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AUTOREFERAT 

 

1. Imię i nazwisko 

 

Kamil Brzóska 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe. 

 

 Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii nadany uchwałą Rady 

Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z dnia 10.05.2011. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Aktywność szlaku NF-κB w warunkach permanentnego 

stresu oksydacyjnego: wnioski z badań na modelu myszy pozbawionych cytozolowej 

dysmutazy ponadtlenkowej (SOD1).”. Promotorem w przewodzie doktorskim był 

prof. dr hab. Marcin Kruszewski (Zakład Naukowy – Centrum Radiobiologii i 

Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej), a recenzentami: Prof. 

dr hab. Józef Dulak (Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński) oraz Prof. dr hab. Jarosław Kuśmierek 

(Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN). 

 
Rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki 

Polskiej Akademii Nauk.  

 

 Tytuł magistra biotechnologii w zakresie biologii molekularnej (dyplom z 

wyróżnieniem) uzyskany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; 

14.07.2005. Tytuł pracy magisterskiej: „Oszacowanie przydatności genu hsp 90 jako 

znacznika molekularnego do badania filogenezy fototroficznych euglenin”. 

Opiekunem pracy była dr hab. Bożena Zakryś, prof. UW. 

 

 Tytuł licencjata biotechnologii w zakresie biologii molekularnej (dyplom z 

wyróżnieniem) uzyskany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; 

24.07.2003. Tytuł pracy licencjackiej: „Analiza filogenetyczna wybranych gatunków z 

grupy Phacus pyrum (Euglenophyta) na podstawie fragmentów genów 18S i 16S 

rDNA”. Opiekunem pracy była dr hab. Bożena Zakryś, prof. UW. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

 

 2011-obecnie: adiunkt w Zakładzie Naukowym – Centrum Radiobiologii i Dozymetrii 

Biologicznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

 2007-2011: asystent w Zakładzie Naukowym – Centrum Radiobiologii i Dozymetrii 

Biologicznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej  

 2005-2007: biolog w Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia Instytutu Chemii i 

Techniki Jądrowej. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.). 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 
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Sygnalizacja komórkowa związana z rozwojem reakcji zapalnej i apoptozą w 

odpowiedzi komórki na czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA. 

 

b) Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy.  

 

[1] Brzóska K, Stępkowski TM, Kruszewski M. Basal PIR expression in HeLa cells is driven 

by NRF2 via evolutionary conserved antioxidant response element. Molecular and Cellular 

Biochemistry (2014) 389(1-2):99-111 

IF2014=2,393; MNiSW=20; liczba cytowań (wg bazy Web of Science)=4  

 

Wkład habilitanta: 80%. Autor korespondencyjny. Współautorstwo koncepcji badań. 

Zaplanowanie doświadczeń. Wykonanie większości doświadczeń (część analiz 

bioinformaycznych, oznaczenia aktywności promotora genu PIR z wykorzystaniem systemu 

lucyferazowego, oznaczenia ekspresji genów metodą real-time PCR, doświadczenia techniką 

Western Blot i ChIP – Chromatin Immunoprecipitation). Analiza statystyczna i interpretacja 

wyników badań. Przygotowanie manuskryptu. Przygotowanie wszystkich rycin i tabel. Udział 

w przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

 

[2] Stępkowski TM, Brzóska K, Kruszewski M. Silver nanoparticles induced changes in the 

expression of NF-κB related genes are cell type specific and related to the basal activity of 

NF-κB. Toxicology In Vitro (2014) 28(4):473-478 

IF2014=2,903; MNiSW=30; liczba cytowań (wg bazy Web of Science)=18 

 

Wkład habilitanta:40%. Współautorstwo koncepcji badań. zaplanowanie doświadczeń. 

Wykonanie części doświadczeń (oznaczenia aktywności szlaku NF-κB z wykorzystaniem 

systemu lucyferazowego). Analiza statystyczna i interpretacja wyników badań. Współudział 

w przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

 

[3] Brzóska K, Męczyńska-Wielgosz S, Stępkowski TM, Kruszewski M. Adaptation of 

HepG2 cells to silver nanoparticles-induced stress is based on the pro-proliferative and anti-

apoptotic changes in gene expression. Mutagenesis (2015) 30(3):431-439 

IF2015=2,297; MNiSW=35; liczba cytowań (wg bazy Web of Science)=12 

 

Wkład habilitanta: 75%. Autor korespondencyjny. Współautorstwo koncepcji badań. 

Zaplanowanie doświadczeń. Wykonanie części doświadczeń (oznaczenie uszkodzeń DNA 

metodą kometową oraz oznaczenia ekspresji genów metodą real-time PCR). Analiza 

statystyczna i interpretacja wyników badań. Współudział w przygotowaniu manuskryptu. 

Przygotowanie wszystkich rycin i tabel. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

 

[4] Brzóska K, Kruszewski M. Toward the development of transcriptional biodosimetry for 

the identification of irradiated individuals and assessment of absorbed radiation dose. 

Radiation and Environmental Biophysics (2015) 54:353–363 

IF2015=1,923; MNiSW=25; liczba cytowań (wg bazy Web of Science)=8 

 

Wkład habilitanta: 90%. Autor korespondencyjny. Współautorstwo koncepcji badań. 

Zaplanowanie i wykonanie doświadczeń. Analiza statystyczna i interpretacja wyników badań. 

Przygotowanie manuskryptu. Przygotowanie wszystkich rycin i tabel. Przygotowanie 

odpowiedzi na uwagi recenzentów. 
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[5] Lewandowska H, Kalinowska M, Lewandowski W, Stępkowski TM, Brzóska K. 

The role of natural polyphenols in cell signaling and cytoprotection against cancer 

development. Journal of Nutritional Biochemistry (2016) 32:1-19. 

IF2016=4,518; MNiSW=40; liczba cytowań (wg bazy Web of Science)=13 

 

Wkład habilitanta: 60%. Współautorstwo koncepcji artykułu. Autorstwo podrozdziałów: “1.2. 

Polyphenols protect from DNA damage and tumor initiation by modulating phase I and II 

xenobiotic metabolizing enzymes”; “1.3. Polyphenols influence epigenetic modifications and 

the dynamic state of chromatin”, “1.4. Polyphenols protect from carcinogenesis by promoting 

apoptosis, decreasing cellular proliferation and inhibiting inflammation”, “1.4.3. 

PI3K/Akt/mTOR”, “1.4.4. SIRT1/FOXO”, “1.4.7. HSP72”, “1.5. Polyphenols hamper 

angiogenesis and metastasis”, “1.6. Future directions”. Współudział w przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania czasopism, w których ukazały się publikacje 

wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, zgodnie z rokiem opublikowania – 14,034 

Liczba punktów MNiSW za publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego – 150 

Liczba cytowań publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego do dnia złożenia 

wniosku (wg bazy Web of Science) – 55 

 

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

ewentualnego wykorzystania. 

 

Reaktywne formy tlenu (RFT) to produkty jedno-, dwu- lub trzykrotnej 

jednoelektronowej redukcji cząsteczki tlenu wykazujące większą reaktywność niż cząsteczka 

tlenu w stanie trypletowym. W organizmach żywych powstają one jako produkt uboczny 

funkcjonowania łańcucha oddechowego, produkt reakcji enzymatycznych (np. 

katalizowanych przez oksydazę NADPH) oraz w wyniku działania czynników zewnętrznych 

takich jak promieniowanie jonizujące i ultradźwięki, które powodują powstawanie RFT na 

drodze odpowiednio: radiolizy i sonolizy wody. W przypadku promieniowania jonizującego o 

niskim liniowym współczynniku przenoszenia energii (LET, ang. Linear Energy Transfer), 

takiego jak promieniowanie X i γ, około dwóch trzecich uszkodzeń DNA jest wywołanych 

przez RFT powstałe na skutek radiolizy wody (Hall i Giaccia, 2012). Powstawanie RFT jest 

również uważane za podstawowy mechanizm toksycznego działania wielu nanomateriałów 

(Rauch i wsp., 2013). 

