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INFORMACJE  O  EDUKACJI,  POSIADANE  DYPLOMY  I  STOPNIE  NAUKOWE 

   

1. Imię i nazwisko:  Grzegorz Sawicki 

 

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

oraz tytułu rozprawy doktorskiej:  

- dyplom i tytuł magistra biologii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biologii – 

kierunek Biologia Molekularna, 1980 

- dyplom i tytuł doktora nauk farmaceutycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu, 

Wydział Farmaceutyczny, 1989, uzyskany na podstawie rozprawy: „Proteazy 

cysteinowe i ich inhibitory w łożysku ludzkim” przygotowany pod kierunkiem prof. dr 

hab. Marii Warwas w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

1980-1984 – asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu  

1985-1989 – starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, 

Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu  

1990-1992 – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu 

1991 – roczny staż naukowy w Molecular nad Cellular Group, University of 

Kentucky, Lexington, KY, USA kierowanej przez prof. Grace Jones 

1994-1997 – badacz-specjalista (research associate) w Canadian Red Cross Blond 

Tranfusion Center, Edmonton, AB, Canada  

1997-2001 – badacz-specjalista (research associate) w Department of Pharmacology, 

University of Alberta, Edmonton, AB, Canada 

2001-2006 – badacz-specjalista (research associate) w Departments of Pediatrics and 

Cardiovascular Research Center, Protein Biochemistry Laboratory, University of 

Alberta, Edmonton, AB, Canada 

2006-2009 – assistant professor w Department of Pharmacology, Cardiovascular 

Research Group, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 

2009-2012 – associate professor w Department of Pharmacology, Cardiovascular 

Research Group, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 
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2009-2014 – profesor wizytujący w Katedrze Analityki Medycznej Wydziału 

Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  

2012 – obecnie - professor w Department of Pharmacology, Cardiovascular Research 

Group, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 

 

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

stopniach i tytule naukowym  (Dz. U. nr. 65,  poz. 595 ze zm.) 

Cykl 8 publikacji przedstawiających wyniki badań zaprojektowanych i 

wykonanych przez zespół badawczy pod moim kierownictwem: 

a.(autorzy, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

  

I. Fert-Bober J., Leon H., Sawicka J., Basran R.S., Devon R.M., Schultz R., Sawicki 

G.: Inhibiting of matix metalloprotease-2 reduces protein release into coronary effluent 

from isolated rat hearts during ischemia-reperfusion. 

Bas. Res. Cardiol. 2008, 103, 431-443 

IF = 5,407 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.  

 

II. Fert-Bober J., Basran R.S., Sawicka J., Sawicki G.: Effect of duration of ischemia 

on myocardial proteome in ischemia/reperfusion injury. 

Proteomics, 2008, 8, 2543-2555 

IF = 4,586 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.  

    

III. Robichaud S., Lalu M., Udenberg T., Schulz R., Sawicki G.: Proteomics analysis 

of changes in myocardial proteins during endotoxemia. 

J. Proteomics, 2009, 72, 648-655 

IF = 3,851    

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     
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IV. Polewicz D., Cadete V.J., Doroszko A., Hunter B.E., Sawicka J., Szczęsna-

Cordary D., Light P.E., Sawicki G.: Ischemia induced peroxynitrite dependent 

modifications of cardiomyocyte  MLC1 increases its degradation by MMP-2 leading 

to contractile dysfunction. 

J. Cell. Mol. Med., 2011, 15, 1136-1147 

IF = 4,125 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     

 

V.Cadete, V.J., Sawicka J., Polewicz D., Doroszko A. Wozniak M., Sawicki G.: Effect 

of Rho kinase inhibitor Y-27632 on the proteome of hearts with ischemia/reperfusion 

injury. 

Proteomics 2010, 10, 4377-4385 

IF = 4,815 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     

 

VI. Cadete V.J., Sawicka J., Jaswal J.S., Lopaschuk G.D., Schultz R., Szczęsna-

Cordary D., Sawicki G.: Ischemia/reperfusion-induced myosin light chain 1 

phosphorylation increases its degradation by matrix metalloproteinase 2. 

FEBS J. 2012, 279, 2444-2054 

IF = 4,250 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     

 

VII. Cadete V.J., Lin H.B., Sawicka J.,  Wozniak M., Sawicki G.: Proteomic analysis 

of right and left cardiac ventricles under aerobic conditions and after 

ischemia/repoerfusion.   

Proteomics, 2012, 12, 2366-2377 

IF = 4,132 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     
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VIII. Lin H.B., Cadete V.J., Sawicka J., Wozniak M., Sawicki G.: Effect of myosin 

light chain kinase inhibitor ML-7 on the proteome of hearts subjected to 

ischemia/reperfusion injury. 

J. Proteomics, 2012, 18, 5386-5395 

IF = 4,088 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu wyników, przygotowanie 

pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym.     

 

Sumaryczny impact factor przedstawionych opracowań wynosi: 35,254 

 

b. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania: 

W trakcie rozwoju ostrej niedokrwiennej choroby serca następuje 

niedotlenienie tkanki prowadzące do nekrozy natomiast reperfuzja naczyń 

wieńcowych może wywoływać negatywny efekt szoku tlenowego. Badania nad 

molekularnymi podstawami tego procesu który prowadzi do nieodwracalnego 

uszkodzenia tkanki serca wykazały że istotnym elementem w rozwoju patologii są 

enzymy proteolityczne które biorą udział w degradacji białek miofilamentów. 

