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Ternatyka, kt6ra zostala podjgta w rozprawie doktorskiej Pani mgr analityki medycznej
Natalii Frqczek zostala poiwigcona ciqgle bardzo aktualnernu zagadnieniu ,poszukiwaniu
nowych lek6w, kt6re mogq zostat u2yte w terapii chor6b nowotworowych. Z uwttgi nafakt, ze
choroby nowotworowe stanowiq drugq glfwnq przyczyng fmierci w lvajach wysoko
ronvinigtych podigty temat wydaje sig byt szczeg1lnie istotny. Oczlwiicie ciqgle poszukiwane
sq nuiqzki chemiczne umozliwiajqce uzyskania maksymalnego ufeku terapeutycznego przy
akceptowalnych dla pacjenta efektach ubocznych. W swoich poszukiwaniach, doktorantka
przyirzala sig dostgpnym obecnie strategiom terapii przeciwnowotworowych, ich
mechanizmom dzialania, oraz konlcretnym celom molekularnym, kt6rych nnodyJikacja
umoZliwia selektywnq eliminacjg kom6rek nowotworowych. Na podstawie aktuall,nie dostgpnej
wiedzy, Autorka uznala za szczeg1lnie interesujqcq strategig projektowania in silico nviqzk1w,
ktdre z wysokim prawdopodobieristwem bgdq skierowane na iciile oftreilone cele molekularne.
Istotnq zaletq badari in silico w procesie poszukiwania nowych lek6w/strategii terapeutycznych
iest mozliwoil unilcrtigcia kosztowych syntez auiqzk6w, ktdre z wysokim prawdopodobiefistwem
okazq sig nieaktywne. Autorka podq1ajqc tym tokiem rozumowania na podstawie analizy
piSmiennictwa wybrala za cel dehydrogenazg glukozo-6-fosforanowq, dla kt6rej
zaproiektowala szereg potencjalnie czynnych zwiqzk6w, z kt1rych wigkszoit zostala
zsyntezowana i przetestowana w modelu in vitro przy uiyciu odpowiednio dobranych linii
komfrek nowotworowych jak rfwniei kom1rek prawidlowych.

Dysertacja ma typowy uklad, rozpoczyna sig od spisu treici, wstgpu, i celu pracy,
material6v' i metod, wynik6w, om6wienia wynikfw i dyskusji, wnioskdw, piimiennictwa,
streszczenia, w jgzyku polskim i w jgzyku angielskim, brak jest przygotowyutanggl przez
ni e kt 6ry ch aut or 6w wykazu naj c z g i c i ej s to s ow anych s lcr 6 t 6w.
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Wstgp
W syntetycznym, dobrze skomponowanym 20 stronicowym wstgpie Autorka przedstawila

podstawowe problemy konieczne do dalszego zrozumienia celu przeprowadzonych badafi,
zastosowanego modelu oraz u2ytych metod badawczych, a tak2e interpretacji uzyskanych
wynikdw. Wstgp zaczyna sig, wigc od charakterystyki nowotworfw, z kthrych pochodzily linie
komdrkowe uzyte w badaniach, czyli krdtkiego opisu specyfihi raka wqtrobokom6rkowego,
raka 2olqdkct i czerniaka. W dalszej czgici wstgpu przedstawione zostaly mechanizmy
uszkodzenia lcom6rek bgdqce nastgpstwem radioterapii oraz stresu ol<sydacyjnego takze roli,
iakq moie w nich odgrywat delrydrogenaza glukozo-6-fosforanowq - enzym typowany, jako
potencjalny cel terapii nowotworowych. W tym kontelcscie Autorka dokonala te2 lcrdtkiej
charakterystyki primachiny i 6-aminonioktynamidu znanych juz dobrze inhibitor|w
dehydrogenaz4t glukozo-6-fosforanowej oraz bardzo ciekawej grupy rwiqzkfw tmt.
karborandw, kt6re staly sig przedmiotem zainteresowania Autorki. W wszystkich trzech
przypadkach Doktorantka lcrhtko opisala mechanizmy ich dzialania, a takze wskazala na
potencjalne k:orzyici ich stosowania w polqczeniu z klasycznq terapiq przeciwnowotworowq,
wskazujqc jednoczeinie. istotne skutki uboczne. Wstgp uzupelniony jest, lcr6tkim jednakie
bardzo przystgpnie napisanym paragrafem dotyczqcym nowoczesnych metod poszukiwania
lek6w metodami modelowania in silico. Rozdzial otwierajqcy omawianq tutaj dysertacjg
doskonale spelnia, swoje zadanie wprowadzenia do podejmowanych w niej problemfw
badawczych. Dodatkowo nale2y podlcreilit, 2e informacje zawarte w tym, rozdziale sq poparte
prawidlowo dobranym pifmiennictwem. Zamieszczone sq trzy ryciny, kt6re uzupelniajq
omawiane we wstgpie zagadnienia.

Cel pracy
Ten rozdzial w bardzo skondensowanej formie przedstawia ponownie calq koncepcjg pracy

oraz w spos6b zwigzly i przekoryruvujqcy uzasadniq podjgcie przeprowadzonych przez
Doktor antkg eksperymentfw or az dob6r zasto s ow anych metod b adaw czych.

