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1. Imię i nazwisko: Hanna Piotrowska-Kempisty 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

Dyplom mgr biotechnologii; Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, 2005 r., praca magisterska pt. „Physical mapping of 

α-1,2-fucosyltransferase transgene using fluorescence in situ hybridisation” 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer Projektu 

Badawczo-Rozwojowego; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2011 r. 

Dyplom z wyróżnieniem dr nauk farmaceutycznych; Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2012 r., rozprawa doktorska pt. „Działanie 

przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu”, promotor dr hab. Marek 

Murias 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

2005 - 2006 - stanowisko inżynieryjno-techniczne (Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej Akademii Medycznej w Poznaniu), 

2006 - 2008 - asystent do określonych zadań (Katedra i Zakład Biochemii i Biologii 

Molekularnej Akademii Medycznej w Poznaniu), 

2008 - 2012 – asystent (Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego 

w Poznaniu), 

2012 - do chwili obecnej - adiunkt (Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu). 



3 

 

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

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Analiza mechanizmu działania przeciwnowotworowego metylowego analogu 

resweratrolu 3, 4, 5, 4’-tetrametoksystylbenu (DMU-212) oraz jego metabolitu 

3’-hydroksy-3, 4, 5, 4’-tetrametoksystylbenu (DMU-214)” 

Podstawę ubiegania się o tytuł dr. habilitowanego stanowi cykl pięciu publikacji 

oryginalnych, w których przedstawiono wyniki badań dotyczących działania 

przeciwnowotworowego metylowego analogu resweratrolu DMU-212 oraz jego 

metabolitu DMU-214 w modelu eksperymentalnym in vitro oraz in vivo. 

b) wykaz publikacji: 

1. Piotrowska H, Myszkowski K, Amarowicz R, Murias M, Kulcenty K, 

Wierzchowski M, Jodynis-Liebert J. Different susceptibility of colon cancer 

DLD-1 and LOVO cell lines to apoptosis induced by DMU-212, a synthetic 

resveratrol analogue. Toxicol In Vitro. 2013; 27: 2127-2134. IF=3.207; 

Punktacja KBN/MNiSW=25. 

2. Piotrowska H, Kujawska M, Nowicki M, Petzke E, Ignatowicz E, Krajka-

Kuźniak V, Zawierucha P, Wierzchowski M, Murias M, Jodynis-Liebert J. 

Effect of resveratrol analogue, DMU-212, on antioxidant status and 

apoptosis-related genes in rat model of hepatocarcinogenesis. Hum Exp 

Toxicol. 2017; 36: 160-175. IF=1.604; Punktacja KBN/MNiSW=20. 

3. Piotrowska H, Myszkowski K, Abraszek J, Kwiatkowska-Borowczyk E, 

Amarowicz R, Murias M, Wierzchowski M, Jodynis-Liebert J. DMU-212 

inhibits tumor growth in xenograft model of human ovarian cancer. Biomed 

Pharmacother. 2014; 68:397-400. IF=2.023; Punktacja KBN/MNiSW=25. 

4. Piotrowska-Kempisty H, Ruciński M, Borys S, Kucińska M, Kaczmarek M, 

Zawierucha P, Wierzchowski M, Łażewski D, Murias M, Jodynis-Liebert J. 
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3’-hydroxy-3,4,5,4’-tetramethoxystilbene, the metabolite of resveratrol 

analogue DMU-212, inhibits ovarian cancer cell growth in vitro and in a mice 

xenograft model. Sci Rep. 2016; 6:32627. IF=5.228; Punktacja KBN 

/MNiSW=40. 

5. Piotrowska-Kempisty H, Klupczyńska A, Trzybulska D, Kulcenty K, Sulej-

Suchomska AM, Kucińska M, Mikstacka R, Wierzchowski M, Murias M, 

Bear-Dubowska W, Kokot Z, Jodynis-Liebert J. Role of CYP1A1 in the 

biological activity of methylated resveratrol analogue, 3,4,5,4’-

tetramethoxystilbene (DMU-212) in ovarian cancer A-2780 and non-

cancerous HOSE cells. Toxicol Lett. 2017; 267:59-66. IF=3.522; Punktacja 

KBN/MNiSW=35. 

Publikacje te oznaczone są w tekście cyframi od 1 do 5. 

Łączny Impact Factor dla tych pięciu prac wynosi: 15.584 

Łączna punktacja KBN/MNiSW dla tych pięciu prac wynosi: 145 

*Oświadczenia współautorów wraz z określeniem indywidualnego wkładu każdego 

z nich w powstanie poszczególnych prac znajdują się w załączniku 5. Oświadczenia 

habilitanta dotyczące wykonywanych prac i procentowego w nich udziału znajdują 

się w załączniku 4. 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

Wprowadzenie 

Nowotwory złośliwe, po chorobach układu krążenia, stanowią drugą 

najczęstszą przyczynę zgonów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pomimo 

rozpowszechniania programów profilaktyki i promocji zdrowia, wskaźniki 

umieralności na choroby nowotworowe wykazują tendencję wzrostową, 

a dotychczasowe metody leczenia nie są satysfakcjonujące. Rosnąca liczba 

zachorowań na nowotwory złośliwe oraz poważne działania niepożądane dostępnych 

obecnie strategii terapeutycznych wiążą się zarówno z wysokimi nakładami 
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ekonomicznymi, jak i bardzo istotnymi kosztami społecznymi. Dlatego badania nad 

profilaktyką chorób nowotworowych oraz skuteczną, a zarazem bezpieczną dla 

pacjenta terapią stały się jednym z największych wyzwań współczesnych nauk 

biomedycznych. 

Jednym z głównych mechanizmów działania przeciwnowotworowego 

chemioterapeutyków jest hamowanie proliferacji guza na drodze indukcji apoptozy. 

Dwie najlepiej poznane ścieżki tego procesu to szlak zewnątrzkomórkowy 

(receptorowy) oraz wewnątrzkomórkowy (mitochondrialny). Wśród innych dróg 

sygnałowych apoptozy wyróżnia się także szlak pseudoreceptorowy zachodzący 

w cytotoksycznych limfocytach T i komórkach NK, szlak sfingomielinowo-

ceramidowy oraz związany z siateczką śródplazmatyczną szlak indukowany stresem 

(Pope, 2002). 

Wśród wielu związków pochodzenia naturalnego wykazujących właściwości 

przeciwnowotworowe, szczególne zainteresowanie budzi resweratrol (3,5,4’-

trihydroksystylben). Według bazy PubMed w roku 2006 ukazało się 336 publikacji 

poświęconych temu związkowi, a w 2016 roku- aż 1127. Resweratrol, zakla-

syfikowany jako fitoaleksyna, może hamować proces nowotworowy na wszystkich 

trzech etapach jego rozwoju: inicjacji, promocji oraz progresji. Wykazuje ponadto 

właściwości anty-oksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, neuro- oraz 

kardioprotekcyjne (Piotrowska i wsp., 2012 – poz. II/A/19 wg spisu publikacji). 

Pomimo obiecującego, plejotropowego działania resweratrolu jego zastosowanie 

jako czynnika chemoprewencyjnego może być ograniczone z uwagi na bardzo niską 

biodostępność. Dlatego też na przestrzeni ostatnich lat prowadzone są badania 

mające na celu syntezę nowych pochodnych resweratrolu o lepszych parametrach 

farmakokinetycznych. Wprowadzenie grup metylowych do pierścienia fenylowego 

może prowadzić do zwiększonej stabilności oraz lipofilności stylbenu, czyniąc go 

mniej podatnym na działanie enzymów II fazy biotransformacji ksenobiotyków 

i opóźniając w ten sposób eliminację z organizmu (Fulda, 2010). Ponadto analizy 

zależności pomiędzy strukturą cząsteczki a jej działaniem biologicznym wykazały, 

że obecność grup metylowych w pierścieniu fenylowym w pozycjach -3, -5 oraz -3, -

4, -5 ma zasadnicze znaczenie dla aktywności pro-apoptotycznej stylbenu (Roberti 

i wsp., 2003; Simoni i wsp., 2006). Badania te znalazły potwierdzenie w publi-

kacjach na temat działania przeciwnowotworowego 3,4,5,4’-tetrametoksystylbenu 
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(DMU-212) w transformowanych nowotworowo fibroblastach, komórkach raka 

jelita grubego, wątroby, piersi oraz jajnika (Sale i wsp., 2004, 2005; Gosslau i wsp. 

2005; Ma i wsp. 2008; Androutsopoulos i wsp., 2011; Piotrowska i wsp., 2012 – poz. 

II/A/17 wg spisu publikacji). W świetle tych danych, na przedmiot badań 

przedstawionych w omawianych pracach wytypowałam metylowy analog 

resweratrolu DMU-212 oraz jego metabolit 3’-hydroksy-3,4,5,4’-tetrameto-

ksystylben (DMU-214) jako związki o potencjalnym działaniu anty-proliferacyjnym. 

Cel badań 

Celem badań, które stanowią treść mojego osiągnięcia naukowego, była 

analiza mechanizmu działania przeciwnowotworowego DMU-212 oraz jego 

metabolitu DMU-214. Dlatego też kluczowym było uzyskanie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. Czy DMU-212 oraz DMU-214 wykazują działanie cytotoksyczne i czy wiąże 

się ono z zatrzymaniem cyklu komórkowego i/lub indukcją procesu 

apoptozy? 

2. Czy badane związki indukują apoptozę na drodze mechanizmu 

wewnątrzkomórkowego i/lub zewnątrzkomórkowego? 

