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Recenzja 

 

rozprawy doktorskiej lek. med. Agnieszki Sikory-Wiórkowskiej pt.: „Ocena wpływu 

agonistów PPAR gamma – roziglitazonu i 15-deoxy-∆12,14 –prostaglandyny J2 na zmiany 

biochemiczne i morfologiczne w wątrobie  

u szczurów otrzymujących kumulacyjną dawkę Cyklosporyny A”  

wykonanej w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie pod kierunkiem  

promotora dr hab. n. med. Agnieszki Korolczuk 

 

 

Prezentowaną ocenę dysertacji doktorskiej lek. med. Agnieszki Sikory-

Wiórkowskiej wydaję w związku z pismem Pana Prodziekana II Wydziału Lekarskiego  

z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 18.05.2018 r. 

 

Wątroba jest narządem odgrywającym kluczową rolę w detoksykacji ksenobiotyków 

i tym samym jest najbardziej narażona na niepożądane działanie substancji chemicznych, 

w tym również leków stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt. Uszkodzenie wątroby może 

wystąpić zarówno w czasie prawidłowo prowadzonego leczenia jak również być efektem 

świadomego lub przypadkowego nieprawidłowego użycia. Działania hepatotoksyczne 

leków są różnorodne, zależą od wielu czynników  

i mogą prowadzić do czasowego lub trwałego uszkodzenia narządu. Polekowe 
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uszkodzenie wątroby jest uznawane za jedną z najczęstszych przyczyn ostrej  

i przewlekłej niewydolności wątroby u ludzi w krajach wysoko rozwiniętych.   

Cyklosporyna A należąca do grupy leków immunosupresyjnych jest 

wykorzystywana przede wszystkim w transplantologii do zapobiegania odrzucaniu 

allogenicznego przeszczepu nerek, wątroby, serca, płuc, trzustki i rogówki oraz  

do zapobiegania odrzucaniu przeszczepu po transplantacji szpiku. Ponadto stosuje się ją 

w leczeniu choroby - przeszczep przeciwko biorcy - jak również w terapii wielu chorób 

autoimmunologicznych. Terapia cyklosporyną A mimo oczywistych korzyści wiąże się 

jednak z wieloma działaniami niepożądanymi takimi jak nefrotoksyczność, 

hepatotoksyczność, neurotoksyczność, kardiotoksyczność czy zaburzenie funkcji 

przewodu pokarmowego. Wątroba jest drugim po nerce narządem ulegającym 

toksycznemu uszkodzeniu podczas terapii cyklospopryną A, a mechanizmy 

hepatotoksyczności tego leku jak również rodzaj i zaawansowanie zmian patologicznych 

w tym narządzie są obecnie przedmiotem licznych badań.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska lek. med. Agnieszki Sikory-

Wiórkowskiej obejmuje przeprowadzone przez Autorkę badania doświadczalne, 

morfologiczne i biochemiczne, zmierzające do wyjaśnienia mechanizmu i rodzaju 

uszkodzeń wątroby powstałych pod wpływem podawania kumulacyjnej dawki 

cyklosporyny A oraz ocenę protekcyjnego wpływu wybranych agonistów receptorów 

aktywowanych proliferatorami peroksysomów (ang. peroxisome proliferator-activated 

receptors – PPAR) na proces uszkodzenia wątroby pod wpływem cyklosporyny A.  

Wybór tematu pracy doktorskiej należy, zatem uznać za trafny i zasadny naukowo 

szczególnie w aspekcie dynamicznie wzrastającej liczby wykonywanych przeszczepów 

narządowych i potrzeby opracowywania skutecznych schematów terapii łączonych 

Cyklosporyny A ze związkami protekcyjnymi w celu ograniczenia jej hepatotoksyczności.  

Nadmieniam też, że tytuł rozprawy odpowiada jej merytorycznej treści. 

Dysertacja doktorska lek. med. Agnieszki Sikory-Wiórkowskiej ma klasyczny układ. 

Rozpoczyna się spisem treści oraz wykazem akronimów i symboli ułatwiających 

poruszanie się w tekście i czytanie pracy. Kolejnym rozdziałem jest wstęp, który został 

podzielony na podrozdziały. Cel i zadania badawcze zostały ujęte w kolejnym osobnym 

rozdziale, a dalej następują po sobie materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, 

streszczenie w języku polskim i angielskim oraz wykaz cytowanej literatury. Cała praca 
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obejmuje 159 stron tekstu, 11 tabel, 14 rycin, 16 kolorowych mikrofotografii i ponad 500 

pozycji piśmiennictwa.  

