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Ocena ro?prawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Gumbarewioz pt. ,,Inhibitory deaceĘlaz

histonów w ek§perym€ntalnej terapii raka płuca - badania in vitro"

Rak płucą według Światowej Organizacji Zdrowia jest główną przyczyną zgonów z

powodu chorób nowotworolvych na świecię, a w§półczynniki zachorowań i zgonów w

ostatrich kilkudziesięciu latach wykazują stałą tendencję wzrostową. Głównymi prz1lazynami

tego stanu rzęcży są aTliany demograficane, wydłużenie sredniej dfugości Ęciai zlńązarlc- z

tym wydfużona ekspozycja rla kancerogeny zawartę w dymie §ńoniowym i

zańeczyszczonym powietzu. Współczesna medycyna oferuje wiele metod terapeuĘcanych,

jednakże ich skuteczność jest nadal niezadowalająca. Stosowana powszechnie chemioterapia

czę§to zńązana jest z wysĘlieniem powaźrrych efektów ubocznych, spowodowanych

toksycznym, niespecyficznym oddziaływaniem na prawidłowe komórki organianu, T|acąco

obnizając jakość zycia pacjentów. W związt$ z Ęm isbrieje potrzeba opracowania nowych,

bardziej specyficznych oraz mniej uciąliwych form terapii. W celu poprawy właściwości

farmakologicmych istriejących chemioterapeutyków syntetyzuje się nowe pochodne o

odpowiednio znrodyfikowanej strukturze lub bada właściwości przeciwnowotworowe

istniejących na rynku lęków. Ostatnio, w tym aspekcie, dużym zainteresowaniem cieszą się

inhibitory deaceĘlaz histonów jako działająca na poziomie epigenetycmym nowa grupa

leków celowanych. Badania in vitro, molekularne otaz fla zwrcrzętach stanowią zwykle

pierwszy etap przedkliniczrrej weryfikacji potencjalnych chemioterapeutyków. W rrurt tego

typu badń wpisuje się oceniana ro4rawa doktorska Pani mgr Eweliny Gumbarewicz,któta

dotycry oceny potencjału przeciwnowotworowego dwóch popularnych leków o aktywności

inhibitorów deacetylazhistonów - vorinostatu (SAHA) i kwasu valproinowego (VPA).

Ocerriana roą)ra\ira doktorska ma charakter oryginalnej roąpra\ily naukowej o układzie

Ępowym dla prac eksperymentalnych. Liczy w sumie 150 stron wydruku komputerowego i

została podzielona ta 7 rczdziałów. Pracę doktorską uzupełniają firytecmrc dla czytelnika

streszczenie w języku polskim i angielskim oraz Wkaz skrótów. Zńączona bibliografra

składa się z 276 pozycji opublikowanych w większości w ostatnich 10 latach, co potwierdza



aktualnośó tematyki badawczej podjętej ptaęz doklorantkę, Nalezy zamacryĆ, żę

piśmiennictwo dobrane jest prawidłowo i świadczy o umiejętnym wyborze informacji

zlńązarry ch z temaĘką prowadzonych badń.

W obszernym,Iiczącym 36 ston wstępie, autorka w spońb kompetentlry, Świadcący o

bardzo dobrym opanowaniu piśmiennictwa przedstawiła wszystkie zagadnienia zńęane z

tematem ocenianej roąrary doktorskiej. W pierwszej części wsĘpu autorka przedstawiła

szczegółowe inforrnacje dotyczące epidemiologii, charakterysĘki klinicmeJ, klasyfikacji

histologicznej oraz aktualnie stosowanych metod w terapii raka płuca. Następnie, autorka

skupiła się nad charakterystyką inhibitorów deaceĘlaz histonów, w szczególności na ich

aktywności przeciwnowotworowej obejmującej wpływ !|a cykl komórkowy, indukcję

apoptozy, angiogenezę, ruch]iwość i inwazyjność komórek. Przedstawiono również

najnowsze informacje na temat badanych leków - vorinostatu i kwasu walproinowega araz

ważlego w kontekście przeruutowanią procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego.