3. Czy działanie przeciwnowotworowe DMU-212 wiąże się z jego aktywnością 

anty-oksydacyjną w układzie eksperymentalnym in vivo? 

4. Czy za działanie anty-proliferacyjne DMU-212 odpowiada jego metabolit 

DMU-214? 

Omówienie wyników 

Według danych epidemiologicznych rak jelita grubego jest trzecim – pod 

względem częstości zachorowań – nowotworem na świecie. Niestety, nadal 

obserwuje się tendencję wzrostową zapadalności, jak również umieralności na raka 

jelita grubego, co spowodowane jest późnym występowaniem objawów oraz jego 

dużą różnorodnością genetyczną. Dostępne dane literaturowe wskazują, 

że cytotoksyczność metylowego analogu resweratrolu DMU-212 różni się znacząco 

w kilku liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworu tego samego narządu - 

jelita grubego (Sale i wsp., 2004). Nie wyjaśniono natomiast przyczyny tych różnic. 

Dlatego też w badaniach opisanych w publikacji 1 porównałam aktywność 
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przeciwnowotworową DMU-212 w dwóch liniach komórkowych raka jelita grubego 

DLD-1 oraz LOVO analizując mechanizm jego działania. W wyniku przepro-

wadzonej oceny cytotoksyczności DMU-212 za pomocą testu MTT wykazałam, 

że linia komórkowa DLD-1 charakteryzuje się dużo większą wrażliwością 

na działanie badanego związku (IC50=0,93±0,17 µM) w porównaniu do komórek 

LOVO (IC50=10,48±1,59 µM). Wyniki testu ELISA umożliwiającego określenie 

liczby komórek apoptotycznych oraz nekrotycznych dowiodły, że wyższa aktywność 

cytotoksyczna DMU-212 w linii komórkowej DLD-1 wiąże się z jego silniejszym 

działaniem pro-apoptotycznym w porównaniu do komórek LOVO. W obu badanych 

liniach raka jelita grubego nie zaobserwowałam natomiast zmian liczby komórek 

nekrotycznych pod wpływem DMU-212. 

Dostępne w piśmiennictwie dane wskazują, że DMU-212 aktywuje ścieżkę 

wewnątrzkomórkową apoptozy w transformowanych fibroblastach oraz komórkach 

raka piersi (Gosslau i wsp. 2005; Ma i wsp. 2008; Androutsopoulos i wsp., 2011). 

Powszechnie wiadomo, że stosowane obecnie chemioterapeutyki mogą indukować, 

w zależności od typu komórek nowotworowych, apoptozę zachodzącą zarówno 

na drodze mechanizmu mitochondrialnego, jak i receptorowego. Dlatego też 

przeprowadziłam za pomocą techniki PCRarray jednoczesną analizę ekspresji 84 

genów pro- i anty-apoptotycznych zaangażowanych w proces apoptozy wewnątrz- 

oraz zewnątrzkomórkowej. Badania te dowiodły, że DMU-212 moduluje profil 

ekspresji genów charakterystycznych dla szlaku mitochondrialnego apoptozy w obu 

liniach komórkowych raka jelita grubego. Apoptoza zachodząca na drodze 

mechanizmu wewnątrzkomórkowego jest regulowana przez produkty białkowe 

genów należących do rodziny BCL-2, odgrywających kluczową rolę w indukcji 

zmian przepuszczalności błony mitochondrialnej. Wśród nich wyróżnia się zarówno 

geny anty-apoptotyczne (m.in. Bcl-2, Bcl-xL, Bcl2l2), jak i pro-apoptotyczne (m.in. 

Bax, Bak1, Bok- należące do podrodziny BAX oraz należące do podrodziny BH3- 

Bad, Bik, Noxa), (Burlacu i wsp., 2003; Kroemer i wsp., 2000). Przeprowadzone 

przez nasz zespół badania wykazały, że DMU-212 powodował w linii komórkowej 

DLD-1 wzrost ekspresji genów pro-apoptotycznych tj. Bak1, Bok, Bik, Noxa, Bad 

oraz Bax. Wielu autorów wskazuje, że proces transkrypcji Bax jest regulowany przez 

białko p53, które aktywuje jeden z komponentów apoptosomu Apaf-1 (Vousden 

i Lu, 2002; Adrian i Martin, 2001). Dodatkowo, p53 może indukować apoptozę 
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wyciszając białko Bcl-2, które hamuje uwalnianie cytochromu c z mitochondrium 

(Wu i wsp., 2001 14). W wyniku przeprowadzonych doświadczeń wykazałam, 

że DMU-212 w znaczący sposób powodował wzrost ekspresji genów p53 i Apaf-1, 

a obniżał poziom mRNA Bcl-2, Bcl-xL oraz Bag1 w komórkach DLD-1. Ponadto 

zaobserwowałam, że zmianom na poziomie mRNA Bax oraz Bcl-2 towarzyszyły 

zmiany w ekspresji kodujących je białek. W mniej wrażliwej na działanie DMU-212 

linii komórkowej raka jelita grubego LOVO wystąpił, tak samo jak w komórkach 

DLD-1, zmieniony profil ekspresji genów charakterystycznych dla apoptozy 

wewnątrzkomórkowej. Zmiany te były jednak dużo mniejsze niż w linii DLD-1. 

Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami, że DMU-212 

aktywował w transformowanych fibroblastach ścieżkę mitochondrialną apoptozy 

poprzez wzrost ekspresji p53, Bax oraz stosunku Bax do Bcl-2 (Gosslau i wsp., 

2005). Obserwacje Gosslau i wsp. (2005) zostały przez nasz zespół rozwinięte 

i uzupełnione o wspomnianą wyżej analizę ekspresji panelu wielu powiązanych 

ze sobą genów pro- i anty-apoptotycznych, co dało szerszy wgląd w mechanizm 

działania przeciwnowotworowego DMU-212 (publikacja 1). W celu potwierdzenia 

wskazanej ścieżki mitochondrialnej apoptozy indukowanej przez DMU-212 

w komórkach raka jelita grubego oznaczyłam aktywność kaspaz inicjatorowych 

(kaspazy-9 jako markera apoptozy wewnątrzkomórkowej oraz kaspazy-8 

charakterystycznej dla apoptozy zewnątrzkomórkowej), a także zależnych od nich 

kaspaz efektorowych -3/7. Brak aktywności kaspazy-8 wykluczył udział ścieżki 

receptorowej apoptozy w mechanizmie działania anty-proliferacyjnego DMU-212 

w obu liniach komórkowych raka jelita grubego. Wykazano natomiast aktywację 

kaspazy-9, potwierdzającą indukcję apoptozy zachodzącej na drodze 

mitochondrialnej. Poziom jej aktywności był wyższy w linii komórkowej DLD-1 

w porównaniu do mniej wrażliwych na działanie DMU-212 komórek LOVO. 

Zależności takiej nie zaobserwowałam jednak dla kaspaz- 3/7, których aktywność 

była zbliżona w obu badanych liniach komórkowych pomimo wykazanego dużo 

silniejszego działania pro-apoptotycznego DMU-212 w komórkach DLD-1. Dlatego 

też założyłam, że związek badany może indukować apoptozę w tej linii komórkowej 

na drodze jeszcze innego, dodatkowego mechanizmu. Podczas apoptozy polimeraza 

poli-ADP-rybozy-1 (PARP-1) jest substratem zarówno dla kaspaz wykonawczych, 

jak i innych proteaz tj. katepsyny, kalpainy czy granzymu, które przecinają białko 
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PARP-1 na fragmenty o różnej masie cząsteczkowej. Dane literaturowe wskazują, 

że wynikiem katalitycznej aktywności kaspaz- 3/7, katepsyny B i D oraz granzymu B 

jest powstanie fragmentu PARP-1 o masie 89 kDa (Zhu i wsp., 2009; Chaitanya 

i wsp., 2010). Badania opisane w publikacji 1 wykazały, że poziom ekspresji 

fragmentu 89 kDa białka PARP-1 pod wpływem DMU-212 był znacznie wyższy 

w linii komórkowej DLD-1 w porównaniu do LOVO. Pozwala to zatem sugerować 

udział dodatkowego, niezależnego od kaspaz, procesu w mechanizmie nasilonego 

działania pro-apoptotycznego DMU-212 w komórkach DLD-1, indukowanego 

np. przez granzym B czy katepsyny. Wiadomo, że apoptoza z udziałem granzymu B 

zachodzi tylko w cytotoksycznych limfocytach T i komórkach NK. Stąd można 

zakładać, że katepsyny aktywujące proces apoptozy w sposób niezależny od kaspaz 

mogą odgrywać istotną rolę w mechanizmie działania przeciw-nowotworowego 

DMU-212. 

Enzymy z rodziny CYP1 cytochromu P450 CYP1A1 oraz CYP1B1 biorą 

udział w hydroksylacji estronu do 17-betaestradiolu (Hayes i wsp., 1996). Dostępne 

dane literaturowe sugerują, że DMU-212 wykazujący podobieństwo strukturalne 

do estrogenu ulega biotransformacji przez enzymy z rodziny CYP1 do aktywnych 

biologicznie metabolitów (Androutsopoulos i wsp., 2011; Potter i wsp., 2002a). 