W obszernym wstępie Doktorantka przedstawiła charakterystykę cyklosporyny A, 

jej metabolizm i mechanizm działania immunosupresyjnego, a także jej zastosowania 

terapeutyczne uwzględniając przy tym działania niepożądane ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na hepatotoskycznośc tego leku. Następnie, zaprezentowała aktualną 

wiedzę dotyczącą receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów będących 

czynnikami transkrypcyjnymi biorącymi udział w kontroli homeostazy energetycznej 

komórek uwzględniając m in. dane dotycząc ich budowy molekularnej, mechanizmów 

regulacji transkrypcji genów oraz możliwości modyfikacji ich funkcji poprzez stosowanie 

agonistów ze szczególnym uwzględnieniem roziglitazonu i prostaglandyny J2 (PGJ2) 

powołując się przy tym na najnowsze i bardzo liczne wyniki badań eksperymentalnych 

przeprowadzonych przede wszystkim na zwierzętach doświadczalnych oraz hodowlach 

komórkowych.  

W tym miejscu należy nadmienić, że Doktorantka przystępując do realizacji swego 

głównego zamierzenia przygotowała się bardzo starannie i wnikliwie. Skrupulatnie zebrała 

i naukowo opracowała bardzo obszerną literaturę  dokonując jednocześnie wnikliwego i 

selektywnego jej przeglądu, który uzasadnia cel i założenia badań. Zaproponowana forma 

jest poprawna i wyczerpująca, dzięki czemu czytelnik zostaje zaznajomiony z 

zagadnieniami związanymi z problematyką badawczą. 

Ta obszerna wiedza znalazła się również w dalszych rozdziałach ocenianej 

rozprawy doktorskiej, szczególnie w dyskusji, gdzie Doktorantka porusza się bardzo 

swobodnie z doskonałą znajomością tematyki. Ponadto wspomniany fakt wskazuje, że 

podjęcie badań w obszarze nakreślonej problematyki należy przyjąć z uznaniem biorąc 

pod uwagę ich aktualność, znaczenie tematu i także możliwość przeniesienia uzyskanych 

wyników do praktyki klinicznej. 

Cel i zadania badawcze logicznie wynikają z informacji zaprezentowanych we 

wstępie. Zostały one dobrze i jasno sformułowane. 

Rozdział „Materiał i metody” w sposób szczegółowy opisuje wszystkie procedury 

badawcze, które zostały przeprowadzone na 48 dorosłych samcach białych szczurów 

szczepu wsobnego WAG rasy Wistar o wyjściowej masie ciała 190-220 g na podstawie 

uzyskanej zgody Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz opinii 
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Lokalnej Komisji Bioetycznej. Zwierzęta podzielono na 6 grup doświadczalnych 

oznaczonych literami od „A” do „F”, którym przez okres 28 lub 29 dni podawano  

w odpowiednich postaciach,  stężeniach i kombinacjach, podskórnie lub dożołądkowo, sól 

fizjologiczną (grupa kontrolna), cyklosporynę A, roziglitazon oraz 15-deoxy-∆12,14 –

prostaglandynę J2. Zwierzęta wszystkich grup przebywały w tych samych warunkach 

 i przez cały czas trwania doświadczenia były karmione mieszanką LSM. W ostatnim dniu 

doświadczenia po 12 godzinach od podania substancji zwierzęta były usypiane  

za pomocą pentabarbitalu podanego drogą dootrzewnową. Do badań morfologicznych  

w mikroskopie świetlnym pobierano wycinki z prawego i lewego płata wątroby. Pobrane 

wycinki utrwalano w 10% zobojętnionej formalinie, a następnie przeprowadzano rutynowo 

do bloczków parafinowych. Doktorantka analizowała zmiany morfologiczne  

w mikroskopie świetlnym po zabarwieniu preparatów hematoksyliną i eozyną  

oraz według  met. p.a.S. Ocenę zaburzeń funkcji wątroby doktorantka przeprowadziła  

na podstawie analizy stężeń aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz 

bilirubiny w surowicy krwi stosując metodę spektrofotometryczną. Ponadto  

w homogenatach wątroby Doktorantka przeprowadziła ocenę wykładników stresu 

oksydacyjnego i produktów peroksydacji lipidów dokonując pomiarów stężeń: dialdehydu 

malonowego i 4-hydroksyalkeneli, glutationu zredukowanego i utlenionego, stosunków 

ADP/ATP, NAD+/NADH i NADP+/NADPH oraz aktywności kaspazy 3 stosując metody 

kolorymetryczne i luminometryczne. Uzyskane wyniki badań zostały poddane wnikliwej 

analizie statystycznej i przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej oraz 

udokumentowane mikrofotografiami z mikroskopu świetlnego. 

Należy zauważyć, że badania zostały bardzo dobrze zaplanowane, a w ich trakcie 

wykonano wiele różnorodnych analiz pozwalających na kompleksową ocenę morfologii  

i funkcji wątroby.  

