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1. Imię i nazwisko: Justyna Mikuła-Pietrasik 

 

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

oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

 Doktor nauk medycznych (specjalność: biologia medyczna) – stopień nadany przez 

Radę Wydziału Lekarskiego II, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu 7 marca 2012 r. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ stilbenów 

(resweratrolu i jego analogów) na molekularne i czynnościowe wykładniki starzenia się 

ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego in vitro”. Promotor pracy doktorskiej: dr 

hab. n. med. Krzysztof Książek; Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Prof. dr hab. 

Edmund Grześkowiak 

 Specjalista II z zakresu Laboratoryjnej diagnostyki medycznej - dyplom uzyskany 4 

grudnia 2009 roku 

 Specjalista I z zakresu Analityki klinicznej - dyplom uzyskany 22 marca 2006 r.  

 Magister analityki medycznej – stopień nadany przez Radę Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 24 

września 1997 r. Tytuł pracy magisterskiej: „Zmiany funkcji otrzewnej w procesie 

przewlekłej dializy – analiza elektrofizjologiczna in vitro”. Promotor: dr hab. Marek 

Simon 

 Diagnosta Laboratoryjny - prawo wykonywania zawodu (nr 08331) nadane przez 

Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 15 września 2003 roku 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 13.10.2014–obecnie  Asystent w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (UMiKM) w 

Poznaniu 

 1.11.2013–21.04.2015  Starszy specjalista w Pracowni Gerontologii Katedry i Zakładu 

Patofizjologii UMiKM w Poznaniu 

 1.03.2012–obecnie Starszy specjalista w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UMiKM 

w Poznaniu  

 1.02.2009–29.02.2012  Specjalista w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UMiKM w 

Poznaniu  

 1.01.1999–31.01.2009  Starszy referent inżynieryjno-techniczny w Katedrze i 

Zakładzie Patofizjologii UMiKM w Poznaniu  

Ponadto, w okresie od 01.01.1998 r. do 31.12.1998 r. pracowałam na stanowisku młodszego 

asystenta w Z.O.Z Poznań Stare-Miasto. 
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego w rozumieniu art. 16. Ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

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

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

 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Badania nad mechanizmem i możliwościami ograniczenia 

rozwoju wewnątrzotrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych na modelach in 

vitro i in vivo” - praca na podstawie cyklu 5 publikacji 

 

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

 

1. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Kucińska M., Murias M., Maksin K, Malińska A., 

Ziółkowska A, Piotrowska H., Woźniak A., Książek K.: Peritoneal mesothelium promotes 

the progression of ovarian cancer cells in vitro and in a mice xenograft model in vivo. 

(2014) Cancer Letters 355, 310-315  

IF= 5,621 

 

2. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Naumowicz E., Maksin K., Piotrowska H., Woźniak A., 

Szpurek D., Książek K.: Senescent peritoneal mesothelium induces a pro-angiogenic 

phenotype in ovarian cancer cells in vitro and in a mice xenograft model in vivo. (2016) 

Clin Exp Metastasis, 33, 15-27 DOI: 10.1007/s10585-015-9753-y 

IF= 3,491  

 

3. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Maksin K., Kucińska M., Piotrowska H., Murias M., 

Woźniak A., Szpurek D., Książek K.: Colorectal cancer-promoting activity of the senescent 

peritoneal mesothelium. (2015) Oncotarget 6, 29178-29195 

IF= 6,359  

 

4. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Książek K.: Resveratrol inhibits ovarian cancer cell 

adhesion to peritoneal mesothelium in vitro by modulating the production of 

α5β1integrins and hyaluronic acid. (2014) Gynecol Oncol 134, 624-630 

IF= 3,774  

 

5. Mikuła-Pietrasik J, Sosińska P, Murias M, Wierzchowski M, Brewińska-Olchowik M, 

Piwocka K, Szpurek D, Książek K: High potency of a novel resveratrol derivative, 3,3’,4,4’-

tetrahydroxy-trans-stilbene, against ovarian cancer is associated with oxidative stress-

mediated imbalance between DNA damage accumulation and repair. Oxidat Med Cell 

Longev Volume 2015, 15 pages, doi.org/10.1155/2015/135691 

IF = 3,516  

 

Łączny Impact Factor cyklu publikacji = 22,761 
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c) Omówienie celu naukowego w.w. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

„Badania nad mechanizmem i możliwościami ograniczenia rozwoju wewnątrzotrzewnowych 

przerzutów komórek nowotworowych na modelach in vitro i in vivo”. 

 

Osiągnięcie naukowe składa się z cyklu 5 prac oryginalnych, opublikowanych w 

recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy Journal Citation Reports, w latach 2014-

2015.  

Celem nadrzędnym badań było eksperymentalne zrewidowanie roli, jaką prawidłowe 

ludzkie komórki mezotelium otrzewnowego (LKMO) pełnią w zjawisku kolonizacji jamy 

otrzewnowej przez komórki nowotworowe. Szczególną uwagę w tym kontekście poświęcono 

znaczeniu procesu starzenia się LKMO w progresji raka jajnika, trzustki i okrężnicy, jak 

również identyfikacji substancji mogących skutecznie hamować wewnątrzotrzewnowy 

postęp choroby, m.in. poprzez modulowanie interakcji komórek nowotworowych z LKMO.  

Przedstawione w cyklu prac badania zostały wykonane w Katedrze i Zakładzie 

Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, we współpracy z: Katedrą i Zakładem 

Toksykologii, Katedrą i Zakładem Patomorfologii Klinicznej, Katedrą Patologii i Profilaktyki 

Nowotworów, Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii, Katedrą i Zakładem Technologii 

Chemicznej Środków Leczniczych oraz Kliniką Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. Część badań została także zrealizowana we współpracy z 

Pracownią Cytometrii Przepływowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.   

 

Aktualny stan wiedzy w zakresie objętym tematyką osiągnięcia naukowego  

Mianem mezotelium określa się pojedynczą warstwę komórek o morfologii „kostki 

brukowej” i średnicy około 25 µM, wyściełającą trzewną i ścienną powierzchnię takich jam 

ciała, jak: jama otrzewnowa, jama opłucnowa i jama osierdziowa. Bodajże najlepiej 

scharakteryzowane w literaturze są komórki mezotelialne pochodzące z jamy otrzewnowej 

(LKMO), stanowiące zarazem najliczniejszą populację komórek w tej jamie ciała. Ta ilościowa 

przewaga LKMO nad innymi typami komórek otrzewnej, np. fibroblastami, stanowi o 

nadrzędnej roli, jaką mezotelium wypełnia względem utrzymania prawidłowego przebiegu 

zjawisk biologicznych zachodzących w otrzewnej. Z tego samego powodu, LKMO odgrywają 

istotną funkcję w regulacji przebiegu określonych chorób, których naturalnym środowiskiem 

jest właśnie ta przestrzeń ciała [1].  

Odnosząc się bezpośrednio do funkcji pełnionych przez LKMO, do najważniejszych zaliczyć 

należy: mechaniczną ochronę narządów zlokalizowanych w otrzewnej, połączoną z 

zapewnieniem im możliwości gładkiego, bezurazowego przesuwania się względem siebie 

oraz udział w transporcie wody i rozpuszczonych w niej substancji z krwi do otrzewnej i vice 

versa. Prócz tego, LKMO wytwarzają w jamie otrzewnej środowisko antytrombogenne, dzięki 

czemu przyczyniają się do ograniczenia włóknienia tkanki i rozwoju zrostów. Te kanoniczne 
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funkcje LKMO zostały w ostatnich dekadach uzupełnione wiedzą na temat roli tych komórek 

w regulacji przebiegu otrzewnowej reakcji zapalnej, przebudowie tkanek oraz angiogenezie. 

Wymienione funkcje wynikają w głównej mierze ze zdolności LKMO do konstytutywnej i/lub 

indukowanej produkcji i wydzielania szeregu czynników (cytokin, chemokin, czynników 

wzrostu) o zróżnicowanym działaniu, jak również z ich zdolności do podjęcia parakrynnych 

oddziaływań z innymi typami komórek obecnych w jamie otrzewnej, w tym z fibroblastami, 

adipocytami, komórkami śródbłonka naczyniowego, limfocytami i makrofagami. Na tej samej 

zasadzie LKMO uczestniczą w patogenezie szeregu patologii wewnątrzotrzewnowych, takich 

jak powikłania pooperacyjne (zrosty), komplikacje u chorych dializowanych (niewydolność 

ultrafiltracyjna), endometrioza i choroba nowotworowa [1].   

 

Od blisko dekady, LKMO stanowią cenny model w badaniach nad biologią i medycznymi 

aspektami procesu starzenia się komórek somatycznych. Badania te zostały poprzedzone 

obserwacjami niewielkiego potencjału podziałowego tej grupy komórek, które hodowane w 

standardowych warunkach wyczerpywały swe zdolności proliferacyjne po zaledwie kilku 

pasażach. Jest to cecha nietypowa, szczególnie przez wzgląd na fakt, że LKMO wywodzą się z 

mezodermy, a więc z tego samego listka zarodkowego co bardzo dobrze dzielące się 

fibroblasty. Niewielka aktywność podziałowa plasuje komórki mezotelialne bliżej komórek 

pochodzenia nabłonkowego. Stwierdzono, że w optymalnych warunkach hodowlanych, 

LKMO mogą przejść maksymalnie 12 podziałów [2]. Pomimo tak wczesnej utraty zdolności 

replikacyjnych, stare LKMO cechują się szeregiem klasycznych oznak starzenia, wśród 

których można wymienić: hipertrofię, wielojądrzastość, oporność na apoptozę, ekspresję β-

galaktozydazy związanej ze starzeniem (SA-β-Gal), spichrzanie lipofuscyny oraz 

nagromadzenie dwuniciowych uszkodzeń DNA, rozpoznawanych na podstawie obecności 

ufosforylowanego wariantu histonu H2A.X (γ-H2A.X) [3;4].  

Na poziomie efektorowym, związane ze starzeniem się LKMO zatrzymanie cyklu 

komórkowego jest zależne przede wszystkim od wzrostu aktywności białka inhibitorowego 

p16INK4A. Proces ten przebiega w sposób niezależny od zmian w długości telomerów, czego 

potwierdzeniem jest fakt, iż zdecydowana większość uszkodzeń DNA w starych LKMO jest 

zlokalizowana w pozatelomerowych sekwencjach genomu [3;4].  

 Czynnikiem odgrywającym zasadnicze znaczenie w kontekście inicjacji procesu starzenia 

się LKMO jest transformujący czynnik wzrostu-β1 (TGF-β1). Stwierdzono, że TGF-β1 może 

odpowiadać za ograniczenie aktywności podziałowej komórek, jak również za rozwój 

określonych cech fenotypowych, w tym ekspresji SA-β-Gal i hipertrofii [5]. Bezpośrednich 

dowodów na to dostarczyły badania z wykorzystaniem mediów kondycjonowanych, 

wygenerowanych przez komórki stare, w przypadku których neutralizacja obecnego w nich 

TGF-β1 przełożyła się na wzrost aktywności podziałowej komórek oraz zahamowanie 

rozwoju określonych wykładników starzenia [2;5]. Czynnik ten może także odpowiadać za 

swoiste rozprzestrzenianie się zjawiska starzenia wśród komórek proliferujących (LKMO i 

fibroblastów otrzewnowych), co możliwe jest dzięki aktywności trombospondyny 1 (TSP-1), 
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odpowiedzialnej za przekształcenie latentnej (nieaktywnej) formy TGF-β1, w której to postaci 

czynnik ten jest wydzielany do środowiska, do formy aktywnej biologicznie [6].  

 Odrębnym czynnikiem determinującym tempo starzenia się LKMO jest stres oksydacyjny. 

W trakcie kolejnych podziałów, komórki te generują zwiększone ilości reaktywnych form 

tlenu (RFT), czego skutkiem jest nagromadzenie oksydacyjnych uszkodzeń DNA i lipidów 

[4;7]. Kumulacja uszkodzeń makrocząsteczek w starych LKMO jest dodatkowo nasilona 

wskutek obniżenia efektywności działania szeregu systemów antyoksydacyjnych, w tym 

glutationu zredukowanego oraz dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) [7;8]. Duże znaczenie ma 

także dysfunkcja mitochondriów, objawiająca się obniżeniem wartości potencjału ich błony 

wewnętrznej (m), stanowiącego o zdolności komórek do wytwarzania ATP [4]. Dodatkowo 

stwierdzono, że LKMO są wysoce wrażliwe na środowiskowy stres oksydacyjny, efektem 

którego jest występowanie w populacjach komórek z wczesnych pasaży znaczącej frakcji 

(sięgającej nawet 40-50%) komórek o fenotypowych oznakach starzenia [2]. Co ciekawe, rolę 

wewnątrzkomórkowego mediatora środowiskowego stresu oksydacyjnego okazał się pełnić 

ponownie TGF-β1, determinujący progresję starzenia w mechanizmie zależnym od 

aktywności kinazy p38 MAPK [6]. 

 Wagę badań nad LKMO jako modelem starzenia podniosły wyniki badań, wskazujące na 

fakt gromadzenia się komórek mezotelialnych o cechach starzenia w obrębie jamy otrzewnej 

in vivo [2]. Co istotne, frakcja komórek starych jest jeszcze wyższa w tkankach osób starszych 

[9], co może mieć fundamentalne znaczenie dla ich udziału w rozwoju patologii związanych z 

wiekiem, w tym choroby nowotworowej.  