W celu zbadania roli enzymów CYP1A1 oraz CYP1B1 w działaniu anty-

proliferacyjnym DMU-212 porównałam ich natywną ekspresję w liniach 

komórkowych DLD-1 oraz LOVO. Zaobserwowałam brak białka CYP1B1 oraz 

obniżony poziom ekspresji CYP1A1 w komórkach LOVO w porównaniu do linii 

komórkowej DLD-1 wykazującej ekspresję obu enzymów. W świetle wyników 

analizy MTT wykazującej, że komórki LOVO są mniej wrażliwe na działanie DMU-

212 od linii DLD-1 sugeruje się, że za aktywność przeciwnowotworową DMU-212 

mogą odpowiadać również metabolity powstające w wyniku jego biotransformacji 

katalizowanej przez enzymy z rodziny CYP1 (dalsze badania w tym zakresie były 

prowadzone w ramach publikacji 5).  

Podsumowując wyniki uzyskane w publikacji 1 można stwierdzić, że DMU-

212 indukuje apoptozę na drodze mechanizmu mitochondrialnego w komórkach raka 

jelita grubego DLD-1 oraz LOVO. Sugeruje się, że wyższa aktywność anty-

proliferacyjna badanego związku w linii komórkowej DLD-1 może być związana 
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z udziałem katepsyn indukujących proces apoptozy w sposób niezależny od kaspaz 

oraz z wyższą ekspresją enzymów z rodziny CYP1. 

Stres oksydacyjny może powodować uszkodzenia DNA, białek oraz lipidów 

prowadząc do niestabilności chromosomowej, mutacji, zaburzeń wzrostu komórek, 

a w konsekwencji do inicjacji kancerogenezy (Klaunig i wsp., 2010). W celu 

sprawdzenia czy działanie przeciwnowotworowe DMU-212 związane jest z jego 

aktywnością anty-oksydacyjną zastosowałam model kancerogenezy chemicznej 

wątroby u szczura zaindukowanej przez N-nitrozodietyloaminę (NDEA), której 

biotransformacja prowadzi do wzmożonej produkcji RFT. Jako promotor procesu 

kancerogenezy zastosowano fenobarbital (publikacja 2). Część szczurów 

z zainicjowaną kancerogenezą otrzymywała codziennie przez 14 tygodni dwie różne 

dawki DMU-212. 

Na podstawie analiz przeprowadzonych w homogenatach wątroby wykazano 

działanie pro-oksydacyjne NDEA objawiające się znaczącym wzrostem poziomu 

peroksydacji lipidów i stężenia grup karbonylowych białek, a także obniżeniem 

poziomu glutationu (GSH) oraz aktywności enzymów anty-oksydacyjnych: katalazy, 

dysmutazy ponadtlenkowej, reduktazy glutationowej, peroksydazy glutationowej, 

S-transferazy glutationowej. U zwierząt, którym równolegle podawano DMU-212 

obserwowano korzystne zmiany dwóch spośród wspomnianych wyżej parametrów: 

obniżenie poziomu peroksydacji lipidów oraz markera uszkodzeń oksydacyjnych 

białek, grup karbonylowych. 

Powszechnie wiadomo, że komórki w odpowiedzi na stres oksydacyjny 

uruchamiają mechanizmy obronne indukując ekspresję genów cytoprotekcyjnych, 

zależną od ścieżki sygnalizacyjnej Nrf2 (ang. Nuclear factor erythroid-2-related 

factor 2). W warunkach fizjologicznych czynnik transkrypcyjny Nrf2 jest 

„zakotwiczony” w cytoplazmie przez białko represorowe Keap1 (ang. Kelch-like 

ECH-associated protein 1). W ramach odpowiedzi na zaburzenia potencjału oksydo-

redukcyjnego komórki dochodzi do zerwania wiązania Nrf2-Keap1 w wyniku zmian 

konformacyjnych białka Keap1 oraz fosforylacji Nrf2. Nrf2 ulega wówczas 

translokacji do jądra, gdzie po związaniu się z sekwencją ARE (ang. antioxidant 

response element) obecną w promotorach genów docelowych aktywuje proces ich 

transkrypcji. Należą do nich geny kodujące enzymy anty-oksydacyjne, enzymy II 
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fazy biotransformacji ksenobiotyków oraz enzymy uczestniczące w naprawie 

uszkodzeń DNA (Jaiswal, 2004; Giudice i Montella, 2006). 

W badaniach opisanych w publikacji 2 wykazałam, że działanie pro-

oksydacyjne NDEA nie wpłynęło na translokację Nrf2 do jądra komórkowego. 

Długotrwałe podawanie DMU-212 w grupie zwierząt otrzymującej równolegle 

NDEA i PB również nie zwiększyło translokacji Nrf2 do jądra, ani jego wiązania 

do sekwencji ARE.  

Interesujących wyników dostarczyła analiza ekspresji mRNA oraz białka 

enzymów anty-oksydacyjnych. Obserwowano różne kierunki zmian poziomu 

transkryptów poszczególnych enzymów w grupach doświadczalnych oraz brak 

jakichkolwiek zmian w ekspresji kodowanych przez nie białek. Ten ostatni parametr 

korelował natomiast ze wspomnianym wyżej brakiem wzrostu translokacji Nrf2 

do jądra. Ponadto w żadnej grupie badanej nie zanotowano zgodności pomiędzy 

zmianami w ekspresji mRNA enzymów anty-oksydacyjnych a ich aktywnością. 

Otrzymane wyniki potwierdziły obserwacje innych autorów, że zmiany na poziomie 

mRNA nie zawsze przekładają się na ekspresję białka i aktywność enzymu 

ze względu m.in. na modyfikacje posttranskrypcyjne czy posttranslacyjne (Zhong 

i wsp., 1999, Lubos i wsp., 1997). 

Według powszechnie przyjętego poglądu czynnik transkrypcyjny Nrf2 

odgrywa znaczącą rolę w hamowaniu kancerogenezy. Zaobserwowano jednak, 

że może on również promować przetrwanie i rozwój procesu nowotworowego m.in. 

poprzez hamowanie apoptozy. Dane literaturowe wskazują bowiem, że aktywacja 

Nrf2 oraz apoptoza mogą być procesami zachodzącymi w sposób antagonistyczny 

względem siebie z uwagi na zdolność Nrf2 do indukcji ekspresji genów anty-

apoptotycznych (Ganan-Gomez i wsp., 2013). W świetle tych danych brak aktywacji 

Nrf2 przez DMU-212 w wątrobie szczurów narażonych na NDEA i PB nie może być 

interpretowany niekorzystnie ze względu na wykazaną jednocześnie indukcję 

ekspresji genów pro-apoptotycznych w tej samej grupie zwierząt. 

Wyniki badań mikromacierzy RNA, które wykazały zmieniony profil ekspresji 

15 genów kodujących białka apoptotyczne zostały potwierdzone za pomocą techniki 

RTq-PCR (ang. Real Time quantitative-PCR). DMU-212 w dawce 50 mg/kg m.c. 

powodował wzrost poziomu ekspresji mRNA Apaf-1, Casp-9, Bak-1, Bad, Diablo, 

Pten oraz Stat1, charakterystycznych dla mechanizmu wewnątrzkomórkowego 
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apoptozy. Tendencję wzrostową zaobserwowano również dla poziomu transkryptów 

pro-apoptotycznych zaangażowanych w proces apoptozy receptorowej: Socs-2, 

Tnfsf10, Tnfsf1a i Casp-8. DMU-212 powodował jednocześnie spadek ekspresji 

genów anty-apoptotycznych Birc-3 oraz Tnfsf11w grupie zwierząt otrzymujących 

równolegle NDEA i PB. 

W celu sprawdzenia czy DMU-212 wykazuje działanie przeciwnowotworowe 

na wczesnym etapie kancerogenezy wątroby indukowanej przez NDEA zbadano 

immunohistochemicznie poziom ekspresji GGT, p53, Rb1 oraz TGFα (ang. Tumor 

Growth Factor α) jako markerów zmian neoplastycznych. W wyniku 

przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że związek badany powoduje spadek 

ekspresji GGT oraz zanik białka Rb1, co może sugerować jego zdolność do hamo-

wania proliferacji komórek preneoplastycznych w wątrobie szczurów narażonych 

na NDEA. 

Reasumując, wyniki badań in vivo przeprowadzone w modelu kancerogenezy 

wątroby indukowanej przez NDEA dowiodły, że działanie anty-oksydacyjne DMU-

212 jest umiarkowane. Związek badany w wyższej dawce (50 mg/kg m.c.) 

powodował wzrost ekspresji genów kodujących niektóre enzymy anty-oksydacyjne 

oraz poziomu transkryptów pro-apoptotycznych, któremu towarzyszył spadek 

ekspresji genów anty-apoptotycznych. Przeprowadzone analizy immunohisto-

chemiczne potwierdziły natomiast, że DMU-212 może działać przeciwnowotworowo 

na wczesnych etapach hepatokancerogenezy. 

Na podstawie badań wykonanych w ramach pracy doktorskiej (opublikowano 

w Toxicology and Applied Pharmacology) wykazałam bardzo silną odpowiedź 

komórek raka jajnika A-2780 na działanie cytotoksyczne DMU-212 (IC50=0,71±0,18 

µM), które wiązało się z jego zdolnością do indukcji apoptozy zachodzącej na dro-

dze kilku mechanizmów (Piotrowska i wsp., 2012 – poz. II/A/17 wg spisu publi-

kacji). W świetle tych danych podjęłam się weryfikacji aktywności przeciw-

nowotworowej badanego związku w układzie eksperymentalnym in vivo (publikacja 

3). Przed przystąpieniem do badań w modelu przeszczepu ksenogenicznego 

dokonałam oceny wchłaniania DMU-212 in vitro w komórkach A-2780 

przeznaczonych do wszczepienia myszom immunoniekompetentnym SCID (ang. 

severe combined immunodeficiency). Wykazałam szybką absorbcję i wolną 
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eliminację DMU-212, która to właściwość może nasilać działanie anty-proliferacyjne 

związku wobec komórek A-2780. 

