
AUTOREFERAT: dr n. med. Sławomir Mańdziuk 1 

 

Załącznik nr 2 

Do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr n. med. Sławomira Mańdziuka  

 

Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: 

 Sławomir Mańdziuk 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuły rozprawy doktorskiej:  

 

 1980- 1987 – dyplom lekarza, Wydział Lekarski Akademii Medycznej  

w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)   

 1987-1989- roczny staż zawodowy w Stanach Zjednoczonych 

 1992 -  Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych  

 1996 – Drugi Stopień Specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych 

 2004 - Drugi Stopień Specjalizacji w dziedzinie Alergologii 

                  2005 - Stopień dr n. med. w zakresie genetyki człowieka ( Akademia Medyczna  

w Lublinie, Wydział Lekarski) ; promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, 

temat pracy doktorskiej: „Ekspresja genu p53 oraz produktów białkowych genów bcl2, 

p16 i p21 w komórkach raka niedrobnokomórkowego płuc w stadium III A przed i po 

chemioterapii neodjuwantowej” 

 2012- Tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

 1987 do 1990 - Poradnia Ogólna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie - asystent  

 1990 do 2005 – Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie; w okresie od 1990 

do 1992 r. asystenta oraz w okresie od 1992 do 1996r  starszy asystent. 

 2005 r. do chwili obecnej -  adiunkt w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy 

przemianowanej  następnie na  Klinikę Pulmonologii, Onkologii i Alergologii. 
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  2014r. -   p. o. lekarza kierującego oddziałem w Oddziale Onkologii Klinicznej  

i Chemioterapii , którym kieruję do chwili obecnej. 

 

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

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

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

 

Ocena wpływu wybranych czynników zmieniających komórkową równowagę 

redox na kardiotoksyczność doksorubicyny w badaniach in vitro i in vivo. 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa:  

 

1. Mańdziuk S, Matysiak W., Burdan F, Korga A.,Pasnik I, Hejna M., Korobowicz-

Markiewicz A, Grzycka-Kowalczyk L, Kowalczyk M, Poleszak E, Jodlowska-Jedrych 

B, Dudka J. Tirapazamine has no Effect on Hepatotoxicity of Cisplatin and  

5-Fluorouracil but Interacts with Doxorubicin Leading to Side Changes in Redox 

Equilibrium. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Mar 17. doi: 10.1111/bcpt.12576. 

Epub 2016 May 6. 

 

 IF- 3,097, KBN/MNiSzW – 25,00 (praca oryginalna) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na  tworzeniu koncepcji, planowaniu  

i wykonaniu badań, merytorycznej analizie danych, doborze literatury i ostatecznym 

współredagowaniu manuskryptu, redagowaniu odpowiedzi na sugestie recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 40% 

 

2. Mańdziuk S, Baj T, Sieniawska E, Dudka J, Gieroba R, Iwan M, Glowniak K. 

Protective effect of Mutellina purpurea polyphenolic compounds in doxorubicin-

induced toxicity in H9c2 cardiomyocytes. Drug Chem Toxicol. 2015;38:1-8. doi: 

10.3109/01480545.2014.893443. Epub 2014 Mar 3. 

 

IF- 1,653, KBN/MNiSzW – 15,00 (praca oryginalna) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu założeń, koncepcji pracy,  

planowaniu badań,, merytorycznej analizie danych, doborze literatury i ostatecznym 

współredagowaniu manuskryptu, redagowaniu odpowiedzi na sugestie recenzentów. Mój 

udział procentowy szacuję na 50% 

3. Mańdziuk S, Gieroba R, Korga A, Matysiak W, Jodlowska-Jedrych B, Burdan F, 

Poleszak E, Kowalczyk M, Grzycka-Kowalczyk L, Korobowicz E, Jozefczyk A, 

Dudka J. The differential effects of green tea on dose-dependent doxorubicin toxicity. 

Food Nutr Res. 2015; doi: 10.3402/fnr.v59.29754. eCollection 2015. 

 

IF-3,226, KBN/ MNiSzW – 25,00 (praca oryginalna) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na  tworzeniu założeń, koncepcji pracy i 

planowanie badań, wykonaniu badań laboratoryjnych, merytorycznej analizie danych, 

współredagowaniu manuskryptu  z opracowaniem graficznym, zbieranie literatury, 

przygotowywanie odpowiedzi na sugestie recenzentów. Mój udział procentowy szacuję 

na 30 % 

 

4. Mańdziuk S., Kuś P., Dudka J., Madej-Czerwonka B., Cendrowska-Pinkosz M., Iwan 

M., Łuszczewska-Sierakowska I., A. Korga. Effect of hypoxia on toxicity induced by 

anticancer agents in cardiomyocyte culture. Med. Wet. 2014, 70, 287-291. 

 

IF-0, 218, KBN/ MNiSzW – 15,00 (praca oryginalna) 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tworzeniu koncepcji badań, wykonaniu 

badań laboratoryjnych, merytorycznej analizie danych, opracowanie graficzne, 

współredagowaniu manuskryptu, zbieranie literatury. Mój udział procentowy szacuję 

na 40%. 

 

5. Dudka J,
 

Mańdziuk
 

S,
 

Madej
 

B, Sierocinska-Sawa
 

J, Walczyna
 

B, Korga A, 

Cendrowska-Pinkosz M, Burdan
 

F. Effect of iodothyronine hormone status on 

doxorubicin related cardiotoxicity. Folia Morphologica 2013;72:340-8. 

 

IF- 0,524, KBN/ MNiSzW – 15,00 (praca oryginalna) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na  tworzeniu koncepcji i planowaniu badań, 

wykonaniu badań, merytorycznej analizie danych, opracowanie graficzne, 

współredagowaniu manuskryptu, zbieranie literatury.  Mój udział procentowy szacuję 

na 35% 

 Łączna punktacja prac oryginalnych, pełnotesktowych opublikowanych  

w czasopismach z Impact Factor wynosi: IF = 17,421 i KBN = 190,00 w tym łączna 

punktacja prac wybranych do prezentowanego cyklu tematycznego, wynosi: IF = 8,718 

i KBN= 95,00. Całkowita punktacja mojego dorobku naukowego według wykazu wydanego 

przez Bibliotekę UM w Lublinie wynosi odpowiednio IF = 21,257 i KBN = 342,00. 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania  

Doksorubicyna jest lekiem z grupy antracyklin o szerokim spektrum działania 

przeciwnowotworowego, stosowanym w lecznictwie od ponad 40 lat. Najbardziej 

niebezpiecznym skutkiem niepożądanego działania doksorubicyny jest opóźniona 

kardiotoksyczność, która może ujawnić się dopiero po miesiącach lub nawet latach od 

zakończenia terapii. Toksyczność ta manifestuje się zastoinową niewydolnością serca  

o bardzo złych rokowaniach. Patomechanizm opóźnionej kardiotoksyczności jest złożony. 

Jednak największą rolę w jej powstawaniu przypisuje się zaburzeniom równowagi 

oksydacyjno-redukcyjnej w kardiomiocytach prowadzących do stresu oksydacyjnego. Stres 

oksydacyjny prowadzi do oksydacyjnych uszkodzeń w mitochondrialnym DNA, a następnie 

jego mutację. W wyniku tego w mitochondriach powstają nieprawidłowe białka czego 

rezultatem jest zaburzenie funkcji mitochondriów, prowadzące do zwiększonej syntezy 

wolnych rodników i wtórnego stresu oksydacyjnego. Cykl zdarzeń powtarza się  

z progresywnym nasileniem zaburzeń oddychania mitochondrialnego, będącego bezpośrednią  

przyczynę rozwoju kardiomiopatii antracyklinowej.  

