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DOKSORUBICYNA – NOWE OBLICZE STAREGO LEKU

DOXORUBICIN – THE NEW FACE OF AN OLD DRUG
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Streszczenie: Doksorubicyna jest lekiem powszechnie stosowanym w onkologii. Jej ograniczona 
skuteczność warunkowana jest limitem dawek wynikającym z możliwych efektów ubocznych oraz 
z interakcji z innymi lekami. Za główne mechanizmy działania doksorubicyny uważa się hamowanie 
topoizomeraz, interkalację w DNA i generowanie wolnych rodników. Najnowsze badania wskazują 
jednak, że doksorubicyna może wywoływać w komórkach inne niż znane do tej pory zmiany. Induk-
cja autofagii przez doksorubicynę odpowiada zarówno za współtworzenie efektu cytotoksycznego, 
ale także za jej działanie kardiotoksyczne. Może również prowadzić do zahamowania aktywności 
telomerazy i skrócenia telomerów powodując uszkodzenie materiału genetycznego komórek i zaham-
owanie ich proliferacji lub śmierć. Ponadto działanie doksorubicyny może wyzwalać śmierć komórek 
na drodze katastrofy mitotycznej lub anoikis. Szczegółowe zidentyfikowanie wszystkich dróg działa-
nia doksorubicyny, zwłaszcza w komórce nowotworowej, ma duże znaczenie w kontekście planowan-
ia terapii skojarzonej, osłabiania efektów ubocznych oraz syntezy nowych leków.

Słowa kluczowe: doksorubicyna, rak piersi, autofagia, anoikis, telomery

Summary: Doxorubicin is widely used in oncology. Unfortunately, its efficiency is limited by an ap-
plicable dose, side effects, and interactions with other drugs. Topoisomerase inhibition, intercalation 
into DNA and generation of free radicals are considered to be the main mechanisms of action of doxo-
rubicin. However, recent studies indicate that doxorubicin can also cause other effects. Induction of 
autophagy by doxorubicin is co-responsible for both the cytotoxic effect, and for its cardiotoxic effect. 
It can lead to the inhibition of telomerase followed by shortening of telomeres, causing damage of 
genetic material, inhibition of proliferation or cell death. Furthermore, the effect of doxorubicin can 
trigger cell death by mitotic catastrophe or anoikis. Thus, identification of all of the mechanisms of ac-
tion of doxorubicin, especially in cancer cells, is important in the context of planning the combination 
therapy, decreasing the severity of side effects and the synthesis of new drugs.
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WSTĘP

Nowotwory stanowią najpoważniejszy problem współczesnej medycyny. Wśród 
kobiet najczęstszym nowotworem jest rak piersi, wg. WHO w 2008 roku na świecie 
odnotowano ponad 1 384 000 nowych zachorowań na raka piersi [29]. Podstawowe 
schematy leczenia raka piersi opierają się na zastosowaniu antracyklin w monotera-
pii lub w skojarzeniu z innymi lekami. Niestety skuteczność tych leków jest ogra-
niczona możliwą do zastosowania dawką, efektami ubocznymi oraz mechanizmem 
działania stosowanych leków. Najczęściej w chemioterapii raka piersi i innych no-
wotworów wykorzystuje się doksorubicynę – lek, który stosowany jest od dawna, 
a mimo to jego mechanizm działania nie został jeszcze dokładnie poznany.