Zastosowany w publikacji 3 model badawczy obejmował myszy SCID 

pozbawione limfocytów T i B, co pozwoliło na implantację ludzkich komórek raka 

jajnika A-2780 bez ryzyka ich odrzucenia i zniszczenia przez układ 

immunologiczny. Przed wszczepieniem, komórki zostały poddane stabilnej 

transfekcji plazmidem pcDNA3.1/Zeo(-)-Luc, niosącym gen lucyferazy (Luc). 

Umożliwiło to wizualizację guza po podaniu myszom lucyferyny, która ulegając 

dystrybucji, była transportowana również do transfekowanych komórek 

nowotworowych. Ich odpowiedź na działanie anty-proliferacyjne badanego związku 

była oceniana trzy razy w tygodniu przez pomiar intensywności świecenia guza 

w dwóch grupach: kontrolnej i badanej, otrzymującej DMU-212 per os w dziennej 

dawce 50 mg/kg m.c. Klasyczny model tego typu badań obejmuje eutanazję 

kolejnych zwierząt w odpowiednich przedziałach czasowych, wycięcie guza i jego 

subiektywną ocenę. Dzięki zastosowaniu techniki pozwalającej na wizualizację 

komórek nowotworowych (aparat IVIS, Xenogen, Niemcy, z wbudowaną kamerą 

i systemem do anestezji) możliwa była przyżyciowa, nieinwazyjna ocena rozwoju 

guza oraz kontrolowanie odpowiedzi komórek nowotworowych na DMU-212. 

Wyniki badań opisanych w publikacji 3 wykazały, że DMU-212 początkowo 

nie wpływał na rozmiar guzów. Po siedmiu dniach eksperymentu odnotowano jednak 

tendencję spadkową wzrostu guzów w grupie myszy, której podawano DMU-212. 

W ostatnim, 14 dniu doświadczenia zaobserwowano, że intensywność świecenia 

komórek raka jajnika była dużo niższa w grupie badanej w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Aktywność przeciwnowotworowa DMU-212 in vivo została również 

wykazana przez Sale i wsp. w modelu kancerogenezy jelita cienkiego i grubego 

z wykorzystaniem myszy Apc(Min+). Pomimo wykorzystania innego układu 

eksperymentalnego zaobserwowano zmniejszenie rozmiaru guzów w grupie zwierząt 

otrzymujących związek badany w odniesieniu do grupy kontrolnej (Sale i wsp., 

2005). 

Pomimo, że częstość występowania raka jajnika jest mniejsza w porównaniu 

do innych nowotworów u kobiet, współczynnik śmiertelności jest wysoki z powodu 

szybkiego postępu choroby oraz oporności wielolekowej pojawiającej się już 

na wczesnym etapie leczenia. Wykazane w publikacji 3 działanie przeciw-



14 

 

nowotworowe DMU-212 w modelu in vivo może stanowić podstawę do prowadzenia 

dalszych badań nad aktywnością biologiczną nie tylko związku badanego, ale i jego 

metabolitów w komórkach raka jajnika. 

Dostępne dane literaturowe sugerują, że za działanie przeciwnowotworowe 

DMU-212 mogą być odpowiedzialne jego metabolity (Androutsopoulos i wsp., 

2011; Potter i wsp., 2002a). W świetle tych danych oraz wcześniej uzyskanych 

wyników (publikacja 1) podjęłam próbę weryfikacji tej hipotezy. Zsyntetyzowano 

cztery metabolity DMU-212: 3'-hydroksy-3,4,5,4'-tetrametoksystylben (DMU-214), 

4’-hydroksy-3,4,5-trimetoksystylben (DMU-281), 4-hydroksy-3,5,4’-trimetoksy-

stylben (DMU-291), 3-hydroksy-4,5,4’-trimetoksystylben (DMU-807) i zbadano ich 

cytotoksyczność w liniach komórkowych raka jajnika A-2780 oraz SKOV-3 

(publikacja 4). W wyniku przeprowadzonych analiz wyselekcjonowano związek 

o najwyższej aktywności anty-proliferacyjnej, DMU-214 i poddano ocenie 

mechanizm jego działania w modelu raka jajnika. Androutsopoulos i wsp. (2011) 

wykazali, że wprawdzie DMU-214 posiadał silniejsze właściwości cytotoksyczne 

od pozostałych metabolitów DMU-212 w liniach komórkowych raka piersi 

i wątroby, to jednak jego działanie anty-proliferacyjne było zbliżone, a nawet słabsze 

w porównaniu do cytotoksyczności związku macierzystego. Wyniki zawarte 

w publikacji 4 wskazują natomiast na znacznie silniejsze działanie powstającego 

metabolitu od DMU-212 w obu badanych liniach komórkowych co sugeruje, 

że związek macierzysty ulega aktywacji metabolicznej do DMU-214 w komórkach 

raka jajnika A-2780 oraz SKOV-3. 

Androutsopoulos i wsp. (2011) wykazali, że aktywność cytotoksyczna DMU-

214 wiąże się z indukcją procesu apoptozy, co potwierdziły również wyniki naszych 

badań. Komórki SKOV-3, w porównaniu do A-2780, charakteryzowały się jednak 

dużo mniejszą wrażliwością na działanie pro-apoptotyczne DMU-214, które 

korelowało także z jego słabszymi właściwościami cytotoksycznymi. Dostępne dane 

literaturowe wskazują, że komórki raka jajnika SKOV-3 są bardziej oporne 

na działanie cytostatyków, np. cisplatyny w porównaniu do linii komórkowej A-2780 

wykazującej ekspresję białka wt p53 (ang. wild type-p53), którego nie stwierdza się 

w linii komórkowej SKOV-3 (Lee i wsp., 2015; Wu i wsp., 2014). Sugeruje się 

zatem, że różna odpowiedź badanych linii komórkowych na związki o potencjalnym 
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działaniu przeciwnowotworowym, m.in. DMU-214, może zależeć od profilu 

ekspresji wt p53. 

Za pomocą techniki mikromacierzy ekspresyjnych wykazałam, że DMU-214 

powodował w komórkach A-2780 zmiany poziomu ekspresji 765 genów, w tym 29 

transkryptów charakterystycznych dla procesu apoptozy. Ponadto przeprowadzone 

analizy mikromacierzy RNA w komórkach A-2780 pozwoliły na wskazanie ścieżki 

sygnalizacyjnej apoptozy zależnej od p53 (obejmującej 14 genów) pomimo, że nie 

zaobserwowano zmian na poziomie mRNA p53. Stosując technikę Western blot 

wykazano natomiast, że DMU-214 podwyższał ekspresję białka dwóch 

fosforylowanych form p53 w linii komórkowej A-2780. Powszechnie wiadomo, 

że proces fosforylacji p53 odpowiada za jego zdolność do modulacji poziomu 

transkryptów apoptotycznych. Dlatego też występujący pod wpływem DMU-214 

wzrost ekspresji białek p53 fosforylowanych w pozycji 46 oraz 392 seryny 

potwierdził, że zmiany poziomu wspomnianych wyżej 14 transkryptów 

w komórkach A-2780 mogą być regulowane w sposób zależny od p53. Wielu 

autorów wskazuje, że białko p53- aktywując ekspresję Bax, a jednocześnie hamując 

Bcl-2 - indukuje apoptozę zachodzącą na drodze mechanizmu wewnątrzkomórko-

wego. Androutsopoulos i wsp. (2011) wykazali, że DMU-214 powoduje wzrost 

ekspresji p53 oraz stosunku białek Bax do Bcl-2 w komórkach raka wątroby i piersi. 

Wyniki naszych badań przeprowadzonych z wykorzystaniem linii komórkowej raka 

jajnika A-2780 nie tylko potwierdziły tę obserwację, ale wykazały także wzrost 

poziomu innych transkryptów regulowanych przez p53 i zaangażowanych w ścieżkę 

mitochondrialną apoptozy tj. PAG608 oraz PIGs. Ponadto zaobserwowano, 

że DMU-214 indukował aktywność charakterystycznej dla mechanizmu 

wewnątrzkomórkowego kaspazy-9, a w konsekwencji kaspaz wykonawczych-3/7. Za 

pomocą techniki Western blot wykazano również zdolność DMU-214 

do podwyższenia ekspresji białka kaspazy-3, której towarzyszył spadek poziomu 

prokaspazy-3 w komórkach A-2780. Według powszechnie przyjętego poglądu 

kaspaza-3 może być indukowana zarówno na drodze apoptozy mitochondrialnej jak 

też receptorowej (Shalini i wsp., 2015). Zaobserwowano, że DMU-214 powodował 

w linii komórkowej A-2780 umiarkowany wzrost aktywności kaspazy-8 będącej 

markerem mechanizmu zewnątrzkomórkowego apoptozy, który regulowany jest 

przez receptory śmierci (ang. death receptors, DRs). Do najważniejszych DRs 
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należą: TNFR1, Fas, DR-3, -4, -5 (Brenner i wsp., 2015). Wyniki badań 

zamieszczone w publikacji 4 wykazały w komórkach A-2780 pięciokrotny wzrost 

ekspresji mRNA Fas oraz DR-5 pod wpływem DMU-214. Analiza proteomiczna 

dowiodła również zmian na poziomie białka Fas i TNFR1, które - jak powszechnie 

wiadomo - aktywują kaspazę-8. Powyższe dane pozwalają sugerować udział także 

ścieżki receptorowej w mechanizmie działania pro-apoptotycznego DMU-214 w linii 

komórkowej A-2780. Uzyskane wyniki są zgodne z naszymi wcześniejszymi 

doniesieniami wykazującymi, że związek macierzysty DMU-212 regulował 

ekspresję genów charakterystycznych dla apoptozy zewnątrzkomórkowej 

w komórkach raka jajnika (Piotrowska i wsp., 2012 – poz. II/A/17 wg spisu 

publikacji).  