Dowodem funkcjonowania tego mechanizmu jest protekcyjne działanie  inhibitorów 

metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej – 2 (MMP-2) chroniących przed 

dysfunkcją skurczową serca wywołaną niedotlenieniem / reperfuzją 

(ischemia/reperfusion I/R). Eksperymentalnym modelem badania molekularnych 

podstaw dysfunkcji serca w  wyniku I/R było izolowane serce szczura perfundowane 

buforem Krebsa nasyconym O2/CO2. Wykazano, że w izolowanym sercu w wyniku 

I/R następuje uszkodzenie i wzrost przepuszczalności warstwy śródbłonka naczyń 

wieńcowych spowodowanych m.i. przez aktywację MMP-2. W trakcie I/R serca 

następuje wzrost zawartości i aktywności MMP-2 w perfuzacie z naczyń wieńcowych 

oraz znacząco wzrasta zawartość transferyny i albuminy które są wykładnikiem 

stopnia przepuszczalności warstwy śródbłonka w naczyniach krwionośnych. Wzrost 

aktywności MMP-2 oraz stopień przepuszczalności naczyń był wprost proporcjonalny 

do czasu niedotlenienia tkanki mięśnia sercowego. Dowodem na istotną rolę MMP-2 

w rozwoju dysfunkcji niedotlenionego serca jest fakt iż zastosowanie inhibitorów 

MMP-2 np. doksycykliny powodowało spadek zawartości białek wskaźnikowych – 

transferyny i albuminy w perfuzacie oraz znacząco poprawiało hemodynamiczne 
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wskaźniki funkcji serca takie jak częstotliwość skurczu i maksymalne ciśnienie 

skurczowe w lewej komorze (I) . 

Stwierdzono, że czas niedotlenienia ma wpływ na stopień uszkodzenia 

mechanicznej funkcji serca. Zaobserwowano, że zmiany w profilu białek mięśnia 

sercowego analizowane metodami proteomiki  pogłębiają się w zależności od czasu 

niedotlenienia serca. Analiza profilu rozpuszczalnych białek mięśnia sercowego 

poprzez dwuwymiarową elektroforezę następnie identyfikacja białek metodami 

spektrometrii masowej i bioinformatyki wykazała, że stosunkowo długi czas 

niedotlenienia serca (gdy odzysk skurczowej funkcji serca wynosi około 50% po 

przywróceniu krążenia) powoduje znaczące zmiany w zawartości 39 białek tkanki 

serca  szczura w tym zawartość 7 białek wykazywała wzrost podczas gdy zawartość 

całkowitego mRNA spadała w niedotlenionym sercu o 50%. Proporcjonalnie do czasu 

niedotlenienia wzrastała ilość białka w perfuzacie z naczyń wieńcowych w tym białek 

kardiomiocytów takich jak mitochondrialne – enolaza i podjednostka beta syntazy 

ATP oraz białko aparatu kurczliwego - łańcuch lekki miozyny (II) . 

Patogenne czynniki takie jak endotoksemia prowadząca do sepsy 

spowodowana bakteryjnym  lipopolisachadydem (LPS)  powodują m.i. dysfunkcję 

serca szczura. Eksperymentalne wywołanie endotoksemii u szczura poprzez podanie 

LPS powodowało znaczący wzrost stężenia we krwi pochodnych tlenku azotu, NO 

natomiast spadek ciśnienia krwi. Badanie zmian w profilu białkowym serca szczura 

metodami proteomiki wykazało że endotoksemia powodowała istotny spadek stężenia 

w tkance mięśnia sercowego mitochondrialnych białek takich jak H-ATP syntazy i 

dieonylo-CoA izomerazy co prowadzi do dysfunkcji mitochondriów w sercu szczura 

w przebiegu sepsy. Z kolei stężenie białka szoku cieplnego HSP 27 spadało a 

następnie wzrastało w sercu szczura podobnie jak w wypadku zmian stężenia białek 

szoku cieplnego w neutrofilach w przebiegu sepsy. Obserwowano spadek stężenia 

międzykomórkowej albuminy w sercu w przebiegu endotoksemii co wskazuje na 

podwyższoną przepuszczalność warstwy śródbłonka w trakcie rozwoju sepsy (III). 

Uprzednio wykazano, że proces niedotlenienia / reperfuzji w sercu powoduje 

spadek zawartości łańcucha lekkiego miozyny 1 (MLC1), białka będącego 

składnikiem aparatu kurczliwego. Mechaniczna funkcja aparatu kurczliwego 

kardiomiocytu zależy od stopnia fosforylacji i defosforylacji MLC 1. W procesie 

fosforylacji MLC 1 bierze udział kinaza ROCK która przekształca aktywną fosfatazę 

białkową MLC w fosforyzowaną, pozbawioną aktywności biologicznej formę tego 
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enzymu. Wykazano, że zahamowanie aktywności kinazy ROCK ( powodujące 

podwyższenie stopnia fosforylacji MLC 1) przez specyficzny inhibitor Y-276312 ma 

działanie kardioprotekcyjne poprawiając parametry hemodynamiczne (częstotliwość 

skurczu, maksymalne ciśnienie w lewej komorze jak i przepływy wieńcowe) w 

stopniu zależnym od dawki inhibitora. Ponadto wykazano że działanie inhibitora 

kinazy ROCK powoduje wzrost zawartości dehydrogenazy mleczanowej i 

dehydrogenazy 3-fosfo-gliceraldehydu. Z kolei inhibitor kinazy ROCK hamował 

spadek zawartości  podjednostki alfa syntazy ATP i sarkomerycznej mitochondrialnej 

kinazy kreatyny w niedotlenionym mięśniu sercowym obserwowanym w grupie 

kontrolnej w niedotlenionym sercu. Wpływ inhibitora kinazy ROCK na zahamowanie 

spadku zawartości enzymów mitochondrialnych dowodzi iż wpływ badanego 

inhibitora na metabolizm tkanki serca jest bardziej złożony niż wpływ na mechanizm 

fosforylacji – defosforylacji MLC 1 w kardiomiocytach (IV). 

