oraz resweratrol [O. Wesołowska wyniki 

niepublikowane; Bobrowska-Hagerstrand et al. Anticancer Res 26 (2006), 2081] wykazywały 

minimalną aktywność w tym względzie. Z kolei zdolność do hamowania transportu 

rodaminy123 przez P-glikoproteinę w komórkach LoVo/Dx wykazywał jedynie trans-3,5,3’,4’-

tetrametoksystilben [4.6]. Związek ten zwiększał również akumulację doksorubicyny we 

wnętrzu komórek opornych, a szczególnie w ich jądrach, co pokazano przy zastosowaniu 

mikroskopii fluorescencyjnej. Trans-3,5,3’,4’-tetrametoksystilben jest także efektywnym 

modulatorem oporności wielolekowej w komórkach linii LoVo/Dx, zdolnym do zwiększenia 

ich wrażliwości na doksorubicynę. Niestety związek ten jest stosunkowo toksyczny dla 

komórek.  

W ostatniej pracy cyklu [4.7] dokonano podsumowania otrzymanych wyników, 

przedstawiono je na tle innych prac i w szczegółach przedyskutowano możliwe mechanizmy 

oddziaływania fenotiazyn, flawonoidów i stilbenów z dwoma głównymi transporterami 

zaangażowanymi w oporność wielolekową u człowieka – P-glikoproteiną oraz MRP1. 

 

 

WYNIKI 

W prezentowanej pracy: 

 Po raz pierwszy przebadano wpływ fenotiazyn, znanych wcześniej jako inhibitory 

P-glikoproteiny, na aktywność transportową białka MRP1 wykazując, że związki te 

mogą silnie stymulować jego aktywność. Zaproponowano wyjaśnienie 

obserwowanego zjawiska; do rozstrzygnięcia natomiast pozostaje kwestia, czy efekt 

stymulacji aktywności MRP1 przez fenotiazyny jest zjawiskiem charakterystycznym 

dla transportu jedynie substratu BCPCF (lub BCECF), czy też dotyczy także innych 

substratów tego transportera. 

 Wykazano, że zmiany we właściwościach dwuwarstwy lipidowej wywoływane przez 

flawony i flawonole nie są skorelowane ze zdolnością tych związków do hamowania 

aktywności transportowej białka MRP1. Zagadnienie to nie było wcześniej badane. 

Dodatkowo postawiono hipotezę zakładającą odmienną lokalizację flawonów 
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i flawonoli w błonie lipidowej, która wyjaśnia ich różny wpływ na biofizyczne 

właściwości błony. 

 Po raz pierwszy przebadano zdolności 8-prenylonaringeniny, prenylowanego 

flawanonu obecnego w szyszkach chmielu – a więc także i w piwie – do modulacji 

oporności wielolekowej i wykazano, że związek ten jest silnym inhibitorem zarówno 

P-glikoproteiny jak i MRP1, jednakże nie przywraca wrażliwości na doksorubicynę 

w linii opornych komórek ludzkiego gruczolakoraka jelita grubego. 

 Potwierdzono obserwację, dokonaną również przez autorów wcześniej 

publikowanych prac, iż flawonoidy bez hydrofobowych podstawników mogą być 

inhibitorami MRP1, lecz ich zdolność do hamowania P-glikoproteiny jest niewielka. 

Z kolei flawonoidy posiadające w swej strukturze hydrofobowe podstawniki (np. 

łańcuch prenylowy), mogą hamować zarówno MRP1, jak i P-gp. 

 Zidentyfikowano nowy modulator MDR trans-3,5,3’,4’-tetrametoksystilben, który silnie 

hamuje aktywność P-glikoproteiny, zwiększa akumulację doksorubicyny w opornych 

komórkach linii LoVo/Dx, a także obniża ich oporność na ten cytostatyk.  

 Przeprowadzono porównanie oddziaływania nowosytezowanych pochodnych stilbenu 

z P-glikoproteiną i MRP1. Otrzymane wyniki wskazują, że związki te mogą 

specyficznie hamować albo jeden, albo drugi transporter. Wniosek ten, ze względu 

na niewielką liczbę przebadanych dotychczas związków z grupy pochodnych 

stilbenu, należy jeszcze zweryfikować w trakcie dalszych, szerzej zakrojonych badań. 

