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Boston, USA
06.2012- nadal Research Associate, Oddział Patologii, Szpital Brigham and Women’s
Boston, USA
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65,
poz.595 ze zm.)
a) Jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany:
„Aspekty medycyny translacyjnej w stwardnieniu guzowatym i pokrewnych guzach z

mutacjami w genach supresorowych TSC1 i TSC2 - od modeli zwierzęcych do terapii u
pacjentów”
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Chronologicznie od najnowszej publikacji:
[4.1.] Malinowska IAe, Lee Ne, Kumar V, Thiele EA, Franz DN, Ashwal S, Sagalowsky A,
DiMario Jr. FJ, Cutler D, Krueger D, Camposano S, Paolini J, Dabora SL. Similar trends in serum
VEGF-D levels and kidney angiomyolipoma responses with longer duration sirolimus treatment in
adults with tuberous sclerosis. PLoS One, 2013; 8(2):e56199
e
równoprawni pierwsi autorzy
IF: 4.411 , MNiSW: 32.0
Wkład habilitanta*: 25% (połowa z 50% jako równoprawny pierwszy autor)
współautorstwo w projekcie eksperymentów, przeprowadzenie części testów ELISA, analiza i
interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
[4.2.] Dickson MA, Schwartz GK, Antonescu CR, Kwiatkowski DJ, Malinowska IA. Extrarenal
perivascular epithelioid cell tumors (PEComas) respond to mTOR inhibition: Clinical and molecular
correlates. Int J Cancer 2013;132(7):1711-7.
IF: 5.444 , MNiSW:32.0 cytowania 1
Wkład habilitanta*: 35%
koncepcja pracy, projekt eksperymentów, przeprowadzenie testów genetycznych i barwień
immuhistochemicznych , analiza i interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
[4.3.] Yuan E, Tsai PT, Greene-Colozzi E, Sahin M, Kwiatkowski DJ, Malinowska IA. Graded loss
of tuberin in an allelic series of brain models of TSC correlates with survival, and biochemical,
histological and behavioral features. Hum Mol Genet 2012;21(19):4286-300.
IF: 7,636 , MNiSW: 32.0 , cytowania 4
Wkład habilitanta*: 20%
koncepcja pracy, projekt eksperymentów, hodowla nowych krzyżówek myszy, obserwacja kolonii
myszy, kolekcja materiałów histologicznych, przeprowadzenie genotypizacji, barwień
immuhistochemicznych, Western Blot’ów , hodowla neuronów, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu (równoczesne szkolenie E.Yuan- opiekun pracy licencjackiej)
[4.4.] Malinowska IA, Shepherd CW, Donnelly DE, Hardy R, Clarke R, Kwiatkowski DJ, Morrison
PJ. Leydig cell tumor of the testis in tuberous sclerosis: lack of second hit events. Oncologist
2012;17(7):927-9.
IF: 3,91 , MNiSW: 32.0 , cytowania 1
Wkład habilitanta*: 45%
projekt eksperymentów, przeprowadzenie testów genetycznych i barwień immuhistochemicznych ,
analiza i interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
[4.5.] Malinowska I, Kwiatkowski DJ, Weiss S, Martignoni G, Netto G, Argani P. Perivascular
epithelioid cell tumors (PEComas) harboring TFE3 gene rearrangements lack the TSC2 alterations
characteristic of conventional PEComas: further evidence for a biological distinction. Am J Surg
Pathol 2012; 36(5):783-784.
IF: 4,325 , MNiSW=32.0 , cytowania 3
Wkład habilitanta*: 50%
koncepcja pracy, projekt eksperymentów, przeprowadzenie testów genetycznych i barwień
immuhistochemicznych , analiza i interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
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[4.6] Auricchio Ne, Malinowska Ie, Shaw R, Manning BD, Kwiatkowski DJ. Therapeutic trial of
metformin and bortezomib in a mouse model of tuberous sclerosis complex (TSC).PLoS One 2012;
7(2):e31900.
e
równoprawni pierwsi autorzy
IF: 4.411 MNiSW: 32.0 , cytowania 4
Wkład habilitanta*: 25% (połowa z 50% jako równoprawny pierwszy autor)
współautorstwo w projekcie eksperymentów, ocena mikroskopowa guzów (scoring) i
przeprowadzenie barwień immuhistochemicznych , analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu
[4.7] Wagner AJ, Malinowska-Kolodziej I, Morgan JA, Qin W, Fletcher CD, Vena N, Ligon AH,
Antonescu CR, Ramaiya NH, Demetri GD, Kwiatkowski DJ, Maki RG. Clinical activity of mTOR
inhibition with sirolimus in malignant perivascular epithelioid cell tumors: targeting the pathogenic
activation of mTORC1 in tumors. J Clin Oncol 2010; 28(5):835-40.
IF:18.97 , MNiSW: 32.0 , cytowania 73
Wkład habilitanta*: 10%
współautorstwo w projekcie eksperymentów, przeprowadzenie testów genetycznych i barwień
immuhistochemicznych , analiza i interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
[4.8] Malinowska-Kolodziej I, Finlay G, Campbell G, Garcia-Moliner ML, Weinstein B, Doughty
CA, Qin W, Butterfield C, Short S, Seyama K, Kwiatkowski DJ. Lymphangioleiomyomatosis: cause
of a malignant chylous pleural effusion. J Clin Oncol 2010; 28(1):e4-6.
IF: 18.97 , MNiSW: 32.0 ,
Wkład habilitanta*: 25%
koncepcja pracy, współautorstwo w projekcie eksperymentów, hodowla komórkowa,
przeprowadzenie testów genetycznych i barwień immuhistochemicznych , analiza i interpretacja
wyników, przygotowanie manuskryptu
[4.9] Pollizzi K, Malinowska-Kolodziej I, Stumm M, Lane H, Kwiatkowski D. Equivalent benefit
of mTORC1 blockade and combined PI3K-mTOR blockade in a mouse model of tuberous sclerosis.