W trakcie leczenia ostrej niedokrwiennej choroby serca reperfuzja naczyń 

wieńcowych powoduje powstawanie wolnych rodników prowadzących do 

uszkodzenia serca. Jednym z nich jest nadtlenoazotyn (ONOOˉ). Wykazano, że wzrost 

zawartości ONOOˉ w tkance serca prowadzi m.i. do nitrowania / nitrozylacji łańcucha 

lekkiego miozyny MLC 1. Post-translacyjna modyfikacja MLC 1 czyni tak 

zmodyfikowaną cząsteczkę MLC 1 bardziej podatną na proteolityczną degradację 

przez MMP-2 co z kolei powoduje spadek hemodynamicznych parametrów funkcji 

serca. Wykazano, że przedłużenie czasu niedokrwienia izolowanego serca szczura 

powoduje spadek zawartości MLC 1 w tkance serca natomiast wzrost zawartości 

nitrotyrozyny i azotanów/azotynów proporcjonalne do spadku hemodynamicznych 

parametrów funkcji serca. Z kolei zaobserwowano in vitro, że szybkość degradacji 

rekombinowanego MLC 1 przez MMP-2 wzrasta po dodaniu nadtlenoazotynu 

proporcjonalnie do  ilości dodanego ONOOˉ. Proteomiczna analiza modyfikowanego 

MLC 1 wykazała że in vivo (w kardiomiocytach) następuje nitrowanie tyrozyny 78 i 

190 oraz nitrozylacja cysteiny 81 natomiast in vitro stwierdzono nitrowanie tyrozyny 

73, 78, 185, 190 oraz nitrozylowanie cysteiny 67, 76, 81. Zastosowanie zmiatacza 

wolnych rodników FeTPPS hamującego powstawanie ONOOˉ usprawniło 

mechaniczną funkcję izolowanego serca szczura dowodząc że redukcja zawartości 

wolnych rodników może mieć działanie kardioprotekcyjne (V). 

Dalsze badania nad procesem post-translacyjnej modyfikacji MLC 1 i 

wpływem tego procesu na hemodynamiczne parametry izolowanego serca szczura 
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wykazały, że stopień fosforylacji MLC 1 jest istotnym czynnikiem w szybkości 

proteolitycznej degradacji MLC 1 przez MMP-2. Wykazano, że niedotlenienie / 

reperfuzja izolowanego serca powoduje wzrost stopnia fosforylacji MLC 1 i 

jednocześnie obniżenie hemodynamicznych parametrów funkcji serca. Zastosowanie 

ML 7 który jest specyficznym inhibitorem MLCK ( kinazy MLC 1/2) powodował 

poprawę hemodynamicznych parametrów serca i hamował stopień proteolitycznej 

degradacji MLC 1 w niedotlenionym sercu natomiast nie powodował znaczących 

zmian w zawartości regulatorowego lekkiego łańcucha miozyny (MLC 2). 

Eksperyment in vitro z użyciem rekombinowanego MLC 1 i preparatu aktywnej 

MMP-2 wykazał że powinowactwo MMP-2  do MLC 1 wzrasta wraz ze stopniem 

fosforylacji MLC 1. Dowodzi to, że proces fosforylacji / defosforylacji MLC 1 jest 

istotnym czynnikiem kontrolującym szybkość degradacji MLC 1 oraz  funkcję aparatu 

kurczliwego kardiomiocytów (VI). 

Mechanizm kardioprotekcyjnego działania ML 7, inhibitora kinazy MLC 1/2 

był przedmiotem dalszych badań. Wykazano, że farmakologiczne działanie ML 7 na 

izolowane serce szczura jest proporcjonalne do stężenia ML 7 w granicach 1 – 5 µM i 

że działanie ML 7 nie ogranicza się tylko do fosforylacji MLC 1 ale wywiera też 

wpływ na zawartość wielu białek o charakterze białek strukturalnych, 

mitochondrialnych czy  mających charakter ochronny przed działaniem wolnych 

rodników (peroksyredoksyna -2). Ogólnie, niedotlenienie i szok tlenowy powoduje 

redukcję zawartości wielu białek mitochondrialnych w sercu. Wykazano istotny 

spadek zawartości łańcucha beta syntazy ATP, kompleksu cytochrom b-c1, 

dehydrogenazy NADH, dehydrogenazy NADH ubichinonu FeS-8, oksydazy 

cytochromu c – 5A i podjednostki beta ligazy bursztynylo-CoA – ADP. W obecności 

ML 7 stwierdzono wzrost zawartości w tkance serca białek strukturalnych łańcucha 2-

C tubuliny oraz wimentyny a także znaczący wzrost zawartości mitochondrialnej 

podjednostki beta ligazy bursztynylo-CoA – ADP, kluczowego enzymu katalizującego 

odwracalną syntezę bursztynylo-CoA z bursztynianu. Wyniki analizy proteomicznej 

zmian zawartości specyficznych białek w tkance mięśnia sercowego weryfikowano 

poprzez pomiar zawartości określonych białek metodą immunoblotu (VII).  