 Najczęściej występującymi w komórce RFT są: anionorodnik ponadtlenkowy (O2
•-), 

rodnik hydroksylowy (•OH) oraz nadtlenek wodoru (H2O2). Anionorodnik ponadtlenkowy jest 

produktem jednoelektronowej redukcji tlenu cząsteczkowego. Może on ulegać reakcji 

dysmutacji, w wyniku której powstaje H2O2 i tlen cząsteczkowy. H2O2 może w bezpośredniej 

reakcji utleniać grupy tiolowe białek, a w obecności jonów żelaza lub innych metali 

przejściowych wchodzi w reakcję Fentona, w wyniku której powstaje wysoce reaktywny 

rodnik hydroksylowy: 

Fe2+ + H2O2 → •OH + −OH +Fe3+ 

Rodnik hydroksylowy może reagować praktycznie ze wszystkimi związkami obecnymi w 

komórce z szybkością kontrolowaną przez dyfuzję. Szczególnie niebezpieczne są reakcje 
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prowadzące do powstawania uszkodzeń makromolekuł, takich jak kwasy nukleinowe, lipidy i 

białka (Imlay i wsp., 1988). 

Z uwagi na potencjalnie niebezpieczne skutki działania RFT, ich komórkowe stężenie 

jest ściśle kontrolowane. Stężenie anionorodnika ponadtlenkowego jest regulowane przez 

dysmutazę ponadtlenkową katalizującą reakcję jego dysmutacji. (Perry i wsp., 2010). 

Nadtlenek wodoru jest rozkładany przy udziale enzymów, takich jak katalaza (katalizująca 

reakcję dysproporcjonowania H2O2), peroksydaza glutationowa (katalizująca reakcję redukcji 

H2O2 przez zredukowany glutation) czy peroksyredoksyny (katalizujące reakcję redukcji 

H2O2 z wykorzystaniem tioredoksyny jako źródła elektronów) (Bartosz, 2009). Aby 

zapobiegać powstawaniu rodnika hydroksylowego ściśle regulowane jest także 

wewnątrzkomórkowe stężenie wolnych jonów żelaza. Odpowiedzialne są za to białka takie 

jak ferrytyna (magazynująca jony żelaza w bezpiecznej formie) czy transferyna (regulująca 

stężenie jonów żelaza we krwi i transportująca je do komórek) (Kruszewski, 2003).  

Zdolność RFT do modyfikowania struktury białek nie jest jednak wyłącznie 

negatywnym aspektem ich działania. RFT służą jako cząsteczki sygnalizacyjne biorące udział 

w regulacji wielu procesów biologicznych. Główne znaczenie ma w tym kontekście reakcja 

utleniania grup tiolowych białek przez H2O2, która może powodować zmiany ich struktury i 

aktywności. Utlenione grupy tiolowe mogą być zredukowane do pierwotnego stanu przy 

udziale enzymów takich jak tioredoksyny i glutaredoksyny. Ten mechanizm odwracalnej 

modyfikacji białek przez RFT jest wykorzystywany do regulacji aktywności 

wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych działając bezpiecznie i skutecznie przy 

nanomolarnych stężeniach H2O2 (Winterbourn i Hampton, 2008). Zaburzenia homeostazy 

prowadzące do podwyższenia komórkowego poziomu RFT spowodowane ich zwiększoną 

produkcją lub niewydolnością systemów odpowiedzialnych za ich usuwanie powodują 

powstawanie nieodwracalnych modyfikacji i uszkodzeń makromolekuł komórkowych, stan 

taki określa się mianem „stresu oksydacyjnego” (Bartosz, 2009). Stres oksydacyjny leży u 

podłoża chorób takich jak nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie 

zanikowe boczne, choroby Alzheimera i Parkinsona, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca 

i wiele innych (Essick i Sam, 2010; Kaneto i wsp., 2010). 

Kluczową rolę w odpowiedzi komórki na stres oksydacyjny odgrywają szlaki 

sygnalizacyjne związane z aktywacją czynników transkrypcyjnych NRF2, NF-κB i p53. 

NRF2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który w odpowiedzi na działanie oksydantów lub 

elektrofilów aktywuje ekspresję wielu genów kodujących białka o aktywnościach 

cytoprotekcyjnych i antyoksydacyjnych takich jak np. S-transferazy glutationowe, reduktaza 

NAD(P)H: chinon, UDP-glukuronylotransferaza, hydrolaza epoksydowa, syntetaza γ-

glutamylocysteinowa i oksygenaza hemowa 1 (Florczyk i wsp., 2010).  

Czynnik transkrypcyjny NF-κB reguluje ekspresję genów kodujących m.in. białka 

związane z reakcją zapalną (IL-6, TNFα, limfotoksyna), apoptozą (Myc, p53, Rb1), adhezją 

komórek (SELE, VCAM1, ICAM1) czy różnicowaniem (IL-2, IFN-α, IFN-β) i jest 

aktywowany w większości typów komórek ssaków w odpowiedzi na patogeny biologiczne, 

cytokiny, oraz chemiczne i fizyczne czynniki uszkadzające komórkę (Brzóska i Szumiel 

2009). Zaburzenia w funkcjonowaniu szlaku sygnalizacji wewnątrzkomórkowej związanej z 

czynnikiem NF-κB są związane z patogenezą wielu chorób, w tym nowotworów. Reaktywne 

formy tlenu nie tylko funkcjonują jako samodzielne aktywatory szlaku NF-κB, ale biorą 

również udział w modulowaniu (dostrajaniu) aktywacji szlaku wywołanej przez inne 

czynniki, np. cytokiny prozapalne (TNFα). W zależności od kontekstu komórkowego, ich 

działanie może zarówno potęgować, jak i osłabiać aktywację szlaku (Loukili i wsp., 2010). 

Białko p53 jest supresorem nowotworzenia zaangażowanym w regulację wielu 

procesów komórkowych, w szczególności odpowiedzi na uszkodzenia DNA i wiążącej się z 

nią aktywacją naprawy DNA lub indukcją apoptozy. Stres oksydacyjny aktywuje białko p53 
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poprzez szlak kinaz MAPK oraz kinazę ATM aktywowaną w odpowiedzi na wywołane przez 

RFT uszkodzenia DNA. Liczne doniesienia wskazują również na bardziej bezpośredni wpływ 

RFT na wewnątrzkomórkowy poziom i lokalizację p53 oraz modyfikowanie jego aktywności 

transkrypcyjnej poprzez utlenianie grup tiolowych. Wśród genów regulowanych przez p53 są 

zarówno geny kodujące białka związane z produkcją RFT (cyklooksygenaza, syntaza tlenku 

azotu) jak i białka związane z obroną przed stresem oksydacyjnym (peroksydaza 

glutationowa, dysmutaza ponadtlenkowa) (Maillet i Pervaiz, 2012).  

 Celem prac wchodzących w skład prezentowanego osiągnięcia naukowego było lepsze 

poznanie znaczenia aktywności wyżej opisanych szlaków sygnalizacyjnych dla odpowiedzi 

komórek na czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA oraz próba 

znalezienia praktycznych zastosowań uzyskanej wiedzy.  

 W pierwszej publikacji wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego: 

1) Brzóska K, Stępkowski TM, Kruszewski M. Basal PIR expression in HeLa cells is 

driven by NRF2 via evolutionary conserved antioxidant response element. Molecular 

and Cellular Biochemistry (2014) 389(1-2):99-111, 

 skupiono się na słabo poznanym elemencie regulacji aktywności szlaku NF-κB związanym z 

białkiem piryna. Piryna została pierwotnie opisana jako białko jądrowe ale kolejne badania 

wykazały, że występuje ona także na terenie cytoplazmy (Licciulli i wsp. 2010b; Wendler i 

wsp. 1997). Główną funkcją omawianego białka wydaje się być udział w regulacji 

transkrypcji. Wykazano oddziaływanie piryny z czynnikiem transkrypcyjnym NFIX, oraz 

podjednostkami czynnika NF-κB: białkiem RelA (p65) oraz kompleksem tworzonym przez 

białka Bcl3 i NF-κB1 (p50) (Wendler i wsp. 1997; Dechend i wsp. 1999; Liu i wsp. 2013). 