 

Wiadomym jest, że częstość rozwoju nowotworów rośnie wykładniczo wraz z wiekiem. 

Jeszcze do niedawna uważano natomiast, że wzrost częstości występowania nowotworów u 

osób starszych był związany z czasem koniecznym do nagromadzenia się w komórkach 

krytycznej liczby mutacji [10]. Co ciekawe jednak, pojawienie się określonej liczby 

onkogennych mutacji nie zawsze okazywało się prowadzić do transformacji nowotworowej i 

wykształcenia guza w warunkach in vivo [11]. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że prócz 

mutacji, zasadnicze znaczenie dla rozwoju nowotworu mają również odpowiednie warunki 

mikrośrodowiska tkankowego, umożliwiające komórkom pre-neoplastycznym nabycie 

pełnego zestawu cech determinujących ich agresywność [12]. W tym właśnie kontekście 

zrodziła się teoria, zakładająca, iż sprzyjające nowotworzeniu warunki środowiskowe mogą 

być kształtowane, przynajmniej po części, przez gromadzące się w tkankach wraz z wiekiem 

komórki stare [13]. Podstaw dla tej teorii dostarczyły badania nad progresją komórek raka 

piersi, które wykazały, że zarówno ich proliferacja in vitro, jak i rozwój guzów w modelu 

zwierzęcym in vivo są znacząco bardziej nasilone w obecności starych fibroblastów niż w 

obecności komórek młodych [14]. 

Obecnie panuje zgoda co do tego, że podstawową przyczyną pobudzającego wpływu 

komórek starych na różnego rodzaju wykładniki inwazyjności komórek nowotworowych jest 

rozwinięcie się w nich tzw. fenotypu sekrecyjnego związanego ze starzeniem (ang. 
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senescence-associated secretory phenotype, SASP). Istotą tego zjawiska jest wydzielanie do 

środowiska zwiększonych ilości szeregu czynników mogących stymulować adhezję, 

proliferację, migrację i inwazyjność komórek nowotworowych, jak również mających 

zdolność modulowania tak ważnych dla przebiegu choroby zjawisk, jak: angiogeneza, odczyn 

zapalny i przebudowa struktur macierzy pozakomórkowej (ECM). Wśród tych czynników 

można wymienić: cytokiny (np. IL-1, IL-6) i chemokiny prozapalne (np. CCL2/MCP-1, 

CXCL1/GRO-1, CXCL8/IL-8, CXCL12/SDF-1), czynniki wzrostu (np. EGF, hFGF, HGF, KGF, TGF-

β1, VEGF), proteazy i ich modulatory (np. MMP-1, -3, -10, TIMP-2, PAI-1, PAI-2, t-PA, u-PA), 

rozpuszczalne lub zrzucane z powierzchni komórki receptory i ligandy (np. ICAM-1, VCAM-1, 

OPG, sTNFR1, Fas, SGP130, EGF-R) oraz składniki ECM (np. kolagen, fibronektyna) [15;16]. 

Pod względem mechanistycznym, rozwój SASP jest determinowany aktywacją w komórkach 

starych tzw. szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA Damage Response; DDR) i 

związaną z nim aktywnością kinaz ATM i CHK2 oraz białka NBS1 [17]. Duże znaczenie mają 

także zmiany konformacyjne w obrębie chromatyny jądrowej, których elementem jest m.in. 

akumulacja podjednostki p65 czynnika transkrypcyjnego NF-κB [18;19]. Rolę nadrzędnego 

regulatora aktywności NF-κB pełni w tym kontekście kinaza p38 MAPK, dzięki której SASP 

może się rozwinąć nawet w komórkach z nieczynnym szlakiem DDR [20].     

 

Odnosząc poruszoną problematykę do rejonu jamy otrzewnowej należy stwierdzić, że 

przestrzeń ta jest głównym miejscem powstawania przerzutów różnego typu nowotworów, 

szczególnie raka jajnika, trzustki i okrężnicy. W przypadku pierwszego z nowotworów, zajęcie 

jamy otrzewnowej dotyczy około 70% chorych w fazie III i IV wg FIGO [21]. W odniesieniu do 

raka okrężnicy, 40-80% zmarłych z powodu tego nowotworu cechowało się obecnością 

guzów w otrzewnej [22]. W przypadku raka trzustki, 70-80% pacjentów z rakiem 

nieoperacyjnym miało przerzuty do otrzewnej [23]. Niezależnie natomiast od typu guza, 

zajęcie jamy otrzewnowej przez komórki nowotworowe świadczy o złym rokowaniu i jest 

zazwyczaj manifestacją terminalnych stadiów choroby [24].  

 Kolonizacja jamy otrzewnowej przez komórki nowotworowe zależy w głównej mierze od 

pierwotnej lokalizacji guza. Komórki raka jajnika zrzucane są z powierzchni gruczołu 

bezpośrednio do niej, a następnie, po wychwyceniu przez płyn otrzewnowy są 

transportowane (najczęściej w formie tzw. sferoidów) aż do momentu ich zetknięcia się z 

powierzchnią otrzewnej [21]. Otrzewnowy rozsiew raków pochodzących z przewodu 

pokarmowego następuje w wyniku odczepienia się komórek z guza pierwotnego (łącznie z 

penetracją ściany jelita przez raka okrężnicy) lub ma charakter jatrogenny, wynikający z 

niepełnej resekcji guza pierwotnego, połączonej z przechodzeniem komórek złośliwych z 

przeciętych naczyń krwionośnych i limfatycznych [23;25].  

Powszechnie uznaje się, że wewnątrzotrzewnowy postęp choroby nowotworowej jest 

uwarunkowany wzajemnymi oddziaływaniami pomiędzy napływającymi do otrzewnej 

komórkami nowotworowymi a wyściełającymi otrzewną komórkami mezotelialnymi (LKMO). 

Nie ma natomiast konsensusu w odniesieniu do właściwej roli, jaką LKMO pełnią w tym 
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procesie. Według części środowiska naukowego, LKMO stanowią ostatnią linię obrony 

otrzewnej przed zajęciem jej przez komórki nowotworowe. Penetracja LKMO umożliwia 

natomiast komórkom nowotworowym wejście w obszar podścieliska tkankowego oraz 

podjęcie oddziaływań z fibroblastami i składnikami ECM, zapewniających im niczym 

nieograniczoną ekspansję [26]. Teza ta wywodzi się z obserwacji braku LKMO w 

bezpośrednim sąsiedztwie masy guzowej, czego skutkiem jest utworzenie swoistego 

„kanału”, poprzez który komórki nowotworowe są w stanie wnikać w głąb tkanki. 

Mechanistycznie, retrakcja mezotelium przypisywana jest aktywności cząstek miozyny, 

generowanych przez komórki nowotworowe [27]. Oczyszczanie otrzewnej z LKMO może być 

również skutkiem zniszczenia struktury połączeń międzykomórkowych [28] lub indukcji 

programowanej śmierci komórek w szlaku zależnym od cząstek Fas [29].  

 Takiemu postrzeganiu roli LKMO w wewnątrzotrzewnowej progresji nowotworów przeczą 

jednak wyniki badań innych zespołów, wskazujące, że komórki te mogą w sposób aktywny 

przyczyniać się do powstawania przerzutów, przez pobudzające działanie w stosunku do 

szeregu wykładników inwazyjności komórek nowotworowych [30]. LKMO posiadają bowiem 

na swej powierzchni różnego rodzaju receptory i ligandy, które są w stanie oddziaływać ze 

swoimi specyficznymi odpowiednikami na powierzchni komórek rakowych. Przykładowo, 

adhezja komórek raka jajnika do LKMO jest wynikiem trwałego połączenia się integryn β1 

pochodzenia nowotworowego z białkami ECM (fibronektyną, witronektyną, kolagenem) na 

powierzchni LKMO [31]. W analogiczny sposób reaguje cząstka CD44 obecna na powierzchni 

komórek nowotworowych z kwasem hialuronowym (HA), wyściełającym w formie płaszcza 

powierzchnię komórek mezotelialnych [32]. Inne pary cząstek, warunkujących adhezję 

komórek raka jajnika do LKMO to: CA125/MUC16-mezotelina oraz ligand L1-neuropilina-1 

[33;34]. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do komórek raka trzustki i okrężnicy, które 

przyczepiają się do LKMO dzięki oddziaływaniom pomiędzy ligandem CD43, obecnym na 

powierzchni komórek nowotworowych, a cząstkami adhezyjnymi ICAM-1 na powierzchni 

LKMO [35]. W tym przypadku siła oddziaływań między tymi molekułami jest wzmacniania 

przez mediatory reakcji zapalnej (szczególnie IL-1β i TNFα [36]) oraz stres oksydacyjny [37]. 

Prócz oddziaływań cząstek powierzchniowych, odpowiedzialnych głównie za zjawisko 

adhezji, pozostałe wykładniki progresji komórek rakowych są pobudzane przez liczną grupę 

czynników wydzielanych w formie rozpuszczalnej przez komórki mezotelialne do środowiska 

pozakomórkowego. Są wśród nich białka stymulujące proliferację (CXCL8/IL-8, IL-6 [38]), 

migrację (CXCL12/SDF-1 [39]) i inwazyjność (LPA [40]) komórek nowotworowych oraz 

czynniki uczestniczące w przebudowie struktur ECM (PAI-1 [41], u-PA [42]) i procesie 

neowaskularyzacji tkanki (VEGF [43]). 

 Jeszcze do niedawna, rola starych LKMO, które jak wykazano gromadzą się w otrzewnej in 

vivo [9], w rozwoju wewnątrzotrzewnowych przerzutów raka jajnika, trzustki i okrężnicy była 

zupełnie nieznana. Dzięki badaniom przeprowadzonym w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, których byłam aktywnym uczestnikiem, udało się 

wykazać, że stare LKMO charakteryzują się wzmożoną produkcją i wydzielaniem białka 
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macierzy pozakomórkowej, fibronektyny, co jest bezpośrednią przyczyną intensyfikacji jej 

oddziaływań z integrynami α5β1 na powierzchni komórek raka jajnika (linii A2780, OVCAR-3, 

SKOV-3) i związanego z tym wzrostu efektywności ich adhezji. Jako główną przyczynę 

wzrostu produkcji fibronektyny rozpoznano hipersekrecję i aktywność TGF-β1, wywołane 

działaniem reaktywnych form tlenu. Cząstką sygnałową, związaną z działaniem tej cytokiny 

była kinaza p38 MAPK [44]. Proadhezyjną aktywność starych LKMO udało nam się także 

udokumentować w odniesieniu do komórek raka trzustki (PSN-1) i okrężnicy (SW-480). W 

tym przypadku, opisane zjawisko było związane ze wzrostem powierzchniowej ekspresji 

cząstek ICAM-1 w starych LKMO oraz wzmożeniem ich łączenia się z ligandem CD43 

obecnym na powierzchni komórek rakowych. Mechanistycznie, nadekspresja ICAM-1 

uwarunkowana była aktywacją kinazy p38 MAPK i czynnika transkrypcyjnego AP-1 [45].  

Podsumowując powyższe rozważania nasuwa się spostrzeżenie, iż ze względu na 

rozbieżne doniesienia na temat istoty interakcji między LKMO a komórkami 

nowotworowymi, właściwy komórkowo-molekularny mechanizm kolonizacji jamy 

otrzewnowej przez komórki raka jajnika, trzustki i okrężnicy pozostaje niejasny. Oczywistym 

jest także, że doprecyzowania wymaga także rzeczywista rola procesu starzenia się LKMO, co 

w głównej mierze wynika z faktu, iż dotychczasowe wyniki badań nad ich potencjalnym 

pronowotworowym wpływem pochodzą wyłącznie z doświadczeń na modelu in vitro. 

Świadoma powyższego, podjęłam się prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, które 

stanowią obecnie treść mojego osiągnięcia naukowego. Projektując przedmiotowe badania 

przyjęłam także założenie, że istnieją silne przesłanki ku temu by sądzić, że LKMO posiadają 

rzeczywistą zdolność aktywnego pobudzania procesu nowotworowego, która to zdolność 

może ulec dalszemu nasileniu, gdy komórki te wejdą w fazę starości. Chcąc odnieść się w 

sposób kompleksowy do najbardziej kluczowych kwestii, decydujących o właściwej 

interpretacji roli LKMO w onkogenezie, prowadzone badania skoncentrowałam na trzech 

komplementarnych względem siebie obszarach, tj.:  

 ocenie wpływu LKMO na rozwój przerzutów nowotworowych (na modelu raka 

jajnika) do jamy otrzewnowej in vivo (publikacja nr 1),  

 weryfikacji wpływu starych LKMO na progresję komórek nowotworowych (na modelu 

raka jajnika, trzustki i okrężnicy) in vitro i in vivo (publikacje nr 2 i nr 3),  

 poszukiwaniu substancji, mogących ograniczać postęp choroby nowotworowej (na 

modelu raka jajnika), m.in. poprzez modulowanie interakcji komórek rakowych z 

LKMO (publikacje nr 4 i nr 5).     

 

Model badawczy 

Zebrane w cyklu prac eksperymenty przeprowadzono na pierwotnych hodowlach LKMO, 

wyizolowanych z pobranych śródoperacyjnie fragmentów sieci większej (omentum majus). 

