
Uchwała Nr 24/2021 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uzasadnienia wniosku  

o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą 

się rozprawę doktorską 

 

 

Na podstawie § 35 pkt 24 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 976), Senat 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Przyjmuje się uzasadnienie do wniosku Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie o przyznanie Pani dr n. med. Karolinie Irenie Łuczkowskiej nagrody Prezesa 

Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr 24/2021 Senatu PUM 

 

 

 

Uzasadnienie  

wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów 

za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla Pani dr n. med. Karoliny Łuczkowskiej  

 

Pani dr n. med. Karolina Irena Łuczkowska przygotowała rozprawę doktorską zatytułowaną 

„Mechanizm działania bortezomibu w aspekcie wybranych parametrów molekularnych  

i klinicznych”. Rozprawa doktorska została przygotowana w trybie kształcenia doktorantów  

w ramach studium doktoranckiego na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 21 października 2020 r.  

Stopień doktora został nadany dnia 27 października 2020 r.  

Rozprawa doktorska stanowi cykl 2 artykułów oryginalnych oraz 1 artykułu przeglądowego,  

w których dr n. med. Karolina Łuczkowska jest pierwszym autorem. Artykuły opublikowano 

w międzynarodowych czasopismach naukowych znajdujących się na liście Journal Citation 

Reports (Thomson Reuters). Łączna wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor- 

IF) dla cyklu wymienionych prac (według Thomson Reuters Journal Citation Reports) wynosi 

10,91 oraz 305 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Rozprawę doktorską 

stanowią następujące publikacje:  

1) Łuczkowska Karolina, Rogińska Dorota, Ulańczyk Zofia, Machaliński Bogusław. 

Effect of Bortezomib on Global Gene Expression in PC12-Derived Nerve Cells. International 

Journal of  Molecular Science. 2020 Jan 23;21(3). pii: E751. doi: 10.3390/ijms21030751. IF: 

4,183. MNiSW: 140. 

2) Łuczkowska Karolina, Rogińska Dorota, Ulańczyk Zofia, Paczkowska Edyta, Schmidt 

Christian Andreas, Machaliński Bogusław. Molecular Mechanisms of Bortezomib Action: 

Novel Evidence for the miRNA–mRNA Interaction Involvement. International Journal of  

Molecular Science. 2020 Jan 5;21(1). pii: E350. doi: 10.3390/ijms21010350. IF: 4,183. 

MNiSW: 140. 

3) Łuczkowska Karolina, Litwinska Zofia, Paczkowska Edyta, Machalinski Bogusław. 

Pathophysiology of drug-induce peripheral neuropathy in patients with multiple myeloma. 

Journal of Physiology Pharmacology. 2018 Apr;69(2). doi: 10.26402/jpp.2018.2.02. Epub 

2018 Jun 13. IF: 2,544. MNiSW: 25 

 

Bortezomib jest lekiem przeciwnowotworowym, który specyficznie i odwracalnie hamuje 

podobną do chymotrypsyny aktywność proteasomu 26S.Dzięki swoim właściwościom 

bortezomib znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, takich jak 

szpiczak plazmocytowy (MM), rak jajnika, płuc, trzustki, prostaty, czerniak, glejak, czy 

neuroblastoma-MYC. Zastosowanie bortezomibu znacząco poprawiło rokowanie oraz 

wydłużyło średni czas przeżycia pacjentów, jednak wiąże się również z poważnym i częstym 

problemem klinicznym jakim jest polineuropatia obwodowa.  Występuje ona w różnym 

stopniu nasilenia podczas terapii, a jej symptomy obserwowane są u około 40% pacjentów  

z MM, 11% z neuroblastomą, 16% z nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką 

limfoblastyczną, 14% z przewlekłą białaczką limfocytową oporną na fludarabinę, 48%  

z chłoniakiem z komórek płaszcza, 74% z nawrotową oraz oporną na leczenie 

makroglobulinemią Waldenströma. Częstość występowania polineuropatii indukowanej 

bortezomibem zależy od dawki, schematu i sposobu podawania tego leku. Do typowych 

postaci polineuropatii indukowanej bortezomibem należą zimna allodynia, hipoestezje, 