Metodyka
Metodyka badari jest dobrze opisana i mo2e byt pomocna dla kahdego, kto chcialby

przeprowadzit podobne doiwiadczenia. Naleiy tutaj wyrazit uznanie dla przyjgtej koncepcji
projektowania badanyclt zwiqzkdw na drodze modelowania in silico. Pomimo, 2e oczltwiste jest,
2e nie wszystkie zwiqzki zaprojektowane w ten spos1b udalo sig zsyntezowat, to szkoda, ie
Autorka nie przedstawilawszystkich uzyskanychw ten sposdb potencjalnie aktywnych struktur,
podobnie jak nie mo2na w pracy doszukat sig uzyskanych w trakcie modelowania in silico
informacji na temat przewidywanego powinowactwa badanych zwiqzkdw do centrum
aktywnego dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Dodatkowo, interesujqce bytyby
informacje dotyczqce identyfikacji badanych zwiqzk6w, takich jak widma spektrornetrii mas,

spektrometrii IR oraz temperatury topnienia.

Pewne braki dotyczq takie paragrafu pofwigconego hodowlom kom6rkowym. Daktorantka
moglaby podat, w jakich pofinukach i z jakim dodatkiem surowicy byly hodowane kom6rki.
W paragrafach opisujqcych traktowanie komfrek mogtyby zostat powt1rzone informacje na
temat sprzgtu:,, ktdry zos'tal uiyty do analiz komdrek. Dodatkowo, moglyby byt podane ir6dla
literaturowe, ktdre posluiyly Autorce do doboru dawki promieniowania rentgenowskiego



zastosowanego w elrsperymentach oceniaiqcych jego aktywnoi| w polqczeniu z badanymi
zwiqzkami.

Wyniki
Wyniki sq dobrze zaprezentowane w konselauentnym porzqdku odnoszqcym sig do typu

komdreh kt6re byly poddane elcsperymentom, czyli na poczqtku zaprezentowane sq wyniki
doiwiadczeri dotyczqcych Zywotnoici erytrocytdw, a nastgpnie kolqino wyniki uzyskone dla
kardiomiocyt'w, kom1rek raka wqtrobowokom6rkowego, raka 2olqdka i czerniaka. Ryciny
prezentuiq, koleino: wyniki testu MTT, obserwacje morfologii kom6rektraktowarrychbadanymi
zwiqzkami wrqz z odpowiednimi zdigciami, a takie wyniki analizy wplyuu badanych zwiqzk1w
na cykl kom'rkowy oraz indukcjg nelcrozy/apoptozy. Wyniki te zamieszczono w odpowiednich
tabelach i opatrzono stosownym komentarzem. Konsela,ventnie, podobnie do wstgpnych
elrsperyment'w, przeprowadzone zostaly badania dotyczqce aktwnoici trzech najbardziej
ak4twnych nuiqzkdw, ktdre zostalypoddane testomw kontelcscie ich dzialania synergisfiicznegoz promieniowaniem rentgenowskim. W tej sekcji Doktorantka r1wnie wnikliwie
prz e anal i z ow al a takz e uzy s kane wyniki.

W opisie wynik,w nuraca uwagg spos6b opisu rycin i tabel, kt6ry nie zostal przedstawiony
zgodnie z ogdlnie przyigtymi konwencjami. Powszechnie uznawana jest zasada, wedlug kt1rej
opis rycin powinien znajdowat sig pod prezentowanq rycina, natomiast w przypadku tabel opis
powinien zostat umieszczony nad tabelq. Ponadto, Doktorantka nanaq-,,rycina,, opisuje
zar6wno tabele jak i ryciny. Takze dane z tabeli 4. t 9 mogty zostat zaprezentowane r6wniei w
postaci lcrzywych dawka-efekt, stanowiqc tym samym uzupelnienie do podanych wartoici ICso
i dajqc tyrn samym pelnq informacjg o akynoici badanego zwiqzku. Dodatkowo, chcialbym
zwr6cit uuagg na lcryterium doboru stgzeri badanych zwiqzkdw. Doktorantka testowala na
etapie badafi przesiewowych nviqzki w stgzeniu 100 trtM, zakladajqc prawdopodobnie, ze jest
to pewnego rodzaju ,' stgtenie graniczne " potencjalnie warunkujqce akwnoit zu,iqzku in vivo,
powy2ei ktdrego badany nuiqzek moze zostat sktasyfikowany, jako mviqzek o slaltym dzialaniu
cytotolcsycznym, wskazuiqc tym sqmym niski potencjat takiej struktury jafui kanctydata na lek.
ale r'wniez zaHadajqc, 2e ieflli zwiqzek nie iest akrywny w tym stgzeniu to poni2ej stgzenia
I00pM te2 nie bgdzie aktywny. Mo2e to byt podejicie wprowadzajqce w blqd, poniewai w
przypadku zwiqzkdw slabo rozpuszczalnych w wodzie, mozliwe jest wytrqcenie sig badanego
zwiqzku w po|ywce hodowlanei, prowodzqc tym samym do oslabienia lub braku dzialania
cytotolrsycznego, mozliwe natomiast bytoby, ze nviqzek bytby aktywny zalrresie niiszych stgzeri.
Biorqc pod uwagg nienvykle uwaznq obserwacjg zmian morfologicznych v, kom1rkach
traktowanych badanymi nviqzkami, naleiy zaloiy6, ze Autorka zauwazylaby symptomy
Swiadczqce o lrrystalizacji badanych z,viqzk\w w medium hodowlanvm"