Tkanki pobrano od pacjentów na podstawie wyraźnych wskazań lekarskich (np. obecności 

zrostów). Pacjenci wyrazili pisemną zgodę na wykorzystanie ich tkanek do celów naukowych. 

Badania zaaprobowała Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 
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(uchwały nr 465/09 z dnia 6 maja 2009 r.; 255/12 z dnia 1 marca 2012 r.; 612/12 z dnia 14 

czerwca 2012 r.; 543/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.). Ponadto, do badań wykorzystano 

prawidłowe komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) oraz ustalone, komercyjne linie 

komórek raka jajnika (A2780, OVCAR-3, SKOV-3), raja trzustki (PSN-1) i raka okrężnicy (SW-

480). Badania z wykorzystaniem modelu zwierzęcego (myszy Scid) przeprowadzono na 

podstawie uchwały Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na zwierzętach w Poznaniu 

(44/2011 z dnia 13 maja 2011 r.). Przebieg doświadczeń oraz dokładny opis wykorzystanych 

metod badawczych przedstawiono szczegółowo w publikacjach stanowiących przedmiot 

osiągnięcia naukowego i dołączonych do niniejszego opracowania. 

 

Omówienie osiągniętych wyników i ich wykorzystania 

 

Publikacja nr 1 

Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Kucińska M., Murias M., Maksin K, Malińska A., Ziółkowska A, 

Piotrowska H., Woźniak A., Książek K.: Peritoneal mesothelium promotes the progression of 

ovarian cancer cells in vitro and in a mice xenograft model in vivo. (2014) Cancer Letters 355, 

310-315 

 

Przywołane we wcześniejszej części opracowania rozbieżności interpretacyjne w kwestii 

rzeczywistej roli LKMO w wewnątrzotrzewnowym rozwoju przerzutów nowotworowych stały 

się przesłanką do przeprowadzenia szeregu badań, pozwalających na zajęcie określonego 

stanowiska w tej debacie. Za koniecznością zrewidowania roli mezotelium w onkogenezie 

otrzewnowej przemawiały także pewne uproszczenia konceptualne i metodologiczne, które 

daje się zauważyć po stronie zwolenników tezy o protekcyjnym działaniu LKMO. Autorzy tej 

tezy, wskazując na brak LKMO pod masą guza [27], nie zakładają bowiem możliwości, że 

komórki te mogą brać czynny udział w promowaniu choroby na wcześniejszych jej stadiach. 

Co najmniej kontrowersyjne, w świetle licznych danych literaturowych [31;46;47], wydają się 

także wyniki badań wskazujące, że komórki mezotelialne hamują adhezję komórek raka 

jajnika, podczas gdy tylko fibroblasty otrzewnowe oraz białka ECM pobudzają ten proces 

[48]. Szczególnie niejasny jest w tym przypadku użyty algorytm oceny adhezji komórek 

nowotworowych do LKMO, której efektywność określono na podstawie matematycznej 

różnicy między całkowitą ich adhezją do ko-kultury LKMO z fibroblastami oraz adhezją do 

samych LKMO [48].   

 Nawiązując do powyższego, przeprowadzono doświadczania in vitro, w których 

porównano wydajność adhezji trzech reprezentatywnych linii komórek raka jajnika (A2780, 

OVCAR-3 i SKOV-3) do czterech zróżnicowanych podłoży, tj.: plastiku, fibronektyny (jako 

przykładowego białka ECM), LKMO i fibroblastów otrzewnowych. Badania te wykazały, że 

adhezja komórek A2780 i SKOV-3 do LKMO była zdecydowanie wyższa niż do fibroblastów 

oraz obu powierzchni niekomórkowych. W przypadku komórek OVCAR-3, stopień ich adhezji 

do LKMO i fibroblastów był porównywalny. Należy w tym kontekście podkreślić, że ocena 
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wydajności adhezji w przywołanych badaniach obejmowała indywidualną ocenę tego 

zjawiska dla każdego typu komórek i powierzchni badanych, bez dodatkowych manipulacji 

matematycznych.  

 Analogiczny protokół doświadczalny zastosowano oceniając proliferację komórek 

rakowych, a wyniki tych doświadczeń dowiodły, że komórki A2780 i OVCAR-3 posiane na 

warstwie LKMO cechowały się większą ekspansywnością w porównaniu z komórkami 

rosnącymi na fibroblastach, fibronektynie lub plastiku. W przypadku tego parametru, tempo 

wzrostu w obecności LKMO i fibroblastów było porównywalne dla komórek linii SKOV-3. 

 Mając na uwadze wcześniejsze wyniki dotyczące zjawiska adhezji przyjęto założenie, że 

wydajniejsza proliferacja komórek rakowych na LKMO może być determinowana zarówno 

ich silniejszym przyleganiem do mezotelium, jak również mitogennym działaniem 

określonych czynników rozpuszczalnych, wydzielanych przez LKMO do środowiska. Aby 

zweryfikować tę drugą możliwość, w medium kondycjonowanym generowanym przez LKMO 

zmierzono stężenie trzech arbitralnie wybranych czynników (GRO-1, IL-6, IL-8), znanych jako 

mediatory proliferacji komórek nowotworowych. Badania te dowiodły, że wydzielanie w.w. 

czynników przez LKMO jest znaczące. Następnie, w badaniach interwencyjnych, 

wykorzystujących rekombinowane formy w.w. białek (zastosowane w stężeniach 

korespondujących z wartościami stwierdzonymi w mediach kondycjonowanych) oraz 

specyficzne przeciwciała neutralizujące skierowane przeciwko tym czynnikom, stwierdzono, 

że GRO-1 i IL-8 są odpowiedzialne za pobudzenie proliferacji wszystkich trzech badanych linii 

komórek nowotworowych, natomiast IL-6 jest aktywna w stosunku do komórek A2780 i 

OVCAR-3. Co ważne, badania wykorzystujące przeciwciała neutralizujące wykazały, że 

najsilniejsze zahamowanie proliferacji można osiągnąć wówczas, gdy jednocześnie zablokuje 

się działanie wszystkich trzech testowanych białek, co może wskazywać na synergistyczny 

charakter ich działania.  

 Aby odnieść uzyskane wyniki badań do warunków in vivo stworzono model 

dootrzewnowego wszczepiania myszom immunoniekompetentnym Scid mieszanin komórek 

nowotworowych z LKMO (przeszczep ksenogeniczny), a następnie porównano tempo 

rozwoju guzów w otrzewnej tych zwierząt z osobnikami, którym zaimplantowano wyłącznie 

komórki nowotworowe. W tych doświadczeniach przyjęto hipotezę stanowiącą, że jeśli 

LKMO rzeczywiście pobudzają progresję nowotworów, to u zwierząt, którym wszczepiono 

komórki rakowe z LKMO dynamika rozwoju guzów będzie większa. Przeprowadzone badania, 

wykorzystujące przyżyciowy monitoring rozwoju zmian nowotworowych metodą 

bioluminescencyjną (system IVIS Spectrum) potwierdziły słuszność przyjętej hipotezy - w 

przypadku każdej z testowanych linii komórek nowotworowych, tempo rozwoju guzów w 

otrzewnej było znamiennie wyższe, gdy wszczepionym komórkom rakowym towarzyszyły 

LKMO.  

 Interesujących wyników dostarczyły także analizy histopatologiczne usuniętych zmian 

nowotworowych, które wykazały, że w bezpośrednim sąsiedztwie komórek złośliwych wciąż 

istnieje nienaruszona warstwa komórek mezotelialnych (zidentyfikowanych na podstawie 
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ekspresji czynnika Wt1). Wynik ten kwestionuje wcześniejsze doniesienie, mówiące o pełnej 

retrakcji mezotelium pod masa guza [27;28], a zarazem pozostaje zgodny z niedawnymi 

obserwacjami autorów z Holandii [49].   

 Podsumowując, wyniki badań przedstawionych w pracy nr 1 dostarczyły jednoznacznych 

dowodów na to, że LKMO odgrywają istotną rolę w promowaniu wewnątrzotrzewnowej 

progresji komórek raka jajnika. Zakwestionowały one także tezę mówiącą o pełnej retrakcji 

mezotelium, warunkującej otrzewnowy postęp choroby. Być może, badania te przyczyniły się 

także do pewnej zmiany w postrzeganiu roli LKMO przez orędowników tezy o ich 

protekcyjnym działaniu względem komórek nowotworowych zasiedlających otrzewną. 

Sugerować to może m.in. praca, w której badacze ci przyznają, że LKMO mogą jednak 

przyczyniać się do wytworzenia niszy metastatycznej w jamie otrzewnowej i aktywnie 

partycypować przynajmniej we wczesnych etapach progresji guza [50]. Omawiane badania 

pozwoliły także wykorzystać stworzony model doświadczalny do dalszych analiz roli LKMO w 

powstawaniu przerzutów nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich 

starzenia.   

 

Publikacja nr 2 

Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Naumowicz E., Maksin K., Piotrowska H., Woźniak A., Szpurek 

D., Książek K.: Senescent peritoneal mesothelium induces a pro-angiogenic phenotype in 

ovarian cancer cells in vitro and in a mice xenograft model in vivo. (2016) Clin Exp Metastasis 

33, 15-27 

 

Do dnia dzisiejszego pronowotworowe działanie starych komórek somatycznych zostało 

udokumentowane wyłącznie w odniesieniu do fibroblastów wchodzących w interakcje z 

komórkami czerniaka złośliwego [51], raka prostaty [52], raka płuca [53] i raka szyjki macicy 

[54]. W związku z tym, mając na uwadze: i) pobudzającą rolę LKMO w powstawaniu 

przerzutów raka jajnika do otrzewnej [30], ii) pobudzający wpływ starych LKMO na adhezję 

komórek raka jajnika in vitro [44] oraz iii) fakt gromadzenia się starych LKMO w otrzewnej 

wraz z wiekiem [9], podjęto się zbadania, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób stare LKMO mogą 

pobudzać wewnątrzotrzewnową progresję raka jajnika u zwierząt doświadczalnych in vivo.  

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń, wykorzystujących opisany wcześniej model 

przeszczepu ksenogenicznego wykazano, że stare LKMO pobudzają rozwój (wielkość, liczba) 

guzów jajnika w jamie otrzewnej u myszy Scid w stopniu wyższym niż czynią to komórki 

młode. Guzy rozwinięte w wyniku implantacji komórek rakowych A2780, OVCAR-3 i SKOV-3 

wraz ze starymi LKMO cechowały się także zdecydowane wyższą gęstością sieci mikronaczyń 

krwionośnych (na podstawie oceny wielkości frakcji komórek CD31- i CD34-dodatnich), co 

sugerować może wspomaganie rozwoju guza poprzez ingerencję w proces angiogenezy. 

Koncepcja ta była o tyle prawdopodobna, iż pozostawała w zgodzie z wcześniejszymi 

obserwacjami badaczy z Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, sugerującymi, że stare LKMO mogą indukować w warunkach in vitro wzmożoną 
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proliferację komórek śródbłonka naczyniowego, co związane jest z ich zdolnością do 

wydzielania zwiększonych ilości szeregu mediatorów angiogenezy [55]. Mając powyższe 

fakty na uwadze przyjęto roboczą hipotezę, zgodnie z którą stare LKMO mogą wpływać w 

sposób parakrynny na fenotyp sekrecyjny komórek nowotworowych, wywołując w nich 

reakcję polegającą na wzmożonej produkcji i wydzielaniu do środowiska określonych 

czynników proangiogennych. Badania przeprowadzone w tym zakresie wykazały, iż, 

rzeczywiście, medium kondycjonowane wygenerowane przez stare LKMO pobudza 

właściwości angiogenne testowanych komórek nowotworowych, przy czym uzyskany efekt 

był wyraźnie komórkowo-specyficzny. I tak, w przypadku komórek A2780 odnotowano 

wzrost wydzielania HGF i VEGF, w przypadku komórek OVCAR-3 - wzrost wydzielania 

CXCL1/GRO-1 i CXCL8/IL-8, natomiast w przypadku komórek SKOV-3 stwierdzono wzrost 

wydzielania CXCL1/GRO-1, CXCL8/IL-8 i VEGF. Opisana zmiana sekretomu komórek 

nowotworowych okazała się mieć realny wpływ biologiczny, czego przejawem był wzrost 

proliferacji i migracji komórek śródbłonkowych, poddawanych działaniu medium 

kondycjonowanego pochodzenia nowotworowego (po uprzednim zadziałaniu starych 

LKMO). Dalsze badania z wykorzystaniem przeciwciał neutralizujących dowiodły, że opisany 

wzrost ekspansywności komórek śródbłonkowych był rzeczywiście związany z nadprodukcją 

HGF, CXCL1/GRO-1, CXCL8/IL-8 i VEGF.  

Opisane wyżej badania o charakterze fenomenologicznym zostały uzupełnione próbami 

wyjaśnienia mechanizmu proangiogennego działania starych LKMO. W tym celu zbadano 

sekretom tych komórek pod kątem produkcji czynników mogących przyczyniać się do zmiany 

zdolności wydzielniczych komórek rakowych. Następnie wykorzystano specyficzne 

przeciwciała neutralizujące celem określenia, czy unieczynnienie któregoś z 

wyselekcjonowanych białek może przełożyć się na zniesienie proangiogennych właściwości 

komórek nowotworowych. Dzięki tym testom stwierdzono, że zahamowanie zdolności 

komórek raka jajnika do pobudzania proliferacji i migracji komórek śródbłonka 

naczyniowego, jak również zahamowanie ich zdolności do hipersekrecji omówionych 

wcześniej białek angiogennych następuje po neutralizacji w medium kondycjonowanym 

pochodzącym ze starych LKMO dwóch cytokin: IL-6 i TGF-β1. Co więcej wykazano, że 

produkcja HGF, CXCL1/GRO-1, CXCL8/IL-8 i VEGF przez komórki raka jajnika była dodatnio 

skorelowana z wydzielaniem IL-6 i TGF-β1 przez stare LKMO.  