Wpływ niedotlenienia / reperfuzji (szok tlenowy) na zmiany zawartości 

specyficznych białek w poszczególnych fragmentach izolowanego mięśnia sercowego 

był przedmiotem badań metodami proteomiki. Okazało się, że zawartość 10 białek 

różniła się znacząco pomiędzy lewą i prawą komorą serca inkubowanego w 



 9 

warunkach tlenowych. Zawartość 8 specyficznych białek w lewej komorze różniła się 

znacząco natomiast w prawej komorze serca obserwowano znaczące różnice w 

zawartości 10 specyficznych białek gdy serce inkubowano w warunkach tlenowych i 

porównano z grupą serc poddanych niedotlenieniu / reperfuzji. Z kolei stwierdzono, że 

w przypadku 10 specyficznych białek występowały znaczące różnice w zawartości 

pomiędzy lewą i prawą komorą serca poddanego niedotlenieniu / reperfuzji. Wśród 

tych białek największe różnice występowały w zawartości mitochondrialnego 

łańcucha beta syntazy ATP, białek aparatu kurczliwego aktyny, MLC 2 i łańcucha 

ciężkiego miozyny, peroksyredoksyny-2 i białek szoku cieplnego HSP-70, HSP-6. 

Wyniki te wskazują na zasadnicze różnice w reakcji poszczególnych fragmentów 

mięśnia sercowego na stresujące warunki ostrego niedotlenienia / reperfuzji związanej 

z powstawaniem wolnych rodników tlenowych i azotowych (VIII). 

Wyniki badań nad wpływem niedotlenienia / reperfuzji izolowanego serca 

szczura na metabolizm serca oraz poznanie mechanizmu kardioprotekcyjnego 

działania wielu inhibitorów enzymów proteolitycznych, oraz inhibitorów fosforylacji 

– defosforylacji MLC 1/2 stały się podstawą dla dalszych badań nad synergistycznym 

działaniem tych inhibitorów z perspektywą ich zastosowania w kardiologii. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych. 

 

Mój dorobek naukowy składa się 65 prac oryginalnych, 5 prac poglądowych ( IF = 

263,065, MNiSW – 1275), 18 rozdziałów w książkach, 90 streszczeń zjazdowych 

opublikowanych w suplementach czasopism i 61 streszczeń zjazdowych w 

abstraktach), liczba cytowań (bez autocytowań) – 1550, indeks Hircha = 21. 

Pełnię funkcje recenzenta następujących czasopism: 

- Acta Cardiologica 

- American Journal of Physiology 

- Basic Research in Cardiology 

- Biological Chemistry 

- British Journal of Pharmacology 

- Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 

- Cardiovascular Drugs and Therapy 

- Cardiovascular Research 

- Cell Biochemistry and Biophysics 
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- Circulation 

- Circulation Research 

- Coronary Artery Disease 

- European Heart Journal 

- European Journal of Pharmacology 

- European Journal of Biochemistry 

- Hypertension 

- Expert Opinion on Investigational Drugs 

- Journal of Cardiac Failure 

- Journal of Proteome Research 

- Journal of Proteomics 

- Proteome Science 

- Proteomics 

- Tumor Biology 

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi zespołami badawczymi lub udział w tych 

projektach: 

1. CIHR-RPP – new investigator salary program. Heart Protection from Ischemia-

Reperfusion Injury by Multidrug Treatment. (2012-2017, $60,000/year)  

2. James Regan Graduate Scholarship Award in Cardiology Research, University of 

Saskatchewan, College of Medicine – ($36,000 for Virgilio Cadete – September 2010 

– August 2012) - Canada 

3. CIHR-RPP – operating grant. Chemical Modifications of Myosin Light Chain 1 in 

Oxidative Stress and Its Degradation by MMP-2. ($116,224/year, Oct 2009 - Sept 

2011) - Canada .  

4. SHRF – New Investigator Establishment Grant. Ischemia-Reperfusion Injury Triggers 

Post-Translational Modifications of Myocardial Matrix Metalloproteinase-2, 

($40,000/year, October 2008 – September2010) - Canada . 

5. SHRF – New Investigator Equipment Grant. ($30,000, October 2008) - Canada. 

6. CFI – Leaders Opportunity Fund. Complete 2D Gel Based Proteomics Workplace, 

($62,135, July 2007) - Canada. 

7. CIHR-RPP – operating grant. Chemical Modifications of Myosin Light Chain 1 in 

Oxidative Stress and Its Degradation by MMP-2. ($97,056/year, Apr 2007 March 

2009) - Canada.  
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8. H&SFC – new investigator program. Chemical Modifications of Myosin Light Chain 

1 in Oxidative Stress and Its Degradation by MMP-2. ($50,000/year, July 2007 – June 

2012) - Canada. 