DOKSORUBICYNA – STARY LEK O DUŻYM ZNACZENIU

Doksorubicyna, znana także pod nazwą handlową Adriamycyna, jest lekiem 
z grupy antracyklin, stosowanym w onkologii od ponad 40 lat [2]. Została wyizo-
lowana z bakterii Streptomyces peucetius i zbudowana jest z aglikonu, reszty cu-
krowej – daunozaminy połączonej wiązaniem glikozydowym z układem pierście-
niowym aglikonu, oraz podstawników. Modyfikacje podstawników w strukturze 
doksorubicyny doprowadziły do otrzymania setek pochodnych charakteryzujących 
się różnym spektrum aktywności i skuteczności klinicznej. Do najbardziej znanych 
pochodnych stosowanych w medycynie należą epidoksorubicyna i idarubicyna 
[41]. Doksorubicyna jest jednym z najczęściej stosowanych leków w onkologii, 
między innymi w terapii raka piersi, drobnokomórkowego raka płuca, nowotworów 
litych tkanek miękkich, endometrium, wątroby, przewodów żółciowych, tarczycy, 
wielu rodzajów nowotworów hematologicznych w tym w terapii chłoniaków o du-
żym stopniu złośliwości, szpiczaku mnogim oraz ostrej białaczce limfoblastycznej 
[20]. Adriamycyna stosowana jest głównie w postaci chlorowodorku doksorubi-
cyny zarówno w terapii adjuwantowej jak i neoadjuwantowej. Docelowe stężenie 
doksorubicyny we krwi wynosi od 25-250 nM, a zalecana maksymalna dawka sku-
mulowana nie powinna przekraczać 450-550 mg/m2, co jest uwarunkowane wy-
stępowaniem efektów ubocznych, z których najczęstszymi są kardiotoksyczność 
i mielosupresja. Uszkodzenie mięśnia sercowego obserwuje się u aż 26% pacjentów 
leczonych kumulacyjną dawką 550 mg/m2, a ryzyko wystąpienia zmienia się wraz 
z dawką leku i stanem zdrowia pacjenta przed leczeniem. Podczas gdy uszkodzenie 
szpiku ma charakter przemijający, kardiotoksyczność może objawiać się nawet dłu-
go po zakończeniu leczenia [20, 38]. Pomimo niepokojących efektów ubocznych 
oraz pojawiających się mechanizmów oporności komórek na lek doksorubicyna na-
dal nie znalazła równie skutecznego następcy. Duża efektywność terapii i z drugiej 
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strony oporność na doksorubicynę przyczyniła się do przeprowadzenia szeregu ba-
dań nad mechanizmami działania tego leku na komórki nowotworowe. Ze względu 
na różnorodne i wciąż nowe doniesienia na temat molekularnych punktów uchwytu 
dla doksorubicyny mechanizmy jej działania nadal są przedmiotem kontrowersji.

WPŁYW DOKSORUBICYNY NA BIOLOGIĘ KOMÓRKI

Podstawowym warunkiem skuteczności leków przeciwnowotworowych jest do-
prowadzenie do śmierci komórek poprzez specyficzne zmiany w ich funkcjonowaniu. 
Do najczęściej opisywanych w literaturze sposobów działania doksorubicyny należy 
jej oddziaływanie z DNA i indukcja uszkodzeń w materiale genetycznym komórek 
nowotworowych. Jako podstawowy mechanizm działania doksorubicyny wymienia-
ne jest najczęściej hamowanie topoizomeraz (głównie topoizomerazy IIα) – enzymów 
odpowiedzialnych za rozplatanie superhelisy DNA dla potrzeb replikacji, transkrypcji 
czy rekombinacji [37]. W prawidłowych warunkach topoizomerazy katalizują prze-
cięcie jednej lub obu nici polinukleotydowych i przeniesienie przez powstałą prze-
rwę sąsiedniej nici lub łańcucha DNA w celu usunięcia lub dodania superskrętów. 
Doksorubicyna działa poprzez interkalację do DNA i stabilizację kompleksu rozsz-
czepialnego topoizomerazy i DNA uniemożliwiając ponowną ligację łańcuchów oraz 
doprowadzając do powstania jedno i dwuniciowych przerw w DNA (ang. strand bre-
aks) [35]. W następstwie fragmentacji DNA w komórce dochodzi do uruchomienia 
mechanizmów naprawczych, zmian w cyklu komórkowym, a ostatecznie aktywacji 
szlaków sygnałowych prowadzących do śmierci komórki na drodze apoptozy [22]. 
Inhibicja topoizomeraz wywołuje silny efekt cytotoksyczny, jednak do uszkodzenia 
DNA pod wpływem doksorubicyny dochodzi także na drodze bezpośredniego od-
działywania cząsteczek leku z DNA. Doksorubicyna ma zdolność do odwracalnego 
wiązania się z DNA poprzez tworzenie kompleksów interkalacyjnych oraz powstawa-
nie wirtualnych wiązań międzyniciowych w DNA (ang. virtually cross link) w obec-
ności formaldehydu. Oba rodzaje wiązań prowadzą do modyfikacji struktury i wła-
ściwości DNA oraz zmiany aktywności enzymów takich jak helikaza czy polimerazy 
DNA i RNA [28, 39]. W komórce natomiast dochodzi do aktywacji szlaków sygnało-
wych indukowanych uszkodzeniem DNA między innymi związanych z białkami p53 
i p21waf1/cip1 ale także niezależnych od p53 takich jak kinazy ATM i ATR [14]. Uszko-
dzenie DNA wywołane doksorubicyną może wynikać także z działania reaktywnych 
form tlenu ROS, które generowane są w reakcjach redoks z udziałem doksorubicyny. 
Wytwarzanie ROS w komórkach prowadzi do powstawania jedno i dwuniciowych 
pęknięć DNA, oksydacyjnych modyfikacji zasad azotowych, uszkodzenia białek oraz 
peroksydacji lipidów [26]. Najczęstszą odpowiedzą na uszkodzenia DNA wywoła-
ne działaniem doksorubicyny jest zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G2 lub 
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aktywacja szlaków sygnałowych prowadzących do apoptozy. Jednak w świetle naj-
nowszych badań na sumaryczny przeciwnowotworowy efekt doksorubicyny składają 
się także mechanizmy angażujące zupełnie nowe elementy odpowiedzi komórkowej 
prowadzące do różnych rodzajów śmierci komórkowej.