Wykazano, że w linii komórkowej SKOV-3 charakteryzującej się brakiem 

ekspresji p53, DMU-214 indukował zmiany poziomu 31 transkryptów 

apoptotycznych, w tym ośmiu zaangażowanych w mechanizm zewnątrzkomórkowy. 

Analiza białka w komórkach SKOV-3 wykazała wzrost ekspresji DRs tj. Fas, 

TNFR1 oraz DR-4 pod wpływem badanego związku. Dostępne dane literaturowe 

sugerują, że TNFAIP8 hamuje ścieżkę receptorową apoptozy zależną od TNF 

poprzez wyciszanie aktywności kaspazy-8 (Laliberte i wsp., 2010). Wyniki badań 

przedstawionych w omawianej publikacji wskazują, że DMU-214 obniżył poziom 

mRNA TNFAIP8 w linii komórkowej SKOV-3, czemu towarzyszył wzrost 

aktywności kaspazy-8. Ponadto zaobserwowano spadek ekspresji innych genów 

anty-apoptotycznych, TNFRSF10D oraz TNFRSF11B, należących do rodziny TNF. 

W piśmiennictwie naukowym dostępne są dane na temat apoptozy 

zewnątrzkomórkowej zależnej od Fas, która jest indukowana poprzez interakcję 

FAF-1 oraz FasL (Menges i wsp., 2009). Wyniki naszych badań wykazują, 

że DMU-214 powodował w komórkach SKOV-3 wzrost ekspresji mRNA FAF-1 

oraz Pak2, który jest aktywowany przez kaspazę-3 podczas apoptozy zależnej od 

Fas. Co istotne, zaobserwowałam wzrost aktywności kaspaz-3/7, natomiast poziom 

aktywacji kaspazy-9 nie uległ zmianie. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

można sugerować, że DMU-214 indukuje w linii komórkowej SKOV-3 apoptozę 

zachodzącą na ścieżce receptorowej w sposób zależny zarówno od TNF, jak i Fas. 

Nie wykazano żadnych zmian w ekspresji genów charakterystycznych dla apoptozy 

mitochondrialnej, która regulowana jest przede wszystkim przez białko p53. Dlatego 
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też założyłam, że niezdolność DMU-214 do indukcji apoptozy zachodzącej 

na drodze mechanizmu wewnątrzkomórkowego w linii komórkowej SKOV-3 jest 

wynikiem braku białka p53 w tych komórkach. 

Wyniki zamieszczone w publikacji 4 wykazały, że DMU-214 powoduje 

w obu badanych liniach komórkowych zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie 

G2/M. Powszechnie wiadomo, że faza ta jest regulowana głównie poprzez interakcję 

cykliny B1 z białkiem p53. W komórkach A-2780 zaobserwowano obniżenie 

poziomu mRNA cykliny B1 przez DMU-214, równolegle z zahamowaniem cyklu 

komórkowego w fazie G2/M oraz indukcją apoptozy zależnej od p53. Nasze 

obserwacje są zgodne z wynikami innych autorów wskazujących, że zablokowanie 

komórek w fazie G2/M było związane z obniżeniem ekspresji cykliny B1 (Eo i wsp., 

2015; Lv i Wang, 2015). Pomimo braku zmian na poziomie mRNA cykliny B1 

w linii komórkowej SKOV-3, wykazałam zatrzymanie cyklu komórkowego również 

w fazie G2/M pod wpływem DMU-214. Liczba komórek SKOV-3 zablokowanych 

w fazie G2/M była jednak znacząco niższa w porównaniu do A-2780. Biorąc 

pod uwagę brak ekspresji białka p53 w linii komórkowej SKOV-3 można 

sugerować, że zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G2/M przebiegało na drodze 

odrębnego, innego niż w komórkach A-2780, mechanizmu działania DMU-214. 

Obecnie chemioterapia jest jedną ze strategii leczenia raka jajnika. 

Jej skuteczność może być ograniczona z powodu różnych mechanizmów obronnych 

uruchamianych przez komórki nowotworowe (Meng i wsp., 2015). Wykazałam, że 

w linii komórkowej A-2780 DMU-214 powodował wzrost ekspresji genów 

zależnych od p53 - p48, p53R2, Gaad45 oraz sestryn, których transkrypty biorą 

udział w procesie naprawy uszkodzeń DNA w odpowiedzi na stres genotoksyczny. 

W tym kontekście można założyć, że DMU-214 indukuje mechanizm adaptacyjny 

komórek A-2780 mogący wpływać na obniżenie jego aktywności anty-

proliferacyjnej. Jednak pomimo wzrostu ekspresji wymienionych wyżej genów 

zaangażowanych w procesy naprawcze wykazano silniejsze działanie cytotoksyczne 

i pro-apoptotyczne DMU-214 w linii komórkowej A-2780 w porównaniu do SKOV-

3. W świetle tych danych zweryfikowałam jego aktywność anty-proliferacyjną 

w modelu ksenograftów z zastosowaniem myszy SCID, którym wszczepiono 

komórki A-2780. Wykazano, że rozmiar guzów u myszy otrzymujących DMU-214 

był niższy w porównaniu do zwierząt kontrolnych. Obserwacje te są zgodne 
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z wcześniejszymi wynikami naszych badań opisanych w publikacji 3, które również 

wykazały działanie przeciwnowotworowe związku macierzystego DMU-212 w tym 

samym modelu eksperymentalnym in vivo. Pomimo, że zastosowana dawka DMU-

214 była niższa od dawki związku macierzystego, zaobserwowano jego wyższą 

aktywność anty-proliferacyjną w porównaniu do DMU-212.  

Podsumowując, wyniki przedstawione w publikacji 4 po raz pierwszy 

wykazały, że DMU-214, metabolit DMU-212 posiada wyższą aktywność anty-

proliferacyjną od związku macierzystego. Dlatego też sugeruje się, że cytoto-

ksyczność DMU-212 może być związana z jego biotransformacją do DMU-214 

(dalsze badania w tym zakresie były prowadzone w ramach publikacji 5). Ponadto 

dowiedziono, że metabolit ten reguluje w komórkach raka jajnika A-2780 ekspresję 

genów zależnych od p53, które indukują apoptozę zachodzącą na drodze 

mechanizmu wewnątrz-, jak i zewnątrzkomórkowego. W linii komórkowej SKOV-3 

wywodzącej się z tego samego typu nowotworu, ale nie posiadającej białka p53, 

DMU-214 aktywował apoptozę przebiegającą tylko na ścieżce receptorowej. 

Działanie pro-apoptotyczne DMU-214 również korelowało z jego cytotoksycznością 

w komórkach SKOV-3. Dlatego też można wnioskować, że wprawdzie nieobecność 

białka p53 nie przełożyła się na brak aktywności anty-proliferacyjnej DMU-214 

wobec komórek SKOV-3, ale znacząco ją zredukowała.  

Jedną ze strategii leczenia chorób nowotworowych jest projektowanie 

związków „celowanych”, hamujących wybiórczo monooksygenazy zależne 

od cytochromu P450. Enzymy z rodziny CYP1 tj. CYP1A1 oraz CYP1B1 biorą 

udział w aktywacji wielu pro-kancerogenów oraz hydroksylacji estronu do 17-

betaestradiolu, będącej kluczowym etapem kancerogenezy hormonozależnej (Hayes 

i wsp., 1996). Dlatego też inhibicja enzymów z rodziny CYP1 może stanowić 

obiecującą strategię terapeutyczną m.in. raka piersi, szyjki macicy czy jajnika. 

Z drugiej strony, CYP1A1 oraz CYP1B1 ulegają bardzo często nadekspresji 

w komórkach nowotworowych w porównaniu do otaczających je komórek 

prawidłowych, co skłania do poszukiwań pro-leków aktywowanych przez te enzymy. 

Wyniki moich wcześniejszych badań wykazały, że DMU-212 powodował 

niewielkie obniżenie poziomu białka CYP1A1 oraz całkowite wyciszenie ekspresji 

enzymu CYP1B1 w komórkach raka jajnika A-2780 (Piotrowska i wsp., 2012 – poz. 

II/A/17 wg spisu publikacji). W piśmiennictwie dostępne są jednak dane sugerujące, 
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że DMU-212 jest metabolizowany przez CYP1B1 (Potter i wsp., 2002a; Potter 

i wsp., 2002b). Wyniki badań przedstawione w publikacji 4 dowiodły, że jeden 

z metabolitów DMU-212, DMU-214, posiadał wyższą aktywność anty-proliferacyjną 

w porównaniu do związku macierzystego co może sugerować, że DMU-212 ulega 

aktywacji metabolicznej do DMU-214 w komórkach raka jajnika. Celem badań 

przeprowadzonych w ramach publikacji 5 była weryfikacja tej hipotezy. Ponadto 

celem analiz było wyjaśnienie który enzym z rodziny CYP1 bierze udział 

w biotransformacji DMU-212. W badaniach wykorzystano trzy linie komórkowe: 

prawidłowych fibroblastów jajnika HOSE, raka jajnika A-2780 oraz A-2780 

z wyciszonym enzymem CYP1A1, określanej jako A-2780CYP1A1(-).  