Odnosząc się do kwestii ścieżek sygnałowych, aktywowanych w komórkach rakowych pod 

wpływem starych LKMO i odpowiedzialnych w nich za rozwój fenotypu proangiogennego, 

zbadano aktywację trzech arbitralnie wybranych czynników transkrypcyjnych, znanych z 

literatury ze swego udziału w promowaniu angiogenezy. Były to HIF-1α, NF-κB/p50 i AP-1/c-

Jun [56;57]. Analiza jądrowej translokacji w.w. czynników dowiodła, że stare LKMO posiadają 

zdolność wzbudzania aktywności HIF-1α, NF-κB/p50 w komórkach A2780 i SKOV-3 oraz 

czynnika AP-1/c-Jun w komórkach OVCAR-3. Kluczowej roli tych czynników dowiodły także 

badania, w których proliferacja i migracja komórek śródbłonkowych została zahamowana 
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pod wpływem medium pochodzenia nowotworowego, po uprzedniej inkubacji komórek 

rakowych ze specyficznymi inhibitorami wymienionych ścieżek sygnałowych.      

Podsumowując wyniki opisane w publikacji nr 2 można stwierdzić, że jest to pierwsze 

opracowanie, w którym udało się udokumentować w kompleksowy sposób pobudzający 

wpływ starych LKMO na wewnątrzotrzewnową progresję raka jajnika in vivo. Co istotne, 

opisano mechanizm działania tych komórek, polegający na zdolności pobudzania procesu 

angiogenezy poprzez wpływ na przeprogramowanie zdolności wydzielniczych komórek 

nowotworowych. Taki mechanizm działania komórek starych nie był dotąd znany. Badania te 

stały się również przyczynkiem do próby określenia roli starych LKMO w rozwoju przerzutów 

raka jajnika u osób starszych. W tym kontekście ich owocem jest praca doświadczalna, w 

której jestem także pierwszym autorem, podlegająca obecnie ocenie przez redakcję 

prestiżowego Journal of Experimental Medicine.  

 

Publikacja nr 3 

Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Maksin K., Kucińska M., Piotrowska H., Murias M., Woźniak 

A., Szpurek D., Książek K.: Colorectal cancer-promoting activity of the senescent peritoneal 

mesothelium. (2015) Oncotarget 6, 29178-29195 

 

 Dotychczasowa wiedza na temat wpływu starzenia się LKMO na progresję komórek raka 

trzustki i okrężnicy była ograniczona do obserwacji ich proadhezyjnego, zależnego od cząstek 

ICAM-1 i CD43 działania w warunkach in vitro [45]. Mając jednak na uwadze wysoką 

aktywność starych LKMO względem raka jajnika, podjęto próby określenia, czy komórki te 

mogą w analogiczny sposób promować wykładniki progresji komórek rakowych, 

wywodzących się z przewodu pokarmowego.   

 Testy rozpoczęto od modelu in vitro, za pomocą którego wykazano, że stare LKMO 

posiadają zdolność stymulowania (w większym stopniu niż czynią to komórki młode) trzech 

elementów agresywności komórek raka okrężnicy SW480, tj. proliferacji, migracji i inwazji. 

Co ważne, badania te dowiodły, że LKMO wywierają swój wpływ zarówno poprzez działanie 

czynników rozpuszczalnych, jak również wskutek bezpośredniego, fizycznego kontaktu z 

komórkami nowotworowymi. Dalsze badania ujawniły, że wzmożona mobilność komórek 

rakowych poddawanych działaniu starych LKMO jest związana z indukcją przejścia 

epitelialno-mezenchymalnego (EMT), czego potwierdzeniem była ich transformacja 

morfologiczna w kierunku komórek fibroblastopodobnych, obniżenie ekspresji E-kadheryny 

(markera komórek epitelialnych) i wzrost ekspresji wimentyny (markera komórek 

mezenchymalnych) [58]. Sygnalizacja leżąca u podłoża EMT była związana w tym przypadku z 

aktywacją czynników Smad2/3-Snail1, których unieczynnienie w komórkach nowotworowych 

spowodowało utratę ich podatności na rozwój tego zjawiska wskutek działania starych 

LKMO.   

Obserwacje płynące z badań in vitro zweryfikowano na modelu in vivo, wszczepiając 

dootrzewnowo myszom Scid mieszaniny komórek raka okrężnicy wraz z młodymi lub starymi 
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LKMO. Doświadczenia te wykazały, że dynamika rozwoju guzów rozwiniętych w obecności 

starych LKMO była znacząco wyższa. Guzy te były także lepiej unaczynione w porównaniu z 

tymi, wykształconymi w obecności komórek młodych. Obserwacja ta wpisuje się w 

zarysowany w publikacji nr 2 proangiogenny charakter działania starych LKMO, jak również 

potwierdza doniesienia innych zespołów wskazujące, że wewnątrzotrzewnowy rozwój guzów 

różnego pochodzenia jest szczególnie silny w miejscach o wysokiej gęstości naczyń 

krwionośnych [59].  

W tym momencie należy wskazać, że równolegle z testami na komórkach raka okrężnicy, 

prowadzono badania in vitro i in vivo, w których młode i stare LKMO oddziaływały z 

komórkami raka trzustki PSN-1. W tym przypadku jednak, stare LKMO były zdolne do 

wzmocnienia jedynie procesu migracji komórek nowotworowych in vitro (bez istotnego 

wpływu na rozwój guzów in vivo), co świadczy o tym, że pronowotworowe działanie 

wywierane przez stare komórki mezotelialne ma charakter komórkowo-specyficzny.   

Po udokumentowaniu pobudzającego wpływu starych LKMO na progresję raka okrężnicy 

przeprowadzono badania mechanistyczne, ukierunkowane na identyfikację mediatorów ich 

działania. Uwagę skoncentrowano na zjawisku fenotypu sekrecyjnego (SASP) i stwierdzono, 

że stare LKMO wydzielają do środowiska zwiększone ilości 12 czynników, mogących 

partycypować w procesie nowotworowym. Były wśród nich czynniki proangiogenne, 

prozapalne oraz modulujące struktury ECM. Badania interwencyjne z wykorzystaniem 

specyficznych przeciwciał neutralizujących wykazały, że pobudzający wpływ starych LKMO 

ma charakter wieloczynnikowy, a każdy z pobudzonych wykładników progresji guza ma 

swoje specyficzne mediatory. I tak, nasilona proliferacja komórek SW480 pod wpływem 

starych LKMO była zależna od nadprodukcji IL-6; wzmożona migracja była mediowana 

działaniem chemokin CXCL8 i CCL2, zwiększona inwazyjność była rezultatem aktywności IL-6, 

MMP-3 i uPA, natomiast indukcja EMT była wynikiem nadprodukcji i działania TGF-β1.  

Przeprowadzone badania pozwoliły także na identyfikację szlaków sygnałowych, leżących 

u podstaw rozwoju SASP w starych LKMO. Badaniami tymi objęto podjednostki czynnika 

transkrypcyjnego NF-κB oraz kinazę p38 MAPK, stanowiące wg danych literaturowych 

główną oś rozwoju SASP w komórkach starych [60]. W wyniku przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że w starych LKMO dochodzi do aktywacji 3 spośród 5 podjednostek czynnika 

NF-κB, tj. p50, p65 i RelB, a zablokowanie ich aktywacji prowadzi do częściowego zniesienia 

rozwoju SASP w LKMO, objawiającego się obniżeniem produkcji CCL2, CXCL1, CXCL8, IL-6, 

MMP-3, PAI-1, ICAM-1 i uPA. Pełna blokada rozwoju SASP była natomiast możliwa wówczas, 

gdy zablokowanie aktywacji czynnika NF-κB zostało skojarzone z zablokowaniem aktywacji 

kinazy p38 MAPK.  

Podsumowując wyniki badań przedstawionych w publikacji nr 3 można stwierdzić, że 

stare LKMO posiadają zdolność pobudzania wewnątrzotrzewnowej progresji nie tylko raka 

jajnika, lecz również raka okrężnicy. Brak analogicznego działania w stosunku do komórek 

raka trzustki dowiódł komórkowo-specyficznej natury działania starych LKMO. Dzięki pełnej 

identyfikacji wykładników inwazyjności komórek rakowych, modulowanych działaniem 
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starych LKMO, jak również dzięki ustaleniu mediatorów aktywności komórek starych oraz 

ścieżek sygnałowych możliwe są próby podjęcia dalszych badań interwencyjnych, które 

ukierunkowane będą na zahamowaniu wewnątrzotrzewnowej progresji nowotworów w 

wyniku opóźnienia starzenia się LKMO i/lub celowanego unieczynnienia tych ich cech 

fenotypowych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za nasilony postęp choroby.  

 

Publikacja nr 4 

Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Książek K.: Resveratrol inhibits ovarian cancer cell adhesion 

to peritoneal mesothelium in vitro by modulating the production of α5β1integrins and 

hyaluronic acid. (2014) Gynecol Oncol 134, 624-630. 

 

Znaczenie komórek mezotelialnych, szczególnie w kontekście ich starzenia się, w rozwoju 

przerzutów komórek nowotworowych skierowało moją uwagę w stronę substancji mogących 

ograniczać wewnątrzotrzewnowy postęp choroby, m.in. poprzez modulowanie interakcji 

między komórkami nowotworowymi a LKMO. W tym kontekście szczególnie intrygujący 

wydał się naturalny związek z grupy stilbenów, resweratrol (3,4’,5-trihydroksy-trans-stilben), 

który wg danych literaturowych łączy w sobie zarówno właściwości przeciwnowotworowe, 

jak i przeciwstarzeniowe [61;62]. Co ciekawe, badania przeprowadzone przez nasz zespół 

kilka lat wcześniej wykazały, że resweratrol może efektywnie hamować tempo starzenia się 

LKMO [63].    

W związku z powyższym, zaprojektowano doświadczenia in vitro mające na celu zbadanie 

wpływu resweratrolu na jeden z najważniejszych wykładników wewnątrzotrzewnowej 

inwazyjności komórek nowotworowych, tj. ich adhezję do komórek prawidłowych. W 

pracach tych, jako model, wykorzystano komórki raka jajnika (A2780, OVCAR-3, SKOV-3) oraz 

LKMO, co było podyktowane faktem, że badania nad wpływem resweratrolu na ten właśnie 

typ nowotworu były jak dotąd bardzo nieliczne, a wpływ tego związku na zjawisko adhezji 

komórek raka jajnika do LKMO nie był dotychczas badany w ogóle.  

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że komórki rakowe poddane nawet 

krótkotrwałemu (72 godziny) działaniu resweratrolu cechują się znacząco obniżoną adhezją 

do LKMO w porównaniu z grupą kontrolną. Co ciekawe, podobny efekt uzyskano także 

wówczas, gdy nie traktowane resweratrolem komórki rakowe ulegały adhezji do LKMO w 

obecności medium, wygenerowanego przez ich odpowiedniki, poddane działaniu tego 

związku. Wynik ten dowodzi, że ingerencja resweratrolu w proces adhezji komórek raka 

jajnika do LKMO jest związana zarówno ze zmianą ekspresji i/lub działania określonych 

cząstek na powierzchni komórek nowotworowych, jak również z modyfikacją produkcji i/lub 

sekrecji określonych mediatorów, wysyłanych przez nie do środowiska pozakomórkowego w 

formie rozpuszczalnej.  

Chcąc zidentyfikować szczegółowy mechanizm opisanego zjawiska, zbadano wpływ 

resweratrolu na główne, znane z literatury, mediatory adhezji raka jajnika do LKMO, tj. na 

ekspresję integryn α5β1, αVβ3 i cząstek CD44 oraz produkcję fibronektyny, witronektyny i 
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kwasu hialuronowego (HA). Testy przeprowadzone w tym zakresie dowiodły, że resweratrol 

obniża ekspresję tylko niektórych mediatorów procesu adhezji, tj. integryn α5β1 (w stopniu 

znaczącym, we wszystkich badanych liniach komórkowych) oraz integryn αVβ3 (w stopniu 

niewielkim, wyłącznie w komórkach linii SKOV-3). Dalsze badania interwencyjne z 

wykorzystaniem przeciwciał neutralizujących, skoncentrowane na już tylko na integrynach 

α5β1 wykazały ponadto, że adhezja komórek raka jajnika do LKMO jest ściśle skorelowana z 

poziomem w pełni sprawnych czynnościowo białek z tej grupy na powierzchni komórek 

rakowych.   