Mol Cancer 2009; 8: 38-47.
IF: 4.16 MNiSW: 32.0 , cytowania 29
Wkład habilitanta*: 15%
współautorstwo w projekcie eksperymentów, przeprowadzenie barwień immuhistochemicznych ,
analiza i interpretacja wyników, przygotowanie manuskryptu
*do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dołączono oświadczenia wszystkich
współautorów pracy, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie
IF sumaryczny = 72.264
Punktów MNiSW = 288
Liczba cytowań = 115
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b) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników oraz ich wykorzystania
Wstęp
Celem medycyny translacyjnej jest translacja, czyli przetłumaczenie i przeniesienie
najnowszych odkryć z poziomu molekularnego na poziom zastosowania w leczeniu pacjentów. Jest
to nowa dziedzina naukowa, wymagająca współpracy wielu dziedzin, by odkrycia dokonane w
laboratoriach w ramach badań podstawowych znalazły faktyczne zastosowania kliniczne. Wymaga
ona komunikacji i wymiany poglądów pomiędzy naukowcami i lekarzami praktykami. Stanowi ona
podłoże dla rozwoju coraz chętniej promowanych pojęć: terapii celowanej (ang. targeted therapy)gdzie zastosowanie leku jest warunkowane poznaniem mechanizmu jego działania, a także w
przyszłości terapii indywidualnej (ang. personalized medicine)- gdzie zastosowanie leku
odpowiadałoby indywidualnemu profilowi molekularnemu pacjenta (określonemu poprzez
genetykę/genomikę, proteomikę, metabolomikę, immunomikę).
W szpitalu Brigham and Women’s w Bostonie istnieje oddział Medycyny Translacyjnej,
gdzie pracowałam przez 5 lat w laboratorium Profesora Davida Kwiatkowskiego.
W moim autoreferacie do stopnia doktora habilitowanego postaram się przedstawić koncepcję
medycyny translacyjnej na przykładzie badań nad stwardnieniem guzowatym i innymi schorzeniami
z aberracjami w zakresie genów supresorowych TSC1/TSC2.
Zespół stwardnienia guzowatego (tuberous sclerosis complex –TSC) jest chorobą genetyczna
która może obejmować wiele układów i przebiegać ze zmianami typu hamartoma rozwijającymi się
w obrębie skóry, mózgu, siatkówki, serca, nerek i płuc. Najczęściej zmiany te mają charakter
rozrostu nie-nowotworowego lub nowotworów łagodnych. Częstość występowania zespołu określa
się na około 1:10000 (1:6800 w populacji dziecięcej).
Nasilenie zmian i objawów jest różne, bardzo indywidualne dla każdego pacjenta. Największa
śmiertelność występuje z powodu zmian w mózgu i następowej padaczki; zmiany w nerkach mogą
prowadzić do krwotoków wewnętrznych; zmiany w płucach prowadzą do przewlekłego pogarszania
funkcji oddechowych często ostatecznie ze wskazaniem do transplantacji płuc.
Kryteria
diagnostyczne oparte są na występowaniu wspólnie różnych manifestacji klinicznych w ramach
zespołu. W 1998 roku ustalono konsensus w tym zakresie- tzw. kryteria Roach’a (w załączonej
tabeli).
Objawy duże
Angiofibroma twarzy lub płaskie włókniaki
czoła
Atraumatyczne włókniaki paznokci
Znamiona bezbarwne (>3)
Ogniska skóry szagrynowej
Guzki korowe mózgu
Guzki
okołokomorowe,
podwyściółkowe
mózgu
Gwiaździak olbrzymiokomórkowy
Mnogie hamartoma siatkówki
Rhabdomyoma serca

Objawy małe
Mnogie ubytki szkliwa
Polipy odbytu
Torbiele kości
Ogniska migracji istoty białej mózgu
Włókniaki dziąseł
Hamartoma o pozanerkowej lokalizacji
Zmiany w siatkówce oka
Zmiany skórne typu “confetti”
Mnogie torbiele nerek
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Lymphangioleiomyomatoza płuc (LAM)
Angiomyolipoma nerek (AML)
Pewne rozpoznanie TSC: 2 duże objawy (ale gdy LAM i AML razem, musza być inne objawy
dodatkowo) lub 1 duży i 2 małe objawy
Rozpoznanie prawdopodobne TSC: 1 duży objaw i 1 mały objaw
Możliwe rozpoznanie TSC: 1 duży objaw, lub 2 lub więcej małych objawów
Tabela za: Roach ES, Gomez MR, Northrup H: Tuberous sclerosis complex consensus conferece: revised clinical diagnostics criteria.
J Child Neurol 1998; 13: 24-628. Zmodyfikowana wg: Domańska-Pakieła D, Kotulska K, Jóźwiak S: Stwardnienie guzowate postępy
w diagnostyce i leczeniu. Neurologia dziecięca 2008; 17(33): 11-22.

Choroba może być dziedziczona autosomalnie dominująco, ale większość przypadków nie ma
historii rodzinnej tylko powstaje w wyniku mutacji sporadycznych (de novo). U podłoża choroby
leży mutacja w genach supresorowych (anty-onkogenach) TSC1 (chr.9q34; odkryty przez Profesora
Kwiatkowskiego z zespołem w 1992 roku) lub TSC2 (chr.16p13).