W przeprowadzonych badaniach przyjęto, że wszelki czynniki wpływające na 

równowagę oksydacyjno-redukcyjną w kardiomiocycie mogą modulować siłę stresu 

oksydacyjnego wywołanego przez doksorubicynę i przez to zmieniać kardiotoksyczność leku. 

Z tego względu przeprowadzono ocenę wpływu statusu hormonów jodotyroninowych 

(wpływających na komórkową równowagę redox), naturalnych polifenoli (którym przypisuje 

się działanie antyoksydacyjne), leku eksperymentalnego – tirapazminy (o analogicznym do 

doksorubicyny mechanizmie działania wolnorodnikoweg) oraz hipoksji na kardiotoksyczność 
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doksorubicyny. Ponadto przeprowadzono badania nad mechanizmem mitochondrialnych 

zaburzeń potencjału w odległym czasie od podania kumulacyjnej dawki doksorubicyny.   

 

Hipotezy badawcze i uzasadnienie celowości podjętych badań 
 

Z badań epidemiologicznych wynika, iż u około 10-15% osób leczonych 

antracyklinami rozwija się zastoinowa niewydolność serca (CHF), która w tej grupie jest 

przyczyną zgonów nawet 60% chory w okresie 5 lat [von Hoff i wsp. 1979; Krzakowski  

i Pawlicki, 2001]. Powszechnie przyjmuje się, że mechanizm działania kardiotoksycznego 

antracyklin różni się od ich działania przeciwnowotworowego. W intensywnie proliferujących 

komórkach nowotworowych kluczową rolę odgrywa bezpośrednie oddziaływanie antracyklin 

na DNA i hamowanie topoizomerazy II [Minotti i wsp. 1999, Olson i Mushlin 1990, Singal  

i wsp. 1997]. Mechanizm ten nie odgrywa jednak większej roli w komórkach mięśnia 

sercowego, które u ludzi po drugim miesiącu życia, praktycznie nie ulegają podziałom 

mitotycznym [De Beer i wsp. 2001]. Intensywne badania kardiomiopatii wywołanej przez 

antracykliny dostarczyły wielu dowodów na udział reaktywnych form tlenu [Doroshow 

1983A, Kalyanaraman i wsp. 1980, Singal i wsp. 1987], metabolitów posiadających grupę 

hydroksylową przy węglu 13 (C-13) [Bernardini i wsp. 1991, Mordente i wsp. 2003], 

zaburzeń homeostazy wapnia i żelaza [Minotti i wsp.1998, 1999, 2001, 2004, Olson i wsp. 

2000, Revis i Marusic 1979] oraz innych [Olson i Mushlin 1990, Robison i Giri 1987]. Uważa 

się jednak, że największe znaczenie mają w tym patomechanizmie reaktywne formy tlenu 

(ROS), a ostatnio przybywa także dowodów na udział reaktywnych form azotu (RNS)  

w kardiotoksyczności antracyklinowej [Fogli i wsp. 2004]. Niektóre z reaktywnych form 

azotu wykazują szczególnie silną toksyczność, a ich powstawanie jest ściśle związane  

z reaktywnymi formami tlenu. Wykładnikiem kardiotoksyczności przewlekłej i późnej 

antracyklin jest uszkodzenie kardiomiocytów, co prowadzi do postępującego rozszerzenia 

lewej komory i osłabienia kurczliwości mięśnia sercowego [Grenier i Lipshultz 1998].  

Antracyliny jako związki o budowie chinonowej łatwo ulegają redukcji 

jednoelektronowej do formy semichinonowej. Otrzymany elektron jest przekazywany na tlen 

cząsteczkowy, w wyniku, czego powstaje anionorodnik ponadtlenkowy (O2
‾·
). Równocześnie 

antracyklina powraca do macierzystej formy chininowej. Powstający O2
‾·
 inicjuje kaskadę 

reakcji wolnorodnikowych, których produktami są między innymi silnie toksyczny nadtlenek 

wodoru (H2O2) i rodnik hydroksylowy (˙OH). Badania przeprowadzone na frakcjach 
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subkomórkowych serca wykazały, że decydującą rolę w reakcji redukcji jednoelektronowej 

antracyklin odgrywają: mikrosomalna reduktaza NADPH-cytochromu P-450 (EC 1.6.2.4), 

mitochondrialna NADH dehydrogenaza (EC 1.6.99.3) i w mniejszym stopniu 

cytoplazmatyczna oksydaza ksantynowa (EC 1.2.3.2) [Bachur i wsp. 1979, Doroshow 1983A, 

Komiyama i wsp. 1986, Nohl i wsp.1998, Olson i Mushlin 1990, Pawłowska 2003, 

Thornalley i Dodd 1985]. W reakcji tej mogą brać także udział syntazy tlenku azotu (EC 

1.14.13.39) [Garner i wsp.1999]. Reaktywne formy tlenu powstałe w powyższych reakcjach 

uszkadzają lipidy, białka i DNA. Biorą także udział w przekazywaniu sygnałów 

komórkowych istotnych w procesach zapalnych i apoptozie, a także wchodzą w reakcje  

z drobnocząsteczkowymi związkami azotowymi, co prowadzi do powstania nowych 

związków o wyjątkowo silnych właściwościach toksycznych [Cheeseman i Slater 1993].  

 Jak już wspomniano, badania wykazały udział reaktywnych form azotu (RNS)  

w uszkodzeniu serca wywołanym przez antracykliny [Fogli i wsp. 2004]. W warunkach 

fizjologicznych tlenek azot (NO) powstaje w wyniku aktywności katalitycznej 

konstytutywnych syntaz tlenku azotu: śródbłonkowej i neuronalnej (eNOS i nNOS). Stężenia 

NO powstałego w wyniku reakcji katalizowanych przez eNOS i nNOS są niewielkie, co 

zapobiega ich reakcji z reaktywnymi formami tlenu. Jednak w obecności antracyklin zostaje 

zainicjowana synteza de novo indukowalnej formy syntazy tlenku azotu (iNOS), co prowadzi 

do znaczącego wzrostu stężenia NO. Jeżeli w komórce wzrasta równocześnie stężenie O2
‾·
  

i NO to zachodzi reakcja chemiczna, której efektem jest powstanie szczególnie toksycznego 

nadtlenoazotynu (ONOO
-
). Inną konsekwencją aktywności iNOS może być nasilenie reakcji 

redukcji jednoelektrodowej antracyklin i w rezultacie dalszy wzrost stężenia O2
‾·

, H2O2 i HO
·
 

[Fogli i wsp. 2004].  

1. Ocena wpływu statusu hormonów jodotyroninowych na kardiotoksyczność 

doksorubicyny  

 

Publikacja  5 

 Pierwszym czynnikiem o potencjalnym wpływie na kardiotoksyczność antracyklin 

ocenianym przez nasz zespół był statut hormonów jodotyroninowych. Badania 

przeprowadzono u szczurów z hipo- i hipertyreozą. 

Wcześniejsze badania dostarczyły wielu dowodów na związek hormonów tarczycy ze 

stresem oksydacyjnym. Wykazano, że nadczynność tarczycy prowadzi do stresu 
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oksydacyjnego, zmian równowagi systemów obronnych obserwowanych miedzy innymi  

w wątrobie [Huh i wsp. 1998, Andican i wsp. 2004, Abalovich i wsp. 2003, Komosinska-

Vassev i wsp. 2000, Binachi i wsp. 1999] i w surowicy krwi [Mayer i wsp. 2004]. Natomiast 

metizol i propylotiouracyl - leki zmniejszające metabolizm komórkowy – łagodziły skutki 

stresu oksydacyjnego [Bednarek i wsp. 2004, Isman i wsp. 2003, Sewerynek i wsp. 2000, 

Seven i wsp. 2001]. Wydaje się, że zmiany statusu red-oks w przebiegu niedoczynności 

tarczycy mogą zachodzi także w mięśniu sercowym. Potwierdzeniem takich przypuszczeń są 

wyniki badań Chattopadhyay i wsp. [2003], w których wykazano wzrost peroksydacji lipidów 

w mięśniu sercowym zwierząt z niedoczynnością tarczycy. 