Zdantem recenzenĘ cĘ tozdńał stanowi tvłarty, dobrze opracowany materiało który

wprowadza czytelnika w ząadnienia podejmowane w ro4prawie doktorskiej. Nalezy również

podkreślić, ze opracowanie to zostało wzbogacone tabelami i rycinami, które uzupełniają

tekst i ułatwiają zrozumienie opisywanych zagadnień.

Głównym celem ocenianej pracy doktorskiej było określenie potencjału

przeciwnowotworowego dwóch inhibitorów deacetylaz histonów - vorinostafu (SAI{A) i

kwasu valproinowego (VPA) . Szczegółowe zagadńenia badawcze obejmowĄ:

o potwierdeenie przeciwnowotworowego dńńańa SAHA i YPA w wybranych

liniach komórkowych raka płocą

o oceilg celowości wspólnego stosowania badanych leków oraz cisplatyny

w terapii eksperymentalnej raka płuca w waruŃach in vitro,

o określenie typu interakcji farmakologicznej stosowanych leków w warunkach

invitro, otaz

r oc€ng ekspresji białek charakterystycznych dla fenotypu nabłonkowego orźź

mezenchymalnego pod wpŁywem inkubacji z badanymi inhibitorami

deaceĘlaz histonów w komórkach raka płuca.

W następnym rczdziale pracy doktorskiej zaĘfułowanym ,,Materiały i metody"

szczegółowo opisano zastosowane materiĄ, aparatuĘ badawczą hodowle komórkowe,

badane z-^iązki chemiczne oraz metody badawcze. opis metod hodowli komóreŁ testów



proliferacji, apoptozy, migracji, analizy cyklu komórkowego, immrmocytochemii, metod

biologii molekulamej oraz analizy statystyczrrej wyników jest dokładny i wyczerpujący.

NaleĘ raxtaczyć, że zastosowana metodyka jest adekwatna do postawionych celów

badawczych i spełnia wymagania stawiane współczesnym badaniom przedkliniculym na

poziomie molekularnym i komórkowym. Świadczy również o bardzo dobrym opanowaniu

warsźatu badawczego ptzez doktorantkę. Drobna uwaga dotylzy ilości komórek w teście

MTT - cry podana ilość komórek to gęstośó hodowli, czy rzeczywista liczba komóręk wylana

na dołek mikropffi? Natomiast w teście BrdU gęstość hodowli komórkowej podano bez

jednostki objętości, czyli jednego ml. Kolejna uwaga doĘczy kontoli roryuszczalnika w

teście MTT. Zapevłne doktorantka miała na myśli podłoże hodowlane, a nie PBS, w którym

komórki nie rosną.

W rozdzińe ,,Wyniki" Pani m$ Ewelina Gumbarewicz przedstawiła rezultaty

poszczególnych etapów doświadczeĄ skupiając się na wpływie badanych substancji na

główne parametfy aktywności przeciwnowotworowej takie jak żywotnośó, proliferacja i
ruchliwość komórek, indukcja apptozy, ocena przebiegu cyklu komórkowego orźv ekspresja

wybranych genów i białek. Na podkreślenie zasługuje falł, że część wyników została

opublikowana w bardzo dobryrm czasopiśmie - American Jouma] of Cancer Research (IF

4,7). Doktorantka wykazńą że badane leki obniżały zywofirość oraz hamowĄ proliferację

komórek nowotworowych w sposób zależny od dawki, Nalezy mntaczyć, że efekt ten był

zrlacąco słabszy w prąpadku hodowli prawidłowych fibroblastów skóry ludzkiej. W

dalszych, modelowych badaniach mgr Gumbarewicz określiła mechanizrrt

przeciwnowotworowego działańa badanych leków w komórkach raka płucą który zvńązarry

jest z hamowaniem cyklu komórkowęgo i indukcją śmierci apoptotycznej. Dodatkowo,

doktorarrtka wykazńa, żę badane IeI<t znacąco ograniczają ruchliwość komóręk oraz

w$ywają na ekspresję wybranych białek mliązanych z przernrtowaniem nowotworowym.