Oddziaływanie z białkami RelA, Bcl3 i NF-κB1 wskazuje na udział piryny w regulacji 

transkrypcji zależnej od NF-κB. O tym jak ważna jest funkcja pełniona przez pirynę świadczy 

fakt, że zmiany jej ekspresji są obserwowane w przypadku wielu nowotworów takich jak 

białaczki, czerniak czy rak jelita grubego (Licciulli i wsp. 2010a; Licciulli i wsp. 2010b; 

Miyazaki i wsp. 2010; Yoshikawa i wsp. 2004). Wykazano również, że piryna katalizuje 

reakcję rozkładu (utleniania) kwercetyny - powszechnie występującego flawonoidu 

pochodzenia roślinnego, o działaniu przeciwzapalnym, antymutagennym i 

przeciwnowotworowym (Adams i Jia, 2005). Hübner i współpracownicy (2009) 

zaobserwowali korelację pomiędzy aktywnością czynnika transkrypcyjnego NRF2 i 

poziomem ekspresji piryny w nabłonku dróg oddechowych. 

Czynnik NRF2 reguluje ekspresję genów poprzez dimeryzację z białkami MAF i 

wiązanie do sekwencji ARE (ang. Antioxidant Responsive Element) w promotorach genów 

docelowych. Celem pracy wchodzącej w skład prezentowanego osiągnięcia naukowego było 

zidentyfikowanie i opisanie mechanizmu regulacji ekspresji genu PIR przez czynnik NRF2. 

Analiza bioinformatyczna promotora ludzkiego genu PIR wykazała istnienie silnie 

konserwowanej ewolucyjnie sekwencji ARE 281 pz poniżej miejsca startu transkrypcji. 

Stworzenie konstruktów plazmidowych zawierających gen lucyferazy pod kontrolą różnych 

fragmentów promotora genu PIR wykazało, że w komórkach HeLa sekwencja ARE +281 jest 

kluczowa dla ekspresji genu PIR. Wynik ten został potwierdzony w doświadczeniach 

obejmujących badanie ekspresji genu PIR na poziomie mRNA (real-time PCR) i białka 

(Western Blot) po wyciszeniu ekspresji NRF2 za pomocą specyficznego siRNA. Wyciszenie 

NRF2 spowodowało wyraźny spadek ekspresji genu PIR zarówno na poziomie mRNA jak i 

białka. Dalsze doświadczenia przeprowadzone z wykorzystaniem konstruktów reporterowych 

oraz immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), potwierdziły, że czynnik NRF2 wiąże się do 

sekwencji ARE w pozycji +281 a nie innych potencjalnych sekwencji ARE w regionie 

promotorowym genu PIR. Wykazanie, że ekspresja piryny jest regulowana przez czynnik 

NRF2, w połączeniu z danymi literaturowymi wskazującymi na udział piryny w regulacji 
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aktywności NF-κB, pozwoliło na wyciągnięcie wniosku, że piryna jest elementem 

umożliwiającym interakcję pomiędzy szlakami sygnalizacyjnymi związanymi z czynnikami 

transkrypcyjnymi NRF2 i NF-κB. Komunikacja pomiędzy różnymi szlakami 

sygnalizacyjnymi aktywowanymi podczas reakcji na czynniki stresowe jest kluczowa dla 

odpowiedniego dostrojenia odpowiedzi komórkowej do natężenia stresu. Nieprawidłowe 

funkcjonowanie takiej komunikacji może przyczynić się do powstania aberracji skutkujących 

zainicjowaniem lub wzmożeniem już trwającego procesu nowotworzenia. Dokładne poznanie 

zależności rządzących sygnalizacją wewnątrzkomórkową i opracowanie nowych narzędzi 

pozwalających na modyfikowanie jej działania może pomóc w prewencji i leczeniu wielu 

chorób, między innymi nowotworów. 

Udział sygnalizacji komórkowej związanej z czynnikiem NF-κB na odpowiedź i 

adaptację komórek ssaków do czynników wywołujących stres oksydacyjny kontynuowano w 

ramach badań będących podstawą dwóch kolejnych publikacji wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego:  

2) Stępkowski TM, Brzóska K, Kruszewski M. Silver nanoparticles induced changes in 

the expression of NF-κB related genes are cell type specific and related to the basal 

activity of NF-κB. Toxicology In Vitro (2014) 28(4):473-478;  

3)Brzóska K, Męczyńska-Wielgosz S, Stępkowski TM, Kruszewski M. Adaptation of 

HepG2 cells to silver nanoparticles-induced stress is based on the pro-proliferative and 

anti-apoptotic changes in gene expression. Mutagenesis (2015) 30(3):431-439.  

W publikacjach tych badanym czynnikiem wywołującym stres oksydacyjny były 

nanocząstki srebra (AgNPs). Nanocząstki to obiekty, o wymiarach mniejszych niż 100 nm. Z 

uwagi na duży stosunek powierzchni do objętości nanocząstki często posiadają interesujące 

właściwości, znacząco różne od właściwości większych cząstek zbudowanych z tego samego 

materiału. W ostatnich latach mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem wykorzystania 

nanocząstek i nanomateriałów w różnych gałęziach przemysłu i medycyny. Są one 

wykorzystywane jako składniki opatrunków, kosmetyków, ubrań i opakowań do żywności. 

Nanocząstki mają wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, które z jednej strony czynią je 

bardzo użytecznymi ale z drugiej strony stanowią o ich potencjalnym szkodliwym działaniu 

zarówno na organizm człowieka jak i środowisko naturalne. Mowa tu przede wszystkim o 

wysokim stosunku powierzchni do objętości czyniącym nanocząstki potencjalnie bardzo 

reaktywnymi oraz małych rozmiarach, które umożliwiają im wnikanie do komórek żywych a 

nawet poszczególnych organelli (Kruszewski i wsp. 2011).Wraz z rozwojem metod syntezy 

nanocząstek o przeróżnym składzie i właściwościach fizykochemicznych, rośnie również ich 

wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu i medycyny co skutkuje wzrastającą 

ekspozycją ludzi na nanocząstki. Ekspozycja ta może być celowa, np. w przypadku 

zastosowań nanocząstek jako nośników leków lub czynników kontrastowych w diagnostyce 

medycznej, lub niezamierzona np. poprzez zanieczyszczenie środowiska nanocząstkami 

pochodzącymi z zastosowań przemysłowych (Sharifi i wsp. 2012). Główną barierą w rozwoju 

nowych zastosowań nanocząstek, jest słaba znajomość oddziaływań nanostruktur z układami 

biologicznymi, a w szczególności ich potencjalna toksyczność (Krug i Wick 2011). Jednym z 

najpowszechniej stosowanych nanomateriałów są nanocząstki srebra (AgNPs). Jest tak z 

powodu ich właściwości antybakteryjnych czyniących z nich pożądany dodatek do wielu 

produktów takich jak tekstylia, kosmetyki, opakowania do żywności, instrumenty medyczne 

czy opatrunki. Ekspozycja człowieka na te nanocząstki zachodzi głównie poprzez układ 

pokarmowy i oddechowy. Niedawne badania naukowe pokazały, że AgNPs mogą 

przekraczać barierę krew mózg, gromadzić się w różnych organach oraz oddziaływać z 

układami biologicznymi. Wykazano, że AgNPs mogą być genotoksyczne i mutagenne, mogą 
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zakłócać działanie mitochondriów, hamować proliferację oraz wywoływać apoptozę w 

komórkach ludzkich (Kruszewski i wsp. 2011; Bartłomiejczyk i wsp. 2013). Za główny 

mechanizm toksyczności nanocząstek srebra uważa się powstawanie reaktywnych form tlenu 

i indukcję stresu oksydacyjnego. 

Omawiane prace, wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, przeprowadzono na 

modelu dwóch linii komórkowych (HepG2 i A549) różniących się wrażliwością na AgNPs. 