NOWE MECHANIZMY DZIAŁANIA DOKSORUBICYNY

DOKSORUBICYNA A AUTOFAGIA

Proces autofagii jest konserwatywnym sposobem degradacji białek cytopla-
zmatycznych lub całych organelli w komórce. W warunkach fizjologicznych 
autofagia jest aktywowana na skutek adaptacji komórki do warunków streso-
wych takich jak głodzenie, hipoksja, stres oksydacyjny i pozwala na elimina-
cję uszkodzonych organelli i wzrost przeżywalności. Jednocześnie nadmierna 
intensywność autofagii może prowadzić do uszkodzenia komórki i jej śmierci, 
stąd autofagia nazywana jest często II typem programowanej śmierci komórki 
[3]. Liczne badania sugerują indukcję autofagii w wyniku ekspozycji komórek 
nowotworowych na działanie leków cytotoksycznych m.in. doksorubicyny [40, 
44]. W komórkach raka piersi, z zahamowaną aktywnością kaspaz proapopto-
tycznych, traktowanych doksorubicyną dochodzi do wyraźnej indukcji autofagii 
i wzrostu starzenia komórkowego. Ponadto, pomimo inhibicji apoptozy, nie ulega 
zmianie stopień cytotoksyczności doksorubicyny, co świadczy o dużym udziale 
procesu autofagii w śmierci komórek [7]. Podobne wyniki uzyskano analizując 
wpływ doksorubicyny i witaferyny A na linie komórkowe raka jajnika. Analiza 
za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej i detekcja białek wykazały, 
że sama doksorubicyna w stężeniu 200nM doprowadza do spadku proliferacji po-
przez uszkodzenie mitochondriów i powstawanie licznych autofagosomów w ko-
mórkach, a jej skojarzenie z witaferyną A wzmaga ten efekt [13]. Uważa się, że 
autofagia indukowana doksorubicyną może być zależna od ekspresji genów p53 
i p16. W badaniach przeprowadzonych na linii białaczkowej K562 z wyciszoną 
ekspresji genów p53 i p16 zaobserwowano zahamowanie wzrostu w fazie G2/M, 
wzrostu ekspresji miR-375 oraz indukcję autofagii i starzenia [43]. 

