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OCENA 

Pracy doktorskiej mgr inż. Pauli Wróblewskiej-Łuczki pt. „Interakcja flukonazolu z olejkami 

eterycznym cytrusów w testach in vitro dla Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus – analiza 

izobolograficzna” wyknanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. Łuszczki. 

 

Grzybice, także nazywane mykozami, to grupa chorób wywoływanych przez mikroskopijne grzyby. 

Grzybice to bardzo częste choroby dotykające blisko miliarda ludzi. Grzybice mogą rozwinąć się 

u każdego osobnika, chociaż istnieją czynniki sprzyjające ich rozwojowi (na przykład, terapie 

anybiotykowe, sterydowe, stany obniżonej odporności immunologicznej oraz cukrzyca). Mimo dużego 

postępu w diagnostyce i leczeniu grzybic, liczba zachorowań stale rośnie i choroby te odpowiedzialne są 

za około 1.5 miliona zgonów rocznie. Jedną z przyczyn tego trendu jest zjawisko oporności lekowej. 

Jednym ze sposobów przezwyciężenia oporności lekowej jest poszukiwanie nowych metod leczenia 

farmakologicznego. Nowe metody lecznicze obejmują zarówno poszukiwanie nowych substancji 

leczniczych a także poszukiwanie optymalnych kombinacji dwóch lub więcej substancji leczniczych, 

czyli tak zwanych terapii łączonych.  

 W przypadku terapii łączonych, efekt końcowy interakcji może mieć charakter: (1) synergistyczny, 

(2) addycyjny, (3) sub-addytywny, (4) obojętny, lub (5) infra-addytywny. Typ interakcji w tym 

kontekście jest bardzo ważny. Najbardziej pożądaną interakcją jest typ synergistyczny, gdzie końcowy 

efekt terapeutyczny jest większy niż spodziewany efekt terapeutyczny wynikający z dodania efektów 

terapeutycznych poszczególnych substancji leczniczych - mówiąc po prostu: efekt kiedy 2+2 daje wynik 

większy niż 4. 
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 W dziedzinie farmakologii doświadczalnej, jedynie sprawdzoną metodą pozwalającą na dokładną 

ocenę charakteru interakcji jest metoda izobolograficzna. Niestety, metoda ta jest bardzo pracochłonna, 

kosztowna i wymagająca znajomości wielu różnych koncepcji statystycznych. To właśnie z tych 

powodów metoda ta jest tylko stosowana w nielicznych ośrodkach badawczych, chociaż powinna ona 

stanowić tak zwany „golden standard”. 

 Ogólnym celem niniejszej pracy jest: 

1. Ocena wpływu dodatku antybiotyku przeciwgrzybiczego – flukonazolu, do pożywki hodowlanej 

na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych gatunków: Aspergillus niger i Aspergillus 

fumigatus. 

2. Ocena wpływu dodatku olejków eterycznych cytrusów: tj. pomarańczowego, mandarynkowego, 

cytrynowego i grejpfrutowego, do pożywki hodowlanej na zahamowanie wzrostu grzybów 

pleśniowych gatunków: Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus. 

3. Ocena charakteru interakcji zachodzących pomiędzy flukonazolem a badanymi olejkami 

eterycznymi na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych gatunków: Aspergillus niger 

i Aspergillus fumigatus przy zastosowaniu analizy izobolograficznej. 

 

 Biorąc pod uwagę jak ważny jest problem lekoopornych grzybic i jak bardzo potrzebne są nowe 

terapie, podjęty przez Doktorantkę temat oceny typu farmakologicznych interakcji pomiędzy 

klasycznym przeciwgrzybicznym antybiotykiem, flukonazolem, i nowymi substancjami 

przeciwgrzybicznymi jest jak najbardziej uzasadniony. Tutaj chciałbym podkreślić, że wybór badania 

eterycznych olejków cytrusów jest bardzo ciekawy biorąc pod uwagę obecną wiedzę o ich działaniu 

przeciwgrzybiczym oraz z rosnącym zainteresowaniem w poszukiwaniu substancji terapeutycznych 

naturalnego pochodzenia. Także i jak już wcześniej wspomniałem, zastosowanie metody analizy 

izobolograficznej jest niezwykle nowatorskie, pracochłonne i jak najbardziej naukowo uzasadnione do 

tego typu badań. 