Komórki HepG2 są bardziej a A549 mniej wrażliwe. W ramach pierwszej z omawianych prac 

zbadano bazową aktywność szlaku NF-κB w obu typach komórek oraz wpływ AgNPs o 

wielkości 20 i 200 nm na aktywność NF-κB i ekspresję genów związanych z jego 

funkcjonowaniem. Wykazano, że mniej wrażliwe komórki A549 charakteryzują się wyższą 

bazową aktywnością czynnika NF-κB oraz ekspresją części genów związanych z 

funkcjonowaniem tego szlaku (CCL2, EDARADD, LPAR1, GJA1, IFNA1, IL6, TICAM2, 

TLR3, TLR6). W komórkach A549 nie zaobserwowano zmian aktywności NF-κB i ekspresji 

genów pod wpływem nanocząstek. W przypadku komórek HepG2 traktowanie nanocząstkami 

powodowało aktywację szlaku NF-κB i wzrost ekspresji genów związanych z rozwojem stanu 

zapalnego, obroną przed stresem oksydacyjnym i aktywacją proliferacji (EGR1. FOS, JUN, 

IL8, HMOX1, IFNB1, IL10). Zgodnie z oczekiwaniami efekt był wyraźnie zależny od 

wielkości nanocząstek i był silniejszy w przypadku nanocząstek o średnicy 20 nm niż 

nanocząstek o średnicy 200 nm. Otrzymane wyniki pokazały, że bazowa aktywność szlaku 

NF-κB może determinować odpowiedź komórki na stres oksydacyjny wywołany przez 

AgNPs.  

W następnym etapie badań, poszerzono zakres badanych genów, oraz skorelowano ich 

ekspresję z przeżywalnością komórek i powstawaniem uszkodzeń DNA pod wpływem 

AgNPs. Zgodnie z przewidywaniami w przypadku komórek A549 zaobserwowano jedynie 

niewielki (10%) spadek żywotności i nieznaczny wzrost uszkodzeń DNA. Nie 

zaobserwowano również istotnych statystycznie zmian ekspresji genów w tych komórkach. 

Wyraźnie odmienną odpowiedź na AgNPs zaobserwowano w komórkach HepG2. Przy 

krótkim traktowaniu (6 godz.) obserwowano duży wzrost uszkodzeń DNA, sugerujący, że 

bazowa aktywność mechanizmów ochrony przed stresem oksydacyjnym jest w tych 

komórkach zbyt niska aby efektywnie ochronić je przed stresem indukowanym przez 

nanocząstki. Przy dłuższym traktowaniu (24 godz.) poziom uszkodzeń DNA spadał do 

wartości obserwowanej w komórkach kontrolnych co dowodzi, że komórki przystosowały się 

do warunków stresowych. Ta część komórek, która z jakichś powodów nie była w stanie się 

przystosować umarła co wyraźnie widać w teście żywotności (test wychwytu czerwieni 

obojętnej), w którym tylko połowa komórek przeżyła 24 godz. traktowanie nanocząstkami. 

Analiza ekspresji genów wykazała, że u podłoża obserwowanej adaptacji leżała ekspresja 

genów związanych ze stymulacją proliferacji i rozwojem stanu zapalnego (EGR1, FOS, JUN, 

HK2, IL4, MMP10, VEGFA, WISP1, CEBPB, IL8, SELPLG), genów kodujących białka anty-

apoptotyczne (BCL2A1, CCL2) oraz czynniki związane z odpowiedzią na stress (HSPB1, 

GADD45A). Opisany proces adaptacji i selekcji komórek silnie odpornych na czynniki 

stresowe powinien być brany pod uwagę w medycznych zastosowaniach nanocząstek, 

ponieważ oporność na czynniki indukujące śmierć komórkową oraz wystymulowana 

sygnalizacja pro-proliferacyjna to jedne z cech jakie komórki muszą nabyć w procesie 

nowotworzenia.  

Uruchomienie sygnalizacji komórkowej związanej z odpowiedzią na stres 

oksydacyjny i uszkodzenia DNA skutkuje zmianami ekspresji genów regulowanych m.in. 

przez czynniki transkrypcyjne NF-κB, NRF2 czy p53. Wobec potrzeby poszukiwania nowych 

biomarkerów narażenia na przeróżne czynniki szkodliwe, powstaje pytanie czy poziom 

ekspresji genów regulowanych przez szlaki sygnalizacji związanej z odpowiedzią na stres 
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oksydacyjny i uszkodzenia DNA może być użytecznym biomarkerem narażenia osobniczego 

na te czynniki. Publikacja:  

4) Brzóska K, Kruszewski M. Toward the development of transcriptional biodosimetry 

for the identification of irradiated individuals and assessment of absorbed radiation 

dose. Radiation and Environmental Biophysics (2015) 54:353–363, 

 wchodząca w skład osiągnięcia naukowego, podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie w 

kontekście dozymetrii biologicznej. Zadaniem dozymetrii biologicznej jest stwierdzenie 

napromienienia organizmu żywego oraz określenie dawki promieniowania i ewentualnie jego 

rodzaju na podstawie efektów biologicznych wywołanych przez to promieniowanie (Stephan i 

wsp., 2007). Obecnie stosowane metody dozymetrii biologicznej, takie jak test chromosomów 

dicentrycznych czy test mikrojądrowy, są czasochłonne, wymagają doświadczonego 

personelu a możliwości ich automatyzacji są mocno ograniczone. Wobec powyższego, 

zastosowanie dozymetrii biologicznej do oszacowania dawki pochłoniętej w warunkach 

zdarzenia radiacyjnego obejmującego dużą grupę osób byłoby bardzo trudne lub wręcz 

niemożliwe. Rodzi to konieczność poszukiwania nowych metod dozymetrii biologicznej 

charakteryzujących się względną prostotą, dużą przepustowością oraz wysokim potencjałem 

automatyzacji. Metodą spełniającą te warunki wydaje się być analiza ekspresji genów 

związanych z odpowiedzią na stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA w komórkach krwi 

obwodowej. Jedną z technik używanych do analizy ekspresji genów jest PCR z detekcją 

produktu w czasie rzeczywistym (qPCR). Technika ta jest bardzo czuła, dokładna, 

powtarzalna, ma wysoki potencjał automatyzacji, jest względnie tania a po zoptymalizowaniu 

nie wymaga doświadczonego personelu. 

W ramach omawianej pracy na podstawie danych literaturowych wytypowano 16 

genów będących obiecującymi markery biodozymetrycznymi. Były to geny bezpośrednio 

związane z odpowiedzią na uszkodzenia DNA (GADD45A, CDKN1A, MDM2, DDB2, PLK3), 

regulacją apoptozy (BBC3, BAX, BCL2, FDXR), rozwojem stanu zapalnego (SERPINE1, 

TNFRSF10B, TNFSF4, VWCE) oraz odpowiedzią na stres i regulacją proliferacji (ATF3, 

SESN2, GDF15). Ekspresję wymienionych genów badano w napromienionej in vitro krwi od 

3 dawców 6, 12, 24 i 48 godz. po napromienieniu. Przeprowadzone analizy wykazały, że 

największy potencjał biodozymetryczny mają geny GADD45A, CDKN1A, BBC3, BAX, 

DDB2, GDF15, TNFSF4, FDXR. Ekspresja GDF15 i TNFSF4 jest regulowana m.in. przez 

czynnik NF-κB natomiast ekspresja pozostałych genów jest regulowana przez szlak 

sygnalizacyjny związany z białkiem p53. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że 

badając poziom ekspresji wytypowanych genów można z wysokim prawdopodobieństwem 

odróżnić próbki napromienione od nienapromienionych w całym badanym zakresie czasu (6-

48 godz. od napromienienia).  

Badania nad opracowaniem biomarkerów dozymetrycznych opartych na analizie 

ekspresji genów są prowadzone w kilkunastu ośrodkach na całym świecie, w tym kilku 

europejskich. Opracowana przez mnie metoda dozymetrii biologicznej oparta na panelu 

opisanych powyżej genów została przetestowana w trakcie ćwiczenia międzylaboratoryjnego 

w ramach projektu RENEB (Realizing the European Network of Biodosimetry), gdzie 

wykazała się podobną skutecznością jak analogiczne metody opracowane w innych 

europejskich laboratoriach biodozymetrycznych (Ainsbury i wsp. 2017, Manning i wsp. 