Analiza procesów biochemicznych i molekularnych, przebiegających pod wpływem 

antracyklin oraz mechanizmów regulowanych hormonami tarczycy - trijodotyroniną (T3)  

i tetrajodotyroniną (T4) w komórkach mięśnia sercowego, pozwala zakładać możliwość 

występowania wzajemnych interakcji. Zarówno niedobór jak i nadmiar T3 wpływa na wiele 

mechanizmów, na poziomie kardiomiocytu, uznawanych za punkty docelowe toksycznego 

działania antracyklin (Tabela I). Podobnie jak antracykliny, zmiany równowagi hormonów 

tarczycy wpływają na zaburzenia fizjologicznej homeostazy wapnia, poprzez regulację 

syntezy mRNA i/lub protein: ATPazy wapniowej retikulum endoplazmatycznego (SERCA2), 

fosfolambanu (będącego inhibitorem SERCA2), receptora rianodynowego, kanału Ca
2+

 typu 

L oraz wymieniacza jonowego Na
+
/Ca

++
. Zakłócenia komórkowej równowagi hormonów 

tarczycy, wpływają także na zmiany regulacji mRNA i/lub białek kurczliwych sarkomeru, 

enzymów odpowiedzialnych za przemiany energetyczne w mitochondriach, a także na 

aktywność białek sygnałowych należących do rodziny MAPK oraz na parametry 

biochemiczne komórkowej równowagi red-oks.  

 

Jak już opisano powyżej stres oksydacyjny w kardiomiocycie narażonym na DOX jest 

inicjowany przez reakcję redukcji jednoelektronowej, przebiegającej przy udziale NADPH2 

reduktazy cytochromu P-450 (P-450R), która przenosi elektron z NADPH2 na DOX. 

Wieloletnie prace grupy badawczej Waxmana (Tabela I) i innych [Chen i wsp. 1999] 

udowodniły, że do ekspresji genu dla P-450R niezbędna jest obecność hormonu T3. Badania 

tego zespołu wykazały, że zarówno aktywność P-450R jak i ilość białka enzymatycznego 

obniża się pięciokrotnie w wątrobie szczura po usunięciu przysadki, lub po podaniu leku 

methimazole, który obniża aktywność wydzielniczą tarczycy. Spadek aktywności P-450R,  

o około 30-50% w stosunku do kontroli był obserwowany także w sercach szczurów 
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[Waxman i wsp. 1989, Ram i Waxman 1992]. Z tego względu wydaje się uzasadnione 

założenie, iż obniżenie syntezy białka P-450R spowodowane przez niedoczynność tarczycy 

może być przyczyną ograniczonego powstawania O2
-.
, i tym samym hamować inicjowanie 

stresu oksydacyjnego w kardiomiocycie. Spadek stężenia T3 i T4 prowadzi także do 

zmniejszenia wykorzystania tlenu przez mitochondria mięśnia sercowego [Duntas, 2002]. 

Przy zaburzeniach gospodarki T3 i T4 można podejrzewać także wystąpienie zmiany 

równowagi red-oks, ponieważ w łańcuchu oddechowym, niezależnie od redukcji 

czteroelektronowej tlenu do H2O zachodzi również redukcja jednoelektronowa do 

anionorodnika ponadtlenkowego (O2
-.
).  

Zebrane fakty, przedstawione w Tabeli I, świadczą o wspólnych punktach uchwytu dla 

antracyklin oraz T3 i T4 w kardiomiocycie. Z tego względu można przypuszczać, że 

odpowiedź kardiomiocytu na toksyczne działanie antracyklin może zmieniać się wraz ze 

zmianami statusu komórkowego tych hormonów.  

Niezależnie od tego, że T3 odpowiada za regulację P-450R – kluczowego enzymu 

odpowiedzialnego za generowanie wolnych rodników przez doksorubicynę, to regulacji przez 

T3 podlegają również: dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu (G6PDH), dehydrogenaza                    

6-fosfoglukonianowa (6PDGH) oraz enzym jabłczanowy – główne enzymy odpowiedzialne 

za produkcję NADPH. NADPH jest niezbędnym kofaktorem systemu regenerującego 

zredukowany glutation – główny bufor komórkowy redox. Na podstawie tych faktów 

przyjęto, że hamowanie syntezy T3 może zmniejszyć nie tylko syntezę wolnych rodników 

generowanych przez enzymy w obecności doksorubicyny, ale również osłabić obronę 

antyoksydacyjną kardiomiocytu poprzez zmniejszenie aktywność enzymów 

odpowiedzialnych za syntezę NADPH. Zaburzenia te mogą prowadzić do martwicy 

kardiomiocytu lub zaburzeń funkcji kurczliwości. 

Tabela I. Mechanizmy zaburzeń funkcji kardiomiocytu, wspólne dla antracyklin i zmian 

statusu hormonów jodotyroninowych (Dudka, 2007,  za zgodą autora) 

Mechanizm  Czynnik odpowiedzialny za mechanizm/efekt - literatura 

Antracykliny Zmiany w statusie hormonów 

jodotyroninowych 

Zmiany ekspresji mRNA i/lub Olson i wsp., 2005; Arai i sp., Gloss i wsp.,  2005; Tang i wsp., 
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proteiny SERCA 2 2000; Olson i wsp., 2000; Arai i 

wsp., 1998; Harada i wsp., 1990;  

Dodd i wsp., 1993 

2005; Dillmann, 2002; Trost i 

wsp., 2000; Bluhm i wsp., 1999; 

Kiss i wsp.,  1998; Rohrer  i 

wsp., 1991 

Zmiany ekspresji mRNA i/lub 

białka fosfolambanu  

Arai i wsp., 1998 Tang i wsp., 2005; Kiss i wsp., 

1998; Kimura i wsp., 1994  

Zmiany ekspresji mRNA i/lub 

białka kanału rianodynowego 

Olson i wsp., 2005; Gambliel i 

wsp., 2002; Ondrias i wsp., 1990; 

Pessah i wsp.,1990 

Jiang i wsp., 2000; Arai i wsp. 

1991 

Kanał Ca++ typu L Olson i wsp., 2005 Dillmann, 2002 

Zmiany ekspresji mRNA i/lub 

białka wymieniacza jonowego 

Na+/Ca++ 

Olson i wsp., 2005; Harada i 

wsp., 1990; Boucek  i wsp., 1987 

Le Bouter i wsp., 2003 ; 

Dillmann, 2002 ; Klein i Ojamaa, 

2001 

Zmiany komórkowej 

równowagi Ca2+ 

Jensen, 1986; Rabkin i wsp., 

1983; Revis i Marusic, 1979; 

Olson i wsp., 1974 

Lomax  i wsp., 1991  

Zmiany ekspresji mRNA dla 

białek kurczliwych sarkomeru 

Akimoto i wsp., 1993; Ito i wsp., 

1990 

Tang i wsp., 2005; Danzi i wsp., 

2003; Trost i wsp., 2000; Gosteli-

Peter i wsp.,1996; Dillmann, 

1990; Dillmann i wsp., 1987 

Zmiany w procesie 

oddychania 

mitochondrialnego 

Zhou i wsp., 2001; Jeyaseelan i 

wsp., 1997; Praet i wsp., 1988; 

Praet i wsp., 1984 

Goglia, 2005; Davis i wsp., 2002; 

Venditti i wsp.,  2002 

Zmiany parametrów 

równowagi red-oks  

 Singal i wsp., 1987; Doroshow, 

1983A 

Chattopadhyay i wsp. 2003  

Modulacja aktywności białek 

sygnałowych należących do 

rodziny MAPK 

 Lou i wsp., 2005; Kang i wsp., 

2000; Zhu i wsp., 1999 

Kinugawa i wsp., 2005           

 

Zmiany aktywności NADPH-

reduktazy cytochromu P450 

(P450R) 

Inicjowanie kaskady reakcji 

wolnorodnikowych 

Pawłowska i wsp., 2003; 

Obniżenie ekspresji mRNA i 

białka P450R 

Liu i Waxman, 2002; Li i wsp.,  
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Bartoszek, 2002; Niesink i wsp. 