bolesne parestezje, nadwrażliwość na ciepło, upośledzenie ruchowe. Pojawienie się objawów 

polineuropatii wymaga zmiany schematu leczenia powodując w konsekwencji redukcję dawki 

lub całkowite zaprzestanie podawania leku. W związku z tym w niniejszych dwóch pracach 

oryginalnych, które stanowią cykl rozprawy doktorskiej podjęto próbę oceny molekularnego 

wpływu bortezomibu zarówno na komórki nerwowe jak i nowotworowe. Ponadto, częścią 

rozprawy doktorskiej jest artykuł przeglądowy, który przedstawia aktualny stan wiedzy 

dotyczący potencjalnych przyczyn rozwoju neuropatii indukowanej leczeniem, umożliwiając 

szczegółowe zapoznanie się z tym zagadnieniem.  

Rozprawa doktorska podejmuje ważny i jak dotąd nie rozwiązany problem badawczy. 

Według dostępnej literatury są to pierwsze tego typu badania, które koncentrują się zarówno 

na molekularnym wpływie bortezomibu na komórki nowotworowe, jak i neurotoksycznych 

efektach ubocznych jego działania. Dodatkowo, zastosowane nowoczesne techniki 

molekularne znacząco podwyższają wartość naukową prezentowanych w rozprawie 

doktorskiej wyników, co w całokształcie pozwoliło na ich publikację w międzynarodowych 

czasopismach naukowych o względnie wysokim współczynniku oddziaływania (impact 

factor). 

 

Zaplanowane i przeprowadzone badania w pracach oryginalnych miały na celu wykazanie 

zmian na poziomie molekularnym, które mogą przyczyniać się zarówno do zahamowania 

rozwoju komórek nowotworowych (efekt pożądany), jak i rozwoju neuropatii (efekt 

niepożądany). W badaniach wykorzystano dwie reprezentatywne, ustalone linie komórkowe 

a) SH-SY5Y nerwiaka zarodkowego oraz b) komórki nerwowe różnicowane z linii PC12. 

Komórki poddano działaniu bortezomibu (50nM/L) przez 24h. Po upływie czasu inkubacji 

wyizolowano RNA wzbogacone w cząsteczki miRNA i przeprowadzono globalną analizę 

ekspresji genów oraz miRNAs przy wykorzystaniu techniki mikromacierzy. Wykazano,  

że bortezomib może wywierać toksyczne działanie na komórki nowotworowe i komórki 

nerwowe PC12 oraz wpływać na interakcje miRNA-mRNA regulując tym samym ważne 

funkcje komórkowe. Stwierdzono ponadto, że bortezomib znacząco aktywuje proces 

apoptozy oraz hamuje proliferację komórek nerwiaka zarodkowego w warunkach in vitro, co 

może leżeć u podstawy jego działania w leczeniu nowotworów. Natomiast w komórkach 

nerwowych działanie bortezomibu skupia się głównie na hamowaniu cyklu komórkowego, 

procesów naprawy DNA, morfogenezie neuronów oraz wydzielaniu neuroprzekaźników. 

Uzyskane wyniki wykazują różnice w aktywności szlaków metabolicznych i procesów 

biologicznych, które ulegają zaburzeniu w wyniku działania bortezomibu w komórkach 

nowotworowych oraz nerwowych.  

Wyniki badań Pani dr n. med. Karoliny Ireny Łuczkowskiej w całokształcie stanowią solidne 

podwaliny dla dalszych badań zarówno nad mechanizmami działania bortezomibu w leczeniu 

chorób onkologicznych, jak również zminimalizowaniem działań niepożądanych ze strony 

układu nerwowego. Niewątpliwym osiągnięciem Pani dr n. med. Karoliny Ireny 

Łuczkowskiej jest to, że zaobserwowane zmiany w ekspresji poszczególnych genów oraz 

miRNAs mogą stanowić również istotny element w rozwoju nowych terapii i schematów 

leczenia. 

Reasumując, należy stwierdzić, że rozprawa doktorska Pani dr n. med. Karoliny Ireny 

Łuczkowskiej spełnia wszystkie kryteria określone w Rozporządzaniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa 

Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 976). Wyniki 

przedstawione w rozprawie doktorskiej mają charakter nowości naukowej.  

 

 