W pierwszym etapie analiz podjęłam się identyfikacji metabolitów DMU-212 

w mieszaninie reakcyjnej zawierającej związek macierzysty (DMU-212) oraz 

enzymy CYP1A1 lub CYP1B1 z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrem mas HPLC-MS/MS (ang. High Performance Liquid 

Chromatography tandem Mass Spectrometry). Stężenia powstających metabolitów 

DMU-214 oraz DMU-281 były znacząco wyższe w mieszaninie reakcyjnej 

zawierającej DMU-212 i enzym CYP1A1 niż po inkubacji DMU-212 z CYP1B1. 

Jednocześnie zaobserwowałam znacznie większe obniżenie stężenia związku 

macierzystego w pierwszej z wymienionych mieszanin reakcyjnych. 

W przeciwieństwie do wyników innych autorów (Potter i wsp., 2002a; Potter i wsp., 

2002b), w publikacji 5 wykazałam po raz pierwszy, że proces biotransformacji 

DMU-212 jest katalizowany głównie przez CYP1A1, a tylko w minimalnym stopniu 

przez CYP1B1. 

Wyniki moich wcześniejszych badań wykazały ekspresję obu enzymów 

z rodziny CYP1 (CYP1A1 oraz CYP1B1) w komórkach raka jajnika A-2780 

(Piotrowska i wsp., 2012 – poz. II/A/17 wg spisu publikacji). Powszechnie wiadomo, 

że enzymy te ulegają nadekspresji w komórkach nowotworowych różnych narządów 

w porównaniu do odpowiadających im komórek prawidłowych (Bruno i Njar, 2007; 

Androutsopoulos i wsp., 2009). Dlatego też za pomocą metody Western blot 

zbadałam poziom ekspresji białek CYP1A1 oraz CYP1B1 w komórkach 

prawidłowych wyprowadzonych z jajnika (linia fibroblastów HOSE). Wyniki 

przeprowadzonych analiz wykazały ekspresję CYP1B1 oraz brak enzymu CYP1A1 

w komórkach HOSE. W celu potwierdzenia hipotezy, że CYP1A1 jest głównym 
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enzymem katalizującym biotransformację DMU-212 porównałam jego profil 

metaboliczny w linii komórkowej A-2780 wykazującej ekspresję CYP1A1 oraz 

komórkach HOSE, w których odnotowałam brak tego enzymu. W lizatach komórek 

A-2780 inkubowanych z DMU-212 przez 3, 6 i 24 h zaobserwowałam wzrastające 

stężenia związku macierzystego oraz jego metabolitu DMU-214. Ponadto po 24 

godz. inkubacji na chromatogramie pojawił się pik zidentyfikowany jako metabolit, 

DMU-281. W lizatach komórek HOSE inkubowanych ze związkiem macierzystym 

nie wykryłam jego metabolitów, co potwierdza prezentowane w publikacji 5 wyniki 

sugerujące, że CYP1A1 jest głównym enzymem odpowiedzialnym za bio-

transformację DMU-212. Analiza profilu metabolicznego DMU-212 w linii 

komórkowej raka jajnika A-2780CYP1A1(-), z wyciszonym białkiem CYP1A1, 

również nie wykazała obecności metabolitów związku badanego. 

Stosowane obecnie strategie terapeutyczne chorób nowotworowych nadal 

są niesatysfakcjonujące oraz powodują występowanie wielu poważnych działań 

niepożądanych. Radioterapia czy standardowo wykorzystywane chemioterapeutyki 

uszkadzają nie tylko komórki nowotworowe, ale również prawidłowe (Cardinale 

i wsp., 2016; Shi i wsp., 2016). Dlatego też poszukiwane są związki będące pro-

lekami, które ulegają aktywacji metabolicznej głównie w komórkach 

nowotworowych. Wyniki moich wcześniejszych badań sugerują, że DMU-212 

wykazujący silne działanie anty-proliferacyjne w komórkach raka jajnika A-2780 

ulega aktywacji metabolicznej do DMU-214 (Piotrowska i wsp., 2012 – poz. II/A/17 

wg spisu publikacji; publikacja 4). Analiza cytotoksyczności obu związków 

w prawidłowych komórkach jajnika HOSE wykazała, że działanie anty-

proliferacyjne DMU-212 oraz DMU-214 było znacząco słabsze w linii komórkowej 

HOSE (brak ekspresji CYP1A1) w porównaniu do komórek nowotworowych 

A-2780 (publikacja 5). Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami 

wskazującymi różnice w odpowiedzi komórek prawidłowych oraz nowotworowych 

na działanie DMU-212 (Gosslau i wsp., 2005). Obserwacje Gosslau i wsp. (2005) 

zostały jednak przez nasz zespół rozwinięte i uzupełnione o dane sugerujące, 

że aktywność biologiczna związku macierzystego zależy od profilu ekspresji 

CYP1A1 (publikacja 5). W celu potwierdzenia roli tego enzymu w działaniu anty-

proliferacyjnym DMU-212 zbadałam jego cytotoksyczność w komórkach 

z wyciszonym genem CYP1A1, A-2780CYP1A1(-). Przeprowadzona analiza 
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wykazała znacznie słabsze właściwości cytotoksyczne DMU-212 oraz DMU-214 

w zmodyfikowanej linii komórkowej A-2780CYP1A1(-) w porównaniu do komórek 

A-2780 wykazujących ekspresję enzymu CYP1A1.  

Wyniki moich wcześniejszych badań wykazały, że DMU-212 powodował 

niewielkie obniżenie ekspresji enzymu CYP1A1 oraz całkowite wyciszenie ekspresji 

białka CYP1B1 w linii komórkowej raka jajnika A-2780 (Piotrowska i wsp., 2012 – 

poz. II/A/17 wg spisu publikacji). Wiedząc, że DMU-214 jest w tych komórkach 

bardziej aktywny biologicznie od DMU-212 (publikacja 4) zbadałam jego wpływ na 

poziom białek CYP1A1 oraz CYP1B1. Zaobserwowałam, że DMU-214, w przeci-

wieństwie do związku macierzystego, hamuje ekspresję obu enzymów z rodziny 

CYP1 w linii komórkowej A-2780. Otrzymane wyniki sugerują, że DMU-212 jest 

najpierw metabolizowany przez CYP1A1 oraz CYP1B1, a następnie powstający 

metabolit - DMU-214 - moduluje ich ekspresję. 

Powszechnie wiadomo, że ekspresja enzymów CYP1B1 i CYP1A1 jest 

aktywowana przez czynnik transkrypcyjny AhR (ang. aryl hydrocarbon receptor). 

Po związaniu z agonistą, receptor AhR łączy się z białkiem zwanym translokazą 

jądrową – ARNT (ang. AhR nuclear translocator), przemieszczając się do jądra 

komórkowego. Kompleks AhR/ARNT wiąże się w obrębie promotorów genów 

Cyp1a1 i Cyp1b1 z sekwencjami DNA określanymi jako elementy odpowiedzi 

na ksenobiotyki - XRE (ang. xenobiotic response elements), co indukuje transkrypcję 

tych genów (Murray i wsp., 2016). W celu określenia czy proces hamowania 

ekspresji enzymów CYP1A1 i CYP1B1 przez DMU-214 jest regulowany przez AhR 

zbadałam poziom jego białka we frakcjach cytoplazmatycznej oraz jądrowej 

komórek A-2780. Wykazanie obniżonej ekspresji AhR pod wpływem DMU-214 

we frakcji jądrowej komórek A-2780 sugeruje, że metabolit ten reguluje poziom 

białek CYP1A1 oraz CYP1B1 m.in. poprzez obniżoną aktywność transkrypcyjną 

AhR. 

Reasumując, wyniki badań przedstawionych w publikacji 5 po raz pierwszy 

wykazały, że biotransformacja DMU-212 jest katalizowana głównie przez enzym 

CYP1A1, a tylko w minimalnym stopniu przez CYP1B1. Ponadto wykazana 

zależność pomiędzy słabym działaniem anty-proliferacyjnym DMU-212 wobec linii 

komórkowych HOSE i A-2780CYP1A1(-), a brakiem ekspresji CYP1A1 w tych 
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komórkach sugeruje, że aktywność biologiczna związku macierzystego jest związana 

z jego aktywacją metaboliczną do DMU-214 oraz poziomem białka CYP1A1. 

Podsumowanie 

W przedstawionych pracach odnotowano silne działanie cytotoksyczne 

metylowego analogu resweratrolu DMU-212 oraz jego metabolitu DMU-214. 