 Przeanalizowano i szczegółowo omówiono mechanizmy oddziaływania modulatorów 

należących do omówionych powyżej trzech różnych grup związków chemicznych 

z dwoma głównymi transporterami zaangażowanymi w oporność wielolekową 

u człowieka, P-gp i MRP1. 

Podsumowując, omawiana praca pozwoliła na uzyskanie nowych informacji dotyczących 

molekularnego mechanizmu oddziaływania modulatorów oporności wielolekowej, z różnych 

grup związków wielopierścieniowych, z transporterami MDR. Uzyskane wiadomości 

pogłębiają nasze zrozumienie procesu rozpoznawania substratów i/lub modulatorów przez 

transportery wielolekowe i przybliżają nas do bardziej racjonalnego poszukiwania związków 

zdolnych do farmakologicznej redukcji oporności komórek nowotworowych na chemioterapię. 

Tego typu badania w przyszłości doprowadzić mogą do uzyskania modulatorów MDR 

odpowiednich do zastosowań klinicznych. 

 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych.  

 

PRZED DOKTORATEM 

Pracę naukową rozpoczęłam w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego, w Zakładzie Inżynierii Białka kierowanym przez prof. Jacka Otlewskiego. 

W zespole tym uczestniczyłam w badaniach nad oddziaływaniami białko-białko 

prowadzonych na modelu enzym proteolityczny-inhibitor białkowy. Zagadnień tych dotyczyła 

zarówno moja praca licencjacka, jaki i magisterska, w której zajmowałam się wpływem 

wysokich stężeń soli na aktywność chymotrypsyny, a także jej wiązanie z inhibitorem BPTI. 

W swoich badaniach, oprócz spektrofotometrycznych metod pomiaru parametrów 

kinetycznych enzymu, wykorzystywałam także techniki izotermicznej kalorymetrii 

miareczkującej ITC (do wyznaczania parametrów termodynamicznych wiązania 
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chymotrypsyna-BPTI) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (w badaniach 

termodynamiki procesu denaturacji chymotrypsyny). Część wyników osiągniętych przeze 

mnie w trakcie pracy magisterskiej została opublikowana [2 – nr pozycji wg spisu publikacji]. 

Jestem również współautorką pracy poglądowej [1], w której omówiono wykorzystanie 

techniki fagowej ekspresji peptydów (ang. phage-display) w badaniach białek. 

Od roku 1999 jestem członkiem zespołu badawczego prowadzonego przez prof. 

Krystynę Michalak w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od początku 

moje zainteresowania badawcze koncentrują się na dwóch tematach – poszukiwaniu nowych 

modulatorów oporności wielolekowej i badaniu ich oddziaływania z transporterami MDR przy 

wykorzystaniu różnych linii komórek nowotworowych jako układów modelowych oraz 

badaniu oddziaływania modulatorów MDR i innych związków z modelowymi błonami 

lipidowymi. 

Pierwszą grupą związków, którą się zajmowałam była grupa nowosyntezowanych 

pochodnych fenotiazyny uzyskanych w wyniku współpracy z prof. N. Motohashim 

z Uniwersytetu Farmaceutycznego Meiji w Tokio. Wykorzystując techniki skaningowej 

kalorymetrii różnicowej oraz spektroskopii fluorescencyjnej zbadałam wpływ kilkunastu 

związków na modelowe błony lipidowe utworzone z trzech różnych lipidów [9, 10, 11]. 

Oddziaływanie z lipidami w przypadku jednej z badanych pochodnych 2-trifluorometylo-10-

(4-[metanosulfonylamid]butyl)-fenotiazyny (FPhMS) zostało przebadane szczególnie 

dokładnie. Wykorzystując wymienione powyżej techniki, a także spektroskopię 

elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR (we współpracy z prof. M. Komorowską 

z Politechniki Wrocławskiej) udało mi się pokazać, że badany związek wpływa 

na właściwości biofizyczne zarówno hydrofobowego, jak i polarnego rejonu błony utworzonej 

z fosfatydylocholiny [7]. Pierścienie fenotiazyny prawdopodobnie lokują się na wysokości 