2017). 
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 Wyniki opisanej powyżej pracy jasno pokazują użyteczność analizy aktywności 

sygnalizacji komórkowej związanej ze stresem i ekspresji genów przez nią regulowanych do 

szacowania narażenia na czynniki szkodliwe. W przyszłości planuję przeprowadzenie badań 

mających na celu zidentyfikowanie transkrypcyjnych biomarkerów narażenia na 

nanomateriały i inne czynniki wywołujące stres oksydacyjny. 

 Z uwagi na to, że komórkowe szlaki sygnalizacyjne związane z odpowiedzią na stres 

oksydacyjny i uszkodzenia DNA mają duże znaczenie w regulacji prolifercji komórek, 

wydajności systemów naprawy DNA i obrony przed stresem jak również indukcji apoptozy, 

ich nieprawidłowe funkcjonowanie może się przyczynić do rozwoju wielu typów chorób, w 

tym chorób nowotworowych. Z drugiej strony, manipulowanie aktywnością wyżej 

wymienionych szlaków za pomocą środków farmakologicznych wydaje się być obiecującą 

strategią terapeutyczną i prewencyjną w przypadku wielu chorób. Jedną z grup związków 

intensywnie badanych pod kątem poszukiwania nowych leków są polifenole pochodzenia 

roślinnego. Ostatnia z publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:  

5) Lewandowska H, Kalinowska M, Lewandowski W, Stępkowski TM, Brzóska K. The 

role of natural polyphenols in cell signaling and cytoprotection against cancer 

development. Journal of Nutritional Biochemistry (2016) 32:1-19,  

ma na celu zebranie i podsumowanie dostępnej wiedzy na temat wpływu polifenoli na 

sygnalizację wewnątrzkomórkową oraz związanych z tym możliwości wykorzystania tych 

związków w zapobieganiu i leczeniu chorób nowotworowych.  

 Polifenole są bardzo zróżnicowaną grupą związków, których charakterystyczną cechą 

jest obecność co najmniej dwóch grup hydroksylowych przyłączonych do pierścienia 

aromatycznego. W zależności od liczby pierścieni aromatycznych oraz sposobu ich 

połączenia polifenole dzieli się na flawonoidy, kwasy fenolowe, stilbeny i lignany 

(Ferrazzano i wsp., 2011). Do niedawna uważano, że pozytywne działanie polifenoli jest 

związane wyłącznie z ich właściwościami antyoksydacyjnymi polegającymi na 

bezpośrednim, niespecyficznym zmiataniu wolnych rodników. Pogląd ten zmienił się w 

świetle badań pokazujących, że zdolność polifenoli do zmiatania wolnych rodników i stężenia 

jakie osiągają we krwi i tkankach są wyraźnie niższe w porównaniu do innych zmiataczy 

wolnych rodników obecnych w organizmie takich jak glutation czy kwas askorbinowy 

(Manach i wsp., 2005; VanderJagt i wsp., 1987). Jednocześnie zwraca się uwagę na znaczenie 

oddziaływania polifenoli z cząsteczkami białek, z których wiele bierze udział w sygnalizacji 

wewnątrzkomórkowej. Na przykład w przypadku kurkuminy opisano jej interakcje z 33 

różnymi białkami (Kunnumakkara i wsp., 2009). Wiązanie polifenoli do białek może 

zmieniać ich strukturę i aktywność co przekłada się na aktywność szlaków sygnalizacyjnych 

w których dane białka uczestniczą a ostatecznie będzie miało widoczny wpływ na procesy 

takie jak proliferacja, apoptoza, angiogeneza czy rozwój stanu zapalnego. Wykazano, że 

polifenole mogą wpływać na rozwój nowotworu na wszystkich jego etapach czyli inicjacji, 

promocji i progresji. Etap inicjacji polega na powstawaniu i akumulacji mutacji 

prowadzących do nabycia przez komórkę cech komórki nowotworowej. Mutacje powstają 

najczęściej jako efekt uszkodzeń DNA wywołanych przez rozmaite karcynogeny. Liczne 

chemiczne karcynogeny są detoksyfikowane przez enzymy I i II fazy metabolizmu 

ksenobiotyków. Wiele z genów kodujących te enzymy znajduje się pod kontrolą promotorów 

zawierających opisywane wcześniej sekwencje ARE do których wiąże się czynnik 

transkrypcyjny NRF2. Wykazano, że chemoprewencyjne właściwości polifenoli mogą być 
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związane z podwyższeniem aktywności szlaku NRF2 a co za tym idzie ekspresji wielu genów 

ze szlaku metabolizmu ksenobiotyków i obrony przed stresem oksydacyjnym. 

Chemoprewencyjne właściwości polifenoli mogą obejmować również mechanizmy 

epigenetyczne. Opisano zarówno wpływ tego typu związków na acetylację histonów jak i na 

metylację DNA. 

 Jak wspomniano wcześniej, wiele zmian leżących u podłoża procesu nowotworzenia 

jest związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem szlaków sygnalizacyjnych regulujących 

proliferację, różnicowanie i odpowiedź na stres. Polifenole mogą hamować a nawet blokować 

proces promocji nowotworu poprzez hamowanie aktywności szlaków MAPK czy NF-κB oraz 

aktywowanie apoptozy lub autofagii.  

Ostatnim etapem karcynogenezy jest progresja nowotworu, związana z indukcją 

angiogenezy i uzyskaniem przez komórki zdolności do tworzenia przerzutów. Polifenole 

mogą hamować te procesy poprzez hamowanie ekspresji czynników wzrostu takich jak 

czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGF (ang. vascular endothelial growth factor), i 

płytkopochodny czynnik wzrostu, PDGF (ang. platelet-derived growth factor) oraz 

metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (MMP). 

 Opisane powyżej właściwości polifenoli czynią je atrakcyjnym źródłem potencjalnych 

leków antynowotworowych, których mechanizm opierałby się na modyfikowaniu aktywności 

szlaków sygnalizacyjnych regulujących proliferację komórek, rozwój stanu zapalnego oraz 

odpowiedź na czynniki stresowe i uszkodzenia DNA. 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawione osiągnięcie naukowe obejmuje prace w których badano rozmaite 

aspekty funkcjonowania sygnalizacji komórkowej związanej z odpowiedzią na stres 

oksydacyjny i uszkodzenia DNA. Pierwsza część osiągnięcia obejmuje badania podstawowe 

charakteryzujące udział czynnika NRF2 w regulacji ekspresji białka piryna oraz znaczenie 

sygnalizacji związanej ze stresem oksydacyjnym, stanem zapalnym i proliferacją dla 

odpowiedzi komórek na nanomateriały. Druga część osiągnięcia to badania o znaczeniu 

aplikacyjnym, pokazujące możliwość wykorzystania analizy ekspresji genów aktywowanych 

przez te szlaki jako biomarkera ekspozycji na promieniowanie jonizujące a potencjalnie 

również na inne czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA. Zebrano i 

przeanalizowano również dostępne dane na temat wpływu polifenoli pochodzenia roślinnego 

na funkcjonowanie sygnalizacji komórkowej i możliwości wykorzystania tych związków w 

chemoprewencji i terapii antynowotworowej. 

 

PLANY NAUKOWE 

 

W najbliższych latach planuję realizację projektów naukowych związanych z następującymi 

zagadnieniami: 

 Białko piryna jako element styku szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej 

związanej z czynnikami transkrypcyjnymi NRF2 i NF-κB – udział w odpowiedzi na 

stres wywołany przez nanomateriały i promieniowanie jonizujące. 

 Wpływ stresu oksydacyjnego wywołanego przez nanomateriały na sygnalizację 

komórkową aktywowaną przez czynnik martwicy nowotworu oraz na odpowiedź 

komórek na wzorce molekularne związane z patogenami i niebezpieczeństwem (ang. 
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PAMPs - Pathogen Associated Molecular Patterns; DAMPs - Danger Associated 

Molecular Patterns). 