Podjęte próby zidentyfikowania rozpuszczalnego mediatora antyadhezyjnego działania 

resweratrolu wykazały natomiast, że związek ten wpływa na zwiększenie wydzielania przez 

komórki rakowe rozpuszczalnej formy HA. Wynik ten sugeruje, że istotą opisanego działania 

resweratrolu jest w tym przypadku współzawodnictwo rozpuszczalnego HA, obecnego w 

środowisku, z jego formą związaną z ECM komórek mezotelialnych o połączenie z ich 

wspólnym receptorem, CD44, na powierzchni komórek rakowych. W wyniku działania 

resweratrolu, rozpuszczalny HA wysyca cząstki CD44 uniemożliwiając im przyłączenie się do 

HA powierzchniowego, jak opisywali to dotychczas inni autorzy [64]. Taki scenariusz 

potwierdziły przeprowadzone następnie badania z wykorzystaniem zarówno egzogennego 

HA, jak i hialuronidazy. Doświadczenia te pokazały bowiem, że zwiększone stężenie HA w 

środowisku rzeczywiście wpływa na zahamowanie adhezji komórek raka jajnika do LKMO, 

natomiast destrukcja tego nadmiarowego HA przez hialuronidazę przyczynia się do 

przywrócenia efektywności omawianego procesu.   

Podsumowując wyniki badań opublikowanych w pracy nr 4 można stwierdzić, że 

przyczyniły się one do wzmocnienia pozycji resweratrolu jako związku, mogącego aspirować 

do roli ważnego elementu terapii skojarzonej wewnątrzotrzewnowych przerzutów raka 

jajnika. Szczególny potencjał aplikacyjny wynika z odkrycia nowego mechanizmu działania 

resweratrolu, polegającego na zwiększeniu produkcji rozpuszczalnej formy HA, blokującej 

adhezję komórek nowotworowych poprzez konkurencję z powierzchniową formą HA o 

możliwość połączenia z cząstkami CD44. Obecnie prowadzimy badania na modelu in vivo, 

których celem jest określenie, czy dootrzewnowe podawanie myszom resweratrolu jest w 

stanie zapobiec lub przynajmniej obniżyć tempo rozwoju guzów jajnika. Prowadzimy w tym 

modelu także próby terapeutycznego wykorzystania kwasu hialuronowego.   

 

Publikacja nr 5 

Mikuła-Pietrasik J, Sosińska P, Murias M, Wierzchowski M, Brewińska-Olchowik M, Piwocka 

K, Szpurek D, Książek K: High potency of a novel resveratrol derivative, 3,3’,4,4’-

tetrahydroxy-trans-stilbene, against ovarian cancer is associated with oxidative stress-

mediated imbalance between DNA damage accumulation and repair. Oxidat Med Cell 

Longev Volume 2015, 15 pages, doi.org/10.1155/2015/135691 
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Dobroczynne właściwości resweratrolu, w tym jego działanie przeciwnowotworowe, są do 

pewnego stopnia ograniczane przez jego cechy farmakokinetyczne. Związek ten cechuje się 

bowiem ograniczoną wchłanialnością, relatywnie niską biodostępnością (wymagającą 

stosowania go w relatywnie wysokich stężeniach) oraz szybkim rozkładem do mniej 

aktywnych metabolitów [65]. Z tego właśnie powodu, na całym świecie prowadzone są 

badania, których celem jest opracowanie syntetycznych pochodnych resweratrolu, które z 

jednej strony posiadać będą wszystkie pozytywne cechy swojego prekursora, a z drugiej, 

pozbawione będą tych jego cech, które kładą się cieniem na możliwości jego szerokiego 

wykorzystania w medycynie praktycznej. Z tego właśnie powodu sięgnęłam w moich 

badaniach po syntetyczne, dodatkowo hydroksylowane pochodne resweratrolu (szczególnie 

związki mające grupy hydroksylowe w wysoce reaktywnej pozycji –orto), a następnie 

zbadałam ich wpływ na te same linie komórek raka jajnika, w przypadku których resweratrol 

wykazywał uprzednio silne działanie przeciwadhezyjne. Co istotne, w badaniach tych 

prowadziłam równoległe doświadczenia z wykorzystaniem resweratrolu, który stanowił 

swoistą kontrolę i punkt odniesienia dla efektów uzyskiwanych za pośrednictwem jego 

analogów. 

Treścią publikacji nr 5 są doświadczenia in vitro z wykorzystaniem 3,3’,4,4’-tetrahydroksy-

trans-stilbenu (THS), którego cechą charakterystyczną, przemawiającą za potencjalnie 

wyższą aktywnością biologiczną w porównaniu z naturalnym stilbenem, jest obecność dwóch 

grup hydroksylowych w pozycjach 4 i 4’ [66]. Badania te wykazały, że THS cechuje się 

zdecydowanie wyższą cytotoksycznością w stosunku do komórek rakowych niż resweratrol, 

przy czym użyty w stężeniach wynikających w wyznaczonych dawek IC50 nie wykazuje 

toksyczności w stosunku do prawidłowych komórek nabłonka jajnika (HOSE) oraz LKMO, co 

ma szczególne znaczenie w kontekście redukcji ryzyka możliwych skutków ubocznych terapii.   

Badania mechanizmu stojącego za opisaną aktywnością THS ujawniły, że związek ten 

posiada zdolność indukcji apoptotycznej śmierci komórek nowotworowych, zależnej od 

aktywacji kaspazy-3 i kaspazy-9. Czynnikiem prowadzącym do aktywacji kaspaz był natomiast 

stres oksydacyjny, wywołany działaniem THS. Wykładnikami tego stresu w komórkach 

nowotworowych były: zwiększona produkcja ROS, obniżona aktywność enzymów 

antyoksydacyjnych (SOD, CAT), zwiększony stopień oksydacyjnych uszkodzeń DNA (8-OH-dG) 

oraz ograniczona aktywność mechanizmów naprawiających DNA (hOgg1). Co ciekawe, 

związek ten ograniczał także proliferację komórek nowotworowych, a mechanizm tego 

zjawiska był związany z indukcją programu przedwczesnego starzenia (wzrost ekspresji SA-β-

Gal), mediowaną aktywnością kinazy p38 MAPK.  

Należy podkreślić, że zarówno deregulacja statusu oksydoredukcyjnego komórek 

rakowych, wywołana działaniem THS, jak również proapoptotyczne i antyproliferacyjne 

działanie tego związku były w stosunku do komórek nowotworowych niewspółmiernie 

wyższe w porównaniu z działaniem resweratrolu. Co ważne, w obrębie tych samych 

parametrów i zjawisk, związek ten nie tylko zachował biozgodność z komórkami 
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prawidłowymi, lecz nawet, w przypadku niektórych z nich (np. obrony antyoksydacyjnej), 

wykazywał działanie wysoce pożądane (wzrost aktywności SOD i CAT). 

 Reasumując, badania, których wyniki przedstawiono w pracy nr 5 dowiodły, że 

resweratrol jest doskonałą matrycą do syntezy nowych, zmodyfikowanych chemicznie 

stilbenów, których aktywność przeciwnowotworowa jest zdecydowanie wyższa. Obiecujące 

wyniki, uzyskane w testach z wykorzystaniem 3,3’,4,4’-tetrahydroksy-trans-stilbenu skłoniły 

mnie do podjęcia trwających obecnie badań, których celem jest określenie przydatności tego 

analogu w terapii skojarzonej z paklitakselem i karboplatyną, tj. najważniejszymi związkami 

stosowanymi w aktualnych schematach chemioterapii raka jajnika. Testy te prowadzone są 

zarówno w modelu in vitro, jak i za pomocą zwierząt doświadczalnych in vivo.   

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moja dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza koncentrowała się wokół pięciu 

podstawowych zagadnień. Były to: 1) Elektrofizjologia błony otrzewnej w kontekście jej 

wykorzystania w dializoterapii; 2) Badania biozgodności płynów dializacyjnych; 3) Badania 

mechanizmów starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego; 4) Badania 

wpływu starzenia się mezotelium otrzewnowego na progresję komórek nowotworowych 

oraz 5) Badania nad przeciwstarzeniowymi i przeciwnowotworowymi właściwościami 

związków z grupy stilbenów. Poniżej przedstawię krótką charakterystykę każdego z tych 

wątków, ze wskazaniem osiągnięć, które przy okazji ich realizacji stały się moim udziałem.  

 

5.1. Elektrofizjologia błony otrzewnej w kontekście jej wykorzystania w dializoterapii 

Jestem absolwentką Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego, Akademii 

Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

(studia w latach 1992-1997). W 1995 roku, będąc jeszcze studentką, rozpoczęłam działalność 

w kole naukowym przy Katedrze i Zakładzie Patofizjologii. Badania, w których uczestniczyłam  

skupiały się na elektrofizjologicznej ocenie funkcji otrzewnej jako półprzepuszczalnej błony 

biologicznej w warunkach dializy otrzewnowej (modelowanie in vitro). Dzięki tym pracom 

udało się m.in. wykazać, że proces zapalny toczący się w jamie otrzewnowej zwiększa 

przepuszczalność zarówno mezotelium otrzewnowego, jak i warstwy podścieliska, a 

zastosowanie substancji antyoksydacyjnych (np. procysteiny) nie wywołuje spodziewanych 

(na podstawie danych literaturowych) efektów protekcyjnych. Rozwinięciem tych badań były 

testy porównujące efekty działania glukozy i N-acetyloglukozaminy (NAG), w kontekście 

możliwości wykorzystania drugiego z wymienionych związków w dializie otrzewnowej, jako 

czynnika o charakterze osmotycznym.  

Wymienione wyżej badania stanowiły treść dwóch projektów badań własnych, 

finansowanych ze środków Akademii Medycznej w Poznaniu: „Zmiany funkcji otrzewnej na 

podstawie analizy elektrofizjologicznej” (1995-1997; nr 501-2-228) i „Zaburzenia procesów 

transportowych w jelicie i otrzewnej w uremii” (1997-1999; nr 501-214-04). Naturalnym 

następstwem mojej działalności w kole naukowym było przygotowanie i obrona pracy 
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magisterskiej pt. „Zmiany funkcji otrzewnej w procesie przewlekłej dializy – analiza 

elektrofizjologiczna in vitro” (1997), której promotorem był dr hab. Marek Simon. 

Bezpośrednio po studiach odbyłam roczny staż zawodowy w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej w Z.O.Z Poznań Stare-Miasto (na stanowisku młodszego asystenta), a 

następnie zostałam zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii AM w Poznaniu na 

stanowisku naukowo-technicznym. Liderem zespołu, w którym od tego czasu pracowałam 

był mój wcześniejszy promotor - dr hab. Marek Simon. Powróciłam wówczas także do 

przerwanej na krótko tematyki badawczej, koncentrującej się wokół procesów transportu 

przezbłonowego w jelicie i otrzewnej w warunkach mocznicy. Badania te rozszerzyłam 

jednak o aspekt zależności między przepuszczalnością błony otrzewnowej a zawartością 

kolagenu w tkance śródmiąższowej. Było to zagadnienie o szczególnej wadze, gdyż jałowy 

odczyn zapalny, rozwijający się w trakcie dializy i związany z odkładaniem się włókien 

kolagenowych, może w znaczący sposób przyczyniać się do ograniczenia efektywności tej 

formy terapii.       

W okresie od września 2000 roku do listopada 2003 moja aktywność naukowa została 

ponownie czasowo wstrzymana ze względu na urlopy macierzyńskie i wychowawcze, 

związane z urodzeniem trójki dzieci. Po powrocie do pracy, kontynuowałam badania nad 

dializą otrzewnową, współpracując m.in. z zespołem prof. dra hab. Andrzeja Bręborowicza w 

realizacji projektu pt. „Wpływ dializy otrzewnowej na czynność epitelium jelita szczura – 

badania in vitro” (501-01-2230375-03192; 2005-2007). Dzięki tym badaniom udało nam się 

wykazać, że nabłonek jelita grubego jest ścisłą barierą, która nie wykazuje przepuszczalności 

dla dużych cząstek i, niezależnie od ogólnego działania płynu dializacyjnego, nadal taką 

pozostaje.  

W tym samy okresie, prowadzenie działalności naukowo-badawczej połączyłam z 

rozwojem zawodowym, specjalizując się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Efektem tego 

było uzyskanie specjalizacji I° z Analityki klinicznej w 2006 roku oraz specjalizacji II° z 

Laboratoryjnej diagnostyki medycznej w 2009 roku.  

 
Owocem mojej aktywności naukowej na polu elektrofizjologii błony otrzewnej była 1 praca 

doświadczalna i 10 opublikowanych streszczeń zjazdowych.  

 
Prace oryginalne: 

1. Kupsz J., Mikuła-Pietrasik J., Simon M., Kuźlan-Pawlaczyk M., Pawlaczyk K.: Electrophysiological study of 

peritoneal permeability during dialysis with hyaluronic acid supplementation. Ann. Acad. Med. Gedan 2001, 

31, suppl 1, 219-325. 

 

Streszczenia zjazdowe: 

1. Simon M., Mikuła-Pietrasik J., Połubińska A., Bręborowicz A.: Colon permeability after peritoneal dialysis in 

rats - effect of amiloride on electrophysiological parameters in vitro. J. Physiol. Pharmacol. 2006 : Vol. 57 

suppl. 2, s. 223, Abstract for XXIII Congress of the Polish Physiological Society "Physiology without limits". 

14-16 September 2006, Warsaw, Poland 
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2. Simon M., Mikuła-Pietrasik J., Bręborowicz A.: Changes of colon permeability as an effect of Peritoneal 

Dialysis Solutions (PDS) - electrophysiological study in vitro. Folia Histochem. Cytobiol 2005 : Vol. 43 suppl. 