pomiędzy 1. a 7. atomem węgla łańcucha acylowego lipidu, podczas gdy dodatnio 

naładowana grupa boczna FPhMS umieszczona jest na mniejszej głębokości i może 

oddziaływać z główkami polarnymi lipidu. Stwierdzono, że badany związek powoduje 

obniżenie kooperatywności głównego przejścia fazowego, usztywnienie błony w fazie 

ciekłokrystalicznej i jej upłynnienie w fazie żelu, co wskazuje, że oddziaływanie tej pochodnej 

fenotiazyny z lipidami do pewnego stopnia przypomina wpływ cholesterolu. Dodatkowo, 

obecność FPhMS w błonach modelowych z fosfatydyloetanoloaminy skutkowała 

pojawieniem się separacji faz w błonie lipidowej [6]. 

Uczestniczyłam także w scharakteryzowaniu oddziaływania trifluoperazyny (TFP), leku 

antypsychotycznego z grupy fenotiazyn, z modelowymi błonami utworzonymi z fosfolipidów 

o różnym ładunku. Wykorzystując techniki DSC oraz spektroskopii fluorescencyjnej 

(a w szczególności fakt, że właściwości fluorescencyjne znacznika Laurdan zależą od stanu 

fizycznego błony) stwierdziliśmy, że TFP wywołuje separację faz w układach modelowych 

utworzonych z lipidu obojętnego – fosfatydylocholiny [3]. Podobny efekt nie występował 

w przypadku błon z fosfatydyloetanoloaminy [5] ani z ujemnie naładowanego 

fosfatydyloglicerolu [3]. 

Praca nad doktoratem w Katedrze Biofizyki AM pozwoliła mi na dogłębne opanowanie 

technik skaningowej kalorymetrii różnicowej oraz spektroskopii fluorescencyjnej, a także 

na zapoznanie się z innymi metodami biofizycznymi wykorzystywanymi w analizie 

oddziaływań między związkami chemicznymi a modelowymi błonami lipidowymi. 

Wprowadziłam do repertuaru badawczego Pracowni Spektroskopii Fluorescencyjnej Katedry 

Biofizyki AM wiele nowych metod eksperymentalnych opartych o wykorzystanie 
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różnorodnych znaczników fluorescencyjnych (m.in. Laurdanu, Prodanu, lipidów 

znakowanych NBD, kalceiny). 

Równolegle prowadziłam badania nad zdolnością nowosyntezowanych pochodnych 

fenotiazyny do hamowania aktywności transporterów MDR. Współpraca z prof. J. Molnarem 

z Instytutu Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu w Szeged i uzyskane w ramach 

europejskiego programu COST dofinasowanie (Short Term Scientific Mission) pozwoliły mi 

na odbycie stażu naukowego na Węgrzech. Podczas swego pobytu w laboratorium prof. 

Molnara zajmowałam się badaniem akumulacji znaczników fluorescencyjnych przez oporne 

komórki mysiego chłoniaka typu T ekspresjonujące ludzką P-glikoproteinę. 

W doświadczeniach techniką cytormetrii przepływowej udało mi się wykazać, że wszystkie z 

badanych przeze mnie pochodnych fenotiazyny zwiększały akumulację rodaminy 123, 

fluorescencyjnego substratu P-gp, wewnątrz komórek nowotworowych, tzn. były inhibitorami 

P-glikoproteiny [8]. Przeprowadziłam również badania przy użyciu karbocyjaniny DiOC2(3), 

pokazując, iż ten substrat fluorescencyjny również może być wykorzystywany do 

monitorowania aktywności P-glikoproteiny [9, 10]. Dodatkowo, zestawienie otrzymanych 

przeze mnie danych na temat oddziaływania pochodnych fenotiazyny z błonami modelowymi 

z wynikami pomiarów aktywności inhibitorowej fenotiazyn względem P-gp pozwoliło na 

wysunięcie hipotezy, że w przypadku dwóch grup związków – metoksykarbonylamidów 

i metanosulfonylamidów fenotiazyny ich aktywność modulatorowa może, przynajmniej 

w pewnym stopniu, wynikać z powodowanych przez nie zaburzeń w strukturze błony 

lipidowej otaczającej P-glikoproteinę [10]. Korelacja pomiędzy tymi dwoma efektami nie 

została jednakże zaobserwowana dla maleinianów fenotiazyny [9]. Pobyt w laboratorium 

prof. Molnara pozwolił mi na praktyczne zapoznanie się z technikami hodowli komórek 

nowotworowych a także z cytometrią przepływową. 