1995; Olson i Mushlin, 1990; 

Bachur i wsp., 1979; Bachur i 

wsp., 1978 

2001; Chen i wsp. 1999;  O'Leary 

i wsp. 1997; Ram i Waxman 

1992; Waxman i wsp. 1989 

 

Ponadto badania epidemiologiczne dowodzą, że zaburzenia hormonów tarczycy 

dotykają znaczny odsetek populacji. W badaniach Rodondi i wsp. [2005], przeprowadzonych 

na 2730 pacjentach w wieku 70-79 lat, wykazano, że nawet przedkliniczna niedoczynność 

tarczycy (TSH≥7 mIU/L) jest związana z istotnym statystycznie wzrostem ryzyka, 

wystąpienia zastoinowej niewydolności serca. Także inne badania kliniczne sugerują, że niski 

poziom T3 jest istotnym czynnikiem niepomyślnego rokowania u pacjentów z przewlekłą 

niewydolnością [Hamilton i wsp. 1990; Iervasi i wsp. 2003]. Wcześniejsze badania wykazały, 

że zaburzenia metabolizmu T3 są związane z osłabieniem funkcji komór, a stosunek T3/rT3 

jest silnym czynnikiem predykcyjnym u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca 

[Hamilton i wsp. 1990]. Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w różnych krajach 

wynika, że częstość występowania klinicznie jawnej hypotyreozy szacuje się na 2 do 15%,  

i najczęściej występuje u kobiet po 65 roku życia [Orlander 2003]. Natomiast przedkliniczna 

niedoczynności tarczycy, w której symptomy mogą być trudne do rozpoznania może dotyczyć 

nawet do 20% kobiet powyżej 55 roku życia [Canaris i wsp. 2000]. Biorąc pod uwagę 

przytoczone fakty terapia antracyklinami, pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe,  

z równoczesnymi zaburzeniami funkcji tarczycy nie wydaje się zjawiskiem marginalnym. 

Fakt, iż zastoinowa niewydolność serca może pojawiać się w następstwie podawania 

antracyklin, jak i zaburzeń równowagi hormonów tarczycy, skłania do głębszej analizy 

wspólnych mechanizmów leżących u jej podstaw. 

2. Ocena wpływu tirapazaminy na kardiotoksyczność doksorubicyny  

Publikacja  1 

 

 Jednym z istotnych problemem w terapii nowotworów jest obecność populacji 

komórek opornych na standardowe czynniki terapeutyczne. W guzach litych często 

wykazywano komórki o obniżonej zawartości tlenu, które są oporne zarówno na działanie 

promieni jonizujących, jak i na większość chemioterapeutyków. Obecnie wiadomo, że za 

nieprawidłowym, bardzo intensywnym podziałem komórek rakowych nie w pełni nadąża 

rozrost naczyń krwionośnych, potrzebnych do ich zaopatrywania w tlen i produkty odżywcze. 
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W związku z tym część komórek znajdujących się w dalszej odległości od istniejących 

naczyń krwionośnych nie będzie otrzymywała wystarczającej ilości tlenu. Zaadoptowana 

komórka rakowa do warunków hipoksji charakteryzuje się opornością na chemioterapię  

i radioterapię, której powodzenie jest zależne od stężenia tlenu w komórce. Ponadto 

wykazano, że adaptacja do niedotlenienia w komórce nowotworowej sprawia, że nowotwór 

staje się bardziej agresywny.  

Znajomość tych mechanizmów spowodowała opracowanie związków o szczególnym 

powinowactwie do komórek z hipoksją. Głównym przedstawicielem tej grupy związków jest 

Tirapazamina. Przy zmianie normoksji na hipoksję ilość uśmierconych komórek 

nowotworowych przy tym samym stężeniu tirapazaminy wzrasta nawet o 25-200. Budowa 

chemiczna tirapazaminy sprawia, że analogicznie jak doskorubicyna, ulega ona w komórce 

przemianom oksydacyjno-redukcyjnym przy udziale tych samych układów enzymatycznych 

co doksorubicyna W warunkach hipoksji powstający rodnik tirapazaminy (TIR
*-

) łączy się  

i uszkadza DNA komórki nowotworowej, co jest podstawą jego działania cytotoksycznego. 

W komórkach, w których jest wystarczająco dużo tlenu cząsteczkowego dochodzi do 

przekazywania elektronu z TIR
*-

 na O2 i w rezultacie powstaje anionorodnik ponatlenkowy 

(O2
*-

) o znacznie mniejszej toksyczności niż TIR
*-

. W stanie hipoksji, ilość O2 jest zbyt mała, 

aby neutralizować powstające rodniki TIR
*-

, i co się z tym wiąże ilość uszkodzeń DNA jest 

większa niż w komórkach z normoksją.  

Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści z równoczesnego stosowania doksorubicyny  

i tirapazaminy w terapii przeciwnowotworowej, konieczne stało się przebadanie możliwych 

interakcji obydwu leków w odniesieniu do kardiomiocytów. Szczególną przesłanką do tego 

profilu badań jest analogia komórkowych przemian redox. 

3. Ocena wpływu hipoksji na żywotność kardiomiocytów inkubowanych  

z doksorubicyną  

Publikacja 4 

Kolejne prace naszego zespołu koncentrowały się na ocenie toksycznego wpływu 

hipoksji na kardiomiocyty poddane działaniu doksorubicyny. Inspiracją do tych badań stały 

się przytaczane powyżej prace świadczące o zróżnicowanym mechanizmie działania 

toksycznego, zależnym od utlenowania komórki, leków z grupy cytotoksyn hipoksyjnych. 

Biorąc pod uwagę podobieństwo przemian wolnorodnikowych  tirapazaminy i doksorubicyny 

wydaje się możliwy wpływ hipoksji na oksydacyjne uszkodzenie kardiomiocytów wywołane 
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doksorubicyną. Można zatem przypuszczać, że niedotlenienie kardiomiocytu w przebiegu 

choroby miażdżycowej  może mieć wpływ na mechanizm działania antracyklin.  

4. Ocena wpływu naturalnych polifenoli na kardiotoksyczność doksorubicyny  

 

Publikacja 2 i 3 

Kolejnymi czynnikami badanym przez nasz zespół o potencjalnym wpływie na 

kardiotoksyczność antracyklin były polifenole pochodzenia roślinnego. Związki te wykazują 

zdolność hamowania stresu oksydacyjnego na drodze zmiatania wolnych rodników i/lub 

kompleksowania jonów metali, katalizujących powstawanie wolnych rodników, zapobiegając 

w ten sposób powstawaniu stresu oksydacyjnego. 

Oceniano wpływ zielonej herbaty na kardiotoksyczności doksorubicyny. Zielona 

herbata zawiera szereg grup związków o budowie polifenolowej. Wśród nich 

zidentyfikowano flawonoidy, które w największej ilości reprezentowane są przez katechiny. 