 Rozwój dozymetrii biologicznej opartej na analizie ekspresji genów oraz 

poszukiwanie transkrypcyjnych biomarkerów narażenia na nanomateriały. 

 Modyfikacja wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych za pomocą polifenoli 

pochodzenia roślinnego jako strategia chemoprewencyjna i terapeutyczna. Szczególne 

uwzględnienie flawonoidu kwercetyny oraz znaczenia kwercetynazowej aktywności 

białka piryna. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA 

DOKTORA 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora byłem współautorem 11 prac naukowych: 

 

Filogenetyka fitotroficznych euglenin. 

 

1. Kosmala S, Milanowski R, Brzóska K, Pękala M, Kwiatowski J, Zakryś B. 

Phylogeny and systematics of the genus Monomorphina (Euglenaceae) based on 

morphological and molecular data. J. Phycol. 2007 43: 171-185. 

 

Publikacja jest wynikiem badań prowadzonych przeze mnie w ramach przygotowywania 

pracy licencjackiej i magisterskiej. Obejmowały one sekwencjonowanie DNA kilkunastu 

gatunków euglenin z rodzaju Monomorphina a następnie analizę filogenetyczną otrzymanych 

sekwencji i propozycje weryfikacji systematyki rodzaju Monomorphina. 

 

Odpowiedź komórkowa na uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem. 

 

2. Brzóska K, Kruszewski M, Szumiel I. Nonhomologous end-joining deficiency of 

L5178Y-S cells is not associated with mutation in the ABCDE autophosphorylation 

cluster. Acta Biochim Pol. 2006;53(1):233-236. 

3. Brzóska K, Szumiel I. Signalling loops and linear pathways: NF-{kappa}B activation 

in response to genotoxic stress. Mutagenesis. 2009 24(1):1-8. 

4. Wojewódzka M, Gradzka I, Buraczewska I, Brzóska K, Sochanowicz B, Goncharova 

R, Kuzhir T, Szumiel I. Dihydropyridines decrease X-ray-induced DNA base damage 

in mammalian cells. Mutat Res. 2009 671(1-2): 45-51. 

 

Seria publikacji z zakresu radiobiologii dotycząca rożnych aspektów odpowiedzi komórek 

na uszkodzenia DNA wywołane przez promieniowanie jonizujące. Wykazano, że w 

przypadku wrażliwej na promieniowanie linii komórkowej L5178Y-S obniżona zdolność do 

naprawy DNA nie jest związana z mutacjami miejsc autofosforylacji białka DNA-PK mimo 

iż fenotyp tych komórek jest bardzo podobny do fenotypu obserwowanego w przypadku 

wadliwej autofosforylacji DNA-PK.  

W pracy przeglądowej zebrano i podsumowano dostępną wiedzę na temat udziału szlaku 

NF-κB w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Przypomniano i zmodyfikowano zgodnie z 

nowymi danymi doświadczalnymi hipotezę pętli sygnalizacyjnej zaproponowaną przez 

Weichselbauma i wsp. w 1991 r., w celu wyjaśnienia fenomenu aktywacji kinaz błonowych i 

cytoplazmatycznych w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Okazało się, że hipoteza ta dobrze 

przystaje do mechanizmów aktywacji i translokacji do jądra czynnika NF-κB w odpowiedzi 

na uszkodzenia DNA. 

Ostatnia publikacja z powyższego cyklu dotyczy mechanizmów promieniochronnego 

działania pochodnych dihydropirydyny będących antagonistami kanału wapniowego. 

 

Rola żelaza w układach biologicznych. 

 



dr Kamil Brzóska 

Załącznik nr 2 (Autoreferat w języku polskim) 

14 

5. Brzóska K, Męczyńska S, Kruszewski M. Iron-sulfur cluster proteins: electron 

transfer and beyond. Acta Biochim Pol. 2006; 53(4): 685-691. 

6. Lewandowska H, Brzóska K, Męczyńska-Wielgosz S, Rumianek K, Wójciuk G, 

Kruszewski M. Dinitrozylowe kompleksy żelaza – budowa i znaczenie biologiczne. 

Postępy Biochemii 2010; 56(3): 298 

7. Lewandowska H, Kalinowska M, Brzóska K, Wójciuk K, Wójciuk G, Kruszewski M. 

Nitrosyl iron complexes-synthesis, structure and biology. Dalton Trans. 2011; 

40(33):8273-8289 

 

Cykl trzech prac przeglądowych dotyczących funkcji białek zawierających klastry 

żelazowo-siarkowe oraz struktury i funkcji biologicznych dinitrozylowych kompleksów 

żelaza. 

Białka zawierające klastry żelazowo-siarkowe uczestniczą w wielu procesach 

komórkowych. Są one kluczowym elementem układu przekazywania elektronów w łańcuchu 

oddechowym oraz wielu enzymów katalizujących reakcje redoks związane z metabolizmem 

węgla, tlenu, siarki czy azotu. Publikacja skupia się na opisaniu stosunkowo niedawno 

odkrytych funkcji białek żelazowo-siarkowych obejmujących udział w kontroli ekspresji 

genów, regulacji wewnątrzkomórkowej puli labilnego żelaza oraz naprawie DNA. 

Dinitrozylowe kompleksy żelaza (DNIC) powstają w organizmach żywych w warunkach 

fizjologicznych i patologicznych związanych ze stanem zapalnym, reperfuzją po 

niedokrwieniu, chorobami układu nerwowego czy nowotworami. Powstawanie DNIC 

związane jest z intensywną produkcją tlenku azotu przez makrofagi, komórki nerwowe, 

śródbłonek, komórki Langerhansa lub hepatocyty. DNIC są uważane za formę w jakiej może 

być w żywych komórkach przechowywany i stabilizowany tlenek azotu. Przypisuje im się 

istotne funkcje biologiczne. Hamują agregację płytek krwi, obniżają ciśnienie krwi, biorą 

udział w indukcji ekspresji genów kodujących białka odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz 

regulacji puli labilnego żelaza w komórce, nieodwracalnie hamują aktywność reduktazy 

glutationowej a w sposób odwracalny również S-transferaz glutationowych. 

 

Wpływ stresu oksydacyjnego na aktywność szlaku NF-κB. 

 

8. Brzóska K, Kruszewski M. Impact of pirin protein expression level on NF-κB 

signaling pathway activation. AIP Conference Proceedings 2009; 1204: 260-261 

9. Siomek A, Brzoska K, Sochanowicz B, Gackowski D, Rozalski R, Foksinski M, 

Zarakowska E, Szpila A, Guz J, Bartlomiejczyk T, Kalinowski B, Kruszewski M, 

Olinski R. Cu,Zn-superoxide dismutase deficiency in mice leads to organ-specific 

increase in oxidatively damaged DNA and NF-κB1 protein activity. Acta Biochim 

Pol. 2010;57(4):577-83. 

10. Brzóska K, Siomek A, Sochanowicz B, Oliński R, Kruszewski M. Alterations in the 

expression of genes related to NF-κB signaling in liver and kidney of CuZnSOD 

deficient mice. Mol. Cell. Biochem. 2011; 353:151-157 

11. Brzóska K, Stępkowski TM, Kruszewski M. Putative proto-oncogene Pir expression 

is significantly up-regulated in the spleen and kidney of cytosolic superoxide 

dismutase-deficient mice. Redox Report 2011; 16(3):129-133 

 

Badania opisane w powyższych pracach stały się podstawą mojej rozprawy doktorskiej. 