Uważa się także, że indukcja autofagii pod wpływem doksorubicyny może tłu-
maczyć kardiotoksyczne działanie antracyklin. Potwierdzają to badania na kardio-
miocytach szczurów poddanych działaniu doksorubicyny, w których odnotowano 
wzrost poziomu białka LC3-II, związanego bezpośrednio z aktywacją autofagii 
[24]. Taki sam wniosek wynika z badań Dimitrakis i wsp. [9] sugeruje się jednak, 
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że autofagia indukowana doksorubicyną może działać także ochronnie na komórki 
mięśnia sercowego, doprowadzając do degradacji uszkodzonych wskutek leczenia 
struktur komórkowych i umożliwiając przeżycie komórki. Podejrzewa się, że to czy 
skutkiem autofagii będzie działanie ochronne czy toksyczne zależy od intensywno-
ści wyzwalanej autofagii [9, 33, 31].

RYCINA 1. Mechanizmy działania doksorubicyny. A, mechanizmy konwencjonalne; B, mechanizmy 
alternatywne.
W ostatnich latach wykazano, że poza znanymi mechanizmami działania doksorubicyny (tj. hamowa-
niem topoizomeraz, uszkodzeniem DNA czy generowaniem wolnych rodników), istnieją także me-
chanizmy nieprowadzące bezpośrednio do wywołania programowanej śmierci komórki tj. apoptozy. 
Z badań wynika, że doksorubicyna może indukować autofagię, śmierć na drodze anoikis, katastrofy 
mitotycznej czy starzenie komórek wskutek uszkodzenia telomerów
FIGURE 1. Mechanisms of doxorubicin action. A – conventional mechanisms; B – alternative 
mechanisms.
In recent years it has been shown that except well-known mechanisms of doxorubicin action (i.e. 
topoisomerase inhibition, DNA damage or reactive oxygen species generation) there are also mecha-
nisms that do not lead directly to the induced programmed cell death – apoptosis. As demonstrated in 
numerous studies, doxorubicin may also induce autophagy, anoikis, mitotic catastrophe or cell senes-
cence as a result of telomeres damage
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KATASTROFA MITOTYCZNA

Komórki nowotworowe mogą wykazywać oporność na związki o działaniu 
proapoptotycznym poprzez zmiany w punktach kontrolnych cyklu komórkowego 
i stłumienie ścieżek sygnałowych apoptozy. Okazuje się jednak, że w odpowiedzi 
na leki uszkadzające DNA może dochodzić w takich komórkach do indukcji kata-
strofy mitotycznej [36]. Termin ten opisuje śmierć komórki na drodze nieprawi-
dłowego przebiegu mitozy i charakteryzuje się formacją komórek z aberracjami 
chromosomowymi, zawierających jedno duże lub kilka mniejszych jąder. Zwykle 
nie obserwuje się przy tym aktywacji kaspaz i fragmentacji DNA – zjawisk typo-
wych dla apoptozy [27]. Śmierć na drodze katastrofy mitotycznej zaobserwowano 
m.in. w komórkach raka piersi pozbawionych funkcjonalnego białka p53. Co istot-
ne, zmianom charakterystycznym dla tego rodzaju śmierci, w zależności od badanej 
linii, towarzyszyła aktywacja kaspaz lub zjawiska charakterystyczne dla nekrozy 
[27]. Badania nad działaniem doksorubicyny na komórki raka wątroby wykaza-
ły, że niskie dawki leku (15-120ng/ml) wywołują nieprawidłowy przebieg mitozy 
i w efekcie komórki giną wskutek fragmentacji jądra komórkowego i utraty inte-
gralności błony komórkowej [12]. W komórkach z nadekspresją białka antyapop-
totycznego Bcl-xL, zaobserwowano zahamowanie apoptozy wywołanej wysokimi 
dawkami doksorubicyny. Jednak pod wpływem niskich dawek leku, nadal obser-
wowano przebieg katastrofy mitotycznej. Świadczy to o niezależności obu mecha-
nizmów i daje szansę na alternatywne wykorzystanie niskich dawek doksorubicyny 
w terapii nowotworów wykazujących oporność na indukcję apoptozy [34].