9. KBN - N N401 016138 (2010-2012) „Effect of experimental ischemia and reperfusion on 

the formation of post-translational modifications of myosin light chain 1 in cardiomiocytes” 

216 000- zł (wykonawca) - Polska 

10. NCN/2012/06/M/NZ3/00158 (2013-2016) Cardioprotective effect of inhibitors of 

matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and inhibitors of  posttranslational modifications 

of myosin light chain 1,2 (MLC1,2) on function of heart during ischemia/reperfusion-

induced injury National Center of Science, Program “Harmonia 3” 519 000,- zł (co-

principal investigator) Medical University of Wroclaw, Trinity College in Dublin, 

Ireland, University of Saskatchewan, Saskatoon – Polska – Ireland – Canada 

 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową: 

 

1. International Proteolysis Society  

Travel Awards (Nagoya, Japan, 2003) 

2. Alberta Heritage Foundation for Medical Research 

 Travel Award (Lausanne, Switzerland, 2002) 

3. Alberta Heritage Foundation for Medical Research  

 Travel Award (Munich, Germany, 2001) 

4. Alberta Heritage Foundation for Medical Research  

 Travel Award (New Orleans, LA, 2000) 

5. Alberta Heritage Foundation for Medical Research  

 Travel Award (Stockholm, Sweden, 1999)     

6. Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

7. Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z osiągnięcia naukowe 

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych: 

 

Wyniki swoich badań przedstawiałem jako zaproszony wykładowca (invited speaker) na 

17 międzynarodowych i 18 krajowych konferencjach tematycznych: 

1. Proteomics: unravels the complexity of heart injury. University of Saskatchewan, 

Cardiovascular Research Group, Saskatoon, Canada, May. 2010 
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2. Cardiovascular Proteomics - New Direction in Studies of Ischemic Heart Disease. 

Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Medical University in Warsaw, 

Poland 2010. 

3. Cardiovascular Proteomics - New Direction in Studies of Ischemic Heart Disease. 

Faculty of Medicine, Medical University in Wroclaw, Poland, 2010 

4. Intracellular Regulation of MMP-2 Activity: Pharmaco-Proteomics a Novel Approach 

in Cardiovascular Research. University of British Columbia, Department of Surgery, 

Vancouver, Canada, July 2009. 

5. Pharmaco/Proteomics:  A novel and powerful tool in drug target discovery. 

Conference of Canadian Society of Pharmacology and Therapeutics. Innovations in 

Pharmacology, Saskatoon, Canada, 2009 

6. Proteomics: The Rosetta Stone of 21 Century. III Kongres, Nadcisnienie Tentniczege 

Jako Problem Interdyscyplinarny,Wroclaw, Poland, 2009 

7. Functional Proteomics in the Study of Heart Injury. Fourth Annual Biotechnology 

Symposium, Lakehead University, Thunder Bay, Canada, September 2008. 

8. Proteomics a New Driving Force in Study of Heart Injury. International Conference in 

Cardiology – Workshop of Invasive Cardiology, Polish Cardiac Society, Zabrze, 

Poland, June 2008. 

9. Proteomics: A New Diagnostic Technology in Disease Detection & Treatment. 

Department of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, April 2008. 

10. Proteomics a New Driving Force in Study of Heart Injury. Department of Physiology, 

University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada,  March 2008 

11. Proteomics: The Rosetta Stone of 21 Century. College of Pharmacy, University of 

Saskatchewan, Saskatoon, Canada, January 2008. 

12. Proteomics approach in study mechanisms of heart injury triggered by oxidative 

stress. Biochemistry seminars, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 

November 2007. 

13. Lecture in Track I which is Human Proteome Technologies- Deciphering Genome 

with powerful tools of Proteomics. BIT Life Sciences' 1st Annual Peptide and Protein 

Conference (PepCon-2008), April, 2008 in Shenzhen, China – declined due to the 

conflict of other commitments. 

14. 1st International Conference on Drug Design & Discovery, February 2008, Dubai 

(UAE) – declined due to the conflict of other commitments. 

15. Proteomics as a Novel Method for Biomarker Discovery. Polish Society of Laboratory 

Diagnosis, Wroclaw, Poland, September 2007.  

16. Proteomics Approach for Study of Heart After Ischemia-Reperfusion Injury. Polish 

Hypertension Society, Wroclaw Branch, Wroclaw, Poland, December 2006.  

17. MLC1 a New Intracellular Target of MMP-2 in Ischemia-Reperfusion Injury of the 

Heart. University of Saskatchewan, Cardiovascular Research Group, Saskatoon, 

Canada, Jan. 2006 

18. Functional Proteomics Approach in Study of Ischemia-Reperfusion Injury of the 

Heart. University of Saskatchewan, Cardiovascular Research Group, Saskatoon, 

Canada, Nov. 2005 

19. New Intracellular Function of Extra Cellular Protease (MMP-2) in Ischemia-

Reperfusion Injury of the Heart. University of Saskatchewan, Cardiovascular Research 

Group, Saskatoon, Canada, Nov. 2005 

20. New Intracellular Function of Extra Cellular Protease (MMP-2) in Ischemia-

reperfusion Injury of The Heart. Medical University in Wroclaw, Poland, May 2005 
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21. New Intracellular Function of Extra Cellular Protease (MMP-2) in Ischemia-

reperfusion Injury of The Heart. Polish Biochemical Society, Bialystok Branch, May 

2005 

22. New Intracellular Function of Extra Cellular Protease (MMP-2) in Ischemia-

reperfusion Injury of The Heart. University of Miami, Miami, USA, February 2005 

23. Functional proteomics approach to study ischemic hearts: Fishing expedition or big 

game hunting. Cardiovascular Research Group, University of Alberta, Edmonton, 

Canada, March 2004. 