 

 Niniejsza praca została zaplanowana, przeprowadzona i zaprezentowana wzorowo. Badania zostały 

wykonane w sposób typowy z właściwym doborem metod doświadczalnych. Układ pracy jest typowy 

dla dysertacji doktorskich i składa się z: 
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1. Wstęp poprzedzony Spisem Treści 

2. Cel pracy 

3. Materiały i metody 

4. Wyniki 

5. Dyskusja 

6. Wnioski 

7. Streszczenie w języku polskim 

8. Streszczenie w języku angielskim 

9. Wykaz skrótów 

10. Piśmiennictwo 

 

Podczas oceny niniejszej pracy nasunęło mi się jedynie kilka uwag, które omawiam przy okazji opisu 

kolejnych części dysertacji doktorskiej.  

 

1. Wstęp jest bardzo obszerny, prawidłowy i skupia się na zagadnieniu grzybic w kontekście ich 

znaczenia medycznego we współczesnym środowisku, ich biologii, terapii, problemu oporności lekowej 

i roli olejków eterycznych pochodzących z owoców cytrusowych. We wstępie zawarty jest także 

szczegółowy opis olejków eterycznych badanych w niniejszej pracy, co niezwykle pomaga zrozumieć 

cel pracy. Wstęp także zawiera pełną informację na temat analizy izobolograficznej. Ta część jest 

niezmiernie ważna i pozwala na zapoznanie czytelnika ze skomplikowaną statystycznie koncepcją 

analizy izobolograficznej oraz uzasadnia cel niniejszej pracy. Wybór piśmiennictwa cytowanego w tej 

części jest jak najbardziej prawidłowy. 

Krytyczna uwaga o tej części pracy w mojej opinii to jedynie: 

 Q1: Strona 24-25, sekcja 1.5. Analiza izobolograficzna: Proszę rozważyć dodanie do opisu rycin 

pokazujących możliwe typy interakcji, co pozwoli czytelnikowi na lepsze zrozumienie wyników 

przedstawianych w dalszych częściach pracy. Alternatywnie, takie ryciny mogłyby być umieszczone 

w części „Obliczenia statystyczne„ w rozdziale Materiały i metody. 

 

2. Cel pracy jest przedstawiony bardzo zwięźle i przejrzysto.  

 Q2: Jedyna uwaga to dodanie w „3” tekstu podkreślonego „Ocena charakteru interakcji 

zachodzących pomiędzy flukonazolem a badanymi olejkami eterycznymi (pomarańczowym, 

mandarynkowym, cytrynowy i grejpfrutowym) na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych 

gatunków: Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus przy zastosowaniu analizy izobolograficznej. 
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3. Materiały i metody są opracowane wzorcowo. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Doktorantka użyła 

wielu stężeń badanych substancji w celu pełnego opisu ich właściwości grzybobójczych. Niestety zbyt 

często w wielu pracach widzimy prezentowane badania oparte na zastosowaniu tylko jednej dawki 

badanego leku lub substancji.  

Krytyczne uwagi w zakresie metodologii w mojej opinii to jedynie: 

 Q3: Strona 28, sekcja 3.2.1.: Ponieważ używano DMSO do rozpuszczania flukonazolu, wydaje mi 

się, że DMSO także powinno być dodane do kontrolnego podłoża. Proszę o wyjaśnienie. 

 Q4. Strona 32 sekcja 3.2.5. Obliczenia statystyczne: W tej części a także w opisie wyników brakuje 

wyjaśnienia czy dla wartości IC50 były obliczane SD, SEM, czy 95% przedziały ufności. 

 

5. Wyniki są przedstawione bardzo szczegółowo i klarownie. Analiza statystyczna oparta jest na 

właściwie dobranej metodologii (ale proszę zwrócić uwagę na Q4). Doktorantka we właściwy sposób 

posługuje się statystycznym modelami i w sposób bardzo czytelny przedstawia złożone zagadnienia 

naukowe. Z punktu widzenia przejrzystości i łatwości nawigacji poprzez duży materiał doświadczalny 

zawarty na około 22 stronach, układ tekstu oraz pomocniczych tabel i rycin jest niezwykle pomocny! 