Działanie anty-proliferacyjne obu związków badanych polega na zablokowaniu 

cyklu komórkowego w fazie G2/M oraz indukcji apoptozy zachodzącej na drodze 

mechanizmu mitochondrialnego i/lub receptorowego. Wyniki badań in vivo 

przeprowadzone w modelu kancerogenezy wątroby indukowanej przez NDEA 

dowiodły, że działanie przeciwnowotworowe DMU-212 wiąże się zarówno z jego 

aktywnością pro-apoptotyczną, jak i anty-oksydacyjną. W prezentowanych 

publikacjach wykazano po raz pierwszy, że DMU-212 ulega aktywacji metabolicznej 

katalizowanej przez enzym CYP1A1 do DMU-214. Odnotowana zależność 

pomiędzy słabym działaniem anty-proliferacyjnym DMU-212 wobec linii 

komórkowych HOSE i A-2780CYP1A1(-) a brakiem enzymu CYP1A1 w tych 

komórkach sugeruje, że aktywność biologiczna związku macierzystego jest związana 

z jego aktywacją metaboliczną do DMU-214 oraz poziomem ekspresji CYP1A1. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Jestem absolwentką kierunku Biotechnologii Wydziału Rolniczego Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Studia ukończyłam w roku 2005 

broniąc pracę magisterską pt. „Physical mapping of α-1,2-fucosyltransferase 

transgene using fluorescence in situ hybridisation”, wykonaną w Instytucie Genetyki 

Człowieka Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. 

Ryszarda Słomskiego. Po zakończeniu badań związanych z pracą magisterską, 

w marcu 2005 r. wyjechałam na trzymiesięczne stypendium w ramach programu 

Socrates-Erasmus. Pod kierownictwem prof. Lutza Bungera realizowałam projekt 

badawczy pt. “Improving sheep carcass quality using computer tomography (CT) 

scanning”, w Scottish Agricultural College (SAC), w Edynburgu. Badania polegały 

na wykorzystaniu tomografii komputerowej w przyżyciowej ocenie jakości mięsa 

owiec dwóch ras: Scottish Blackface (o wysokiej mięsności) oraz Texel (rasa 

charakteryzująca się najlepszą jakością wełny) w celu wyprowadzenia rasy łączącej 

obie te cechy. 
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W październiku 2005 roku zostałam zatrudniona w Katedrze i Zakładzie 

Biochemii i Biologii Molekularnej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, kierowanej przez dr hab. Pawła Jagodzińskiego. Pierwsze lata mojej 

pracy naukowej obejmowały analizę mechanizmów warunkujących występowanie 

oporności na glikokortykosteroidy podczas terapii łączonej z chemioterapeutykami. 

W ostatnim czasie coraz większe znaczenie w procesie kancerogenezy przypisuje się 

metylacji DNA oraz modyfikacji białek histonowych, które są zmianami 

epigenetycznymi wpływającymi na ekspresję genów, jednak nie na sekwencje 

nukleotydów. W przeciwieństwie do mutacji, zarówno metylacja DNA, jak 

i deacetylacja histonów są procesami odwracalnymi, co czyni je celem działania 

potencjalnych chemioterapeutyków przywracających prawidłową ekspresję genów. 

Wyniki badań działania przeciwnowotworowego Trichostatyny A i maślanu sodu 

(inhibitory deacetylazy histonowej) oraz 5-aza-2’-deoksycytydyny (inhibitor 

metylotranseraz DNA) w kontekście oceny ich wpływu na profil ekspresji izoform 

receptora glikokortykosteroidowego (GRα, GRβ) zostały opublikowane w formie 

dwóch prac oryginalnych w Biomedicine and Pharmacotherapy (poz. II/A/1 wg 

spisu publikacji) oraz Archives of Medical Research (poz. II/A/2 wg spisu 

publikacji). Izoformy GRα (wiążąca glikokortykosteroidy) oraz GRβ 

(odpowiedzialna za występowanie zjawiska oporności na glikokorytykosteroidy) 

powstają w wyniku splicingu alternatywnego pre-mRNA, który jest regulowany 

przez różne czynniki splicingowe. W powyższych publikacjach wykazano, 

że inhibitory deacetylazy histonowej oraz metylotransferaz DNA powodują 

w komórkach nowotworowych wzrost ekspresji zarówno GRα, jak i czynnika 

splicingowego ASF/SF2 przy jednoczesnym obniżeniu poziomu transkryptu i białka 

GRβ. Przytoczone wyniki badań sugerują udział modyfikacji histonów i metylacji 

DNA w regulacji spilicingu alternatywnego GR w kierunku przywrócenia 

prawidłowego stosunku izoformy GRα do GRβ. 

W październiku 2008 roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta 

w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinko-

wskiego w Poznaniu, kierowanej przez prof. dr hab. Jadwigę Jodynis-Liebert. 

Pierwszym projektem badawczym, w którym wzięłam udział była ocena 

toksykologiczna cieczy jonowych, a rola moja polegała na oznaczeniu 

cytotoksyczności tych związków w modelu in vitro (poz. II/A/3 wg spisu publikacji). 
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Zostałam także włączona w realizację dwóch innych projektów: „Hamowanie 

ekspresji genu SOD2 przez białko p53 jako mechanizm przeciwnowotworowego 

działania analogów resweratrolu”, kierowanego przez dr hab. Marka Muriasa oraz 

„Ocena chemoprewencyjnego i przeciwnowotworowego działania wybranych 

pochodnych resweratrolu”, kierowanego przez prof. dr hab. Jadwigę Jodynis-Liebert. 

Analiza mechanizmu działania chemoprewencyjnego metylowych pochodnych 

resweratrolu stanowiła przedmiot moich badań w ramach rozprawy doktorskiej 

pt. „Działanie przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu”, której 

promotorem był dr hab. Marek Murias. W wyniku oceny właściwości 

cytotoksycznych 12 metylowych pochodnych resweratrolu, przeprowadzonej na 11 

liniach komórkowych, wyselekcjonowałam związek o najwyższej aktywności anty-

proliferacyjnej 3,4,4’,5-tetrametoksystylben (3,4,4’,5-TMS/DMU-212). Przeprowa-

dzone badania wykazały plejotropowe działanie przeciwnowotworowe DMU-212 

poprzez indukcję procesu apoptozy w liniach komórkowych raka jajnika A-2780 

oraz SKOV-3 na drodze kilku mechanizmów. Zaobserwowano bowiem, że związek 

badany moduluje poziom ekspresji genów pro- i anty-apoptotycznych charaktery-

stycznych, zależnie od rodzaju komórek, dla mechanizmu wewnątrzkomórkowego 

i/lub zewnątrzkomórkowego apoptozy. Ponadto po raz pierwszy wykazano zdolność 

DMU-212 do regulacji ekspresji enzymów z rodziny CYP1 oraz indukcji stresu 

oksydacyjnego w komórkach raka jajnika. Uzyskane wyniki zostały opublikowane 

w formie pracy oryginalnej w Toxicology and Applied Pharmacology (poz. II/A/17 

wg spisu publikacji) oraz trzech doniesień zjazdowych (poz. B/1, 4, 18 wg 

załącznika 5). 

Równolegle rozwijałam inny kierunek badań w ramach współpracy z Katedrą 

i Zakładem Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinko-

wskiego, kierowanej przez prof. dr hab. Macieja Zabla oraz Katedrą Weterynarii 

Uniwersytetu Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, kierowanej przez 

prof. Jędrzeja Jaśkowskiego. Realizowane projekty obejmowały wykorzystanie 

metod molekularnych i mikrofluidycznych w analizie kompetencji rozwojowej 

oocytów i wczesnych zarodków u świń i bydła. Szczególnie istotne znaczenie 

w prowadzonych badaniach miało wytypowanie markerów warunkujących zdolność 

komórek jajowych do dojrzewania i zapłodnienia w modelu in vitro (m.in. integryna 

β2 oraz białka osłonki przejrzystej), co może przyczynić się do ulepszenia technik 
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wspomaganego rozrodu u zwierząt gospodarskich. Efektem współpracy było 

opublikowanie siedmiu prac oryginalnych oraz trzech doniesień konferencyjnych 

(poz. II/A/4-10 wg spisu publikacji, poz. B/6-7, 10 wg załącznika 5). 

5.2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałam współpracę z Katedrą 

i Zakładem Histologii i Embriologii UM w Poznaniu oraz Instytutem Weterynarii UP 

w Poznaniu. Ponadto podjęłam współpracę z prof. Klausem P. Brüssowem (Institute 

of Reproductive Biology, Department of Experimental Reproductive Biology, 

Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Dummerstorf, Niemcy) oraz dr Micha-

lem Jesetą (Department of Genetics and Reproduction, Veterinary Research Institute, 

Brno, Czechy). Podczas realizowanych w tym okresie projektów uczestniczyłam 

w wyprowadzaniu pierwotnych hodowli in vitro z komórek błony śluzowej macicy 

oraz jajnikowych komórek ziarnistych u świń, a także w analizie profilu 

transkryptomicznego oraz dystrybucji wybranych białek w w/w komórkach. 

Wykazano, że białka z grupy kinaz (Cdk4) oraz koneksyn (Cx30, Cx31, Cx37, Cx43, 

Cx45) mogą być uznane jako markery proliferacji komórek ziarnistych w czasie 

rzeczywistym. Przedmiotem moich badań było również określenie w warunkach 

in vitro wpływu steroidowych hormonów płciowych na zdolność do zapłodnienia 

komórek jajowych pozyskanych od suk. Wykonywałam także analizę ekspresji 

genów i białek należących do rodziny transformujących czynników wzrostu 

(TGFB1, TGFB2, TGFB3 oraz GDF9) w błonie śluzowej macicy suk w okresie peri-

implantacyjnym oraz w różnych fazach cyklu rujowego. Wykazano istotny wpływ 

ekspresji badanych genów na zmiany, jakim podlega błona śluzowa suk w okresie 

poprzedzającym implantację zarodków. Wyniki badań prowadzonych we współpracy 

z w/w jednostkami naukowymi zostały opublikowane w formie 19 prac oryginalnych 

oraz dziewięciu doniesień zjazdowych (poz. II/A/16, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 32-35, 

37, 39, 40, 41, 45, 54, 55, 59 wg spisu publikacji; poz. B/12-16, 19, 21, 22, 24 wg 

załącznika 5). 