Otrzymane wyniki stały się podstawą mojej pracy doktorskiej pt. „Oddziaływanie 

potencjalnych modulatorów oporności wielolekowej z wybranymi składnikami błon 

komórkowych”, którą obroniłam w maju 2003 r. 

 

PO DOKTORACIE 

Po uzyskaniu stopnia doktora nadal równolegle prowadziłam badania nad oddziaływaniem 

związków biologicznie aktywnych z błonami lipidowymi oraz w dziedzinie modulacji 

oporności wielolekowej komórek nowotworowych. 

Kontynuacja pracy nad pochodną fenotiazyny FPhMS, pozwoliła mi odkryć, że na jej 

lokalizację w błonie kluczowy wpływ ma obecność ujemnie naładowanych lipidów 

w dwuwarstwie [12]. Oprócz wcześniej stosowanych technik eksperymentalnych, w pracy tej 

wykorzystałam również pomiary czasów życia znaczników fluorescencyjnych w błonie, co 

było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z dr P. Dobryszyckim z Politechniki 

Wrocławskiej. 

Badałam także oddziaływanie innych biologicznie aktywnych związków z modelowymi 

błonami lipidowymi. Przeprowadzone eksperymenty dowiodły, że zarówno flawanolignan 

silibinina [17], jak i alkaloid berberyna [30], oddziałują jedynie z rejonem główek polarnych 

dwuwarstwy lipidowej, przy czym dodatnio naładowana berberyna wbudowuje się tylko 

w błony utworzone z lipidów o ładunku ujemnym. Współpraca naszego zespołu z dr 

J. Štrancarem z Instytutu Josefa Stefana w Lublanie zaowocowała publikacjami na temat 

oddziaływania z błonami flawonoidu genisteiny [29] oraz stilbenów – resweratrolu 

i piceatannolu [23]. Wykazaliśmy, że genisteina w niskich stężeniach lokuje się na 
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powierzchni błony, jednakże gdy w układzie obecne są wysokie ilości tego izoflawonu może 

on także wbudowywać się w głębsze rejony błony [29]. Dodatkowo, udało się po raz 

pierwszy pokazać, iż genisteina modyfikuje strukturę domenową błon utworzonych 

z fosfatydylocholiny, co zaobserwowano przy użyciu techniki EPR wspomaganej metodą 

komputerowej symulacji widm. Badania techniką EPR, DSC i spektroskopii fluorescencyjnej 

wykazały, że stilbeny zmieniają właściwości błon lipidowych, zarówno w stanie żelu, jak 

i ciekłokrystalicznym [23]. Najsilniejsze zmiany wywołane obecnością badanych związków 

obserwowane były w rejonie polarnym błony, tam też prawdopodobnie lokują się cząsteczki 

resweratrolu i piceatannolu po wbudowaniu do dwuwarstwy. W opisywanej pracy po raz 

pierwszy zbadano oddziaływanie piceatannolu z błoną lipidową. 

Uczestniczyłam także w badaniach wpływu leków oraz związków pochodzenia 

roślinnego na błony modelowe zawierające cholesterol i sfingomielinę, dwa główne składniki 

tzw. tratw lipidowych (ang. lipid rafts). Są to małe (ok. 70 nm średnicy), swobodnie 

przemieszczające się w płaszczyźnie błony obszary wzbogacone w sfingomielinę, 

glikosfingolipidy i cholesterol. W układach modelowych (np. liposomach) cholesterol 

i sfingomielina tworzą domeny o fazie ciekłokrystalicznej uporządkowanej (Lo), zaś fosfolipidy 

gromadzą się w obszarach o fazie ciekłokrystalicznej nieuporządkowanej (Ld). Tratwy 

lipidowe stanowią miejsca wiązania wielu białek błonowych, zwłaszcza zaangażowanych 

w szlaki przekazywania sygnałów. Udało nam się pokazać, że trzy leki z grupy fenotiazyn, 

silnie zmieniają właściwości błon modelowych zbudowanych z fosfatydylocholiny 

i zawierających niewielkie ilości cholesterolu i sfingomieliny (do 10%) [18]. W układach takich 

lateralna separacja faz nie jest obserwowana, jednakże dodatek trifluoperazyny, tioridazyny 

lub chlorpromazyny powodował pojawienie się w błonach domen, które wykryliśmy przy 

użyciu znacznika fluorescencyjnego Laurdan. Od roku 2004 laboratorium Katedry Biofizyki 

