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Sukces naukowców Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
10 stycznia 2014 r. ukazała się w czasopiśmie Leukemia publikacja pt. ‘B-cell receptor
pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20
monoclonal antibodies’. Badania, na których opierała się praca były niemal w całości

realizowane przez zespół dr Magdaleny Winiarskiej z Zakładu Immunologii naszej Uczelni,
któremu udało się wyprzedzić wiele zagranicznych instytutów badawczych prowadzących
badania w tym obszarze i opublikować wyniki badań jako pierwszemu.
Zespół dr Magdaleny Winiarskiej z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
odkrył nowy mechanizm regulujący obecność na powierzchni komórek nowotworowych ważnego
antygenu rozpoznawanego przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne. Antygenem tym jest
cząsteczka CD20, która znajduje się na powierzchni komórek nowotworowych niektórych typów
białaczek i chłoniaków. Naukowcy naszej Uczelni udowodnili, że określone nowoczesne leki
przeciwnowotworowe, hamujące szlaki przekazywania sygnałów, mogą zmniejszać ilość cząsteczek
CD20 (antygenów). W rezultacie dochodzi do niemal całkowitego zniesienia przeciwnowotworowego
działania przeciwciał anty-CD20, które nie mają jak związać się z komórkami nowotworowymi.
Odkrycie to ma bardzo ważne znaczenie kliniczne, szczególnie w świetle niedawno rozpoczętych
badań klinicznych, w których oceniana jest skuteczność przeciwciał anty-CD20 z lekami hamującymi
przekazywanie sygnałów.
Praca jest efektem kooperacji naukowców z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology w Monterotondo (Włochy) oraz
IBiSA Cancer Immunomonitoring Platform, Aix-Marseille Université w Marsylii (Francja). Wyniki
zespołu pod kierunkiem dr Winiarskiej wyznaczają nowy kierunek rozwoju terapii białaczek
i nowotworów.
Autorami pracy są: Kamil Bojarczuk, Marta Siernicka, Michał Dwojak, Małgorzata Bobrowicz, dr
Beata Pyrzyńska, dr Paweł Gaj, Marta Karp, prof. Krzysztof Giannopoulos, dr Dimitar G Efremov, dr
Cyril Fauriat, prof. Jakub Gołąb oraz dr Magdalena Winiarska.
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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