Utrata jednego z białek kodowanych przez te geny odpowiednio hamartyny (TSC1) lub
tuberyny (TSC2), powoduje zaburzenie tworzenia przez nie kompleksu. Brak tego kompleksu
aktywuje szlak sygnałowy mTOR (mammalian target of rapamycin= ssaczy cel dla rapamycyny).
mTOR to białko tworzące w komórce dwa funkcjonalne kompleksy: mTORC1 (mTOR complex1) i
mTORC2 (mTOR complex2). mTORC1 bierze udział we wzroście komórki, translacji białek, jest
wrażliwy na lek rapamycynę. Natomiast mTORC2 reguluje funkcję cytoszkieletu oraz wpływa na
szlak AKT. W wyniku aktywacji szlaku mTOR dochodzi do postępu cyklu komórkowego,
proliferacji i angiogenezy. Mutacje w TSC2 są częściej spotykane niż w TSC1 u pacjentów z
zespołem stwardnienia guzowatego, i towarzyszy im bardziej poważny rozwój choroby. Podobnie
różne rodzaje mutacji (delecje, insercje, zmiany sensu) prowadzą do różnego stopnia nasilenia
objawów: od łagodnych zespołów subklinicznych do poważnych zespołów z wczesną
śmiertelnością. Przyczyna tych zjawisk nie jest do końca poznana. Według teorii Knudsena musi
wystąpić utrata heterozygotyczności (loss of heterozygosity= LOH) czyli utrata obu alleli genu
supresorowego by rozwinęła się zmiana patologiczna narządu. W zespole rodzinnym (1/3
przypadków) utrata pierwszego allela jest dziedziczona (mutacja germinalna), natomiast w
sporadycznym obie mutacje następują z życiu osobniczym.
Należy odróżnić również grupę nowotworów pochodzenia mezenchymalnego zwanych
PEComa (perivascular epithelioid cell tumor), ale które mogą występować sporadycznie w populacji
(nie tworząc zespołu TSC). W guzach tych występują mutacje somatyczne. Według klasyfikacji
histologicznej zalicza się do tej grupy guzów również część zmian obserwowanych w stwardnieniu
guzowatym- angiomiolipoma nerek i lymphangioleiomyomatozę płuc, jak i również inne nie
związane z TSC np. guz jasnokomórkowy (ang. clear-cell sugar tumor), w tym także guzy złośliwe
(z przerzutami).
W przypadku rzadkiego schorzenia o podłożu genetycznym, jakim jest stwardnienie
guzowate, postęp jaki nastąpił od odkrycia genów, identyfikacji mechanizmu ich działania do prób
klinicznych leków u pacjentów w bardzo krótkim czasie jest imponujący. Onkolodzy spotykający
przypadki PEComa tkanek miękkich, próbują też zastosować lekcję wziętą z TSC.
Ciągle jednak jest wiele pytań bez odpowiedzi. Częściowo starałam się na nie odpowiedzieć w
moich badaniach na modelach zwierzęcych TSC oraz molekularnych badaniach materiałów od
pacjentów z TSC i sporadycznymi PEComa.
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Cele badawcze, wyniki i ich zastosowanie
Moje badania na modelach zwierzęcych stwardnienia guzowatego TSC miały służyć między
innymi określeniu udziału częściowej utraty genu/allela w stopniu rozwoju objawów i zmian [4.3.],
oraz jako niezbędny element przedklinicznych prób potencjalnych leków [4.6.; 4.9.].
[4.3] Ponieważ stwardnienie guzowate jest w znacznej mierze zaburzeniem neurorozwojowym z
szczególnie nasilonymi objawami mózgowymi z powodu mutacji w genach TSC1 lub TSC2, trwają
poszukiwania idealnego neurologicznego modelu zwierzęcego. Grupa pod kierownictwem
Prof.Kwiatkowskiego opisała już kilka modeli, ale głównym ich mankamentem było krótkie
przeżycie zwierząt, i brak możliwości oceny behawioralnej. Ja uczestniczyłam w generacji
krzyżówek i opracowaniu charakterystyki nowego modelu mózgowego myszy przy użyciu
warunkowych (c=conditional ang.) alleli: hipomorficznego z delecją eksonu 3 (del3; pełny opis w
poz.18 załącznik nr 5) oraz kompletnego knock-outu (k) Tsc2 w kombinacji z specyficznym dla
neuronów allelem cre rekombinazy aktywowanej przez ekspresję Synapsyny I (SynIcre).
Przetestowaliśmy krzyżówki serii alleli w kombinacji: homozygotycznej warunkowych alleli
hipomorficznych (Tsc2(c-del3/c-del3)SynICre(+)) oraz heterozygotycznej knock-out/warunkowy
allel hipomorficzny (Tsc2(k/c-del3)SynICre(+)) w których uzyskaliśmy stopniową redukcję ekspresji
Tsc2 w neuronach ośrodkowego układu nerwowego in vivo. Myszy te wykazywały progresję
fenotypu neurologicznego z nasileniem kyfozy piersiowej, patologicznego przywiedzenia tylnych
kończyn, zwiększoną śmiertelnością, powiększeniem mózgu i komórek kory mózgowej, które
korelowały ze stopniem redukcji ekspresji Tsc2 w dwóch grupach. Obydwa modele wykazywały
zaburzenia zachowania w testach na lęk, interakcję społeczną, uczenie się, które również korelowały
z poziomem białka Tsc2. To po raz pierwszy opisane zmiany behawioralne u zwierząt
porównywalne ze spektrum zaburzeń autystycznych u pacjentów z TSC. Obserwacje nasze dowiodły
ze istnieją stopniowe biochemiczne, komórkowe i kliniczne efekty które są proporcjonalne do
zakresu redukcji ekspresji Tsc2 w neuronach. Sugeruje to, że niektórzy pacjenci mogą
charakteryzować sie łagodniejszymi objawami stwardnienia guzowatego w związku ze stałą
utrzymującą się ekspresją funkcjonalnego białka na niskim poziomie z ich zmutowanego allelu
(szczególnie w mutacja typu zmiany sensu, ang. missens). Nasze wyniki dodatkowo podpowiadają
potencjalną korzyść jaką mogłoby przynieść zastosowanie kliniczne strategii podwyższających
ekspresję TSC2 z allelu dzikiego (nie zmutowanego) nawet na średnim poziomie. Ten projekt
badawczy ten był równocześnie projektem dydaktycznym, gdyż część badań była wykonana przez
studentkę Elizabeth Yuan w ramach jej pracy licencjackiej w Boston College po szkoleniu przeze
mnie i pod moja stałą opieką naukową.