ANOIKIS JAKO MECHANIZM DZIAŁANIA I OPORNOŚCI

Działanie przeciwnowotworowe leków jest często powiązane z hamowaniem 
oddziaływania komórek nowotworowych z macierzą pozakomórkową, angiogene-
zy czy tworzenia przerzutów. Dowiedziono, że w wyniku utraty kontaktu komórki 
z macierzą zewnątrzkomórkową dochodzi do śmierci komórkowej zwanej anoikis. 
W komórkach wrażliwych na anoikis utrata adhezji powoduje m.in. uwolnienie cy-
tochromu c z mitochondriów i indukcję kaskady kaspaz, stąd anoikis często uzna-
wana jest za szczególny rodzaj apoptozy [15]. Komórki nowotworowe wykształciły 
szereg zmian w białkach adhezyjnych i mechanizmach oddziaływania międzyko-
mórkowego, skutkujących powstaniem oporności na anoikis, co czyni je niewrażli-
wymi na brak adhezji i zwiększa ich inwazyjność [17]. W kontekście doksorubicyny 
anoikis rozpatrywana jest dwojako: jako potencjalny mechanizm działania lub jako 
jedna z przyczyn oporności na ten lek. Alsafadi i wsp. [1] ocenili ścieżkę sygnałów 
transkrypcyjnych związanych z anoikis i wykazali że doksorubicyna oraz docetak-
sel indukują anoikis w liniach komórkowych raka piersi, a ich działanie wiąże się 
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z nadekspresją lub wyciszeniem ponad 300 genów m.in. TMEFF2 i CD86. Suge-
ruje się, że oporność na anoikis może być jedną z przyczyn nieskuteczności tera-
pii przeciwnowotworowych, a ścisłe mechanizmy regulujące ten rodzaj oporności 
są coraz częstszym przedmiotem badań. Ze względu na silne powiązanie działania 
doksorubicyny z elementami regulującymi adhezję komórkową, takimi jak kinazy 
FAK i PKB, lek ten jest rozpatrywany pod kątem ewentualnych interakcji ze szla-
kami odpowiedzialnymi za indukcję i hamowanie anoikis [8, 30].

WPŁYW DOKSORUBICYNY NA TELOMERY I TELOMERAZĘ

Poza wywoływaniem różnych rodzajów śmierci komórkowej, odpowiedzią 
na działanie doksorubicyny może być również indukcja starzenia replikacyjnego 
w komórkach. Proces ten polega na trwałym zatrzymaniu cyklu komórkowego 
w wyniku krytycznego skrócenia długości telomerów, fizjologicznie pełniących 
funkcję ochronną wobec końców chromosomów. Z każdym podziałem komór-
kowym, na skutek niezdolności polimerazy DNA do kompletnej replikacji nici 
opóźnionej, telomery ulegają stopniowemu skracaniu, a ich długość limituje mak-
symalną liczbę podziałów komórkowych (limit Hayflicka) [4]. Niemal wszystkie 
komórki nowotworowe charakteryzują się jednak niewrażliwością na proces sta-
rzenia replikacyjnego, gdyż wykazują zwiększoną aktywność telomerazy, który to 
enzym odpowiedzialny jest za syntezę powtórzeń telomerowych [16]. Rezultaty 
badań dowodzą, że w komórkach nowotworowych możliwe jest zahamowanie 
działania telomerazy przy użyciu specyficznych inhibitorów [19]. Ponadto proces 
starzenia replikacyjnego może być indukowany również za pomocą czynników 
wywołujących zmiany w DNA takich jak promieniowanie jonizujące czy che-
mioterapeutyki. Zaobserwowano, że komórki linii MCF7 narażone na działanie 
doksorubicyny wykazują spadek aktywności telomerazy z jednoczesnym zwięk-
szeniem aktywności p53 oraz wzrostem aktywności β-galaktozydazy uznawanej 
za marker starzenia komórkowego [11]. Dowiedziono też, że antracykliny mogą 
wpływać ujemnie na utrzymanie zakończeń telomerowych poprzez degradację 
białka PinX1 odpowiedzialnego za wiązanie telomerazy do telomerów [45]. Inną 
zidentyfikowaną ścieżką działania doksorubicyny jest zmiana ekspresji białek 
kompleksu szelteryny – kompleksu białkowego chroniącego i budującego zakoń-
czenia telomerowe. Badania Kato i wsp. [21] wykazały, że klasyczne inhibitory 
topoizomerazy II – doksorubicyna i etopozyd, obniżają poziom ekspresji mRNA 
białek TRF1 (ang. Telomeric Repeat-binding Factor 1) i POT1 (ang. Protection 
Of Telomeres) wchodzących w skład kompleksu szelteryny, zarówno w komór-
kach nowotworowych jak i somatycznych. Wcześniejsze badania, przeprowadzo-
ne wyłącznie na komórkach somatycznych: aktywowanych limfocytach T wy-
kazujących ekspresję telomerazy oraz na fibroblastach z nieaktywną telomerazą, 
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potwierdzają wpływ doksorubicyny na telomery. Zaobserwowano w nich wyraźną 
utratę długości telomerów, obniżoną aktywność telomerazy oraz spadek ekspresji 
TERT (podjednostki katalitycznej telomerazy) i białek TPP1 i POT1. Sugeruje się, 
że wyraźne skrócenie długości telomerów spowodowane jest nie tylko inhibicją te-
lomerazy, ale również bezpośrednim uszkodzeniem przez doksorubicynę struktury 
telomerów [25]. O ile w komórkach nowotworowych efekt ten jest pożądany, o tyle 
w prawidłowych komórkach organizmu skracanie telomerów wiąże się z uszkodze-
niem zdrowych komórek i występowaniem trwałych efektów ubocznych chemiote-
rapii, co udowodniono w badaniach na ludzkich mezenchymalnych komórkach ma-
cierzystych. Nawet jednokrotna ekspozycja na doksorubicynę powodowała trwałe 
skrócenie sekwencji telomerowych w tych komórkach [6]. 