Celem badań było określenie wpływu braku białka Sod1 kodującego cytozolową dysmutazę 

ponadtlenkową na aktywność białek p50 (NF-κB1) i p65(RelA) tworzących najczęściej 

występujący dimer NF-κB oraz na ekspresję genów związanych z funkcjonowaniem czynnika 

NF-κB. Badania zostały przeprowadzone na myszach pozbawionych funkcjonalnego genu 
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Sod1. Otrzymane wyniki dowodzą wzrostu aktywności badanego czynnika transkrypcyjnego 

wywołanego stresem oksydacyjnym spowodowanym brakiem Sod1. Obserwowany wzrost 

aktywności nie był jednak wynikiem działania „klasycznego” dimeru p50/p65, lecz innych 

dimerów NF-κB, zawierających białko p50. Był on także narządowo-specyficzny 

(występował w nerce i wątrobie a nie występował w mózgu) oraz zależny od płci (w 

przypadku wątroby występował tylko u samic). Zmianie aktywności czynnika NF-κB 

towarzyszyły zmiany ekspresji genów kodujących białka receptorowe i adaptorowe 

uczestniczące w regulacji szlaku NF-κB (Tlr7, Il1r1, Tnfrsf10b, Irak1, Tollip, Tradd, Casp8), 

genów kodujących inne czynniki transkrypcyjne (Egr1, Fos, Jun) oraz genu Pir kodującego 

białko, które bierze udział w aktywacji transkrypcji zależnej od NF-κB. Opisane zmiany 

sygnalizacji NF-κB przyczyniły się do zrozumienia molekularnych mechanizmów 

odpowiedzialnych za fenotyp myszy Sod1−/− (np. zwiększoną częstość występowania 

nowotworów wątroby) oraz wyjaśnienia zależności pomiędzy RFT a funkcjonowaniem 

wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych. 

 

OSIĄGNIECIA NAUKOWO-BADAWCZE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 

 

Mechanizmy toksycznego działania nanocząstek srebra. 

 

1. Kruszewski M, Brzoska K, Brunborg G, Asare N, Dobrzyńska M, Dusińska M, 

Fjellsbø LM, Georgantzopoulou A, Gromadzka-Ostrowska J, Gutleb AC, Lankoff A, 

Magdolenova Z, Pran ER, Rinna A, Instanes Ch, Sandberg WJ, Schwarze P, 

Stępkowski T, Wojewódzka M, Refsnes M. Toxicity of Silver Nanomaterials in 

Higher Eukaryotes. Advances in Molecular Toxicology 2011; 5:179-218. rozdział w 

monografii 

2. Matysiak M, Kapka-Skrzypczak L, Brzóska K, Gutleb AC, Kruszewski M. Proteomic 

approach to nanotoxicity. J Proteomics. 2016 137:35-44. 

3. Dziendzikowska K, Krawczyńska A, Oczkowski M, Królikowski T, Brzóska K, 

Lankoff A, Dziendzikowski M, Stępkowski T, Kruszewski M, Gromadzka-Ostrowska 

J. Progressive effects of silver nanoparticles on hormonal regulation of reproduction in 

male rats. Toxicol Appl Pharmacol. 2016 313:35-46. 

Z uwagi na właściwości antybakteryjne, nanocząstki srebra (AgNPs) są jednym z 

najczęściej wykorzystywanych w przemyśle nanomateriałów. Znajdują zastosowanie w 

wyrobach medycznych, materiałach do kontaktu z żywnością, kosmetykach, tekstyliach, 

tworzywach sztucznych oraz materiałach budowlanych. Skutkuje to wzrastającą ekspozycją 

człowieka na AgNPs i powoduje konieczność oceny toksyczności nanocząstek nie tylko na 

bakterie ale również na organizmy wyższe w tym człowieka. Głównymi drogami narażenia na 

AgNPs jest układ oddechowy oraz pokarmowy. Z uwagi na swoje rozmiary i właściwości 

AgNPs mogą pokonywać bariery biologiczne i docierać do różnych narządów. Wykazano, że 

AgNPs wnikają do wnętrza komórek jak również poszczególnych organelli takich jak jądro 

czy mitochondria. Za toksyczność AgNPs w dużej mierze odpowiedzialne jest powstawianie 

reaktywnych form tlenu skutkujące stresem oksydacyjnym powodującym uszkodzenia DNA, 

białek, błon komórkowch. Ekspozycja komórek na AgNPs wywołuje zmiany ekspresji genów 

związanych z odpowiedzią na stres, rozwojem reakcji zapalnej oraz zmiany epigenetyczne. W 

pewnym stopniu toksyczność AgNPs jest wynikiem utleniania powierzchni nanocząstek 

prowadzącego do uwolnienia jonów srebra. Interakcja nanocząstek z makrocząsteczkami 

komórkowymi takimi jak np. białka prowadzi do powstania na powierzchni nanocząstek tzw. 

korony białkowej. Zjawisko to z jednej strony może wpływać na zdolność wnikania AgNPs 
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do komórek oraz na ich toksyczność a z drugiej strony związanie na powierzchni nanocząstki 

może modyfikować strukturę białek a co za tym idzie ich aktywność biologiczną.  

Dwie z wymienionych publikacji to prace przeglądowe podsumowujące stan wiedzy na 

temat toksycznego działania AgNPs na wyższe eukarionty oraz badań proteomicznych 

związanych z toksycznością AgNPs dotyczących głownie mechanizmów powstawania korony 

białkowej nanocząstek i jej znaczenia dla ich toksyczności. Trzecia z prac, to praca 

doświadczalna w której wykazano, że ekspozycja szczurów na AgNPs może mieć 

potencjalnie negatywny wpływ na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego poprzez 

zakłócenie równowagi hormonalnej i ekspresji genów związanych z syntezą i metabolizmem 

hormonów steroidowych.  

 

Znaczenia żelaza w patogenezie chorób związanych z niewydolnością serca. 

 

4. Leszek P, Sochanowicz B, Szperl M, Kolsut P, Brzóska K, Piotrowski W, Rywik TM, 

Danko B, Polkowska-Motrenko H, Różański JM, Kruszewski M. Myocardial iron 

homeostasis in advanced chronic heart failure patients. Int J Cardiol. 2012 159(1):47-

52. 

5. Leszek P, Sochanowicz B, Brzóska K, Danko B, Kraj L, Kuśmierczyk M, Piotrowski 

W, Sobieszczańska-Małek M, Rywik TM, Polkowska-Motrenko H, Kruszewski M. 

Does myocardial iron load determine the severity of heart insufficiency? Int J Cardiol. 

2015 182:191-193. 

 

Prace powstały w ramach współpracy z Instytutem Kardiologii w Warszawie jako efekt 

poszukiwań markerów charakteryzujących metabolizm żelaza w przewlekłej niewydolności 

serca. Schorzeniu temu często towarzyszy niedobór żelaza i anemia, które zdają się 

przyspieszać postęp choroby. Sugeruje się wprowadzenie suplementacji żelaza jako elementu 

leczenia, jednak próby zastosowania takiej terapii nie spełniły jak na razie pokładanych w 

nich nadziei. W ramach badań opisanych w prezentowanych publikacjach wykazano, że 

rutynowo oznaczane we krwi markery poziomu żelaza takie jak ferrytyna czy transferryna 

niekoniecznie muszą odzwierciedlać poziom żelaza obecny w mięśniu sercowym. Jako 

najbardziej wiarygodny marker poziomu żelaza w mięśniu sercowym zaproponowano poziom 

receptora transferryny w surowicy krwi. 

 

Poszukiwanie czynników genetycznych warunkujących występowanie raka płuc i choroby 

niedokrwiennej serca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorąbę płuc i obturacyjny 

bezdech senny. 

 

6. Brzóska K, Bartłomiejczyk T, Sochanowicz B, Cymerman M, Grudny J, Kołakowski 

J, Kapka-Skrzypczak L, Kruszewski M, Śliwiński P, Roszkowski-Śliż K. Matrix 

metalloproteinase 3 polymorphisms as a potential marker of enhanced susceptibility to 

lung cancer in chronic obstructive pulmonary disease subjects. Ann Agric Environ 

Med. 2014 21(3):546-551. 

7. Bielicki P, Brzóska K, Pływaczewski R, Barnaś M, Kumor M, Stepkowski T, Jończak 

L, Chazan R, Kruszewski M, Sliwiński P. Zależność występowania choroby 

niedokrwiennej serca od polimorfizmu wybranych genów u chorych na obturacyjny 

bezdech senny (OBS). Pol Merkur Lekarski. 2014 36(214):229-232. 