Dyskusja
Ten rozdzial syntetycznie podsumowuje caloit pracy od jej zalo2eri badawczych poprzez

uzyskane wyniki a2 do om|wienia uzyskanych wynik6w. W tej czgsci byt moze Doktorantkq
zawarla za duao informacji, dotyczqcych wyboru celu molekularnego jak i u2ycia kqrboran1w,
iako nviqzkbw o potencialnym dzialaniu przeciwnoyotworowym informacji, kt6re
prawdopodobnie mogly znalei1 sig we wstgpie, informacje te jednakpozwalajq Autorce plynnieprzeiit do wlasciwei dyskusii uzyskanych wynik6w. Dohorantka om^wila synteze
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zaprojektowanych in silico karboran|w, caloSciowo przyjrzala sig wynikom analizy

cytotoksycznctici oraz cytotoksycznofci skojarzonej z promieniowaniem rentgenowskim i
skonfrontowala te wyniki z aspektami nuiqzanymi z utrzymaniem r6wnowagi redoks w
komdrce, ze szczeg1lnym uwzglgdnieniem glutationu, jako kluczowego czynnika biorqcego

udzial w tych procesach. Analizujqc zaleinoft aHywnoici badanych zwiqzk6w od ick struktury

Autorka zastanowila sig nad faktem, 2e czgit z badanych nuiqzk6w byt moie nie wykazala

aktywno1ci cytotoksycznej nie z uwagi na fakt, 2e nie oddzialuje z delrydrogenazq glukozo-6-

forsforanowq, a z faktem, 2e nie jest transportowana do wngtrza kom6rki z uwagi na obszerne

podstawniki skutecznie utrudniajqce, przenikanie badanych zwiqzk6w do kom6rki, co

oczlwiicie jest slusznym zastrzeieniem i byt moze naleiy zastanowi| sig na testami tych

zwiqzk6w w furmulacjach ulatwiajqcych przenikanie przez blong kom6rkowq. Dyskusja

zakoriczona jest analizq odpowiedzi kom1rek na r62ne dawki promieniowania rentgenowskiego

oraz wskazaniem najwa2niejszych obserwacji dotyczqcych reakcji wszystkich uiytych

w eksperymentach typ6w kom6rek na u2yte czynniki terapeutyczne.

Wnioski
W tym paragrafie Autorka w szeiciu punktach podsumowala uzyskane wyniki. W mojej opinii

zamieszczone tutaj informacje mogly zostat lepiej doprecyzowane, tak, aby nie pozostawialy

one u czytelnika wra2enia, 2e opisujq one raczej obserwacje poczynione podczas

elcsperymentriw. Pomimo, tej byt moze subieklnvnej uwagi, paragraf tenw pelni podsumowoje

wyniki uzyskane w pracy.

PiSmiennicfivo. streszczenia

PracA zamyka lista pi{miennictwa zawierajqca 83 pozycje. Piimiennictwo jest dobrze

dobrane, aktualne, w zdecydowanej wigkszofci anglojgzyczne i prawidlowo uporzqdkowane.

Praca zawiera te| dobrze napisane streszczenia zardwno w jgzyku polskim i angielskim.

Z obowiapku recenzenta zrrrncam uwagg na bardzo drobne i bardzo nieliczne

niedociqgnigcia edytorskie znalezione glfwnie w Dyskusji. Ponadto, w pracy, gliwnie w

rozdziale Mctterial i Metody, pojawiajq okreflenia 2argonowe; takie jak np. znalezione na

stronie 4l stwierdzenie: lcrew doldadnie wymieszano nastgpnie rozpipetowano do

eppendorftw ..... i dodano stoki zwiqzk6w...." albo: ,,Zwiqzek M02, r6zni sig od zwiqzku M}I
tylko jednym dodatkowym wgglem w laricuchu bocznym" ktdre pojawia sig na stronie 82.

W podsunnowaniu uwa2am, ze przedstawiona do recenzji praca dolctorska stanowi dojrzale

i kompleksowe ronuiqzanie postawionego przez Doktorantkg problemu badawczego i Swiadczy

o dojrzalo{ci naukowej Pani mgr analityki medycznej Natalii Frqczek. Dlatego z pelnym

przekonaniem stwierdzam, 2e przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska spelnia warunki

olcreilone w ott. I3 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z p6in. zm.) wnoszg, zatem

wniosek do Rady Wydzialu Farmaceutycznego z Oddzialem Analityki Medycznej Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pani mgr analityki medycznej Natalii Frqczek do

dalszych etap|w przew odu doktorskiego.
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