Krytyczne uwagi w zakresie opracowania wyników w mojej opinii to jedynie: 

 Q5. Ogólna uwaga do sekcji 4.2 oraz 4.3.: Poszczególne pod-sekcje w 4.2. kończą się opisem 

słownym i graficzną prezentacją wyników, które później posłużą do przeprowadzenia analiz 

izobolograficznych opisanych w sekcji 4.3. Proponowałbym wspomnienie na końcu poszczególnych 

pod-sekcji w 4.2., w których pod-sekcjach w 4.3. te wyniki będą dalej analizowane statystycznie. 

 Q6. Ogólna uwaga do sekcji 4.3.: Proponowałbym zawarcie tabeli na końcu sekcji 4.3. 

podsumowującej typy interakcji izobolograficznych zaobserwowanych w niniejszej pracy. 

 

5. Dyskusja jest obszerna i wyczerpująca. Zawiera ona wszystkie podstawowe elementy dla tego typu 

rozprawy. Autorka prowadzi w niej analizę swoich wyników w kontekście danych klinicznych oraz 

doświadczalnych; wszystko jest poparte właściwie dobranymi cytowaniami.  

Krytyczne uwagi w zakresie dyskusji otrzymanych wyników w mojej opinii to jedynie: 

 Q7. Ogólna uwaga: Proponowałbym:  
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(1) umieszczenie na początku Dyskusji ogólnego i zwięzłego (< 1 pełna strona) podsumowania 

najważniejszych uzyskanych wyników. To pozwoliłoby na przygotowanie czytelnika do 

późniejszej szczegółowej dyskusji 

(2) wprowadzenie podrozdziałów 

(3) skrócenie dyskusji poprzez usunięcie fragmentów, które już zostały omówione we Wstępie lub 

mają charakter ogólny i niekonieczny do dyskutowania wyników (na przykład tekst na stronach 

56-58 aż do paragrafu zaczynającego się „Analiza izobolograficzna ...”) 

(4)  przeniesienie Tabel 6 i 7 do Wyników 

 

6. Wnioski są przedstawione zwięźle i najważniejsze fakty są opisane prawidłowo.  

 

7. i 8. Streszczenia w Języku Polskim i Angielskim są napisane bardzo poprawnie.  

 

Podsumowanie 

Powyżej przytoczone uwagi (Q1-Q7) niczym nie umniejszają jakości i wartości naukowej niniejszej 

pracy. Ich celem jest jedynie sugestia poprawy prezentacji niektórych części rozprawy. Jako całość, 

niniejsza praca zasługuje na wysoce pozytywną ocenę. Wyrażam opinię, że Autorka posiadła 

umiejętność samodzielnego zaplanowania i wykonania skomplikowanych procedur doświadczalnych, 

analizy i prezentacji danych oraz ich krytycznej oceny w oparciu o dostępną literaturę naukową. Jestem 

przekonany, że nabyta w tym projekcie przez Doktorantkę wiedza i umiejętności badawcze, samodzielne 

przeprowadzenie badań, statystyczne opracowanie wyników i ich dyskusja będą tym doświadczeniem, 

które pozwoli Doktorantce na dalsze sukcesy naukowe; czego jak najbardziej jej życzę! 

 

Z całym przekonaniem uważam, że rozprawa Pani mgr inż. Pauli Wróblewskiej-Łuczki pt. „Interakcja 

flukonazolu z olejkami eterycznym cytrusów w testach in vitro dla Aspergillus niger i Aspergillus 

fumigatus – analiza izobolograficzna” wyknanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. 

Łuszczki spełnia wszystkie kryteria stawiane rozprawom doktorskim w myśl 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 późn. zm.). 
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Wnoszę, zatem wniosek do Rady II Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pani mgr inż. Pauli Wróblewskiej-Łuczki do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego, a Doktorantce życzę dalszych sukcesów naukowch. 

 

Na zakończenie i biorąc pod uwagę wszystkie elementy wspomniane w Podsumowaniu i które 

zaowocowały tak ciekawą i nowatorską rozprawą doktorską, chciałbym zwrócić się również do Rady II 

Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z wnioskiem o wyróżnienie pracy. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Dr hab. n. med. Maciej Gąsior 

 