AM wyposażone jest w mikroskop konfokalny, co pozwoliło wykorzystać technikę 

mikroskopową do badania oddziaływań związków chemicznych z błonami. Jako układu 

modelowego używa się tu ogromnych jednowarstwowych pęcherzyków (ang. giant 

unilamellar vesicles, GUV), których średnica (ok. 30 m) pozwala na ich obserwację pod 

mikroskopem. Brałam czynny udział we wprowadzeniu tej techniki eksperymentalnej 

w naszym laboratorium: współuczestniczyłam w zaprojektowaniu komory do elektroformacji 

GUV, opracowałam warunki eksperymentalne do ich produkcji, a także dobrałam odpowiedni 

sposób znakowania za pomocą znaczników fluorescencyjnych [22]. Przy zastosowaniu 

opisanej powyżej techniki udało mi się pokazać, iż badane wcześniej leki antypsychotyczne 

z grupy fenotiazyn, bardzo silnie modyfikują liczebność i morfologię domen lipidowych 

w liposomach utworzonych z równomolowej mieszaniny dwuoleinofosfatydylocholina: 

cholesterol:sfingomielina [28]. Nasza praca jest pierwszym w świecie wykorzystaniem 

techniki mikroskopii konfokalnej do bezpośredniego zobrazowania wpływu leków na 

domenową strukturę błony lipidowej. Technikę tę zastosowałam również do analizy zmian 

w strukturze domenowej błon zawierających cholesterol i sfingomielinę wywołanych przez 

flawonoidy i stilbeny [S44]. 

W zakresie badań nad modulacją oporności wielolekowej do swoich sukcesów zaliczyć 

mogę identyfikację silnie działających inhibitorów P-glikoproteiny wśród grupy 

nowosyntezowanych pochodnych fenoksazyny [15]. Najbardziej aktywne spośród badanych 

związków powodowały prawie stukrotny wzrost akumulacji rodaminy 123 w komórkach 

mysiego chłoniaka typu T ekspresjonujących ludzką P-glikoproteinę. Nawiązanie współpracy 

z zespołem dr hab. D. Duś z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we 
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Wrocławiu pozwoliło na przeprowadzenie badań nad modulacją oporności wielolekowej 

przez pochodne fenotiazyny w komórkach ludzkiego mięsaka macicy MES-SA/Dx5 opornych 

na wiele leków przeciwnowotworowych [13]. Badane związki zwiększały akumulację 

rodaminy 123, fluorescencyjnego substratu P-gp w tych komórkach, jednakże w  mniejszym 

stopniu niż wcześniej zaobserwowałam to w komórkach mysiego chłoniaka [8]. Różnica 

pomiędzy dwoma układami modelowymi prawdopodobnie jest wynikiem różnego sposobu 

powstania oporności na leki w obu liniach komórkowych. Linia MES-SA/Dx5 została 

otrzymana przez długotrwałą hodowlę wrażliwych na leki cytostatyczne komórek mięsaka 

macicy w obecności doksorubicyny, zaś w przypadku komórek mysiego chłoniaka typu T 

oporność została uzyskana poprzez transfekcję konstruktem genetycznym, umożliwiającym 

ekspresję ludzkiej P-glikoproteiny w tych komórkach. 

Moja praca naukowa obejmowała ponadto współudział w powstaniu kilku prac 

poglądowych, w których omówione zostały związki istniejące pomiędzy zdolnością do zmiany 

właściwości biofizycznych błon lipidowych a aktywnością modulatorową w przypadku 

fenotiazyn [4, 16, 19] oraz flawonoidów [19], a także nowe modulatory MDR pochodzenia 

roślinnego [26]. 

Po zakupie przez Katedrę Biofizyki AM mikroskopu konfokalnego (2004 r.), brałam 

czynny udział w organizacji Pracowni Mikroskopii Konfokalnej. W chwili obecnej jestem 

osobą nadzorującą wykorzystanie tego urządzenia badawczego, odpowiadam za jego 

konserwację oraz służę pomocą w wykonywaniu eksperymentów przez innych członków 

naszego zespołu badawczego i współpracowników. Byłam także jednym z głównych 

organizatorów rozpoczęcia hodowli komórek nowotworowych w Katedrze Biofizyki AM. 