Spośród katechin zielonej herbaty najwięcej uwagi poświęca się epikatechinie (EC), 

epigallokatechinie (EGC), galusanowi epikatechiny (ECG) i galusanowi epigallokatechiny 

(EGCG), które mogą stanowić nawet do 30% suchych masy liści [Graham 1992]. Polifenole 

zielonej herbaty wykazują bardzo dużą skuteczność w neutralizowaniu reaktywnych form 

tlenu. Opisano, że anionorodnik ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru, rodnik hydroksylowy 

oraz tlenek azotu są skutecznie neutralizowane przez polifenole [Lin i Liang 2000]. 

Poszczególne katechiny pod względem siły neutralizowania anionorodnika ponadtlenkowego 

oraz hamowania peroksydacji lipidów można uszeregować w następujący szereg: 

EGCG>ECG>EGC>EC. Pod względem skuteczności zapobiegania powstawaniu O2‾·, 

związki te wykazywały podobną skuteczność, w warunkach przeprowadzonego 

doświadczenia [Chen i Ho 1994]. Z kolei pod względem skuteczności do neutralizowania 

rodnika peroksylowego (RO2•) związki te można zaszeregować w kolejności: 

EGCG>EGC>ECG>EC [Lin i wsp. 1996]. Leanderson i wsp. [1997] wykazali również w 

swoich badaniach hamowanie uszkodzeń DNA indukowanych przez nadtlenek wodoru. 

Zielona herbata jak i EGCG blokowały powstawanie RFT, inicjowane przez 2-amino, 3-

metyloimidazolo [4,5-f] chinolinę w obecności P450R [Hasaniya i wsp. 1997]. Stwierdzono 

również, że katechiny ograniczają nitrowanie tyrozyny, do którego dochodzi w obecności 

nadtlenoazotynu (OONO¯) [Pannala i wsp. 1997]. Kolejne badania wykazały hamowanie 

oksydacyjnych uszkodzeń erytrocytów, wywoływanych przez nadtlenek wodoru lub 
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primachinę [Grinberg i wsp. 1997, Zhang i wsp. 1997]. Protekcyjne działanie zielonej herbaty 

obserwowano także w wątrobie i nerce szczurów, u których uprzednio wywoływano 

peroksydację lipidów [Sano i wsp. 1995]. Wykazano także zwiększenie obrony 

antyoksydacyjnej u myszy przyjmujących w wodzie do picia frakcję polifenoli, 

wyizolowanych z zielonej herbaty. W 30 dniu badań obserwowano wzrost aktywności 

peroksydazy glutationowej, katalazy i reduktazy chinonu w jelicie cienkim, wątrobie  

i płucach [Khan i wsp. 1992]. Wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych stwierdzono 

także u szczurów po dootrzewnowym podaniu polifenoli [Lee i wsp. 1995] oraz spożywaniu 

liści zielonej herbaty [Lin i wsp. 1996]. U badanych zwierząt obserwowano wzrost 

aktywności SOD w osoczu oraz aktywności katalazy i stężenia glutationu w wątrobie. 

Chemiczna budowa polifenoli zawartych w zielonej herbacie umożliwia silne chelatowanie 

metali takich jak miedź czy żelazo, które są katalizatorami w reakcji Fentona. Produktem tych 

reakcji jest m. in. bardzo toksyczny rodnik hydroksylowy [Miller i wsp. 1996].  

 Ponadto badania kardiotoksyczności antracyklin prowadzono wobec związków 

wyizolowanych z roślinny Mutellina purpurea z rodziny Apiaceae. Prace nad tymi związkami 

od kilku lat prowadzi zespół badawczy prof. Kazimierza Głowniaka z katedry Farmakognozji 

naszego Uniwersytetu. W pracach tych, w testach probówkowych i za pomocą chromatografii 

cienkowarstwowej, wykazano wysoką aktywność antyoksydacyjną metanolowych ekstraktów 

z badanej rośliny w porównaniu do innych ekstraktów otrzymywanych z roślin z rodziny 

Apiaceae [Sieniawska, 2012]. 

 

Omówienie wyników badań 
 

1. Ocena wpływu statusu hormonów jodotyroninowych na kardiotoksyczność 

doksorubicyny 

 

Publikacja 5 

 Mając na uwadze, iż deficyt T3 może zmniejszyć aktywność enzymów redukujących 

DOX oraz aktywność enzymów obrony antyoksydacyjnej postanowiono przebadać hipotezę 

zgodnie z którą zmniejszenie stężenia T3 u szczurów otrzymujących DOX może nasilać 

ryzyko wystąpienia martwicy kardiomiocytu lub zaburzać jego kurczliwość. Szczurom 

podawano metizol (methimazole) w wodzie do picia w dwóch dawkach i po 4, 48 i 96 

godzinach od podania doksorubicyny  w trzech dawkach pobierano materiał do badań. 
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 Niższy poziom hormonów jodotyroninowych nie wykazywał wpływu na zmiany 

morfologiczne i poziom osoczowy peptydu natriutretycznego typu B u szczurów 

otrzymujących doksorubicynę. Hypotyreoza wśród badanych grup jedynie sporadycznie  

i w zróżnicowany sposób zmieniała aktywność transaminaz, dehydrogenazy mleczanowej  

i kinazy kreatyninowej. Wśród tych zmian nie stwierdzono jednak żadnych prawidłowości 

zależnych od czasu, dawki doksorubicyny, czy statusu hormonów jodotyroninowych. 

Hypotyreoza prowadziła do wzrostu osoczowego stężenia proteiny wiążącej kwasy 

tłuszczowe (marker martwicy kardiomiocytów) u szczurów otrzymującą najwyższa dawkę 

doksorubicyny.  

Hypothyreoza u szczurów otrzymujących doksorubicynę nie wykazywała jednak 

istotnego wpływu na funkcję rozkurczową oraz martwicę na poziomie morfologicznym, ale 

odpowiadała za pojawienie się cech  martwicy kardiomiocytu na poziomie biochemicznym. 

Uzyskane wyniki badań w wymiarze praktycznym wskazują na zachowanie ostrożności  

w podawaniu doxorubicyny pacjentom onkologicznym z hypotyreozą, ale nie powinny 

stanowić bezwzględnych przeciwwskazać co do rozpoczęcia lub kontynuowania chemoterapii 

doksorubicyną.     

2. Ocena wpływu tirapazaminy na kardiotoksyczność doksorubicyny  

 

Publikacja 1 

 

Tirapazamina jest związkiem o potencjalnym, wybiórczym działaniu 

przeciwnowotworowym w stosunku do komórek w hipoksji, które mogą być oporne na 

klasyczne leki przeciwnowotworowe wykazujące powinowactwo to komórek 

nowotworowych w normoksji. Tirapazamina nie może być zatem stosowana zamiast 

klasycznych leków przeciwnowotworowych, ale jako uzupełnienie klasycznej chemoterapii.   

Celem badań była ocena hepatotoksycznej interakcji tirapazaminy z najczęściej 

stosowanymi cytostatykami: cisplatyną, doksorubicyną i 5-fluorouracylem. Oceniono 

morfologię wątroby, parametry równowagi redox oraz status lipidowy w wątrobie.  

Szczurom podawano poszczególne cytostatyki oraz tirapazamine. W wątrobie oznaczono 

stężenie NADH, NADPH, glutationu, aktywność dehydrogenzy glukozo 6-fosforanowej 

(najbardziej wydajne źródło komórkowego NADPH). We krwi oznaczono parametry 



AUTOREFERAT: dr n. med. Sławomir Mańdziuk 15 

 

gospodarki lipidowej, węglowodanowej oraz podstawowe parametry uszkodzenia komórek 

(AST, ALT). Oprócz morfologii wątroby w rutynowych barwieniach H+E oceniano również 

ekspresją reduktazy HMGCoA (enzym wykorzystujący NADPH do syntezy kwasów 

tłuszczowych).  