Od kilku lat coraz większą uwagę w badaniach biomedycznych zwraca się 

na uporządkowane krzemionkowe materiały mezoporowate zawierające nano-

metryczne pory. Substancje lecznicze o wymiarach cząsteczek w skali nano mogą 
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być inkorporowane do tych materiałów i po pewnym czasie lokalnie uwalniane 

w sposób kontrolowany. W ramach projektu, którego kierownikiem była 

prof. dr hab. Janina Lulek (Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM 

w Poznaniu) uczestniczyłam w badaniach mających na celu opracowanie 

potencjalnych nośników modyfikujących uwalnianie trudno rozpuszczalnych 

substancji leczniczych przeznaczonych do podania drogą doustną. Podjęte przeze 

mnie zadania badawcze polegały na ocenie cytotoksyczności materiałów 

mezoporowatych i przenikania badanych substancji leczniczych inkorporowanych 

do materiałów mezoporowatych w warunkach in vitro (linia komórkowa raka 

okrężnicy CaCo-2). Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie 

Microporous Mesoporous Materials (poz. II/A/48 wg spisu publikacji) oraz 

prezentowane w formie dwóch doniesień konferencyjnych (poz. A/7, B/25 wg 

załącznika 5). Należy podkreślić, że nowo zsyntetyzowany materiał mezoporowaty 

SBA-16 z wprowadzonymi grupami aminowymi (SBA-16-NH2), charakteryzujący 

się wysoce uporządkowaną strukturą oraz kontrolowanym rozmiarem porów 

nie wykazywał właściwości cytotoksycznych. Ponadto badany materiał zwiększał 

profil uwalniania furosemidu (klasa IV wg systemu klasyfikacji biofarmaceutycznej 

leków BCS, ang. Biopharmaceutics Classification System), co czyni SBA-16-NH2 

potencjalnym nośnikiem trudno rozpuszczalnych aktywnych substancji leczniczych. 

Kolejne badania w których uczestniczyłam były realizowane w ramach 

projektu kierowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Książka (Katedra Patofizjologii 

UM w Poznaniu). Dotyczyły one zależności między ludzkimi komórkami 

mezotelium otrzewnowego (HPMCs, ang. human peritoneal mesothelial cells), 

a komórkami nowotworowymi w procesie wewnątrzotrzewnowego rozwoju raka 

jajnika, jelita grubego i trzustki. Mój udział w projekcie polegał na wykonaniu części 

eksperymentalnej in vivo z wykorzystaniem myszy immunokompetentnych SCID. 

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych zarówno w modelu badawczym in vitro, jak 

i in vivo podważyły hipotezę protekcyjnego działania HPMCs w procesie 

wewnątrzotrzewnowej onkogenezy. Wykazano bowiem, że HPMCs pobudzają 

adhezję i proliferację komórek raka jajnika. Ponadto zidentyfikowano warstwę 

komórek mezotelium pod masą guza, co może również sugerować udział HPMCs 

w rozwoju choroby na jej wcześniejszych etapach. Przeprowadzone badania 

umożliwiły wykorzystanie utworzonego modelu eksperymentalnego do dalszych 
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analiz zależności między procesem starzenia się HPMCs, a wewnątrzotrzewnową 

inwazyjnością komórek nowotworowych. Wykazano, że stare HPMCs pobudzają 

rozwój wewnątrzotrzewnowych przerzutów raka jajnika oraz okrężnicy wydzielając 

zwiększone ilości czynników proangiogennych co wpływa na wzmożoną 

neowaskularyzację komórek nowotworowych. Wyniki badań realizowanych 

w ramach projektu zostały opublikowane w Cancer Letters (poz. II/A/31 wg spisu 

publikacji), Oncotarget (poz. II/A/44 wg spisu publikacji), Clinical and 

Experimental Metastasis (poz. II/A/49 wg spisu publikacji), Cell Death and Disease 

(poz. II/A/50 wg spisu publikacji oraz w formie doniesienia zjazdowego (B/23 wg 

załącznika 5). 

W ramach projektu, którego kierownikiem był prof. dr hab. Marek Murias 

(Katedra i Zakład Toksykologii UM w Poznaniu) uczestniczyłam w badaniach 

mających na celu ocenę działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych 

benzanilidu. Analizę właściwości cytotoksycznych 29 związków z tej grupy 

przeprowadzono przy wykorzystaniu ludzkich komórek nowotworowych 

pochodzących z płuc (linia A549) i gruczołu piersiowego (linia komórkowa 

estrogenozależna MCF-7, estrogenoniezależna MDA-MB-231) oraz komórek 

prawidłowych wyprowadzonych z płuc (linia fibroblastów CCD39Lu) i nabłonka 

gruczołu piersiowego (linia MCF12A). Współczesne metody leczenia chorób 

nowotworowych nadal charakteryzują się małą selektywnością, co warunkuje ich 

dużą toksyczność wobec prawidłowych komórek organizmu. Dlatego też szczególnie 

istotne znaczenie miało wytypowanie na podstawie badań skryningowych związku 

o silnym działaniu cytotoksycznym i wysokiej wybiórczości wobec estrogeno-

zależnych komórek raka piersi. Ponadto przy współpracy z Uniwersytetem 

w Granadzie wykonano kolejne eksperymenty, które pozwoliły zdefiniować nowy 

mechanizm selektywnego działania przeciwnowotworowego badanego związku 

poprzez interakcję z receptorem estrogenowym. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w PLoS One (poz. II/A/52 wg spisu publikacji). 

Kolejnym przedmiotem moich badań była analiza działania przeciw-

nowotworowego resweratrolu (3,4’,5-trihydroksystylben, 3,4’,5-THS) oraz jego 

trzech hydroksylowych pochodnych: 3,5,3’,5’-tetrahydroksystylbenu (3,5,3’,5’-

THS), 3,4,4’,5-tetrahydroksystylbenu (3,4,4’,5-THS) i 3,3’,4,4’,5,5’-heksahydro-

ksystylbenu (3,3’,4,4’,5,5’-HHS) w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej T. 
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Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że wyższe hydroksylowe analogi 

resweratrolu tj. 3,4,4’,5-THS oraz 3,3’,4,4’,5,5’-HHS o strukturze pirogalolu 

i katecholu (z grupami hydroksylowymi w wysoce reaktywnej pozycji –orto oraz 

wytwarzające chinony) posiadają silniejsze właściwości cytotoksyczne oraz pro-

apoptotyczne w porównaniu do związku macierzystego, resweratrolu i 3,5,3’,5’-THS 

(stylbenów nie wytwarzających chinonów). Zasadnicze znaczenie miało jednak 

wyjaśnienie różnicy w aktywności działania tych związków. Wyższe hydroksylowe 

pochodne resweratrolu o strukturze pirogalolu i katecholu powodowały 

m.in. przyspieszone zużycie tlenu przez komórki białaczkowe, wzrost poziomu 

dialdehydu malonowego (produktu peroksydacji lipidów) oraz obniżenie stężenia 

glutationu, co sugeruje pro-oksydacyjny mechanizm ich działania przeciw-

nowotworowego. Resweratrol i 3,5,3’,5’-THS wykazywały natomiast działanie anty-

oksydacyjne. 

Ekspresja enzymów anty-oksydacyjnych oraz monooksygenaz zależnych 

od cytochromu P450 w komórkach nowotworowych może mieć istotny wpływ na ich 

odpowiedź na działanie chemioterapeutyków. Dlatego też w ramach kolejnego 

projektu badawczego przeprowadziłam analizę porównawczą ekspresji enzymów 

z rodziny CYP1 odpowiedzialnych za biotransformację ksenobiotyków oraz 

dysmutazy ponadtlenkowej (MnSOD) w liniach komórkowych raka jajnika, jelita 

grubego, piersi oraz szyjki macicy. Ponadto zbadałam korelację ekspresji CYP1A1, 

CYP1B1 oraz MnSOD z aktywnością cytotoksyczną resweratrolu i 3,3’,4,4’,5,5’-

HHS. Szczególnie istotnym było wykazanie, że poziom enzymu MnSOD może 

warunkować właściwości cytotoksyczne wyższych hydroksylowych analogów 

resweratrolu tj. 3,3’,4,4’,5,5’-HHS. Wyniki badań działania anty-proliferacyjnego 

hydroksylowych analogów resweratrolu i jego związku z ekspresją enzymów 

z rodziny CYP1 oraz MnSOD zostały opublikowane w Molecular and Cellular 

Biochemistry (poz. II/A/25 wg spisu publikacji), Chemico-Biological Interactions 

(poz. II/A/36 wg spisu publikacji) oraz w formie komunikatu konferencyjnego (poz. 

B/17 wg załącznika 5). 

W ramach projektu IuventusPlus, którego byłam kierownikiem, prowadziłam 

badania z zakresu działania przeciwnowotworowego metylowego analogu 

resweratrolu, 3,4,4’,5-tetrametoksystylbenu (DMU-212) oraz jego metabolitów 

w modelach eksperymentalnych in vitro oraz in vivo. Wyniki badań zostały  
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