24. MMP-2 in regulation of platelet function, Medical University in Wroclaw, Poland, 

May 2002 

25. Role of MMP-2 in heart injury, Polish Biochemical Society, Katowice Branch, 

Medical University of Silesia, Sosnowiec, Poland, May, 2002 

26. Role of MMP-2 in heart injury, Jagiellonian University, Faculty of Medicine, Krakow, 

Poland, May, 2002 

27. Proteomic analysis of rat heart subjected to I-R injury, Polish Biochemical Society, 

Wroclaw Branch, Wroclaw, Poland, May, 2002 

28. MMP-2 in regulation of platelet function, Medical University in Lublin, Poland, May 

2002 

29. MMPs in platelet and myocardial functions: Cross-talk with other proteases, 

Cardiovascular Research Group, University of Alberta, Edmonton, Canada, January 

2001. 

30. Roll of MMPs and TIMPs in regulation platelet function. Mini symposium of Polish 

Society of Laboratory Diagnosis, Hematology Section, Roche Diagnostic, Warsaw, 

Poland, December 2000. 

31. Matrix metalloproteinase-2 in acute heart failure. Institute of Biochemistry, University 

of Wroclaw, Wroclaw, Poland, December 2000. 

32. Role of matrix metalloproteinase-2 in acute ischemia reperfusion-injury. Polish 

Society of Laboratory Diagnosis, Lodz Division, Lodz, Poland, December 2000. 

33. Matrix Metalloproteinase: The Clinical Arena. Neonatal 3A3 round at University of 

Alberta Hospital, Edmonton, Canada, January 1998  

34. Role of matrix metalloproteinases-2 (MMP-2) in invasiveness of cancer cells from 

acute myelogenous leukemia. School of Medicine in Wroclaw, Dept. Hematology, 

Poland, October 1997 

35. Matrix metalloproteinases-2 (MMP-2) a novel mediator of platelets aggregation. 

University of Wroclaw, Institute of Biochemistry, University of Wroclaw, Wroclaw, 

Poland, October 1997 

36. Role of Gelatinase A in platelets aggregation. School of Medicine in Poznan, Dept. 

Clinical Chem. Poland, October 1997 

37. Expression of active form of MMP-2 on the surface of leukemic cells accounts for 

their in vivo invasion. NO Biology Research Group, University of Alberta, Edmonton, 

March, 1997  

 

 W mojej dotychczasowej działalności naukowej mogę wymienić następujące 

kierunki badań: 

 

A. Badania przed doktoratem. Badania te dotyczyły glikowanej hemoglobiny u 

chorych z cukrzycą, wpływu zatruwania ołowiem na glikację hemoglobiny, rolą 
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krążących kompleksów immunologicznych w chorobach naczyń i 

małopłytkowości, czynnikami ostrej fazy oraz inhibitorami proteaz cysternowych 

w łożysku ludzkim.  

Opublikowane prace oryginalne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Opublikowane prace przeglądowe: P1, P2 

 

B. Badania po doktoracie. Badania dotyczące kardiologii eksperymentalnej. 

Opublikowano prace eksperymentalne: 21, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 

40, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 53, 57, 58, 62. 

Opublikowano prace przeglądowe: P3,P4,P5  

 

C. Badania po doktoracie. Badania dotyczące biologii płytek krwi 

Opublikowano prace eksperymentalne: 14, 18, 20, 22, 26, 32. 

 

D. Badania po doktoracie. Badania dotyczące rozwoju płuc. 

Opublikowane prace eksperymentalne: 17, 19, 41, 56. 

 

E. Badania po doktoracie. Badania dotyczące biologii łożyska ludzkiego 

Opublikowane prace eksperymentalne: 23, 24, 30, 61. 

 

F. Badania po doktoracie. Badania dotyczące onkologii hematologicznej. 

Opublikowane prace eksperymentalne: 13, 15. 

  

G. Badania po doktoracie. Badania dotyczące różnych aspektów biologii ogólnej i 

medycznej. 

Opublikowane prace eksperymentalne: 12, 16, 35, 39, 45, 47, 54, 55. 

 

Ad. A. 

Analizując korelacje pomiędzy stężeniem glukozy i glikowanej hemoglobiny we krwi 

chorych na cukrzycę typu 2 i przypadkami otyłości prostej wykazano wysoki stopień 

korelacji (r=0,84) pomiędzy tymi wskaźnikami stopnia zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej (poz.1). Stwierdzono, że zatruwanie szczurów związkami ołowiu 

hamuje glikację hemoglobiny proporcjonalnie do dawki ołowiu oraz zmienia 

zawartość poszczególnych frakcji hemoglobiny (poz. 2,3). W przypadkach chorób 
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serca stwierdzono, że oznaczenia zawartości kwasu sjalowego związanego z lipidami 

pozwalają różnicować niestabilną dusznicę bolesną od pełnościennego zawału serca 

(9).  Stwierdzono podwyższone stężenie we krwi rozpuszczanych kompleksów 

immunologicznych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, 

oddechowego oraz małopłytkowości (5, 6, 7, 8). Moje badania dotyczyły też 

właściwości katepsyny H (proteazy cysteinowej) (11) natomiast przedmiotem mojej 

rozprawy doktorskiej było występowanie i właściwości inhibitorów proteaz 

cysteinowych (cystatyn) w łożysku ludzkim gdzie stwierdziłem występowanie dwóch 

form niskocząsteczkowych cystatyn w łożysku (4, 10).  

 

Ad. B. 