W odniesieniu do morfologii wątroby i oznaczonych parametrów biochemicznych nie 

stwierdzono interakcji pomiędzy tirapazaminą oraz cisplatyną i 5-fluorouracylem. 

Stwierdzono interakcję tirapazaminy z doksorubicyną w odniesieniu do zmian w równowadze 

redox i peroksydacji lipidów. Interakcje te nie były jednak na tyle poważne aby wykluczyć 

równoczesne podawanie tirapazaminy i doksorubicyny z dalszych badań. Można ogólnie 

stwierdzić, ze tirapazamina jest obiecującym związkiem do dalszych badań nad 

równoczesnym zastosowaniem przeciwnowotworowym z klasycznymi cytostatykami. 

Praktycznymi implikacjami otrzymanych wyników badań jest brak przeciwskazań do 

równoczesnego doksorubicyny z lekiem eksperymentalnym z grupy cytotoksy hipokasyjnych 

jakim jest tirapazamina. Dotychczasowe badania kliniczne na efektywnością terapeutyczną 

tirapazaminy z cisplatyną można rozszerzyć na badania pary tirapazamina-doksorubicyna.     

 

3. Ocena wpływu hipoksji na żywotność kardiomiocytów inkubowanych  

z doksorubicyną  

 

Publikacja 4 

Celem pracy była ocena cytotoksyczności doskorubicyny oraz tirapazaminy,                                       

i 5-fluorouracylu na kultury kardiomiocytów w warunkach hipoksji o różnym nasileniu. 

Morfologiczna ocena komórek wykazała zróżnicowane nasilenie działania protekcyjnego 

hipoksji na cytotoksyczność badanych związków. Jedynie w przypadku TPZ w umiarkowanej 

hipoksji nie stwierdzono takiej zależności. 

W oparciu o pomiar automatyczny żywotności komórek oraz test MTT można stwierdzić, 

że umiarkowana hipoksja aktywuje procesy adaptacyjne w kardiomiocytach. Silna hipoksji  

w dalszym ciągu aktywuje powyższe procesy adaptacyjne gdy kardiomiocyty poddane są 

działaniu DOX lub 5-FU oraz nasila toksyczne działanie TPZ szczególnie w obecności 

największego stężenia tego związku.  
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Ocena wskaźników stresu oksydacyjnego wykazała porównywalne nasilenie sygnału  

w normoksji i umiarkowanej hipoksji dla wszystkich badanych związków oraz obniżenie tego 

parametru w warunkach silnej hipoksji. 

Na podstawie oceny pH nie stwierdzono aby badane związki w różnych warunkach 

tlenowych prowadziły do aktywacji oddychania beztlenowego.  

 

4. Ocena wpływu naturalnych polifenoli na kardiotoksyczność doksorubicyny  

Publikacja 2 

Celem badań była ocena metanolowej frakcji otrzymanej z rośliny Mutellina purpureae  

i innych antyoksydantów pochodzenia roślinnego: rutyny, kwercetyny i kwasu 

chlorogenowego  na stres oksydacyjny i zmiany morfologiczne indukowane przez 

doksorubicynę w kulturach kardiomiocytów H9C2. 

Poprzednie badania wykazały, że metanolowy ekstrakt z Mutellina purpurea i frakcja LH8 

tego ekstraktu posiada właściwości antyoksydacyjne (Sieniawska, 2012). W bieżących 

badaniach porównywano efekt działania antyoksydacyjnego modelowych antyoksydantów 

flawonoidowych z frakcją LH8. Stwierdzono, że rutyna w badanym modelu wykazuje 

najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne wśród kwercetyny, kwasu chlorogenowego  

i frakcji LH8. Frakcja LH8 zmniejsza  nadprodukcję ROS wywołaną DOX w stopniu 

zbliżonym do kwercetyny. Wydaje się interesujące, że równoczesna inkubacja 

kardiomiocytów z DOX kwasem chlorogenowym obserwowano nieznaczny wzrost wolnych 

rodników.  Świadczy to  tym, że klasyczny antyoksydant w testowanych warunkach wykazuje 

właściwości prooksydayjne.  

Ocena morfologii kardiomiocytów wykazała, że DOZ odpowiada za bardzo wyraźne 

zmiany, które były ograniczone gdy inkubację przeprowadzano z rutyną, ale nie wykazano 

takich właściwości dla kwasu chlorogenowego. Powstaje pytanie, czy protekcyjne 

właściwości rutyny w odniesieniu do morfologii są związane z jej właściwościami 

antyoksydacyjnymi. Nie stwierdzono protekcyjnego działania żadnego z przebadanych 

związków żywotność kardiomiocytów zmniejszoną działaniem DOX. W celu zweryfikowania 

tezy czy antyoksydacyjne/prooksydayjne działanie kwasu chloro genowego jest zależne od 

dawki przeprowadzono oznaczenia w podobnych warunkach zmniejszając stężenie kwasu 

chloro genowego do 50 i 25% stężenia wyjściowego. Stwierdzono, że stężenie 50% ogranicza 

powstawanie wolnych rodników. Efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny gdy stosowano 

najniższe stężenie badanego związku.  
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Podsumowując, kwas chlorogenowy wykazuje zależne od dawki pro- i antyoksydacyjne 

właściwości w modelu H9c2. Zmiany erdoks nie korelują ze zmianami morfologii 

kardiomiocytów, co może sugerować brak związku między obydwoma zjawiskami    

 

Praktycznymi korzyściami przeprowadzonych badań jest uszeregowanie wcześniej 

poznanych związków, co do siły działania antyoksydacyjnego i uzyskanie frakcji z rośliny 

Mutellina purpureae o właściwościach antyoksydacyjnych. Mimo braku protekcyjnego 

działania badanych czynników antyoksydacyjnych  w stosunku do zaburzeń kardiomiocytów 

wywołanych doksorubicyną, istnieje możliwość ich badań w innych jednostkach 

chorobowych o patomechanizmie wolnorodnikowym.   

Publikacja 3 

Publikacja nr 3 dotycząca wpływu zielonej herbaty na karditoksyczność DOX była 

kontynuacją wcześniejszego tematu badawczego, dotyczącego oceny wpływu resweratrolu na 

kardiotoksyczność DOX (opublikowanej w IF 1,7).  

W przeciwieństwie do zwierząt otrzymujących wyłącznie DOX, w grupie otrzymującej 

ekstrakt zielonej herbaty (ZH) z niższą dawką DOX nie stwierdzono różnic w stężeniu 

wykładników peroksydacji lipidów w stosunku do kontroli, co sugeruje korzystne działanie 

obydwu badanych preparatów. U zwierząt otrzymujących zieloną herbatę z wyższą dawką 

DOX nie wykazano różnic stężeń MDA+4HAE w stosunku do kontroli. Znamiennie wyższe 

stężenia wykładników peroksydacji lipidów w sercach występowały jednak w grupie 2DOX, 

co może sugerować protekcyjne działanie ekstraktu zielonej herbaty (EZH). Nie stwierdzono 

jednak znamiennych różnic między grupami ZH+2DOX vs 2DOX, w których stężenia 

MDA+4HAE wynosiło 23,00 nmol/g tkanki (kontrola: 18,38 nmol/g tkanki). Warto także 

zwrócić uwagę na zaskakująco niską aktywność SOD w sercu szczurów w grupie 

EZH+1DOX (19% wartości kontrolnej). W przypadku zwiększenia dawki DOX do 2mg/kg  

procent aktywności SOD w grupie ZH+2DOX wynosi 93. Rozpatrując zmiany aktywności 

SOD z równoczesną oceną peroksydacji lipidów u szczurów przyjmujących niższą dawkę 

