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Życiorys: 

 

Data i miejsce urodzenia: 17.03.1986 roku w Skarżysku-Kamiennej 

 

Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej: 

 19.10.2012 – rozpoczęcie specjalizacji z patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii i 

Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kierownik 

specjalizacji: dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.) 

 01.10.2012 – rozpoczęcie studiów doktoranckich z dziedziny patomorfologii nowotworów 

i onkologii doświadczalnej w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (promotor: dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. 

nadzw.) 

 01.10.2011-31.10.2012 r. – staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we 

Wrocławiu 

 17.06.2011 – ukończenie Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu 

 

 

Dorobek naukowy: 

 25 publikacji pełnotekstowych w międzynarodowych czasopismach z Listy 

Filadelfijskiej 

 22 doniesienia na konferencjach międzynarodowych  

 Łączny Impact Factor za publikacje pełnotekstowe: 46.636 

 Liczba punktów MNiSW za publikacje pełnotekstowe: 540.00 pkt 

 Indeks Hirscha: 6 

 Liczba cytowań artykułów pełnotekstowych (bez autocytowań): 79 

 

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

 Polskie Towarzystwo Patologów (PTP) 

 European Society of Pathology (ESP) 

 The Society for Melanoma Research (SMR) 

 

 

 

 

 



Wstęp: Badania nad biologią molekularną raka piersi jednoznacznie wskazują na olbrzymią 

heterogenność tej jednostki chorobowej. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę wieloośrodkowych 

badań, które koncentrują swoją uwagę na poszukiwaniu nowych czynników prognostycznych i 

predykcyjnych, wciąż współczesna onkologia nie dysponuje nowymi i innowacyjnymi markerami, które 

niezawodnie oceniałyby prognozę długoterminową u pacjentek z rakiem piersi, stąd konieczność 

ciągłego poszukiwania nowych czynników prognostycznych. 

 

Cele pracy:  

1. Immunohistochemiczna ocena ekspresji białek PLK1 oraz białek rodziny ERM i Rho w 83 

przypadkach przewodowego raka piersi w II stopniu zaawansowania klinicznego według UICC 

(Union for International Cancer Control); 

2. Ocena rokowniczego znaczenia ekspresji PLK1 oraz białek rodziny ERM i Rho;  

3. Ocena związku analizowanych białek z najważniejszymi parametrami klinicznymi, takimi jak: 

wiek pacjentek w momencie diagnozy, średnica guza pierwotnego, stan regionalnych węzłów 

chłonnych, obecność przerzutów odległych, stopień histologicznej złośliwości, czas przeżycia 

specyficzny dla choroby nowotworowej (CSOS, cancer-specific overall survival) oraz czas 

wolny od nawrotu (DFS, disease-free survival); 

4. Określenie ewentualnych korelacji dotyczących wzmożonej ekspresji PARP-1 i specyficznymi, 

morfologicznymi wykładnikami śmierci komórkowej zwanej parthanatos. 

 

Materiał i metody: Badaniem objęło grupę 83 pacjentek wyodrębnionych na podstawie dokumentacji 

medycznej rejestracji i archiwum Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO) oraz odnalezionych 

bloczków parafinowych z archiwum Zakładu Patomorfologii DCO zawierających fragmenty tkankowe 

guzów pobranych w trakcie zabiegów operacyjnych. W celu wykrycia ekspresji białek PARP-1, PLK1, 

ezryny, moezyny, RhoA, RhoB i Cdc42 wykorzystano trójstopniową metodę immunohistochemiczną 

awidyna-biotynylowana peroksydaza. Ekspresję wyżej wymienionych antygenów oceniano przy użyciu 

mikroskopu świetlnego Olympus BX-45. Immunoreaktywność PLK1 i PARP-1 obserwowano i oceniano 

wyłącznie w komórkach raka piersi, natomiast ekspresję wszystkich pozostałych białek oceniano 

odrębnie w dwóch kompartmentach tkankowych: (1) nowotworowym (nabłonkowym) oraz (2) 

podścieliskowym (stromalnym).  

 

Wyniki: W pierwszym artykule stanowiącym rozprawę doktorską główny temat badawczy związany był 

z mechanizmem indukcji specyficznego rodzaju śmierci komórkowej generowanej poprzez wzmożoną 

aktywność enzymatyczną białka PARP-1, zwanej parthanatos, w komórkach raka piersi. 

Przeprowadzone badania IHC z wykorzystaniem przeciwciała skierowanego przeciwko PARP-1 

wykazały istotne statystycznie korelacje pomiędzy nadekspresją PARP-1 w komórkach raka piersi a 

całkowitym brakiem ciałek apoptotycznych i brakiem ognisk martwicy w badanym materiale tkankowym. 