Z,dańęm recenzenĘ najbardziej wartościowe wyniki uzyskane pruęz doktorantkę, doĘcą
określenia za]eżności farrrakologicznej pomiędzy badanymi inhibitorami deacetylaz histonów

a lekiem onkologiczrym cisplatyną. W badaniach §ch wykazano addytywną interakcję, która

spowodowała zńamowanie cyklu komórkowego oftlz indukcję apoptozy w komórkach raka

płuca. Na szczególne uananię zasfuguje zastosowanie skomplikowanej analiry

izobolograficnej. NaleĘ również podkreślić, że uzyskane wyniki zostaĘ zilustrowane w
postaci czytelnych tabęl, wykresów i rycin.



W obszernej i wyczerpującej ,Pyskusji", autorka wnikliwie i krytycznie omówiła wyniki

własne w świetle najnowszych badń ptzeptowaĄzonych przez innych badaczy. Pani mgr

Gumbarewicz wykaz-ała, że badane inhibitory deacetylaz histonów charakteryzują się

interezującą aktywnością przeciwnowotworową co stwarza potencjalne mozliwości

zastosowania ich w onkologii. Autorka konkluduje - ,,mimo, że ińibitory deaceĘlaz

histonów stanowią obecnie obieĘącą grqpę leków w terapii niedrobnokomórkowego raka

płucą przewiduje się, że da\szy rozwój wiedzy na temat mechanizmu dzińańa HDIs i

synteza nowych generacji Ęch związków w przyszłości, doprowadzi do wytworzenia nowych

cytostaĘków skuteczniejszych i bezpiecariejszych ńZ stosowane dotychczas

chemioterapeutyki". W opinii recenzenta ,,Dyskusję" naleĘ ocenić bardzo wysoko,

świadczy ona o bardzo dobrej znajomości omawianych zagadnień oraz a doskonałyrr

opanowaniu warsztatu pisarskiego plz§z doktorantkę.

Wnioski opracowano w postaci 4 punktów, które dobrzę koreĘą z postawionymi przez

autorĘ hipotezami badawcrymi. W związku z tym do najwafuiejszych osiągnięć ocenianej

rorytary doktorskiej nalery zaliczy ć:

o wykazanię aktywności przeciwnowotworowej badanych leków w wybranych

liniach ciągtych pochodzących z raka płucą

r określenie interakcji farmakologicznej pomiędzy badanymi inhibitorami

deacetylaz histonów i cisplatyną jako niepełny synergizm, co może stanowić

podstawę do opracowania nowej stategii terapeutycznej,

o łvy,kazanie wpływu badanych lęków na ekspresję markerów procesu przejścia

nabłonkowo mezenchynalne go

W podsumowaniu recenzji stwierdzam, ze Doktorantka osiągnęła postawione w rozprawie

cele, uzyskała wartościowe wyniki, które dostarcĄą nowej wiedzy na temat aktywuości

biologicznej inhibitorów deacetylaz histonów. Pani mgr Ewęlina Gurrbarewicz

przeprowadziła pracochłonne badaniaz batdzo dobrym opanowaniem szeregu nowoczesnych

i ńożonychtechnik i procedur badawczych in vitro, co świadczy o dobrym przygotowaniu do

prowadzenia bńń naukowych. Należy równiez zanaszyó, że praca doktorska zostala

napisana bardzo dobrym językiem oraz starannie opracowana pod względem edytorskim. Jest

ptacą wzorcową z dziedany badan pruedklinicanych, stanowi przykład rozwiąąnwania

problemu naukowego z zastosowaniem róznorodnych technik badawcrych. Otwiera również



pęr§pekĘrwę zastosowania uzyskanych wyników nie tylko w obszatze farmakologicznym ale

również klinicznym.

W związku z powyżsrym stwierdzam, że przedłożona do ocęny rozprawa doktorska Pani

mgr Eweliny Gumbarewicz pt.,,Inhibitory deaceĘlaz histonów w eksperymentalnej terapii

raka pfuca - badania in yitro" spełnia wymagania określone w Art. 1 3 Ustawy z dńa 14 marca

2003 roku o stopniach naukowych i Ętule naulaw,m oroz o stopniach i tytule w zalłesie

sztuki. \M związlru z tym pruedkładam Radzie Naukowej II Wydziału Lekarskiego z

Oddziałęm Anglojęzycznym, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o przyjęcie

rozprawy doktorskiej ataz dopuszczenie Kandydatki do dalszych etapów przewodu

doktorskiego.