Eksperymentalnym modelem badania molekularnych podstaw dysfunkcji serca w  

wyniku niedotlenienia / reperfuzji  jest izolowane serce szczura perfundowane 

buforem Krebsa nasyconym O2/CO2. Wykazano, że w izolowanym sercu w wyniku 

I/R następuje uszkodzenie i wzrost przepuszczalności warstwy sródbłonka naczyń 

wieńcowych spowodowanych m.i. przez aktywację MMP-2. W trakcie I/R serca 

następuje wzrost zawartości i aktywności MMP-2 w perfuzacie z naczyń wieńcowych.  

Wzrost zawartości MMP-2 w perfuzacie był pozytywnie skorelowany z czasem 

niedotlenienia i odwrotnie skorelowany z odzyskiem mechanicznej funkcji serca (21). 

Wykazano, że nadtlenek azotynu ONOO- powstający w wyniku szoku tlenowego 

stymuluje aktywację MMP-2 w tkance serca (28). Stwierdzono także, że pozapalne 

cytokiny są czynnikiem stymulującym powstawanie ONOO- co powoduje aktywację 

MMP-2 i prowadzi do hamowania czynności mechanicznej serca (31). Zahamowanie 

aktywności MMP-2 przez specyficzne inhibitory w izolowanych kardiomiocytach 

traktowanych roztworem ONOO- powoduje znaczącą poprawę ich właściwości 

mechanicznych (46) natomiast glutation wykazywał w tym wypadku hamujące 

działanie na proces aktywacji MMP-2 działając podobnie jak inhibitory MMP-2 co 

dowodzi że chemiczna aktywacja MMP-2 przez wolne rodniki ma decydujące 

znaczenia dla aktywacji MMP-2 w sercu I/R (51). Ponadto, wykazano obecność 

aktywnej MMP-2 w jądrach komórkowych kardiomiocytów i proteolityczne działanie 

MMP-2 na polimerazę poli-ADP-rybozy (PARP) (36)  

Podstawowym mechanizmem regulującym aktywność enzymatyczną MMP-2 jest 

proteolityczna aktywacja pro-MMP-2 oraz chemiczna aktywacja przez metale ciężkie 

lub wolne rodniki. Okazało się jednak, że dodatkowym mechanizmem regulatorowym 
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jest fosforylacja seryny / treoniny w MMP-2 przez kinazę C powodującą około 3-

krotny spadek aktywności enzymatycznej MMP-2 (42). Z kolei zastosowanie 

inhibitora białkowej fosfatazy hamującej defosforylację MMP-2 powodowało 

poprawę hemodynamicznych parametrów serca I/R oraz wydzielanie wolnej troponiny 

I (62). 

Naturalnym substratem dla aktywnej formy MMP-2 w kardiomiocytach okazała się 

troponina I która jest zlokalizowana w sąsiedztwie cząsteczek MMP-2 w cienkich 

miofilamentach (29). Innym, naturalnym substratem degradowanym przez MMP-2 w 

niedotlenionym sercu po reoksygenacji okazało się inne białko cytoszkieletu α-

aktynina (44) oraz łańcuch lekki miozyny (40).  Aktywacja MMP-2 jest kontrolowana 

przez jej naturalne inhibitory TIMP-2 i TIMP-4. Wykazano, że procesie niedotlenienia 

/ reperfuzji serca dochodzi do uwalniania z tkanki serca inhibitora TIMP-4 co 

prowadzi do zaburzenie równowagi pomiędzy aktywna formą MMP-2 i jej 

inhibitorem (33). U człowieka niedotleniony mięsień sercowy w trakcie zabiegu 

wytworzenia połączeń aortalno-wieńcowych wykazuje wzrost aktywności syntazy NO 

a także wzrost zawartości MMP-2 i MMP-9 w prawym przedsionku natomiast spadek 

zawartości naturalnego inhibitora metaloproteinaz – TIMP-4 (27).  W modelu 

zwierzęcym, u psów, w sercu podczas niedotlenienia / reperfuzji  stwierdzono wzrost 

zawartości MMP-9 i spadek zawartości specyficznego inhibitora TIMP-3. 

Zablokowanie receptora angiotensyny II przez sartan poprawia hemodynamiczne 

wskaźniki akcji serca i wzrost zawartości TIMP-3 poprawiając stosunek MMP-9 / 

TIMP-3 (37). W niedotlenionych fragmentach serca stwierdzono spadek zawartości 

podjednostki α-syntazy ATP, łańcucha M kinazy kreatyny i dehydrogenazy 

izocytrynianowej oraz łańcucha lekkiego miozyny MLC 1 (34). Zastosowanie sartanu 

i zablokowanie receptorów angiotensyny II w sercu psa powodowało zahamowanie 

spadku zawartości syntazy ATP i dehydrogenazy izocytrynianowej (38) a także 

zahamowanie posttranslacyjnej modyfikacji łańcucha δ syntazy ATP (43). W modelu 

niedotlenienia / reperfuzji (I/R) serca szczura wykazano, że I/R powoduje O-

palmitylację podjednostki beta-E1 dehydrogenazy pirogronianowej co powodowało 

m.i. 35% spadek szybkości metabolizmu glukozy w sercu po reoksydacji (58).  

Używając zwierzęcego modelu niedotlenienia płodu (noworodki świnki morskiej) 

wykazano, że niedotlenienie a następnie reoksygenacja powoduje spadek zawartości 

dehydrogenazy izocytrynianowej i jabłczanowej w tkance mięśnia sercowego (50).  