[4.6] W stwardnieniu guzowatym u ludzi występują liczne guzy z rodziny hamartoma w różnych
narządach. U myszy podobnie jak u ludzi kompleks białek Tsc1/Tsc2 reguluje stan aktywacji ścieżki
komórkowej mTORC1. W modelu zwierzęcym myszy heterozygotyczne Tsc2(+/-) rozwijają
nerkowe gruczolaki cystadenoma o powiększających się z czasem rozmiarach. Zarówno bortezomib
(inhibitor proteasomu/degradacji białek komórkowych) jak i metformina (agonista AMPK) zostały
zaproponowane jako potencjalne leki w terapii TSC. Zbadaliśmy wpływ terapii bortezomibem przez
1 miesiąc, oraz 4-miesięczną terapię metforminą u myszy Tsc2(+/-). Wyniki porównywaliśmy do
terapii placebo (roztwór płynu/podłoża dla leków) oraz do terapii rapamycyną (inhibitor mTORC1)
przez 1 miesiąc. Użyliśmy pomiarów objętości guzów w nerkach obliczonych z parametrów
dostępnych na przekrojach preparatów parafinowych, w celu oceny efektów działania leków.
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Średnia objętość guzów w nerce była obniżona o 99% u myszy którym podawaliśmy rapamycynę
(p = 0.0004). Natomiast ani w kohorcie z bortezumibem, ani w kohorcie z metformina nie
zaobserwowaliśmy znaczącej redukcji objętości guzów. Badania biochemiczne potwierdziły, że
bortezomib i metformina osiągnęły spodziewane efekty farmakodynamiczne. Wyniki sugerują że te
dwa leki raczej nie przyniosą zadowalających efektów w leczeniu hamartoma w stwardnieniu
guzowatym i innych pokrewnych zmianach.
[4.9] Utrata TSC1 lub TSC2 w TSC hamartomas prowadzi do aktywacji mTORC1 i supresji AKT.
Niemniej jednak najnowsze doniesienia świadczą, że inhibicja mTORC1 za pomocą RAD001 (=
everolimus, analog rapamycyny) prowadzi do zwrotnej aktywacji AKT, która może chronić guzy
przed indukowaną lekiem śmiercią komórki. W tym projekcie chcieliśmy zbadać potencjalną
korzyść inhibicji sygnałów zarówno mTOR oraz AKT w modelu mysim TSC, używając
podwójnego inhibitora katalitycznego klasy I PI3K (kinazy 3-fosfatydyloinozytolu ) oraz mTOR o
nazwie NVP-BEZ235. Zastosowaliśmy karcinogenny ENU (ang.ethylnitrosourea; etylo-nitrozomocznik) by przyspieszyć rozwój guzów nerek u Tsc2(+/-) myszy. Zarówno RAD001, jak i NVPBEZ235 miały porównywalny efekt na supresję rozwoju guzów w ciągu 4 tygodni stosowania, z
99% redukcją masy guzów. Wyraźna redukcja w aktywacji mTORC1, indukcja zatrzymania cyklu
komórkowego, aczkolwiek brak apoptozy była widoczna u myszy którym podawano jeden lub drugi
lek. Niemniej jednak gdy którykolwiek z nich zaprzestaliśmy podawać natychmiast następował
wzrost guzów z silną proliferacją. Podsumowując obydwie strategie- blokada tylko mTORC1 jak i
kombinacja blokady PI3K-mTOR doprowadza do supresji wzrostu guzów, ale nie do ich
całkowitego zaniku w tym modelu. Praca ta powstała przy współpracy z firmą farmaceutyczną
Novartis, która udostępniła NVP-BEZ235. Ponieważ dołączyłam do projektu w czasie gdy
większość eksperymentu na zwierzętach była już zakończona, zajmowałam się głównie
opracowaniem histologicznym preparatów nerek i immunohistochemią (IHC). Opracowałam
udoskonalony protokół IHC wykrywający reakcję z fosforylowanym białkiem rybosomalnym S6
(efektorem mTOR), który był następnie wykorzystywany przeze mnie i innych członków
laboratorium w innych projektach na materiale zwierzęcym, jak i ludzkim.
Moje badania translacyjne na tkankach ludzkich z zaburzeniami TSC1/2 obejmowały bardzo
zróżnicowane cele naukowe. Wśród nich było potwierdzenie utraty heterozygotyczności w guzie
jądra u pacjenta z TSC [4.4.], ale także ocena diagnostycznego znaczenia płynu opłucnowego u
pacjentki z lyphangioleiomyomatozą płuc [4.8]. Szczególnie zainteresowała mnie też
charakterystyka molekularna sporadycznych zmian typu PEComa, z potencjalnym określeniem
rozwoju guzów/choroby oraz przewidywaniem odpowiedzi na leki na podstawie wykrytej mutacji
[4.2, 4.5; 4.7.]. W tych badaniach głównie wykorzystywałam izolację DNA z preparatów
parafinowych, z sekwencjonowaniem sangerowskim, i elektroforezą kapilarową amplikonów genów
TSC1/2 oraz ich mikrosatelitów, oraz immunohistochemię z przeciwciałami dla fosforylowanego
białka S6 (białko rybosomalne, substrat w szlaku mTOR) oraz dla tuberyny. Zostałam zaproszona
również do grupy badawczej pod kierownictwem doktor Sandry Dabory w wieloośrodkowej próbie
leczenia rapamycyną pacjentów z TSC oraz monitorowania jego efektów za pomocą markera
VEGF-D w surowicy krwi [4.1].