TERAPIA SKOJARZONA – NOWE MOŻLIWOŚCI

Identyfikacja nowych mechanizmów działania doksorubicyny daje nowe możli-
wości wykorzystania tego leku w onkologii. Dzięki lepszemu zrozumieniu szlaków 
sygnałowych odpowiedzialnych za działanie toksyczne można lepiej dostosować 
inne leki i wykorzystać synergizm ich działania w celu przezwyciężenia oporno-
ści i zwiększenia skuteczności terapii. Jedną z istotnych przeszkód w leczeniu no-
wotworów jest ich wrodzona lub nabyta oporność na niektóre leki. W przypadku 
doksorubicyny największe znaczenie ma oporność związana z nadekspresją trans-
porterów błonowych z rodziny białek ABC m.in. glikoproteiny P i białka MRP1 
(ang. Multidrug Resistance associated Protein), ale również wspomniana oporność 
na anoikis czy też oporność związana z rozregulowaniem szlaków sygnałowych 
apoptozy [5]. Od lat prowadzone są badania w zakresie identyfikacji potencjalnych 
leków zdolnych do przezwyciężenia oporności na doksorubicynę. Jedno z naj-
nowszych doniesień mówi o skuteczności pochodnych arylo-cykloheksyloaminy 
w odwracaniu oporności wywołanej działaniem glikoproteiny P i w zwiększaniu 
cytotoksyczności doksorubicyny wobec komórek linii K562 wcześniej opornych 
na leczenie doksorubicyną [32]. Zastosowanie inhibitora kinaz aktywowanych mi-
togenami – BIRB796, odwraca oporność wielolekową indukowaną nadekspresją 
glikoproteiny P przez co zwiększa wewnątrzkomórkowe stężenie leków wypompo-
wywanych przez glikoproteinę P, w tym doksorubicyny [18]. Wspomniane wcze-
śniej połączenie doksorubicyny i witaferyny A wzmaga autofagię w komórkach 
i powoduje wzrost produkcji ROS, co umożliwia obniżenie dawki doksorubicyny 
z zachowaniem dużej skuteczności działania [13]. Wykorzystanie wspomnianych 
leków w terapii skojarzonej z doksorubicyną może przynieść wzrost efektywno-
ści leczenia w nowotworach wcześniej wykazujących oporność na doksorubicynę. 
Duże nadzieje wiąże się także z modyfikowaniem odpowiedzi komórek nowotwo-
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rowych poprzez bezpośrednią regulację ekspresji kluczowych genów w komórce za 
pomocą małych interferujących cząsteczek RNA – siRNA (ang. small interfering 
RNA). Stosując siRNA można wyciszyć między innymi ekspresję genu MDR1, co 
powoduje przywrócenie wrażliwości komórek na leki będące substratami gliko-
proteiny P [42]. Podobnie zastosowanie połączenia Bcl-xL siRNA i doksorubicyny 
w nanokapsułkach polimerowych zwiększa cytotoksyczność leku wobec komórek 
raka żołądka, w porównaniu ze stosowaniem tych dwóch czynników oddzielnie 
[23]. Dalsze badania nad połączeniem terapii genowej i terapii doksorubicyną niosą 
ze sobą duży potencjał jeszcze lepszego wykorzystania tego leku w onkologii.