1, s. 108. Abstract for the IX Conference on Cell Biology. September 15-17, 2005, Łódź. 

3. Pawlik-Juzków H., Kupsz J., Mikuła-Pietrasik J., Kuzlan-Pawlaczyk M., Simon M.: Zawartość kolagenu 

całkowitego oraz opór elektryczny przepony szczurów dializowanych płynem z dodatkiem kwasu 

hialuronowego. Nefrol. Dial. Pol 2001. T. 5 supl. 1, s. 65. Streszczenie na VII Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego. Kraków, 5-8 września 2001. 

4. Mikuła-Pietrasik J., Kupsz J., Simon M., Pawlik-Juzków H., Kuzlan-Pawlaczyk M., Pawlaczyk K.: Wpływ kwasu 

hialuronowego na czynność otrzewnej w długotrwałych dializach otrzewnowych u szczurów. Książka 

Zjazdowa, s.80, Konferencja naukowo-szkoleniowa "Starzenie się nerki - patofizjologia i klinika". Poznań, 19-

21 V 2000. 

5. Pawlik-Juzków H, Mikuła-Pietrasik J, Kupsz J, Simon M.: Complete collagen content in peritoneum of young 

and old rats. Materiały konferencyjne. s. 81. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Starzenie się nerki - 

patofizjologia i klinika". Poznań, 19-21 V 2000. 

6. Mikuła J, Simon M, Wieczorowska-Tobis K, Pawlaczyk K, Kuźlan-Pawlaczyk M, Mirska I.: The kinetics of 

mesothelial permeability in rats with E. coli peritonitis - electrophysiological study in vitro. Folia Histochem. 

Cytobiol. 1999: Vol. 37 suppl. 1, s. 34. Abstracts Book. 7th Conference on Cell Biology. Kraków, Poland, 9-11 

September 1999. 

7. Pawlik-Juzków H, Kupsz J, Mikuła J, Pawlaczyk K, Kuźlan-Pawlaczyk M.: Total collagen content in intestine of 

dialysed rats. Folia Histochem. Cytobiol. 1999: Vol. 37 suppl. 1, s. 35, tab. Abstracts of the 7th Conference 

on Cell Biology. Kraków, Poland, 9-11 September 1999. 

8. Pawlik-Juzków H, Kupsz J, Mikuła J.: Total collagen content in rat's intestine and peritoneum. J. Physiol. 

Pharmacol. 1999: Vol. 50 suppl. 1, s. 132. XXI Congress of the Polish Physiological Society. Poznań, Poland, 

September 7-10th, 1999. 

9. Kupsz J, Mikuła J, Krzepki B, Simon M.: The effect of osmotic gradient produced by mannitol or glycerol on 

rat's peritoneal mesothelium - electrophysiological analysis in vitro. Materiały konferencyjne, s 130. 

Konferencja naukowa "Patofizjologia procesu starzenia się". Poznań, 8-10 V 1998. 

10. Simon M, Mikuła J, Pawlaczyk K, Kuźlan-Pawlaczyk M, Mirska I, Wieczorowska-Tobis K, Bręborowicz A.: 

Electrophysiological study in vitro of the kinetics of peritoneal permeability in rats with E. coli peritonitis. 

Abstract Book. The 3rd European Kidney Research Forum (EKRF). Manchester, England, July 3rd to 6th, 

1998.  

 

5.2. Badania biozgodności płynów dializacyjnych 

 Kolejnym etapem mojej kariery naukowej, datowanym na rok 2007 było opuszczenie 

przeze mnie zespołu naukowego dra hab. Marka Simona i rozpoczęcie współpracy z prof. dr 

hab. Januszem Witowskim. Także i w tym zespole moje badania koncentrowały się na dializie 

otrzewnowej. Zmienił się natomiast model badawczy, którym stały się pierwotne hodowle 

komórek ludzkiego mezotelium otrzewnowego (LKMO). W szczególności zajmowałam 

bezpośrednim wpływem różnego rodzaju płynów dializacyjnych na właściwości biologiczne 

LKMO. Prowadzone przeze mnie badania biozgodności płynów do dializy wykazały m.in., że 

przewlekła ekspozycja LKMO na płyny bazujące na wysokim stężeniu glukozy i/lub wysokiej 

zawartości produktów jej degradacji powoduje przyspieszone starzenie się LKMO. Jako 

przyczynę tego zjawiska zidentyfikowaliśmy stres oksydacyjny, którego poziom rósł znacząco 

w warunkach podwyższonego stężenia glukozy. Na podstawie tych obserwacji wysnuliśmy 
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tezę, że tempo indukcji starzenia się LKMO może być wykorzystywane jako marker 

biozgodności płynów dializacyjnych.  

 
Efektem moich badań nad biozgodnością płynów dializacyjnych było streszczenie:  

1. Witowski J., Mikuła-Pietrasik J., Jörres A.: Induction of senescence response in human peritoneal 

mesothelial cells treated with dialysis solutions. J. Am. Soc. Nephrol. 2009, 784A, Abstract for ASN Renal 

Week. San Diego, CA, USA, October 27-November 1, 2009 

 

5.3. Badania mechanizmów starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego 

 W trakcie prowadzenia badań nad biozgodnością płynów dializacyjnych in vitro, 

rozpoczęłam współpracę z dr. Krzysztofem Książkiem (wówczas także członkiem zespołu 

prof. Witowskiego), który był w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii specjalistą w zakresie 

badań nad starzeniem komórkowym, a zarazem, po powrocie ze swojego stażu naukowego 

na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii, implementował w naszym laboratorium 

nowoczesne metody badań nad tym zjawiskiem.   

 Prace nad mechanistycznymi aspektami starzenia się LKMO, które stały się wówczas 

moim udziałem doprowadziły do odkrycia, że LKMO wykazują wyjątkowo dużą wrażliwość na 

egzogenny (środowiskowy) stres oksydacyjny. W tym kontekście zaobserwowaliśmy, że już w 

bardzo młodych hodowlach pierwotnych LKMO znajduje się relatywnie duży (sięgający 

niekiedy 50% całej populacji) odsetek komórek o cechach starzenia. Komórki te okazywały 

się istotnie wpływać na losy całej hodowli, w tym na jej potencjał proliferacyjny i tempo 

starzenia. Dowiedliśmy wówczas także, że jedynym efektywnym sposobem opóźnienia 

tempa starzenia się LKMO jest ich bardzo wczesna protekcja (już na etapie chirurgicznej 

izolacji sieci większej z jamy otrzewnej) za pomocą silnych antyoksydantów, najlepiej o 

charakterze pułapek spinowych (takich jak N-tert-butylo-alfa-fenylonitron; PBN). W tych 

badaniach, wykazaliśmy także jako pierwsi, że LKMO o fenotypowych oznakach starzenia 

gromadzą się w obrębie jamy otrzewnej w warunkach in vivo (Free Rad Biol Med., 2008). 

Kilka lat później obserwację tę uzupełniliśmy o dowody na to, że frakcja starych LKMO w 

jamie otrzewnej rośnie znacząco wraz z wiekiem (Biogerontology, 2014)  

 Wykazanie tak doniosłej roli stresu oksydacyjnego we wczesnym starzeniu się LKMO 

skłoniło nas do szczegółowej oceny tego zjawiska w kontekście interpretacji przyczyny różnic 

między niewielkim potencjałem podziałowym LKMO a wysokim, innej grupy komórek 

mezotelium otrzewnowego, LP-9. W przeciwieństwie bowiem do LKMO, izolowanych z 

fragmentów sieci większej i starzejących się po zaledwie 8-12 podwojeniach populacji, 

starzenie się komórek LP-9 (pochodzących z płynu puchlinowego pacjentki z rakiem jajnika) 

zachodzi powoli i następuje po co najmniej kilkudziesięciu podziałach. Przeprowadzone 

badania wykazały, że poziom stresu oksydacyjnego w LKMO – wyznaczony na podstawie 

produkcji reaktywnych form tlenu (RFT), aktywności antyoksydantów i stopnia uszkodzeń 

DNA – jest znacząco wyższy w porównaniu z komórkami LP-9. Co więcej, zupełnie inna 

okazała się także rola telomerów w starzeniu obu typów komórek: LKMO osiągały bowiem 

starzenie w sposób telomeroniezależny, podczas gdy w komórkach LP-9 proces ten w 
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wyraźny sposób korelował z utratą telomerowego DNA (Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol, 2009).  

 Odrębnym wątkiem prowadzonych przeze mnie wówczas badań było zjawisko 

rozprzestrzeniania się starzenia wśród komórek proliferujących. Badania przeprowadzone w 

tym zakresie wykazały, że stare LKMO wysyłają do środowiska pozakomórkowego sygnały, 

indukujące w młodych LKMO oraz młodych fibroblastach otrzewnowych rozwój 

biochemicznych i molekularnych oznak starzenia. Analiza sekretomu starych LKMO, 

powiązana z badaniami interwencyjnymi, wykorzystującymi przeciwciała neutralizujące 

wykazała, że mediatorem takiego działania starych LKMO jest rozpuszczalna forma TGF-β1. 

Co ważne jednak, w warunkach standardowych, cytokina ta wydzielana jest do środowiska w 

formie latentnej (nieaktywnej biologicznie), a jej przejście w formę aktywną wymaga 

zadziałania specyficznych czynników. Dzięki naszym doświadczeniom udało się wykazać, że w 

przypadku starych LKMO, aktywacja TGF-β1 następuje dzięki aktywności trombospondyny-1 

(TSP-1). Przy tej okazji udokumentowaliśmy także, że zależna od TGF-β1 indukcja starzenia w 

młodych LKMO i fibroblastach związana jest z indukcją stresu oksydacyjnego oraz aktywacją 

kinazy p38 MAPK (Int J Biochem Cell Biol, 2013).       

 
W efekcie prowadzonych przeze mnie badań nad mechanistycznymi aspektami starzenia się komórek 

mezotelialnych powstały 4 prace doświadczalne, 3 prace przeglądowe i 2 streszczenia zjazdowe.  

 
Prace doświadczalne i przeglądowe 

1. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Molekularne podstawy komórkowego starzenia: fenomen 

Hayflicka 50 lat później. Postępy Hig Med. Dośw. 2016, 70, 231-242 

2. Mikuła-Pietrasik J., Niewiarowska A., Książek K.: Święty Graal biologii, czyli jak i dlaczego się starzejemy? 

Postępy Biochemii, 2015, 61, 344-355. 

3. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Starzenie się komórek mezotelialnych. Postępy Biochemii 2014, 60, 187-193.  

4. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Ryżek M., Naumowicz E., Książek K.: Specificity of cytochemical and 

fluorescence methods of senescence-associated β-galactosidase detection for ageing driven by replication 

and time. Biogerontology 2014, 15, 407-413. 

5. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Janus J., Rubiś B., Brewińska-Olchowik M., Piwocka K., Książek K.: Bystander 

senescence in human peritoneal mesothelium and fibroblasts is related to thrombospondin-1-dependent 

activation of transforming growth factor-β1. Int J Biochem Cell Biol 2013, 45(9): 2087-2096 

6. Książek K, Mikuła-Pietrasik J, Olijslagers S, Jörres A, von Zglinicki T, Witowski J.: Vulnerability to oxidative 

stress and different patterns of senescence in human peritoneal mesothelial cell strains. Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol 2009, 296, R374-R382.  

7. Książek K., Mikuła-Pietrasik J., Jörres A., Witowski J.: Oxidative stress-mediated early senescence 

contributes to the short replicative lifespan of human peritoneal mesothelial cells. Free Rad Biol Med. 2008, 

45, 460-467. 

 

Streszczenia zjazdowe  

1. Mikuła-Pietrasik J., Piwocka K., Książek K: Senescence spreading in peritoneal mesothelium and fibroblasts 

is related to thrombospondium-1-dependent activation of transforming growth factor-β1. Acta Bioch Pol. 

Vol. 60, suppl. 1, s. 69. 48th Congress of the Polish Biochemical Society. Toruń, Poland, September 2-5, 

2013. 



23 

 

2. Książek K., Mikuła-Pietrasik J., Olijslagers S, Jörres A, von Zglinicki T., Witowski J.: Different Patterns of 

Senescence in Human Peritoneal Mesothelial Cell Strains. J Am Soc Nephrol. 2008, 19, 703A, Abstract for 

the ASN Renal Week, Philadelphia, 4-9 Nov. 2008. 

 

5.4. Badania wpływu starzenia się mezotelium otrzewnowego na progresję komórek 

nowotworowych 

 W roku 2008 (pod kierunkiem prof. Janusza Witowskiego) oraz w latach 2009-2015 (pod 

kierunkiem prof. Krzysztofa Książka) prowadziłam badania nad wpływem starzenia się LKMO 

na wewnątrzotrzewnową inwazyjność komórek nowotworowych. Ten wątek stał się również 

dominującym z punktu widzenia całej mojej kariery naukowej, co znalazło m.in. przełożenie 

w tym, iż to właśnie jemu poświęcone jest opisane we wcześniejszych sekcjach Autoreferatu 

moje osiągnięcie naukowe. W związku z tym, zagadnienia które przedstawię w bieżącej sekcji 

nie będą nawiązywały powtórnie do treści osiągnięcia; jedynie tam, gdzie będzie to 

niezbędne dla zachowania kompletności obrazu, poczynię stosowne, lecz bardzo uogólnione 

odniesienie.  