 

Prace powstały w ramach współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w 

Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Przewlekła obturacyjna choroba 

płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym i postępującym ograniczeniem przepływu 
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powietrza przez drogi oddechowe wiążącym się z przewlekłą odpowiedzią zapalną na 

szkodliwe cząstki lub gazy (np. pochodzące z dymu tytoniowego). Badania epidemiologiczne 

wykazały, że POChP jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym w rozwoju raka płuca. 

Mechanizmy i molekularne uwarunkowania leżące u podstaw tej zależności są słabo poznane. 

Celem badań opisanych w pierwszej publikacji było zbadanie korelacji pomiędzy wybranymi 

uwarunkowaniami genetycznymi a występowaniem raka płuca i POChP. Odkryto, że 

homozygotyczność pod względem dwóch polimorfizmów genu MMP3 kodującego jedną z 

metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej, jest potencjalnym markerem zwiększonej 

podatności na rozwój raka płuc u chorych na POChP. 

 Celem drugiej z prac było poszukiwanie genetycznych markerów pozwalających na 

zidentyfikowanie wśród chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS) pacjentów szczególnie 

narażonych na powikłanie w postaci choroby niedokrwiennej serca. Wykazano zależność 

częstości zapadania na chorobę niedokrwienną serca wśród chorych na OBS od polimorfizmu 

genu SREBF1 (ang. sterol regulatory element binding transcription factor 1) kodującego 

białko biorące udział w regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych. 

 

Dozymetria biologiczna oparta na analizie ekspresji genów. 

 

8. Manning G, Macaeva E, Majewski M, Kriehuber R, Brzóska K, Abend M, Doucha-

Senf S, Oskamp D, Strunz S, Quintens R, Port M, Badie C. Comparable dose 

estimates of blinded whole blood samples are obtained independently of culture 

conditions and analytical approaches. Second RENEB gene expression study. Int J 

Radiat Biol. 2017 93(1):87-98. 

9. Ainsbury E, Badie C, Barnard S, Manning G, Moquet J, Abend M, Bassinet C, 

Bortolin E, Bossin L, Bricknell C, Brzoska K, Čemusová Z, Christiansson M, Cosler 

G, Della Monaca S, Desangles F, Discher M, Doucha-Senf S, Eakins J, Fattibene P, 

Gregoire E, Guogyte K, Kriehuber R, Lee J, Lloyd D, Lyng F, Macaeva E, Majewski 

M, McKeever SW, Meade A, M'kacher R, Medipally D, Oestreicher U, Oskamp D, 

Pateux J, Port M, Quattrini MC, Quintens R, Ricoul M, Roy L, Sabatier L, Sholom S, 

Strunz S, Trompier F, Valente M, Van Hoey O, Veronese I, Wojcik A, Woda C. 

Integration of new biological and physical retrospective dosimetry methods into EU 

emergency response plans - joint RENEB and EURADOS inter-laboratory 

comparisons. Int J Radiat Biol. 2017 93(1):99-109. 

 

Prace są wynikiem udziału w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych 

prowadzonych w ramach projektu RENEB (ang. Realizing the European Network of 

Biodosimetry). Celem przeprowadzonych eksperymentów było porównanie metod dozymetrii 

biologicznej opartej na analizie ekspresji genów stosowanych w różnych laboratoriach oraz 

zbadanie wpływu warunków przechowywania i transportu pobranej od pacjenta krwi na 

ekspresję genów w leukocytach. Wykazano, że mimo iż warunki przechowywania i transportu 

wpływają na ilość RNA jaką można wyizolować z danej próbki to nie wpływa to na końcowy 

wynik oznaczenia ekspresji genów. Wszystkie z testowanych metod wykazały podobną 

efektywność w identyfikacji próbek napromienionych i określeniu dawki pochłoniętej. 

 

Toksyczność nanocząstek powstających podczas spalania biopaliw. 

 

10. Lankoff A, Brzoska K, Czarnocka J, Kowalska M, Lisowska H, Mruk R, Øvrevik J, 

Wegierek-Ciuk A, Zuberek M, Kruszewski M. A comparative analysis of in vitro 

toxicity of diesel exhaust particles from combustion of 1st- and 2nd-generation 
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biodiesel fuels in relation to their physicochemical properties-the FuelHealth project. 

Environ Sci Pollut Res Int. 2017 24:19357-19374.  

11. Kowalska M, Wegierek-Ciuk A, Brzoska K, Wojewodzka M, Meczynska-Wielgosz 

S, Gromadzka-Ostrowska J, Mruk R, Øvrevik J, Kruszewski M, Lankoff A. Genotoxic 

potential of diesel exhaust particles from the combustion of first- and second-

generation biodiesel fuels-the FuelHealth project. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 

24:24223-24234. 

 

Dane epidemiologiczne wskazują na to, że ekspozycja na cząstki powstające podczas 

spalania oleju napędowego w silnikach Diesla jest związana z większym ryzykiem rozwoju 

chorób układu krążenia i układu oddechowego, w tym raka płuc. Słabiej scharakteryzowany 

jest wpływ ekspozycji na cząstki powstające w wyniku spalania oleju napędowego z 

dodatkiem biokomponentów (biopaliwa). Badania opisane w powyższych pracach miały na 

celu określenie genotoksyczności i cytotoksyczności cząstek powstających w wyniku spalania 

wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji. Badania prowadzono in vitro na liniach 

komórkowych BEAS-2B i A549. Najsilniejszy efekt geno- i cytotoksyczny zaobserwowano w 

przypadku cząstek ze spalania paliwa o najniższej zawartości biokomponentu. 

 

Mechanizmy warunkujące wrażliwość komórek ssaków na promieniowanie. 

 

12. Grądzka I, Sochanowicz B, Brzóska K, Wójciuk G, Sommer S, Wojewódzka M, 

Gasińska A, Degen C, Jahreis G, Szumiel I. Cis-9,trans-11-conjugated linoleic acid 

affects lipid raft composition and sensitizes human colorectal adenocarcinoma HT-29 

cells to X-radiation. Biochim Biophys Acta. 2013 1830(1):2233-2242 

 

Publikacja wyjaśnia mechanizm promieniouczulającego działania kwasu linolowego na 

komórki HT-29. Wykazano, że nie jest ono związane z zakłóceniem regulacji cyklu 

komórkowego ani ekspresji genów kodujących białka zaangażowane w naprawę DNA. 

Otrzymane wyniki pokazały, że kwas linolowy zmienia strukturę błony komórkowej przez co 

hamuje translokację białka EGFR do jądra komórkowego i aktywację DNA-PK w odpowiedzi 

na stres oksydacyjny wywołany przez promieniowanie. Prowadzi to do niepełnej aktywacji 

systemów naprawy DNA co skutkuje większą wrażliwością komórek na promieniowanie. 

 

Wpływ stresu oksydacyjnego na funkcjonowanie czynnika NF-κB. 

 

13. Siomek A, Gackowski D, Szpila A, Brzóska K, Guz J, Sochanowicz B, Kruszewski 

M. Epigenetic modifications and NF-κB pathway activity in Cu,Zn-SOD-deficient 

mice. Mol Cell Biochem. 2014 397(1-2): 187-194. 

 

Praca jest kontynuacją prowadzonych wcześniej badań nad funkcjonowaniem sygnalizacji 

komórkowej związanej z czynnikiem NF-κB w warunkach permanentnego stresu 

oksydacyjnego wywołanego brakiem cytozolowej dysmutazy ponadtlenkowej (Sod1). W 

przypadku myszy „dzikich” zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy aktywnością 

czynnika NF-κB w wątrobie a poziomem metylacji DNA w tym narządzie. Korelacji takiej 

nie zaobserwowano u myszy pozbawionych Sod1 co prawdopodobnie świadczy o 

upośledzeniu mechanizmów regulacji procesów epigenetycznych przez czynnik NF-κB w 

warunkach permanentnego stresu oksydacyjnego. Efekt ten jest wyraźnie zależny od 

kontekstu komórkowego gdyż występował tylko w komórkach wątroby. 
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