Od roku 2007 prowadzimy hodowlę linii ludzkiego gruczolakoraka jelita grubego, wrażliwej 

na chemoterapeutyki linii LoVo i opornej na doksorubicynę linii LoVo/Dx, która stanowi układ 

modelowy wykorzystywany przeze mnie w badaniach modulatorów MDR. Brałam także 

czynny udział w scharakteryzowaniu poziomu ekspresji transporterów wielolekowych w obu 

tych liniach [25]. Ponadto od 2008 r. pełnię funkcję kierownika Pracowni Mikrokalorymetrii 

Katedry Biofizyki AM. 

 

 

PLANY NAUKOWE 

W najbliższej przyszłości planuję zająć się badaniem ewentualnego związku pomiędzy 

selektywną cytotoksycznością pewnych związków w stosunku do komórek nowotworowych 

(tzn. wyższą cytotoksycznością dla komórek nowotworowych niż normalnych) a ich 

zdolnością do zaburzania szlaków transportu cholesterolu w komórkach. W chwili obecnej 

złożony przeze mnie projekt badawczy dotyczący opisanych powyżej zagadnień oczekuje 

na ocenę w Narodowym Centrum Nauki. 

 

 

4. Pozostałe informacje 

 

Podsumowanie dorobku naukowego 

Jestem autorką lub współautorką 31 pełnotekstowych publikacji naukowych, z czego 

20 powstało po doktoracie. Wśród moich publikacji 24 pozycje stanowią prace oryginalne, 

zaś 7 – poglądowe. Znakomita większość (27) artykułów opublikowana została 

w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, jedynie 4 ukazały się w czasopismach bez Impact 
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Factor. Ponadto jestem autorką lub współautorką 46 streszczeń wykładów i komunikatów 

konferencyjnych. 

 

Liczba punktów MNiSW/KBN: 423 (z czego 137 punktów stanowią prace wchodzące w skład 

pracy habilitacyjnej). 

 

Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR) 

zgodnie z rokiem opublikowania: 58,666 (z czego prace stanowiące pracę habilitacyjną – 

13,211). 

 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science: 258 z autocytowaniami (197 bez 

autocytowań). 

 

Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science: 11. 

 

 

Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach 

 

granty międzynarodowe: 

wykonawca: 

1. projekt Unii Europejskiej COST B16 Reversal of Antibiotic Resistance (by inhibition of 

transmembrane transport), (lata 2000-2006) – lider zespołu dr hab. K. Michalak 

2. polsko-słoweński projekt badawczy MNiSW, umowa pomiędzy Akademią Medyczną 

we Wrocławiu (Katedra Biofizyki) a Jozef Stefan Institute, Solid State Physics 

Department, (lata 2010-2011) – „Oporność wielolekowa w nowotworach a struktura 

domenowa błon”, grant nie-współfinansowany, kierownik po stronie polskiej: prof. dr 

hab. K. Michalak 

 

granty ministerialne: 

główny wykonawca 

1.  projekt promotorski nr 3P04A 053 22, (lata 2002-2003) „Badanie mechanizmów 

modulacji oporności wielolekowej komórek nowotworowych przez związki 

wielopierścieniowe: rola lipidów błonowych i interakcji z transporterami białkowymi”, 

kierownik projektu – dr hab. K. Michalak 

2.  projekt nr N N301 2549 33, (lata 2007-2010) „Białka z nadrodziny ABC oraz kanały 

potasowe Kv – struktury błonowe zaangażowane w oddziaływanie z modulatorami 

oporności wielolekowej”, kierownik projektu – prof. dr hab. K. Michalak 

wykonawca: 

1. projekt nr 6 P05A 012 21, (lata 2001-2004) „Analiza oddziaływań modulatorów 

oporności wielolekowej (MDR) mikroorganizmów i komórek nowotworowych 

z transporterami MDR i fazą lipidową błon”, kierownik projektu – dr hab. K. Michalak 

2.  projekt nr 2P05A 09020, (lata 2005-2008) „Derywatyzacja funkcjonalna genisteiny 

i kwercetyny – synteza oraz badania oddziaływań na poziomie błon modelowych, 
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a także komórek normalnych i nowotworowych wrażliwych na chemioterapię 

i lekoopornych", kierownik projektu – dr hab. A. Hendrich 

 

Obecnie w procesie recenzji w NCN znajduje się jeden zgłoszony przeze mnie projekt 

badawczy. 