 Punktem wyjścia do prowadzonych przeze mnie badań nad wpływem starzenia się LKMO 

na powstawanie przerzutów nowotworowych było udokumentowanie przez nasz zespół 

obecności starych LKMO w obrębie struktur sieci większej (Free Rad Biol Med., 2008) oraz 

późniejsze opisanie wzrostu ich odsetka wraz z wiekiem (Biogerontology, 2014). Przesłanką 

ku temu były także badania innych zespołów, dowodzące pronowotworowego działania 

starych fibroblastów. W związku z tym, podjęliśmy się oceny wpływu starych LKMO na jeden 

z podstawowych wykładników inwazyjności komórek nowotworowych, tj. proces ich adhezji. 

Jako model badawczy wykorzystaliśmy komórki raka jajnika, trzustki i okrężnicy, tj. trzy typy 

nowotworów dające najczęściej przerzuty do jamy otrzewnej. Badania te pozwoliły 

stwierdzić, że stare LKMO charakteryzują się zwiększoną produkcją białka macierzy 

pozakomórkowej, fibronektyny, czego efektem jest nasilenie efektywności łączenia się tego 

białka z integrynami α5β1 na powierzchni komórek raka jajnika, a co za tym idzie do 

zwiększonej ich adhezji. Dowiedliśmy także, że nadprodukcja fibronektyny jest 

spowodowana hipersekrecją TGF-β1, która wywołana jest z kolei działaniem stresu 

oksydacyjnego. Szlak sygnałowy, zaangażowany w opisywane zjawisko, związany był 

natomiast z aktywnością kinazy p38 MAPK, która okazała się być pobudzana zarówno pod 

wpływem TGF-β1, jak i RFT (Am J Pathol, 2009).  

 To proadhezyjne działanie starych LKMO okazało się być zjawiskiem uniwersalnym, gdyż 

odnotowaliśmy je także w odniesieniu do komórek raka trzustki i okrężnicy. W tym 

przypadku jednak, zdarzeniem odpowiedzialnym za wzmożoną adhezję komórek 

nowotworowych była nadekspresja cząstek adhezyjnych ICAM-1 na powierzchni starych 

LKMO oraz wzrost ich oddziaływań z receptorami, CD43, na powierzchni komórek rakowych. 

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, zaangażowana w opisane interakcje związana była z 

działaniem kinazy p38 MAPK oraz czynnika transkrypcyjnego AP-1 (Int J Cancer, 2010).  

 Te obiecujące wyniki badań skłoniły mnie do jeszcze wnikliwszej analizy wzajemnych 

zależności między LKMO, szczególnie w kontekście ich starzenia, a komórkami raka jajnika, 
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trzustki i okrężnicy. Wprowadzenie tych badań w życie stało się możliwe dzięki dwóm 

grantom Opus, przyznanym prof. Książkowi przez Narodowe Centrum Nauki, na lata 2012-

2015 („Analiza mechanizmu, mediatorów i sekwencji zdarzeń w aspekcie oceny 

pobudzającego wpływu starzenia się ludzkiego mezotelium otrzewnowego na rozwój 

wewnątrzotrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych”) i 2015-2018 („Wpływ 

starzenia się mezotelium otrzewnowego na sprawność połączeń międzykomórkowych oraz 

indukcję przejścia epitelialno-mezenchymalnego komórek nowotworowych, w aspekcie 

identyfikacji nowego mechanizmu transmezotelialnej inwazyjności raka jajnika”). W obu tych 

projektach powierzono mi funkcję głównego wykonawcy.  

 Aby odpowiednio przygotować się do realizacji powierzonych zadań, w tym zwiększyć 

moje kompetencje w zakresie realizacji badań technikami immunofluorescencji i cytometrii 

przepływowej, dzięki uprzejmości prof. Ewy Sikory i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w 

Warszawie, odbyłam w 2013 roku tygodniowy staż naukowy w kierowanej przez nią 

pracowni. Ten pobyt naukowy, choć krótki, był dla mnie szczególnie cenny, gdyż nastąpił 

bezpośrednio po tym, jak zmuszona byłam zrezygnować ze zorganizowanego już rocznego 

wyjazdu post-doktorskiego za granicę (planowanego zaraz po uzyskaniu przeze mnie stopnia 

doktora w 2012 roku) z powodu wykrycia u mnie raka tarczycy.  

  

 Owocem badań z zakresu onkologii doświadczalnej, zrealizowanych w ramach pierwszego 

z w.w. projektów NCN są m.in. trzy prace opublikowane, kolejno, w periodykach Cancer 

Letters (2014), Oncotarget (2015) i Clinical & Experimental Metastasis (2016), stanowiące 

obecnie trzon mojego Osiągnięcia naukowego. Badania opisane w tych publikacjach 

dowodzą, że LKMO wykazują silne właściwości pronowotworowe, które ulegają dalszemu 

zaostrzeniu, gdy komórki te osiągają fazę starzenia. Wpływ starych LKMO odbywa się 

poprzez pobudzenie szeregu wykładników inwazyjności komórek nowotworowych, w tym 

ich proliferacji, migracji, inwazji, przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) oraz zjawiska 

angiogenezy. Co ważne, w przypadku dwóch z trzech testowanych typów nowotworów, tj. 

raka jajnika i raka okrężnicy, pobudzający ich progresję wpływ starych LKMO udało mi się 

potwierdzić także w warunkach in vivo, wykorzystując w tym celu myszy doświadczalne.    

  

 Obecnie, na etapie recenzji, po zgłoszeniu manuskryptu do prestiżowego Journal of 

Experimental Medicine znajduje się praca, będąca swoistym rozwinięciem przytoczonych 

badań, także z wykorzystaniem tkanek od pacjentek cierpiących na raka jajnika. W pracy tej 

dokumentujemy m.in. że stare LKMO są obecne w bliskim sąsiedztwie zmian 

nowotworowych, usuniętych z jamy otrzewnej pacjentek w zaawansowanych stadiach 

choroby. Definiujemy w niej także te elementy sekretomu starych LKMO, które stanowią 

specyficzny dla poszczególnych rodzajów komórek rakowych koktajl mediatorów ich 

wzmożonej progresji. Największym osiągnięciem omawianych badań jest natomiast 

skuteczne zablokowanie rozwoju zmian nowotworowych pod wpływem starych LKMO 
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(zarówno in vitro, jak i in vivo), możliwe dzięki unieczynnieniu kinazy p38 MAPK i swoistemu 

odmłodzeniu LKMO.  

 Pozostałe wyniki badań, będące efektem mojej aktywności w obszarze onkologii 

doświadczalnej dotyczą opisania nowego (związanego ze starzeniem się LKMO) mechanizmu, 

za pośrednictwem którego płyn puchlinowy towarzyszący onkogenezie otrzewnowej u 

pacjentek z surowiczym rakiem jajnika pobudza rozwój tego nowotworu (Exp Mol Pathol, w 

rewizji) oraz udokumentowania przeciwnowotworowego działania naturalnego peptydu, L-

karnozyny (Anticancer Research, 2016). W ostatnim czasie zainteresowałam się także 

regulacją epigenetyczną zależności między starzeniem się LKMO a progresją raka jajnika, 

prowadząc badania nad znaczeniem cząstek niekodującego RNA, BC200 RNA (Mutat Res Rev, 

2015) oraz rolą chemokiny CCL21 w progresji raka płuca u chorych z przewlekłą obturacyjną 

chorobą płuc (Int Journal of COPD, 2016).   

 

 Przejście z poziomu badań na modelu komórkowym in vitro i zwierzętach 

doświadczalnych in vivo na poziom, wykorzystujący materiał biologiczny (guzy, płyn 

puchlinowy, surowicę) od pacjentek z chorobą nowotworową stał się możliwy dzięki 

nawiązaniu przeze mnie współpracy z Kliniką Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu.  Moją wiedzę teoretyczną o przebiegu choroby nowotworowej 

jajnika, w tym związkach między jej klinicznym obrazem a histologicznym typem nowotworu, 

stopniem zaawansowania i schematem zastosowanej chemioterapii udało mi się znacząco 

wzbogacić dzięki trzem dwutygodniowym stażom naukowym, które odbyłam w latach 2013-

2014 na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Lesznie, pod kierunkiem dra hab. Dariusza Szpurka.    

 

Owocem moim badań prowadzonych w obszarze onkologii doświadczalnej jest powstanie 11 prac, spośród 

których 3 (nie wymienione poniżej), wchodzą w skład osiągnięcia naukowego oraz 9 streszczeń zjazdowych.  

 

Publikacje doświadczalne i przeglądowe 

1. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: L-carnosine prevents the pro-cancerogenic activity of senescent peritoneal 

mesothelium towards ovarian cancer cells. Anticancer Research 2016, 36, 665-672 

2. Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Sosińska
 

P, Książek
 

K, Batura-Gabryel
 

H: Chronic obstructive 

pulmonary disease promotes migration of A549 lung cancer cells: the role of chemokine CCL21. Int J COPD. 

W druku. DOI: 10.2147/COPD.S96490 

3. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Kuczmarska A., Książek K.: Wewnątrzotrzewnowa inwazyjność raka jajnika z 

perspektywy komórkowej i molekularnej. Ginekol. Pol. 2015, 86, 782-786 

4. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: The double-edged sword of long non-coding RNA: the role of 

human brain-specific BC200 RNA in translational control, neurodegenerative diseases, and cancer. Mutat 

Res Rev 2015, 766, 58-67 

5. Książek K., Mikuła-Pietrasik J., Catar R., Dworacki G., Winckiewicz M., Frydrychowicz M., Dragun D., 

Staniszewski R., Jörres A., Witowski J.: Oxidative stress-dependent increase in ICAM-1 expression promotes 

adhesion of colorectal and pancreatic cancers to the senescent peritoneal mesothelium. Int J Cancer 2010, 

127, 293-303 
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6. Książek K., Mikuła-Pietrasik J., Korybalska K., Dworacki G., Jörres A., Witowski J.: Senescent peritoneal 

mesothelial cells promote ovarian cancer cell adhesion. The role of oxidative stress-induced fibronectin. 

Am. J. Pathol 2009, 174, 1230-1240 

 

Prace zgłoszone do druku (recenzje i rewizja) 

7. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Maksin K., Piotrowska H., Kucińska M., Murias M, Szubert S., Woźniak A., 

Szpurek D., Sajdak S., Piwocka K, Książek K.: Senescent mesothelium creates a metastatic niche facilitating 

intraperitoneal development of ovarian cancer metastases. Praca zgłoszona do druku w Journal of 

Experimental Medicine (w recenzji)  

8. Mikuła-Pietrasik J., Matuszkiewicz K., Moszyński R., Szubert S., Szpurek D., Książek K: Malignant ascites 

induce a senescence-dependent pro-cancerogenic phenotype in the normal peritoneal mesothelium. Praca 

zgłoszona do druku w Experimental and Molecular Pathology (w rewizji). 

 
Streszczenia zjazdowe 

1. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Wykorzystanie modelu mysiego w badaniach nad rozwojem, progresją i 

terapią raka jajnika. Streszczenie na IV Ogólnopolską Konferencję „Zwierzęta w Badaniach Laboratoryjnych”. 

Warszawa 7-9 września 2015 

2. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Książek K.: Bad impact of good cells, or how senescence of peritoneal 

mesothelial cells promotes the progression of ovarian malignancy. Charite-Mayo Conference, Abstract 

book. p.1, Berlin, 15-19 Apr. 2015  

3. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Książek K.: Ovarian cancer cells accelerate senescence of peritoneal 

mesothelial cells and alter their secretory phenotype towards increased production of agents that promote 

their adhesion and proliferation. Charite-Mayo Conference, Abstract book. p.2, Berlin, 15-19 Apr. 2015 

4. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Bad impact of good cells, Or how senescence of peritoneal mesothelial cells 

promotes the progression of ovarian malignancy. Streszczenie na 7
th

 International Conference of 

Contemporary Oncology, Materiały zjazdowe, str. 39. Poznań, 25-27.03.2015 

5. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Kucińska M., Piotrowska H., Murias M., Książek K.: Senescent human 

peritoneal mesothelial cells promote the intraperitoneal development of ovarian cancer metastasis. 

Abstract Book Abstract for the 3rd World Congress on Reproduction, Oxidative Stress and Antioxidants, p. 

70. Paris, France, May 22-23, 2014 

6. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Książek K.: Ovarian cancer cells induce premature senescence in normal 

peritoneal mesothelial cells by reprogramming their secretory phenotype towards adhesion and growth-

promoting capabilities. Abstract Book Abstract for the 3rd World Congress on Reproduction, Oxidative 

Stress and Antioxidants, p. 58. Paris, France, May 22-23, 2014 

7. Kuźnar-Kamińska B., Mikuła-Pietrasik J., Książek K., Batura-Gabryel H.: Chemokines CXCL12 and CCL21 may 

contribute to the development of lung cancer in COPD patients. Abstract Book p.91s. European Respiratory 

Society Annual Congress, Barcelona 7-11 Sept 2013 

8. Kuczmarska A., Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Senescent human peritoneal mesothelial cells (HPMCs) 

promote proliferation of ovarian cancer cells in vitro. Acta Bioch Pol. Vol. 60, suppl. 1, s. 8. 48th Congress of 

the Polish Biochemical Society. Toruń, Poland, September 2-5, 2013. 

9. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: The cancer adhesion-promoting phenotype of senescent human peritoneal 

mesothelial cells in vitro. Acta Bioch Pol 234, 2011. Abstract of the 2
nd

 Congress of Biochemistry and Cell 

Biology, Kraków, 5-9 Sept. 2011 
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5.5. Badania nad przeciwstarzeniowymi i przeciwnowotworowymi właściwościami związków 

z grupy stilbenów  

Od 2009 roku, równolegle z badaniami opisanymi we wcześniejszym podrozdziale, 

rozpoczęłam poszukiwania substancji, które mogłyby wpłynąć na opóźnienie procesu 

starzenia się LKMO i zahamowanie ich oddziaływań z komórkami nowotworowymi. 

Związkiem, który wzbudził moje szczególne zainteresowanie był resweratrol, naturalny 

stilben, oraz jego trzy syntetyczne pochodne, posiadające dodatkowe grupy hydroksylowe: 

3,3’,4,4’-tetrahydroksy-trans-stilben, 3,3’,5,5’-tetrahydroksy-trans-stilben i 3,3’,4,4’,5,5’-

heksahydroksy-trans-stilben. Dwie spośród moich prac na temat przeciwnowotworowego 

działania stilbenów stanowią uzupełnienie mojego osiągnięcia naukowego.  

Przeprowadzone w pierwszej kolejności badania pozwoliły ustalić, że resweratrol w 

znaczący sposób opóźnia tempo starzenia się LKMO. Co więcej badania poświęcone 

mechanizmowi działania tego związku pokazały, że jego aktywność przeciwstarzeniowa 

związana jest z nieznanym dotychczas sposobem modyfikowania stresu oksydacyjnego w 

komórkach, którego istotą jest, oparte o zjawisko hormezy, pobudzenie mechanizmów 

antyoksydacyjnych i naprawiających uszkodzenia DNA w wyniku krótkotrwałego zaostrzenia 

produkcji reaktywnych form tlenu (Free Rad Biol Med. 2012). Wiedza o tym sposobie 

działania resweratrolu ma duże znaczenie poznawcze przez wzgląd na dotychczasowe 

trudności interpretacyjne, wynikające z rozbieżnych danych literaturowymi, wskazujących, że 

w niektórych układach eksperymentalnych resweratrol – uznawany generalnie za czynnik 

antyoksydacyjny – paradoksalnie zwiększa poziom stresu oksydacyjnego [67]. Wśród innych, 

pożądanych efektów działania resweratrolu odnotowaliśmy hamowanie adhezji komórek 

raka jajnika do LKMO (Gynecol Oncol, 2014 - element osiągnięcia naukowego) oraz 

hamowanie zjawiska angiogenezy, zależnej od właściwości sekrecyjnych LKMO (Angiogenesis 

2012).  

 Ponieważ resweratrol wykazuje cechy ograniczające możliwości jego wykorzystania w 

medycynie praktycznej, moją uwagę skierowałam także na jego syntetyczne pochodne, które 

z racji swojej budowy chemicznej (dodatkowe grupy hydroksylowe w pierścieniach 

aromatycznych) mogą charakteryzować się zarówno korzystniejszymi właściwościami 

farmakokinetycznymi, jak również wyższą aktywnością biologiczną. Badania, które 

przeprowadziłam nad syntetycznymi stilbenami wykazały, że jeden z analogów resweratrolu, 

3,3’,4,4’-tetrahydroksy-trans-stilben, przewyższa swego prekursora pod względem siły 

działania przeciwstarzeniowego (J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2015) oraz właściwości 

przeciwnowotworowych (Oxid Med. Cell Longevity, 2015 – element osiągnięcia naukowego).  

Drugim z syntetycznych stilbenów, który poddałam testom był 3,3’4,4’,5,5’-

heksahydroksy-trans-stilben, uznawany przez wielu badaczy za najbardziej aktywną 

biologicznie pochodną resweratrolu. Liczne zespoły wykazały także jego wysoką aktywność 

przeciwko różnego rodzaju komórkom nowotworowym. Przeprowadzone przeze mnie 

badania dowiodły jednak, że przynajmniej w odniesieniu do raków, dających przerzuty do 

jamy otrzewnej, związek ten (postulowany często jako niemal idealny kandydat na lek) 
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powinien być stosowany z dużą ostrożnością. Powodem tego jest fakt, iż stilben ten okazał 

się przyspieszać – w przeciwieństwie do resweratrolu i 3,3’,4,4’-tetrahydroksy-trans-stilbenu 

– starzenie LKMO i, co więcej, tak zmieniać cechy fenotypowe tych komórek, że zaczęły one 

pobudzać proliferację komórek raka trzustki i okrężnicy (Int. J. Mol. Sci., 2013). 

W ostatnim czasie prowadziłam także badania nad wpływem hydroksylowych 

pochodnych resweratrolu na komórki białaczki (Chem Biol Interact, 2014) oraz badania nad 

zależnością między strukturą chemiczną a cytotoksycznością pochodnych pterostilbenu 

(Biomed Res Int, 2014).  

Ponieważ badania nad właściwościami resweratrolu i jego pochodnych stanowiły istotną 

część mojej aktywności naukowej oraz były od samego początku efektem mojego pomysłu i 

inicjatywy, ich naturalnym rezultatem było powstanie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ 

stilbenów (resweratrolu i jego analogów) na molekularne i czynnościowe wykładniki 

starzenia się ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego in vitro” (promotor: dr hab. 

Krzysztof Książek) i jej obrona w 2012 roku. W tym samym roku, na kontynuację badań nad 

stilbenami otrzymałam grant Narodowego Centrum Nauki pt.: „Nowe syntetyczne pochodne 

resweratrolu o potencjalnym działaniu przeciwstarzeniowym i przeciwnowotworowym”. 

Dwie publikacje (nr 4 i nr 5) wchodzące w skład zaprezentowanego wcześniej osiągnięcia 

naukowego są właśnie efektem badań, przeprowadzonych w ramach realizacji powyższego 

grantu.  
 

Owocem moich prac nad właściwościami biologicznymi resweratrolu i jego analogów było opublikowanie 8 

artykułów doświadczalnych (dwa z nich, wchodzące w skład osiągnięcia nie zostały wymienione poniżej), 1 

pracy przeglądowej i 9 streszczeń zjazdowych.  

 

Prace oryginalne i przeglądowe 

1. Mikuła-Pietrasik J., Kuczmarska A., Książek K.: Biologiczna wielofunkcyjność resweratrolu i jego 

pochodnych. Postępy Biochemii 2015, 61, 336-343 

2. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Murias M., Michalak M., Wierzchowski M., Piechota M., Sikora E., Książek 

K.: Resveratrol derivative, 3,3',4,4'-tetrahydroxy-trans-stilbene, retards senescence of mesothelial cells via 

hormetic-like prooxidative mechanism. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2015, 70, 1169-1180 

3. Jakubowska J., Mikuła-Pietrasik J., Książek K., Krawczyk H.: Cytotoxicity studies of  novel combretastatin and 

pterostilben derivatives. BioMed Research International Volume 2014, 2014;2014:320895 

4. Kucińska M., Piotrowska H., Łuczak MW., Mikuła-Pietrasik J., Książek K., Wozniak M., Wierzchowski M., 

Jäger W., Murias M.: Effects of hydroxylated resveratrol analogs on oxidative stress and cancer cells death 

in human acute T cell leukemia cell line: Prooxidative potential of hydroxylated resveratrol analogs. Chem 

Biol Interact 2014, 209, 96-110.  

5. Mikuła-Pietrasik J.; Sosińska P.; Wierzchowski M.; Piwocka K.; Książek K. Synthetic Resveratrol Analogue, 

3,3',4,4',5,5'-Hexahydroxy-trans-Stilbene, Accelerates Senescence in Peritoneal Mesothelium and Promotes 

Senescence-Dependent Growth of Gastrointestinal Cancers. Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 22483-22498. 

6. Mikuła-Pietrasik J., Kuczmarska A., Kucińska M., Murias M., Wierzchowski M., Winckiewicz M., Staniszewski 

R., Bręborowicz A., Książek K.: Resveratrol and its synthetic derivatives exert opposite effects on mesothelial 

cell-dependent angiogenesis via modulating secretion of VEGF and IL-8/CXCL8. Angiogenesis 2012, 

15(3):361-76 
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7. Mikuła-Pietrasik J., Kuczmarska A., Rubiś B., Filas V., Murias M., Zieliński P., Piwocka K., Książek K.: 

Resveratrol delays replicative senescence of human mesothelial cells via mobilization of antioxidative and 

DNA repair mechanisms. Free Radic Biol Med 2012 52, 2234-2245. 

       

Streszczenia zjazdowe 

1. Mikuła-Pietrasik J., Sosińska P., Murias M., Wierzchowski M., Książek K.: Resveratrol analogue, 3,3’,4,4’-

tetrahydroxy-trans-stilbene, restricts ovarian cancer cell progression in the oxidative stress-dependent 

mechanism. Charite-Mayo Conference, Abstract book. p.3, Berlin, 15-19 Apr. 2015  

2. Mikuła-Pietrasik J, Sosińska P., Murias M., Wierzchowski M., Piechota M., Sikora E., Książek K.: 3,3',4,4'-

tetrahydroxy-trans-stilbene exerts stronger anti-senescence properties than its natural precursor, 

resveratrol. Abstract for the Bio2014 Congress. Warsaw, 8-12 Sept. 2014. Acta Biochimica Polonica Vol. 61, 

suppl. 1/2014, p. 182 

3. Sosińska P., Mikuła-Pietrasik J., Murias M., Wierzchowski
 
M., Brewińska-Olchowik M., Piwocka

 
K., Książek 

K.: Resveratrol derivative, 3,3’,4,4’-tetrahydroxy-trans-stilbene, efficiently inhibits ovarian cancer cell 

progression via exacerbation of cellular oxidative stress. Abstract for the Bio2014 Congress. Warsaw, 8-12 

Sept. 2014. Acta Biochimica Polonica Vol. 61, suppl. 1/2014, p. 53 

4. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Synthetic resveratrol derivative, 3,3',4,4',5,5'-hexahydroxy-trans-stilbene, 

accelerates senescence of mesothelial cells and promotes senescent HPMC-dependent growth of colorectal 

and pancreatic cancers. Acta Bioch Pol. Vol. 60, suppl. 1, s. 108. 48th Congress of the Polish Biochemical 

Society. Toruń, Poland, September 2-5, 2013.  

5. Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Senescence-promoting activity of synthetic resveratrol analogue 

3,3’,4,4’,5,5’-hexahydroxy-trans-stilbene. Abstract Book, p. 60. Abstract for Conference on Visualizing of 

senescent cells in vitro and in vivo. 15-16 Dec. 2012, Warsaw, Poland. 

6. Kuczmarska A., Mikuła-Pietrasik J., Książek K.: Antagonistic effects of resveratrol and its synthetic analogues 

on mesothelial cell-dependent angiogenic behaviour of endothelial cells in vitro. Acta Biochimica Polonica 

Vol. 59, 3, p. 12., 2012, Abstracts for 47
th

 Congress of the Polish Biochemical Society, Poznań, 11-14 Sept. 

2012. 

7. Mikuła-Pietrasik J., Kuczmarska A., Piwocka K., Książek K.: Resveratrol retards replicative senescence in 

human peritoneal mesothelial cells. Acta Biochimica Polonica Vol. 59, 3, p. 14., 2012, Abstracts for 47
th

 

Congress of the Polish Biochemical Society, Poznań, 11-14 Sept. 2012. 

8. Mikuła-Pietrasik J., Piwocka K., Murias M., Sikora E., Książek K.: Resveratrol delays the development of 

senescence phenotype in cultured human mesothelial cells. Acta Bioch. Pol., 57, suppl. 4, 2010. Abstract for 

XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła, Sept. 20-23, 2010 

9. Mikuła-Pietrasik J., Filas V., Piwocka K., Murias M., Bręborowicz A., Sikora E., Książek K.: Resveratrol 

decelerates senescence and protects against adverse functional changes in human peritoneal mesothelial 

cells in vitro. Nephrol. Dial. Transplant Plus, 2010, vol. 3, suppl. 3, iii320-iii321. Abstract for XVII ERA-EDTA 

Congress, Munich, June 25-28 2010 

 

Plany badawcze na przyszłość 

Moje dalsze plany naukowo-badawcze są nadal związane z onkologią doświadczalną. 

Moją wielką ambicją jest stworzenie i zoptymalizowanie kompleksowego modelu badań nad 

otrzewnowymi przerzutami raka jajnika, spajającego poziom komórkowo-molekularny, 

przeszczepy ksenogeniczne oraz testy, z wykorzystaniem materiału biologicznego (komórek, 

skrawków guzów, płynu puchlinowego) od pacjentek cierpiących na ten typ nowotworu. 

Uważam, że prowadzenie badań w takim właśnie układzie eksperymentalnym mogłoby 

przełożyć się na uzyskanie cennej wiedzy podstawowej i praktycznej, na temat 
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zindywidualizowanego wpływu pacjenta (wieku, stadium choroby, typu histologicznego 

nowotworu, schematu stosowanej chemioterapii) na postęp choroby i efektywność terapii. 

Zamierzam także prowadzić badania z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej (siRNA, 

shRNA), ukierunkowane na celowaną eliminację tych cech starych LKMO, które udało nam 

się zidentyfikować jako kluczowe dla nasilonej progresji choroby.  

 

 

Piśmiennictwo 
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