Co więcej, zaobserwowano, że obecność ciałek apoptotycznych i pól martwicy wiązała się z 

redystrybucją PARP-1 z jądra komórkowego do cytoplazmy. Przedstawione wyniki badań zostały 

opublikowane w czasopiśmie European Journal of Histochemistry (Donizy et al. Correlation between 

PARP-1 immunoreactivity and cytomorphological features of parthanatos, a specific cellular death in 

breast cancer cells. Eur J Histochem, 2013).     



Druga publikacja obejmowała zagadnienia deregulacji polaryzacji i adhezji komórkowej oraz wzrostu 

mobilności i zdolności migracyjnych komórek nowotworowych jako jednych z ważniejszych elementów 

warunkujących inicjację i następową progresję raka piersi. Białkami ściśle zaangażowanymi w 

powyższe procesy cytobiochemiczne są białka rodziny ERM i Rho. W przeprowadzonych badaniach 

wykazano, że wzrost ekspresji ezryny, moezyny, RhoA, RhoB oraz Cdc42 był ściśle związany z 

obecnością przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Co więcej, jądrowa lokalizacja ezryny była 

istotnie skorelowana z obecnością węzłowych ognisk metastatycznych oraz ze wzrostem stopnia 

złośliwości histologicznej. Z kolei jądrowa immunoreaktywność RhoA i Cdc42 oraz okołojądrowa 

dystrybucja RhoB były skorelowane z brakiem przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. 

Powyższe rezultaty zostały opublikowane w czasopiśmie Cellular Oncology (Halon A., et al.  ERM/Rho 

protein expression in ductal breast cancer: a 15 year follow-up. Cellular Oncology, 2013).  

Trzecia publikacja składająca się na rozprawę doktorską jest związana z określeniem prognostycznego 

znaczenia ekspresji białka PLK1, która jest serynowo-treoninową kinazą białkową uczestniczącą w 

regulacji podziałów komórkowych, dojrzewaniu centrosomów, powstawaniu wrzeciona 

kariokinetycznego oraz indukcji cytokinezy. Przeprowadzone badania nad znaczeniem prognostycznym 

immunoreaktywności PLK1 w raku piersi wykazały, że jej nadekspresja wiąże się z istotnym skróceniem 

czasu przeżycia specyficznego dla choroby nowotworowej i znamiennie krótszym czasem wolnym od 

nawrotu, zarówno w grupie bez obecności przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych, jak i w grupie 

z węzłowymi ogniskami metastatycznymi. Co więcej, analiza wieloczynnikowa Coxa wykazała, że 

wzmożona ekspresja PLK1 oraz status regionalnych węzłów chłonnych (pN) są niezależnymi 

czynnikami złego rokowania w obserwacji 15-letniej. Artykuł omawiający powyższe rezultaty został 

przyjęty do druku w czasopiśmie Oncology Letters (Donizy et al. Augmented expression of polo-like 

kinase 1 (PLK1) is a strong predictor of shorter cancer-specific overall survival in early stage breast 

cancer – 15-year follow-up. Oncology Letters, przyjęte do druku). 

 

Wnioski:  

1. Akumulacja zaburzeń procesów związanych z regulacją podziałów komórkowych oraz budową 

wrzeciona kariokinetycznego, których swoistym ekwiwalentem immunohistochemicznym jest 

wzmożona ekspresja PLK1 w komórkach raka piersi może stanowić nowy, potencjalnie 

użyteczny marker niekorzystnego rokowania u pacjentek z wczesnym rakiem gruczołu 

piersiowego.  

2. Oznaczanie PLK1 w materiale tkankowym pochodzącym od pacjentek z rakiem piersi może w 

przyszłości przyczynić się do lepszej stratyfikacji prognostycznej pacjentek, a co za tym idzie do 

zwiększenia czujności onkologicznej ukierunkowanej na diagnostykę ewentualnego 

nawrotu/wznowy.  

3. Wzrost immunoreaktywności PARP-1 w komórkach raka piersi może być związany z indukcją 

specyficznej śmierci komórkowej zwanej parthanatos i pośrednio świadczyć o istotnej roli 

wzmożonej aktywności enzymatycznej PARP-1 w tym procesie. 

4. Deregulacja złożonych procesów polaryzacji, adhezji i mobilności komórkowej stanowi ważny 

szlak w indukcji i następowej progresji raka piersi do momentu wygenerowania przerzutów w 

regionalnych węzłach chłonnych – wykazano silny związek wzmożonej ekspresji białek rodziny 

ERM i Rho z obecnością węzłowych ognisk metastatycznych. 