[4.4] Guzy jąder nie należą do kanonu dużych i małych objawów diagnostycznych TSC (patrz
tabela wcześniej). W trakcie rozmów zakuluarowych na jednej z konferencji TSC lekarze z Anglii
zwrócili się do Profesora Kwiatkowskiego i do mnie w celu wyjaśnienia czy u ich pacjenta guz jądra
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z komórek Leydiga był częścią zespołu czy tylko przypadkowo współistniał z TSC. Pośrednio
oznaczało to poszukiwanie potwierdzenia drugiej mutacji TSC1- utraty heterozygotyczności w
zmianach patologicznych. Barwienie na tuberynę było pozytywne (tuberyna jest stabilna w
kompleksie z hamartyną), natomiast brak było aktywacji mTOR- białko fosfo-S6 ujemne. Dotąd nie
wykryto korelacji/częstszego występowania guzów jąder w TSC, i również w badaniu tego
przypadku potwierdziliśmy że rzeczywiście nie istniała taka współzależność.
[4.8] Moje szczególne zainteresowanie wzbudziła rzadka jednostka chorobowa występująca w TSC
(10%), ale także sporadycznie- lymphangioleiomiomatoza (LAM). Występuje ona prawie tylko u
kobiet w wieku rozrodczym. Pacjentki zgłaszają się najczęściej z objawami trudności w oddychaniu,
lub od razu z odmą z powodu pęknięcia pęcherza rozedmowego. Morfologicznie w płucach
występuje komponenta rozrostowa w postaci małych (do 1mm) guzków z komórek LAM i sieci
naczyń limfatycznych. Towarzyszy im zagadkowe powstawanie licznych cyst w miejscu
pęcherzyków oddechowych, co prowadzi do zmniejszenia powierzchni oddechowej wymiany
gazów, oraz może prowadzić do rozedmy i odmy opłucnowej. Pacjentki wraz z rozwojem choroby
muszą otrzymywać terapię wspomagającą tlenem, a ostatecznie przeszczep płuc. Zaburzenia w
krążeniu limfy/chłonki (prawdopodobnie przez zaczopowanie naczyń limfatycznych komórkami
LAM) powodują powstawanie wysięku płynu limfatycznego do jamy opłucnowej, a często też do
jamy brzusznej, co dodatkowo pogarsza warunki oddechowe. Nakłucie przez lekarza i odbarczenie
płynu poprawia stan pacjentek, ale często musi być powtarzane wielokrotnie. Próbuje się
operacyjnego zamknięcia przecieku z naczyń limfatycznych w jamie brzusznej. Istnieją doniesienia
o zmniejszeniu produkcji płynu u pacjentek stosujących terapię rapamycyną. Publikacja w Journal of
Clinical Oncology (IF=18.97! oficjalne czasopismo American Society of Clinical Oncology)
pozwoliła nam przypomnieć środowisku lekarskiemu o istnieniu tej rzadkiej jednostki, w przypadku
obserwacji „złośliwego” płynu opłucnowego dla diagnostyki różnicowej. Dzięki współpracy z
fundacjami wspomagającymi pacjentów i badania naukowe: LAM Treatment Alliance w Bostonie i
LAM Foundation w Cincinnati, udało się w mi zgromadzić liczne próbki płynu opłucnowego od
pacjentów z LAM i przeanalizować ich skład komórkowy oraz zachowanie subpopulacji
komórkowych – komórek LAM i komórek śródbłonka limfatycznego. Przypadek pacjentki opisany
w [4.8.] jest sztandarowym przykładem takiej analizy. Płyn limfatyczny z opłucnej został
przekazany do moich rąk dzięki współpracy lekarza prowadzącego doktor Geraldine Finlay z Tufts
Medical Center (Boston). Dzięki bardzo szybkiemu transportowi z centrum medycznego do
laboratorium, komórki były w bardzo dobrym stanie i nawet udało się założyć krótkoterminową
hodowlę komórkową w celu dokładnej ich charakterystyki. Hodowla in vitro miała zastąpić brak
modelu zwierzęcego LAM. Okazało się jednak, że komórki LAM ulegają procesowi starzenia (ang.
senescence) w warunkach hodowli, a endotelium limfatyczne rozrasta się w sposób nieograniczony.
Potwierdziłam występowanie markerów mięśniowych - alfa-aktyny mięśni gładkich (SMA; ang.
smooth muscle actin) oraz melanocytowych (HMB45) w komórkach LAM, oraz markerów
limfatycznych endotelium LYVE1 i PROX1. Badanie genetyczne z wykorzystaniem MLPA
(ang.multiple ligation dependent probe amplification) zależnej od ligacji mutipleksowej amplifikacji
wykazało delecję jednej kopii genu TSC2 u tej pacjentki. Nie udało się określić utraty
heterozygotyczności z powodu domieszki komórek „normalnych”- głównie limfocytów w płynie.
Inne przypadki obserwacji płynów (>27 pacjentek) i prób hodowli przedstawiłam na licznych
konferencjach i seminariach (dostępne jest jedno nagranie video w internecie z LAM Treatment
Alliance Seminar Series 2009- patrz załącznik nr 6 Konferencje, poz.8).