Ponadto wykazano, że niedotlenienie / reoksygenacja wywoływała w sercu tych 
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zwierząt znaczący wzrost zawartości nadtlenku azotynu (ONOO-) i stymulowała 

degradację łańcucha lekkiego miozyny 1 (MLC 1) przez MMP-2. (53). W opisanych 

warunkach stwierdzono też wystąpienie posttranslacyjnej modyfikacji regulatorowego 

łańcucha lekkiego miozyny (MLC 2), opisano występowanie 3-ntrotyrozyny i S-

nitrozylo-cysteiny (57). Badano także zmiany w kardiomiocytach kurcząt z objawami 

kardiomiopatii i wysięku w osierdziu. Wykazano, że ten rodzaj kardiomiopatii 

prowadzącej do nadciśnienia płucnego powoduje zmiany w zawartości łańcucha 

ciężkiego miozyny, białka M i titiny głównie w komórkach z lewej komory serca (25).  

 

 Ad. C. 

Badania nad mechanizmem aktywacji płytek krwi wykazały, że wewnątrzkomórkowy 

transport, aktywacja i wydzielanie MMP-2 z płytek ma miejsce po aktywacji trombiną 

i kolagenem i jest niezbędne dla procesu agregacji płytek krwi (14). Zapoczątkowanie 

procesu agregacji płytek związane jest z translokacja MMP-2 z ziarnistości 

komórkowych na powierzchnię płytek krwi (18). Ponadto stwierdzono, że MMP-9 jest 

inhibitorem agregacji płytek krwi (20). Badania nad rolą MMP-2 w zaburzeniach 

procesu agregacji płytek krwi podczas pozaustrojowego procesu natleniania krwi 

noworodków z niedorozwojem płuc (ECMO) wykazały znaczący wzrost zawartości 

MMP-2 we krwi, obniżenie zawartości naturalnych inhibitorów MMP-2 oraz 

zahamowanie agregacji płytek krwi (22).  Okazało się, że podawanie NO znacząco 

hamuje wydzielanie MMP-2z płytek krwi natomiast nie ma wpływu na agregację 

płytek krwi (32).  W przypadku niektórych rodzajów komórek nowotworowych 

powstają agregaty tych komórek z płytkami krwi. Wykazano, że mechanizm ten jest 

częściowo zależny od MMP-2 i że NO hamuje ten proces m.i. poprzez hamowanie 

wydzielania MMP-2 przez płytki krwi (26)  

  

Ad.D. 

Badano patomechanizm uszkodzenia płuc przez wysokie stężenie tlenu u 

nowonarodzonych szczurów. Hiperoksja powodowała znaczący wzrost aktywności 

syntazy NO (eNOS) oraz metaloproteinaz (MMP). Stosowanie inhibitora eNOS (L-

NAME) redukowała aktywność eNOS i hamowała niekorzystne zmiany w morfologii 

płuc ale stymulowała aktywność MMPs (17). Badania na komórkach Calu-3 z płuc 

zawierających regulator kanałów chlorkowych (CFTR) wykazały że zahamowanie 

aktywności metaloproteinazy MMP-2 powoduje wzrost przewodnictwa elektrycznego 
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w tych komórkach i dowodzi, że MMP-2 bierze udział w regulacji funkcji kanałów 

CFTR Cl- (19). Stosując metody proteomiki wykazano, że płuca szczurów pozbawione 

receptorów hormonu wzrostu  wykazują niedobór białek niezbędnych dla rozwoju 

płuc, obrony antywolnorodnikowej, metabolizmu lipidów, zaangażowane są w 

procesy energetyczne oraz w funkcjonowanie proteosomów (41).  Przedstawiono 

dowody, iż prewencyjne podanie inhibitora metaloproteinaz MMPs, doksycykliny 

hamuje niekorzystne zmiany w tkance płuc które zachodzą podczas intensywnej, 

mechanicznej wentylacji płuc (56). 

 

Ad. E.  

W trzecim trymestrze ciąży w syncytiotrophoblastach występuje wzrost syntezy 

metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowych MMP-2 i MMP-9. Wykazano, że 

wydzielanie MMP-2 i MMP-9 niezbędnych dla przebudowy tkanki łożyska w tym 

błony podstawnej następuje głównie ( > 90%) w kierunku błony podstawnej (23,24). 

Przy użyciu metod proteomiki wykazano, że neurokina B wydzielana przez łożysko 

szczególnie w stanach przedrzucawkowych powoduje zahamowanie w 

cytotrophoblastach syntezy białek wykazujących aktywność antyoksydacyjną (30, 61).     

 

Ad. F. 

Występowanie integryny β1 są w komórkach hematopoetycznych jest istotnym 

czynnikiem warunkującym prawidłową interakcję komórek z składnikami macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Wykazano, że zarówno w blastach pacjentów z ostrą białaczką 

szpikową jak i w szeregu białaczkowych linii komórkowych poziom transkrypcji 

składników integryn β1 jest obniżony (13).  Wykazano, że na powierzchni blastów 

pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz komórek białaczkowych KG-1 występuje 

aktywna forma metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-2 i aktywność 

MMP-2 jest skorelowana ze stopniem inwazyjności komórek nowotworowych 

mierzonych w teście z Matrigelem (15).   

 

Ad. G. 

Hodowla łączona fibroblastów i keratynocytów wykazywała efekt wzajemnego 

oddziaływanie tych komórek na zawartość MMP-2 i MMP-9 oraz ich naturalnych 

inhibitorów (TIMP). Opisane oddziaływanie jest ważnym czynnikiem w prawidłowym 

przebiegu procesu tworzenia się blizny (39). 
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