DOX z badanymi polifenolami nasuwa się podejrzenie, iż EZH może neutralizować 

anionorodnik ponadtlenkowy będący substratem dla SOD. W tej sytuacji może dochodzić do 

zmniejszenia ekspresji białka SOD. W obecności wyższej dawki DOX spadek aktywności 

SOD może być spowodowany hamującym wpływem samej DOX na syntezę białka 

dysmutazy ponadtlenkowej oraz braku możliwości skutecznej neutralizacji O2
‾·
 przez 

przyjmowane polifenole.  
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Podsumowując, nie zaobserwowano korzystnego wpływu ekstraktu zielonej herbaty oraz 

badanego wcześniej resweratrolu w odniesieniu do nasilenia peroksydacji lipidów u szczurów 

otrzymujących dwie badane dawki DOX. Wpływ obydwu badanych preparatów naturalnych 

na morfologię mięśnia sercowego był zróżnicowany i zależał od aplikowanej dawki 

chemioterapeutyku. Ekstrakt zielonej herbaty nasilał niekorzystne zmiany u zwierząt 

otrzymujących niższą dawkę DOX, natomiast działał korzystnie kiedy stosowano DOX  

w dawce 2 mg/kg m.c.  

Ocena stężenia parametru biochemicznego oznaczonego we krwi, specyficznego dla 

uszkodzeń kardiomiocytów – FABP, wykazała pewną zbieżność z obserwowanymi cechami 

budowy mięśnia sercowego ocenianymi mikroskopowo. Istotnie wyższe stężenie tego 

wykładnika występowało w grupie zwierząt, w której ujawniono świeżą martwicę mięśnia 

serca (2DOX). W stosunku do kontroli nie obserwowano znamiennych różnic w stężeniu 

FABP we wszystkich grupach badanych otrzymujących niższą dawkę DOX zarówno 

pojedynczą jak i w skojarzeniu z badanymi związkami naturalnymi. Świadczy to o braku 

interakcji DOX z badanymi związkami. Brak różnic stężenia FABP (vs kontrola), przy 

znamiennie wyższym stężeniu tego parametru u zwierząt otrzymujących wyższą dawkę DOX 

może sugerować protekcyjne działanie RES i ZH w odniesieniu do zmian, których 

wykładnikiem jest FABP.  

Podobnie jak w przypadku FABP, znamienny wzrost stężenia BNP występował jedynie w 

grupie otrzymujących DOX w wyższej dawce. Można zatem przypuszczać, że ZH poprawiał 

funkcję mięśnia sercowego zaburzaną przez wyższą dawkę DOX. Inne parametry 

biochemiczne pomocne w diagnostyce uszkodzeń mięśnia sercowego, tj.: aktywność AST, 

CK, czy LDH nie były podwyższone w żadnej z badanych grup.  

Ocena morfologii wątroby szczurów otrzymujących obydwie badane dawki DOX 

wykazała zwyrodnienie wodniczkowe w licznych hepatocytach strefy okołowrotnej  

i pośredniej wielu zrazików wątrobowych oraz powiększenie tych komórek. W hepatocytach 

strefy centralnej stwierdzono przyćmienie miąższowe. Ponadto obecne były liczne hepatocyty 

o bardziej homogennej, kwasochłonnej cytoplazmie z pyknotycznym jądrem komórkowym,  

o zatartych granicach. Nie stwierdzono różnicy w nasileniu i częstości występowania cech 

patologicznych w wątrobach zwierząt otrzymujących 1 i 2 mg DOX/kg m.c. W grupach 

otrzymujących DOX i ZH występowały wszystkie cechy opisane w wątrobach zwierząt 

otrzymujących wyłącznie DOX, jednak nasilenie tych zmian było mniejsze. Ponadto 

wykazano obecność powiększonych hepatocytów w strefie obwodowej o jasnej 

„piankowatej” cytoplazmie oraz obrzęk śródmiąższowy. Na podstawie porównania zmian 
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między grupami DOX i ZH+DOX można ogólnie stwierdzić, że ZH wykazywała protekcyjne 

działanie w odniesieniu do zmian morfologicznych wywołanych badanym 

chemioterapeutykiem.  

Ocena parametrów związanych ze stresem oksydacyjnym w wątrobie szczurów wykazała, 

że poziom peroksydacji lipidów jest wyższy we wszystkich badanych grupach zwierząt w 

porównaniu z kontrolą a wskaźnik GSH/GSSG jest obniżony we wszystkich grupach 

badanych otrzymujących wyższą dawkę DOX oraz w grupie 1DOX+ZH. Nie stwierdzono 

zmian stężenia całkowitego glutationu ani aktywności SOD w odniesieniu do kontroli. 

Wyniki te potwierdzają przewidywania odnośnie mechanizmu wywoływanego przez DOX, 

ale jednocześnie wskazują na brak korzystnego wpływu ZH na równowagę red-oks  

w komórkach wątroby. 

Uzyskane wyniki badań w praktyce mogą mieć istotne implikacje narządowe. Wynika  

z nich bowiem, że zastosowanie codziennych używek jak zielona herbata, czy suplementów 

diety (resweratrol) podczas chemoterapii doksorubicyną prowadzi do trudnych do 

przewidzenia efektów toksycznych na poziomie biochemicznym odmiennych od typowego 

układu proporcjonalności dawka-efekt.  

 

Podsumowanie 

Doksorubicyna jest lekiem z grupy antracyklin o szerokim spektrum działania 

przeciwnowotworowego, stosowanym w lecznictwie od ponad 40 lat. Najbardziej 

niebezpiecznym skutkiem ubocznym jego działania jest opóźniona kardiotoksyczność, która 

może ujawnić się dopiero po miesiącach lub latach od zakończenia terapii. Toksyczność ta 

manifestuje się zastoinową niewydolnością serca o bardzo złych rokowaniach. 

Patomechanizm opóźnionej kardiotoksyczności jest złożony. Jednak największą rolę w jej 

powstawaniu przypisuje się zaburzeniom równowagi oksydacyjno-redukcyjnej  

w kardiomiocytach prowadzących do stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny prowadzi do 

oksydacyjnych uszkodzeń w mitochondrialnym DNA, a następnie jego mutację. W wyniku 

tego w mitochondriach dochodzi do powstawania nieprawidłowych białek czego rezultatem 

jest zaburzona funkcja mitochondriów. To z kolei prowadzi do zwiększonej syntezy wolnych 

rodników i wtórnego stresu oksydacyjnego. Cykl zdarzeń powtarza się z progresywnym 

nasileniem zaburzeń oddychania mitochondrialnego. Przyjmuje się, że stanowi to przyczynę 

rozwoju kardiomiopatii antracyklinowej. W przeprowadzonych badaniach przyjęto, że 

wszelki czynniki wpływające na równowagę oksydacyjno redukcyjną w kardiomiocycie mogą 
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modulować siłę stresu oksydacyjnego wywołanego przez doksorubicynę i przez to zmieniać 

kardiotoksyczność leku. Z tego względu przeprowadzono ocenę wpływu statusu hormonów 

jodotyroninowych (wpływających na komórkową równowagę redox), naturalnych polifenoli 

(którym przypisuje się działanie antyoksydacyjne), leku eksperymentalnego – tirapazminy  

(o analogicznym do doksorubicyny mechanizmie działania wolnorodnikowego), oraz hipoksji 

na kardiotoksyczność doksorubicyny.  

5.  Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

Będąc studentem III roku prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami II roku 

Wydziału Lekarskiego w Zakładzie Chemii Fizjologicznej pod kierunkiem  Prof. zw. dr. hab. 