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[4.7.] Rodzina mezenchymalnych guzów perivascular epithelioid cell tumors (PEComas)
zbudowanych z przynaczyniowych komórek nabłonkowatych (epitelioidnych), jest połączona
wspólnym mechanizmem aktywacji szlaku sygnałowego mTOR, oraz wykazywaniem markerów
mięśniowych i melanocytowych. Nie ma znanej efektywnej terapii w PEComa, i molekularna
patofizjologia zaburzonego sygnału mTOR stała się podstawą do prób terapii celowanej. Doktor
Andrew Wagner z Instytutu Onkologii Dana Farber w Bostonie zastosował doustny mTOR inhibitor
rapamycynę (sirolimus) u trzech pacjentów z przerzutowymi PEComa- guzy pierwotne były
zlokalizowane w przestrzeni zaotrzewnowej, nerce i macicy. Pacjenci zgodzili się na retrospektywne
zebranie ich danych medycznych i analizę archiwalnych guzów zatopionych w parafinie. Odpowiedź
na leczenie była określona na podstawie tomografii komputerowej. Doktor Wagner poprosił nasze
laboratorium o analizę molekularną guzów. Guzy badaliśmy pod względem aktywacji mTORC1 za
pomocą immunohistochemii oraz testów genetycznych zmian w kierunku mutacji w TSC1 lub TSC2.
Radiograficzna odpowiedź była widoczna u wszystkich pacjentów w tomografii „po leczeniu”.
PEComas wykazały utratę ekspresji hamartyny (białka TSC2) i podstawową (przed leczeniem)
aktywację mTORC1-pozytywne pS6 (fosforylowane białko S6). Homozygotyczna utrata TSC1
została wykryta w jednym guzie w tej grupie za pomocą MLPA oraz FISH (ang. fluorescent in situ
hybridisation). Inhibicja mTORC1 przemawia za racjonalnym wykorzystaniem w terapii celowanej
w PEComa. Poza podobieństwem innych cech wspólnych, aktywność kliniczna sirolimusa w
PEComa dodatkowo łączy je z innymi nowotworami związanymi ze stwardnieniem guzowatym.
[4.2.] Zachęcające wyniki doktora Wagnera skłoniły do prób zastosowania inhibitorów mTORC1 w
perivascular epithelioid cell tumors (PEComas) w Sloan Kettering Memorial Cancer Center w
Nowym Jorku przez doktora Marka Dicksona. Lekarz ten znając już doświadczenie naszego
laboratorium z tego typu guzami prosił nas również o analizę molekularną. Poprosił mnie o
kierowanie pracami, instrukcje dotyczące tkanek do badania i wykonanie testów, a także przegląd
dotąd opublikowanych podobnych przypadków. Inhibitory mTORC1 (sirolimus, everolimus)
zastosowano u 5 kolejnych pacjentów z pozanerkowymi nie-płucnymi PEComa (2- zaotrzewnowe,1jelito cienkie, 1- wątroba, 1- nadnercza) obserwowanymi w jednej instytucji. Stwierdzono trzy
całkowite odpowiedzi (CR=complete response), jedną częściową (PR=partial response) i jeden
przypadek progresji choroby. Moje badania molekularne guzów wykazały zmiany somatyczne w
genie TSC2 u 4 z tych pacjentów. Translokacja TFE3 (patrz 4.5. dalej) została wykluczona w
przypadku opornym na leczenie. Przegląd wszystkich przypadków opublikowanych w czasopismach
indeksowanych oraz w tej pracy, wskazuje ze jak dotąd zaobserwowano częściową lub całkowita
odpowiedz w 6 z 11 PEComas, 5 z 6 z pełną odpowiedzią. To podkreśla zdolność do trwałego, ale
nie zawsze kompletnego zahamowania aktywności mTOR w leczeniu PEComas. Przegląd
przypadków zamieszczony w formie tabeli w publikacji jest szczególnie cenny ze względu na
rzadkie występowanie tych guzów, i brak możliwości przeprowadzenia na większą skalę
randomizowanej próby klinicznej.
[4.5] W 2010 roku Profesor Pedram Argani z John Hopkins University (Baltimore) ze
współpracownikami opisał w zakresie PEComa podgrupę charakteryzującą się odrębnymi cechami:
młody wiek pacjentów, brak związku z zespołem stwardnienia guzowatego, pęcherzykowa
architektura zmian, brak markerów mięśniowych, silnie dodatni TFE3 w jądrach komórkowych.
Odkryli oni korelację tych zmian z translokacjami genu TFE3 (ang. transcription factor E3; czynnik
transkrypcyjny E3 typu helisa-pętla-helisa)*. Nawiązałam kontakt z zespołem Profesora Arganiego
w celu określenia czy są to klasyczne PEComa z anomaliami w TSC1 lub TSC2 czy osobna grupa.
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Przeanalizowałam „na ślepo” 11 zmian przysłanych do laboratorium, w tym znalazłam 4
odbiegające od innych, i potwierdziłam że 4 zmiany opisane w jego publikacji jako wariant z
translokacja TFE3 nie wykazują zmian w zakresie TSC1/2 i aktywacji mTOR. Publikacja tych
wyników ma nie tylko znaczenia dla klasyfikacji histopatologicznej zmian, ale istotnie będzie
wpływać na leczenie tych przypadków, gdyż można przewidzieć brak odpowiedzi na inhibitory
mTORC1.
* Argani P, Aulmann S, Illei PB, Netto GJ, Ro J, Cho HY, et al. A distinctive subset of PEComas harbors TFE3 gene fusions. The
American Journal of Surgical Pathology. 2010; 34:1395-406.