 

granty w ramach badań własnych Akademii Medycznej: 

kierownik: 

1. projekt nr 1008 (lata 2004-2006) „Mechanizmy modulacji oporności wielolekowej 

komórek nowotworowych – hamowanie aktywności białek transportujących leki 

a oddziaływanie modulatorów z fazą lipidową błony komórkowej” 

2. projekt nr 1604 (lata 2007-2009) „Ludzkie erytrocyty oraz oporne na leki linie komórek 

nowotworowych jako układy modelowe w badaniach nad modulacją oporności 

wielolekowej” 

wykonawca: 

1. projekt nr 760 (lata 2001-2003) „Modulacja aktywności białkowych transporterów typu 

MRP błony erytrocytarnej”, kierownik projektu – dr hab. K. Michalak 

2. projekt nr 762 (lata 2001-2003) „Badanie oddziaływania pochodnych fenotiazyny 

z modelowymi błonami biologicznymi” ”, kierownik projektu – dr A. Hendrich 

3. projekt nr 1010 (lata 2004-2006) „Badanie wpływu pochodnych fenotiazyny na 

właściwości błon zawierających tratwy lipidowe – ewentualne implikacje dla modulacji 

oporności wielolekowej”, kierownik projektu – dr hab. A. Hendrich 

4. projekt nr 1207 (lata 2005-2007) „Zastosowanie wybranych znaczników 

fluorescencyjnych w badaniach mechanizmu oddziaływań modulatorów oporności 

wielolekowej z błonami”, kierownik projektu – dr hab. K. Michalak 

 

granty statutowe Akademii Medycznej: 

wykonawca 

1. zadanie nr ST-38 (lata 2006-2009) „Zastosowanie mikroskopii konfokalnej oraz 

najnowszych technik biologii molekularnej w badaniach procesów związanych 

z opornością wielolekową komórek nowotworowych i komórek grzybiczych oraz jej 

modulacją”, kierownik zadania – prof. dr hab. K. Michalak 

2. zadanie nr ST-344 (lata 2009-2012) „Wpływ naturalnych i syntetycznych związków 

polifenolowych na strukturę domenową błon oraz procesy apoptozy komórek 

nowotworowych”, kierownik zadania – prof. dr hab. K. Michalak 

 

 

Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji 

w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 

Jestem autorką 19 recenzji publikacji w czasopismach naukowych (recenzowałam m.in. dla: 

Biochimica et Biophysica Acta Biomembranes, Archives of Biochemistry and Biophysics, 

Acta Pharmacologica Sinica, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Bioorganic & 

Medicinal Chemistry, Cell Biochemistry and Function, African Journal of Agricultural 

Research, Mutation Research – Reviews). 
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Konferencje 

udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach 

organizacyjnych tych konferencji 

Uczestniczyłam w 8 konferencjach międzynarodowych (w każdym przypadku był to udział 

czynny, tzn. prezentacja ustna lub poster): 

 3rd European Biophysics Congress, Monachium (Niemcy) 2000 

 XIV International Biophysics Congress, Buenos Aires (Argentyna) 2002 

 Cost Action B16 Reversal of Antibiotic Resistance Working Groups Meetings, 

Warszawa 2002 

 The European Cost Action B16 Symposium on Multidrug  Resistance Reversal 

(by inhibition of transmembrane transport) 11th Management Committee and WG1, 

WG2, WG3, WG4 Meetings of Cost B16 Workshop, Antalya (Turcja) 2005 

 8th International Conference on Anticancer Research, Kos (Grecja) 2008 

 Drug Resistance in Cancer, Smolenice (Słowacja) 2008 

 Focus on Microscopy, Kraków 2009 

 8th European Biophysics Congress, Budapeszt (Węgry) 2011 

 

Ponadto uczestniczyłam w 8 konferencjach krajowych (w każdym przypadku był to udział 

czynny): 