Tomasza Borkowskiego.  Studia ukończyłem w 1987 roku. W okresie od 1987 do 1990 roku 

byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Poradni Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Lublinie. W tym okresie pracowałem jednocześnie jako wolontariusz w Pracowni Genetyki  

Człowieka Akademii Medycznej w Lublinie łącząc obowiązki zawodowe  

z zainteresowaniami w zakresie biblioteki genomu. Od 1 listopada 1990 roku byłem 

zatrudniony w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie na stanowisku asystenta  

w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy przemianowanej  następnie na  Klinikę Pulmonologii, 

Onkologii i Alergologii. W 2005 roku po zdaniu obowiązujących egzaminów i prezentacji  

dysertacji p/t „ Ekspresja genu p53 oraz produktów białkowych genów bcl2, p16 i p21  

w komórkach raka niedrobnokomórkowego płuc w stadium III A przed i po chemioterapii 

neodjuwantowej”, ocenionej na wniosek recenzentów przez Komisję Wydziału Lekarskiego  

z wyróżnieniem   uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Promotorem pracy był  

Prof.zw.dr.hab. Janusz Milanowski. W 2005 roku uzyskałem etat naukowo – dydaktyczny  

w Klinice Pulmonologii  Onkologii i Alergologii gdzie obecnie jestem zatrudniony na 

stanowisku adiunkta . W 1992 roku zdałem egzamin specjalizacyjny I stopnia, a w 1996 roku 

egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych. W 2005 roku ukończyłem 

specjalizację II stopnia z alergologii. Jesienią 2012  roku po złożeniu wymaganych 

egzaminów uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej.   

W latach 2006 - 2007  decyzją JM Rektora Akademii Medycznej w Lublinie był członkiem 

komisji powołanej do oceny występujących działań niepożądanych preparatu Corhydron.  

W okresie od 2009 do 2012 roku byłem lekarzem konsultującym Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej w dziedzinie chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii.  
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W uznaniu osiągnięć naukowych w 2012 roku została  przyznana mi Nagroda 

Rektorska III stopnia, zaś w 2014 roku projakościowa nagroda wg  III stopnia.   

Szkolenia 

Zatrudniony w Klinice Pulmonologii, Onkologii i Alergologii uczestniczyłem  

w krajowych kursach szkoleniowych dotyczących zagadnień alergologii klinicznej w tym 

immunoterapii swoistej organizowanych przez Kliniki Alergologii w Warszawie, Łodzi, 

Białymstoku. Również pogłębiając zagadnienia z onkologii klinicznej  odbyłem szereg 

kursów szkoleniowych  w krajowych ośrodkach referencyjnych.  Uczestniczyłem ponadto  

w szeregu kursów w klinicznych  ośrodkach zagranicznych kolejno w 2005, 2008, oraz 

ostatnio w 2013 roku w ramach szkoleń Wiedeńskiego Uniwersytetu  Medycznego 

organizowanych przez Klinikę Leczenia Raka Płuc  pod kierunkiem Prof. R Pirkera. W 2010 

roku brałem udział w kursie organizowanym w Klinice Pulmonologii Szpitala 

Uniwersyteckiego „ Karolinska” w Sztokholmie dotyczącym zagadnień wczesnej diagnostyki 

raka.  

Praca dydaktyczno – wychowawcza 

Będąc studentem III roku Wydziału Lekarskiego zostałem zatrudniony jako 

wolontariusz w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie 

kierowanym wówczas przez  Prof. zw. dr. T. Borkowskiego. Zatrudniony jako asystent na 

etacie szpitalnym w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie prowadziłem zajęcia 

dydaktyczne ze studentami Oddziału Anglojęzycznego II Wydziału Lekarskiego  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2005 roku prowadzę zajęcia ze studentami III, IV  

i V roku Wydziału Lekarskiego, II roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, 

studentami elektroradiologii i położnictwa jak również  kontynuuję zajęcia ze studentami 

anglojęzycznymi. Okresowo jestem powoływany na członka  komisji egzaminacyjnych  

lekarzy przystępujących do specjalizacji I i II stopnia z chorób wewnętrznych. Pod moim 

kierunkiem 2 lekarzy uzyskało specjalizację I stopnia, 8 lekarzy specjalizację II stopnia  

z zakresu chorób wewnętrznych  2 lekarzy specjalizację II stopnia w dziedzinie alergologii. 

Wielokrotnie prowadziłem zajęcia dydaktyczne w formie wykładów z lekarzami medycyny 

rodzinnej w ramach programu specjalizacji dotyczące zagadnień zatorowości płucnej oraz 

raka płuc organizowane przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. W 2010 roku  

opracowywałem zestaw pytań egzaminacyjnych do egzaminu specjalizacyjnego z chorób 

wewnętrznych dla Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. W 2010 roku prowadziłem 
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zajęcia dydaktyczne dotyczące  zagadnień podstawowych schorzeń onkologicznych w ramach 

specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego. Odbywałem szkolenia w formie wykładów dla 

pielęgniarek w zakresie specjalizacji z alergologii.  

Działalność organizacyjna 

Od 2012 roku jestem członkiem Zespołu powołanego przez JM Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie do opracowania koncepcji rozwoju  onkologii uniwersyteckiej. 

Od 2013 roku byłem zaangażowany w tworzenie od podstaw struktur organizacyjnych 

planowanego Oddziału Onkologii Klinicznej . Z dniem 15 maja 2014 roku decyzją Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  Nr 4 w Lublinie powierzono mi 

stanowisko p. o. lekarza kierującego oddziałem w Oddziale Onkologii Klinicznej  

i Chemioterapii , którym kieruję do chwili obecnej. Obecnie Oddział zatrudnia 5 onkologów 

klinicznych. Ponadto na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 

opracowałem zasady funkcjonowania tzw. Pakietu Onkologicznego, który do chwili obecnej 

koordynuję. Pełnię funkcję konsultującą wobec Klinik narządowych w dziedzinie onkologii 

klinicznej. 

Byłem członkiem komitetów organizacyjnych krajowych konferencji naukowych 

organizowanych przez Zespół Kliniki Pulmonologii, Onkologii i Alergologii  m. in.  

w Kazimierzu Dolnym oraz w Lublinie. Obecnie zaangażowany jestem w działalność  

Polskiego Towarzystwa Onkologii  Klinicznej, zaś wcześniej Polskiego Towarzystwa 

Ftizjopulmonologicznego ( przemianowanego na Polskie Towarzystwo Chorób Płuc), 

Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Przez okres 10 lat byłem stałym biegłym 

sądowym w dziedzinie pulmonologii, chorób wewnętrznych i alergologii. 

 Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 31  pozycji literaturowych , z czego 23 

stanowią oryginalne prace opublikowane w całości a 8 streszczenia zjazdowe w tym  

6 publikowane na zjazdach krajowych i 2 na zjazdach międzynarodowych, 2 opisy 

przypadków,  6 publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism, w tym 3  

w czasopismach z impact factor. Łączna punktacja KBN całości mojego dorobku naukowego 

wynosi – 342 , łączny współczynnik wpływu ( Impact Factor) – 21,257 w tym Impact Factor 

prac oryginalnych – 17,421.  Impact Factor publikacji pełno tekstowych w suplementach 

czasopism wynosi- 1,782. Impact factor wynikający z publikacji opisów przypadków wynosi 

– 2,054.Głównym kierunkiem moich badań jest optymalizacja terapii przeciwnowotworowej 
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w warunkach doświadczalnych. W ramach tego problemu badawczego zajmuję się oceną  

toksyczność i skuteczność terapeutyczną eksperymentalnych jak i klasycznych leków 

przeciwnowotworowych oraz interakcje toksykologiczne między poszczególnymi lekami. 
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