[4.1.] Postanowiłam włączyć również w cykl publikacji do wszczęcia postępowania habilitacyjnego
doświadczenie, do którego zostałam zaproszona przez kierownika zaprzyjaźnionego laboratorium,
również w Oddziale Medycyny Translacyjnej BWH, doktor Sandrę Daborę po odejściu z jej
laboratorium Nancy Lee (gdyż rozpoczęła ona studia medyczne na University of Massachusetts; w
publikacji równoprawny pierwszy autor). Doktor Dabora oddała w moje ręce analizę post hoc
wieloośrodkowej próby klinicznej określającej efektywność sirolimusa w angiomyolipomas nerek
związanych z TSC lub TSC/LAM. Wstępnie wykazano podwyższony poziom w VEGF-D (ang.
vascular endothelial growth factor D; naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu D) w surowicy
który koreluje z rozmiarem guzów nerek typu angiomyolipoma na początku, i spadek VEGF-D po
12 miesiącach leczenia sirolimusem u dorosłych ze stwardnieniem guzowatym (TSC).*
By dokładniej określić użyteczność monitorowania długoterminowego poziomu VEGF-D w
surowicy, dokonaliśmy dalszego pomiaru po 24 miesiącach obserwacji. Chcieliśmy porównać
poziom VEGF-D w dwóch grupach po 24 miesiącach: u pacjentów którzy dalej stosowali sirolimus
po 12 miesiącach lub którzy zaprzestali terapię po 12 miesiącach (ON lub OFF). Poziom VEGF-D w
surowicy był mierzony metodą ELISA. Dorośli uczestnicy byli zrekrutowani z sześciu klinik w USA
(5 klinik TSC i 1 klinika urologii). 28 pacjentów ukończyło pełne 24 miesiące badań, z tego 18
próbek surowicy było dostępnych w 24tym miesiącu. Porównywaliśmy procent zmiany w poziomie
VEGF-D (wartości podstawowe w porównaniu do miesiąca 24) u pacjentów z dwóch grup. W 24
miesiącu, VEGF-D poziom spadł o 67% w porównaniu do wyników początkowych (do 787 ± 426
pg/ml) w grupie ON, względem spadku o 13% (do 2971 ± 4014 pg/ml) w grupie OFF (p=0.013,
Mann-Whitney test). Podobny trend zaobserwowaliśmy we wzroście nerkowych angiomyolipoma,
ale nie w testach funkcjonalnych/oddechowych płuc. Monitorowanie poziomów VEGF-D w
surowicy może być użyteczne dla oceny odpowiedzi na leczenie sirolimusem i koreluje z wzrostem
nerkowych angiomyolipoma u pacjentów z TSC, wymaga jednak potwierdzenia na większej grupie
pacjentów. Dodam tylko, że test na VEGF-D został już zatwierdzony jako test diagnostyczny w
LAM, na podstawie dużej próby klinicznej MILES (Multicenter International LAM Efficacy of
Sirolimus Trial) przeprowadzonej pod kierownictwem Profesora McCormacka u 89 pacjentek z
zaawansowaną postacią LAM.**
*Dabora SL, Franz DN, Ashwal S, Sagalowsky A, DiMario FJ, Jr., et al. Multicenter phase 2 trial of sirolimus for tuberous sclerosis:
kidney angiomyolipomas and other tumors regress and VEGF- D levels decrease. PLoS One 2011; 6: e23379.
**McCormack FX, Inoue Y, Moss J, Singer LG, Strange C, et al. Efficacy and Safety of Sirolimus in Lymphangioleiomyomatosis. N
Engl J Med.2011; 364:1595-1606.

Podsumowanie
Na przykładzie kilku prac z mojego dorobku po uzyskaniu stopnia doktora starałam się
pokazać, że w medycynie translacyjnej istotna jest dostępność modeli in vitro (hodowle komórkowe)
i in vivo (modele zwierzęce), oraz dostępność przypadków klinicznych. Obydwa te elementy są
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szczególnie trudne do osiągnięcia w rzadkich chorobach takich jak stwardnienie guzowate i
pokrewne guzy PEComa. Dlatego liczy się współpraca naukowców w laboratorium i lekarzy przy
łóżku pacjenta. Bez tego nie można potwierdzać odkryć laboratoryjnych na pacjentach, oraz
stosować ich w nowych technikach diagnozowania oraz w terapii.
Pisownia skrótów w tekście zgodna z międzynarodową nomenklaturą genetyczną:
TSC – zespół stwardnienia guzowatego
TSC1, TSC2 - geny u człowieka;
TSC1, TSC2- białka u człowieka (też odpowiednio: hamartyna, tuberyna)
Tsc1, Tsc2 - geny u myszy;
Tsc1, Tsc2- białka u myszy
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Poza omówionym powyżej cyklem 9 publikacji wybranych jako podstawa ubiegania się o
stopień doktora habilitowanego (łączna wartość IF= 72.264), mój dotychczasowy dorobek obejmuje
20 innych publikacji o łącznej wartości IF= 52.345 (w tym 11 prac oryginalnych po uzyskaniu
stopnia doktora) oraz 24 doniesienia prezentowane na międzynarodowych i krajowych
konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych. Jestem również współautorem jednej pozycji
książkowej i jednego rozdziału w książce w języku polskim; oraz dwóch rozdziałów w obszernej
monografii w języku angielskim.
Spis publikacji w języku polskim i angielskim znajduje się odpowiednio w załącznikach 4 i 5
IF sumaryczny wszystkich publikacji= 124.609
, IF po doktoracie = 120.095
Punktów MNiSW = 678
, po doktoracie= 558
Wg Google scholar citations Liczba cytowań = 310 (po doktoracie= 290)
Index Hirscha= 8
Wg Web of Science (Thomson Reuters) Liczba cytowań = 195 (bez auto-cytowań = 183)
Index Hirscha= 7
Krótkie omówienie tematyki pozostałych publikacji.
Zanim podjęłam prace w Katedrze Fizjologii ŚUM, jako studentka medycyny odbyłam
praktyki na oddziałach okulistyki w Granadzie (Hiszpania, 2000) i w Bolonii (Włochy, 2001).