 Biophysics and Biology of Environmentally Important Membrane-Active Compounds, 

Wrocław 2001 

 W. Mejbaum-Katzenellenbogen’s Molecular Biology Seminars, 8. Membrane Skeleton 

and its Regulatory Functions, Szklarska Poręba 2001 

 XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Cieszyn 2001 

 W. Mejbaum-Katzenellenbogen’s Molecular Biology Seminars, 9. Liposomes. From 

Models to Applications, Szklarska Poręba, 2002 

 XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Wrocław 2004 

 XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Łódź 2007 

 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Łódź 2010 

 II Sympozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych 

i biologicznych”, Wrocław 2011 

 

Byłam członkiem Komitetu Organizacyjnego XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Biofizycznego, który odbył się w 2004 r. we Wrocławiu. 

 

wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych 

Jestem autorką lub współautorką 46 streszczeń wykładów i komunikatów konferencyjnych 

(24 na konferencjach międzynarodowych, 22 na konferencjach krajowych). 

Wygłosiłam dwa referaty na konferencjach międzynarodowych (pozycja S25 w spisie 

streszczeń – Antalya 2005, S33 – Kos 2008) oraz jeden na konferencji krajowej (S42 – 

Wrocław 2011). Ponadto jestem współautorką wykładów wygłaszanych przez 

współpracowników na konferencjach międzynarodowych (S12, S19, S26, S27, S37) oraz 

krajowych (S15, S17, S18, S24, S32, S38, S39, S46). 
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Dodatkowo byłam głównym autorem prezentującym poster na 8 konferencjach 

międzynarodowych (S1, S14, S21, S28, S31, S34, S35, S44) oraz 7 krajowych (S7, S8, S10, 

S16, S22, S29, S41). Jestem także współautorką 9 posterów prezentowanych przez 

współpracowników na konferencjach międzynarodowych (S2-S6, S13, S20, S23, S45) oraz 

6 posterów prezentowanych na zjazdach krajowych (S9, S11, S30, S36, S40, S43). 

 

 

Kursy 

 2002 – “Course in Neuroscience” (Wrocław, Polska) organizowany przez International 

Brain Research Organisation 

 2003 – 9. Kurs wykładowy EMBO “Cellular and Molecular Biology of Membranes” 

(Cargese, Korsyka, Francja) 

 2004 – Warsztaty “Use of optical spectroscopic techniques in biological and 

biomedical research (Fluoro2004)” (Coffs Harbour, Australia) 

 2006 – 9th International Summer School on Biophysics “Supramolecular Structure 

and Function” (Rovinj, Chorwacja) 

 2007 – kurs “System Approaches to Membrane Proteins” (Leeds, Wielka Brytania) 

 

 

Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

 18.–19.10.2000. – wizyta naukowa w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu 

Łódzkiego 

 20.09.–14.10.2001. – wizyta naukowa w Instytucie Mikrobiologii Medycznej, 

Uniwersytetu w Szeged, Węgry (Short Time Scientific Mission w ramach programu 

UE Cost, Akcja B16 „Reversal of antibiotic resistance by the inhibition of efflux 

pumps”) 

 06.06.–30.06.2004. – wizyta naukowa w Instytucie Mikrobiologii Medycznej, 

Uniwersytetu w Szeged, Węgry (Short Time Scientific Mission w ramach programu 

UE Cost, Akcja B16 „Reversal of antibiotic resistance by the inhibition of efflux 

pumps”) 

 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 1998/1999 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 2002 – Travel Grant przyznany przez Międzynarodową Unię Biofizyki Czystej 

i Stosowanej (IUPAB) na udział w XIV Międzynarodowym Kongresie Biofizycznym 

(Buenos Aires Argentyna) 

 2003 – Stypendium krajowe dla młodych naukowców przyznane przez Fundację 

na rzecz Nauki Polskiej 

 2004 – przedłużenie stypendium krajowego dla młodych naukowców Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej 

 2004 – Travel Grant Międzynarodowej Unii Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB) 

na udział w warsztatach Fluoro 2004 (Coffs Harbour, Australia) 

 2004 – zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl 8 prac dodtyczących badań nad 

molekularnymi mechanizmami modulacji opornosci wielolekowej nowotworów 
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