PODSUMOWANIE

Wraz z postępem nauki i z niemal każdym odkryciem dotyczącym biologii 
komórek nowotworowych pojawiają się nowe perspektywy dotyczące możliwo-
ści wykorzystania znanych już w medycynie leków. Pomimo częstego stosowania 
doksorubicyny w onkologii i jej dużej skuteczności w leczeniu niektórych ro-
dzajów nowotworów, mechanizmy jej działania nadal pozostają częstym przed-
miotem zainteresowań naukowców. Powszechnie znane uszkodzenie DNA pod 
wpływem doksorubicyny okazuje się nie być jedyną przyczyną cytotoksycznego 
wpływu na komórki. Poza indukowaniem w komórkach śmierci apoptotycznej 
doksorubicyna może także aktywować szlaki prowadzące do zahamowania proli-
feracji i/lub aktywacji śmierci komórek poprzez: autofagię, katastrofę mitotyczną, 
nekrozę, anoikis czy starzenie replikacyjne. Szczególnie ważnym zagadnieniem 
jest identyfikacjach dokładnych ścieżek sygnałowych aktywowanych bądź hamo-
wanych przez doksorubicynę. Wiedza na ten temat pozwala na lepsze dopasowa-
nie leków do rodzaju komórek nowotworowych wrażliwych na konkretny rodzaj 
odpowiedzi. Zidentyfikowanie określonych punktów działania doksorubicyny 
w komórkach daje szansę na lepsze przewidywanie odpowiedzi komórkowej i na 
otrzymanie pożądanych zmian w komórkach. Niejednokrotnie mechanizm, który 
zdaje się mieć mały wpływ na toksyczność, w obliczu skojarzenia doksorubicy-
ny z innymi lekami np. modulatorami ścieżek sygnałowych, nabiera większego 
znaczenia i pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie kilku leków w politerapii. 
Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem doksorubicyny w leczeniu nowotwo-
rów wykazujących wcześniej oporność wielolekową, poprzez nasilenie odpowie-
dzi związanej z nowo poznanymi mechanizmami. Okazuje się, że w komórkach, 
które wykształciły oporność na jeden mechanizm działania, możliwe jest wywo-
łanie skutecznej odpowiedzi na inny mechanizm, do tej pory pełniący mniej istot-
ną rolę. Znajomość wszystkich mechanizmów ma także docelowo prowadzić do 
lepszego przewidywania i przeciwdziałania efektom ubocznym wywoływanym 
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w prawidłowych komórkach organizmu. Ze względu na różnice w funkcjonowa-
niu komórek nowotworowych i prawidłowych nie zawsze przyczyna toksycznego 
wpływu jest taka sama. Posiadając informacje na temat dokładnych mechanizmów 
działania można lepiej dopasować schemat leczenia względem konkretnych za-
grożeń wynikających z zastosowania doksorubicyny. Obecnie nie wystarcza na-
ukowcom tylko informacja o skuteczności leku, ale niezwykle ważna jest wiedza 
na temat mechanizmów działania. Prawdopodobnie odkryte do tej pory sposoby 
działania doksorubicyny nadal nie są wszystkimi i z każdym kolejnym odkryciem 
na temat funkcjonowania komórek nowotworowych będą wiązały się odniesienia 
do popularnego leku jakim jest doksorubicyna. Bardzo istotna informacja dotyczy 
również zagadnienia oddziaływania doksorubicyny i innych leków z konkretnym 
genotypem, co oczywiście tworzy bardzo szeroką perspektywę i olbrzymie pole 
badawcze. 
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