Pracowałam też naukowo w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Okulistyki w Katowicach,
co zaowocowało artykułem o niedowidzeniu w czasopiśmie dla pacjentów i rozdziałem w książce na
temat ozonoterapii w okulistyce. [załącznik nr 4, poz.2 i książki-poz.2]
Od początku mojej pracy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii ŚUM w 2002 roku, włączyłam
się w prace dotyczące regeneracji nerwów obwodowych oraz prób stymulacji regeneracji w
ośrodkowym układzie nerwowym w modelach zwierzęcych. Również w mojej pracy doktorskiej
(2007) zajęłam się tą tematyką, opisując wpływ estrogenów i wszczepów nerwów obwodowych na
neurogenezę w hipokampie u dorosłych szczurów. Jestem autorem pracy przeglądowej,
współautorem wielu prac oryginalnych i doniesień zjazdowych w tym zakresie. [ załącznik nr 4
poz.1; załącznik nr 5 poz.14,21-24,26; załącznik nr 6 poz.14-17, 20-22, 24]
Współpraca Katedry Fizjologii z klinicystami-neurologami i neurochirurgami prowadziła do
wspólnych publikacji z tych dziedzin [ załącznik nr 5 poz.16,25]. Szczególne nasze zainteresowanie
12

wzbudziły rzadkie guzy szyszynki- pineoblastoma/pineocytoma. Profesor Marek Madera z Kliniki
Neurochirurgii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zebrał przypadki tam też
operowane do analizy. Zespół z Katedry Fizjologii ŚUM zajął się charakterystyką tych zmian. Był to
istotny dla mnie nurt badań, gdzie zaznaczyłam swój wkład w immunohistochemii na tych guzach
oraz ich analizie w mikroskopie konfokalnym (w tym czasie opiekowałam się całą pracownią
mikroskopową). Zaowocowało to publikacjami artykułów [załącznik nr 5 poz.9,13,23], i
doniesieniem zjazdowym [załącznik nr 6 poz.23]. W tym roku (2013) ukazała się obszerna
monografia redagowana przez M.A.Hayata o guzach ośrodkowego układu nerwowego: Tumors of
The Central Nervous System, zawierająca w tomie 10 dwa rozdziały z tej tematyki których jestem
współautorem- Rozdział 4. Pineal parenchymal tumors: immunohistochemistry oraz Rozdział 5.
Pineal parenchymal tumors: diagnostics and prognosis. Pozycję publikuje wydawnictwo Springer w
wersji drukowanej i online w wersji elektronicznej [załącznik nr 6-książki].
W tym samym czasie zawiązały się współprace z zakresu innej tematyki, głównie dzięki
dostępności w Katedrze Fizjologii narzędzi laboratoryjnych: ELISA i mikroskopu konfokalnego.
Analizą taką posłużyłam pracom z innych oddziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach- Kliniki Psychiatrii w Katowicach-Ochojcu w zakresie oznaczenia markera w anoreksji
[załącznik nr 5 poz.19] , oraz Katedry Biologii i Genetyki Medycznej/ Katedry Histologii- w
zakresie obrazowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) [załącznik nr 5 poz.20]publikacja i 2 zjazdy [zał.nr 6 poz.18, 19].
We wrześniu 2007 roku dołączyłam do laboratorium Profesora Davida Kwiatkowskiego w
Oddziale Medycyny Translacyjnej Szpitala Brigham and Women’s w Bostonie (USA), gdzie poza 9
pracami wokół tematyki stwardnienia guzowatego wybranymi do habilitacji, opublikowałam wraz z
zespołem 4 prace z zakresu modeli zwierzęcych TSC [załącznik nr 5 poz.7,11,15,18] i genetyki TSC
u człowieka [załącznik nr 5 poz.8]. Doniesienia z tej tematyki prezentowałam na wielu
konferencjach i seminariach [załącznik nr 6 poz.1-13] . Niestety nie zdołałam ukończyć jednego
projektu (zmiana wizy imigracyjnej) – wykonanie własnego modelu myszy transgenicznej z
zastosowaniem metod klonowania i hybrydyzacji homologicznej w komórkach embrionalnych.
Miały to być modele imitujące dwie mutacje typu zmiany sensu z łagodnym przebiegiem
neurologicznym u pacjentów z TSC. Wiem, że nowy personel w zespole Profesora Kwiatkowskiego,
kontynuuje ten, jak i parę moich projektów związanych z LAM. Spodziewam się, że ostateczne
wyniki zostaną niebawem opublikowane z uwzględnieniem mojego współautorstwa.
Oczekujące na publikację i w przygotowaniu są 3 inne badania na modelach zwierzęcych (w
tym jeden nowy model mezotelioma- międzybłoniaka) , z moim współudziałem głównie w zakresie
histologii i immunohistochemii [załącznik nr 5 – poz.na końcu].
W 2012 roku przeniosłam się do pracy w Oddziale Patologii Szpitala Brigham and Women’s
w Bostonie (USA), z równoczesnym awansem z Research Fellow na stopień Research Associate w
Harvard Medical School (szpital jest afiliowany przy tym ośrodku akademickim). Pracuje na
stanowisku konsultacyjnym Pathology Research Navigator istotnym dla organizacji, oszacowania
potrzeb w zakresie patologii i badań molekularnych istotnych dla prób klinicznych nowych leków
przeciwnowotworowych w Instytucie Onkologii Dana Farber (DFCI- Dana Farber Cancer Institute).
W Instytucie Onkologii Dana Farber uczestniczę w panelu recenzentów Concept Review Committee
dla nowych projektów proponowanych do wdrożenia jako próby kliniczne. W DFHCC (Dana Farber
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