Badania mikroskopowe wycinków wątroby wykazały jej największe uszkodzenie  

u zwierząt otrzymujących cyklosporynę A. Obserwowane zmiany wskazywały  

na zaburzony przepływ krwi przez naczynia wątrobowe o charakterze przekrwienia 

biernego, oraz odwracalne i nieodwracalne uszkodzenie komórek wątrobowych 

manifestujące się zwyrodnieniem wodniczkowym i tłuszczowym oraz ogniskową martwicą 

hepatocytów przy wyraźnym obniżeniu ilości glikogenu. W wycinkach wątrób 

pochodzących od zwierząt z pozostałych grup doświadczalnych występowanie, 
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rozmieszczenie i nasilenie tych zmian było znacznie słabiej wyrażone w porównaniu  

do grupy otrzymującej cyklosporynę A, a ilość glikogenu była zbliżona do wartości 

prawidłowych obserwowanych w grupie kontrolnej. Rodzaj i nasilenie zmian 

patologicznych obserwowanych w wątrobie w grupach doświadczalnych korelowały  

z wynikami badań parametrów biochemicznych krwi oraz wskaźników stresu 

oksydacyjnego.  

Badania biochemiczne wykazały wzrost stężeń aminotransferazy asparaginianowej 

i aminotransferazy alaninowej oraz bilirubiny, a także parametrów stresu oksydacyjnego w 

surowicy krwi zwierząt poddanych działaniu cyklosporyny A.  

U zwierząt otrzymujących ten lek i agonistę PPARꭚ obserwowano istotne statystycznie 

obniżenie wartości wymienionych parametrów w stosunku do grupy zwierząt 

otrzymujących wyłącznie cyklosporynę A. W badaniach przeprowadzonych  

w homogenatach wątroby wykazano, że zastosowanie agonisty PPARꭚ, zarówno 

roziglitazonu jak i PGDJ2, redukowało odchylenia od normy w zakresie parametrów stresu 

oksydacyjnego wywołane działaniem cyklosporyny A. Autorka relacjonując wyniki badań 

w części opisowej rozprawy doktorskiej zawarła je w krótkich podrozdziałach,  

w których szczegółowo opisała różnice w wartościach badanych parametrów pomiędzy 

ocenianymi grupami. Taki podział pozwala przejrzyście ukazać bardzo znaczną liczbę 

obserwacji i szczególnie łatwo zapoznać się z uzyskanymi danymi. Bardzo łatwo 

czytającemu zapoznać się z uzyskanymi wynikami poprzez dołączone tabele i ryciny, które 

cechuje wyróżniająca przejrzystość pomimo zgromadzenia dużej liczby danych.  

Uzyskane dane, zarówno liczbowe jak i natury strukturalnej, odnośnie morfologii  

i funkcji wątroby poddano dyskusji tematycznej stanowiącej zwartą całość. Omawiany 

rozdział w sposób wyróżniający konfrontuje wyniki własnych obserwacji z rezultatami 

uzyskiwanymi w różnych okolicznościach przez innych autorów. W przeprowadzonej 

dyskusji autorka przedstawiła wyniki badań własnych w kontekście właściwie dobranych  

i cytowanych rezultatów uzyskanych przez innych autorów. Zaletą jej jest wnikliwa analiza 

zmienności poszczególnych parametrów biochemicznych w kontekście obserwowanych 

zmian histopatologicznych, co wskazuje na dobrą znajomość problematyki będącej 

przedmiotem dysertacji doktorskiej. 

Rozważna interpretacja poczynionych obserwacji oparta na uzyskanych wynikach 

oraz skonfrontowanie ich z cytowanymi wynikami innych autorów upoważniły Doktorantkę 



 

Strona 6 z 6 

 

do wysunięcia trzech prawidłowo sformułowanych wniosków obejmujących całokształt 

analizowanych badań. 

Z obowiązku recenzenta muszę zwrócić uwagę na pewne niewielkie 

niedociągnięcia o charakterze stylistycznym i redakcyjnym: np. str. 98, wers 2 „Parametry 

te uległy normalizacji po podaży agonisty”, str. 99 wers 5 „autorzy obserwowali 

normalizację  zaburzonych podażą CsA parametrów stresu oksydacyjnego”, str. 117, wers 

25-26 „ Uzyskana poprawa wyników badań biochemicznych koresponduje z obserwowaną 

w obrazie mikroskopowym poprawą zmian morfologicznych”. Jednocześnie zwracam 

uwagę, że Doktorantka w przyjętym schemacie doświadczenia nie podawała tej samej 

grupie zwierząt najpierw cyklosporyny A, a następnie agonistów receptora PPARꭚ, trudno 

więc mówić o normalizacji czy powrocie wartości ocenianych parametrów do wartości 

zbliżonych do prawidłowych. Cyklosporyna A i wybrany agonista stosowane były 

jednocześnie, należało zatem użyć sformułowań mówiących o braku znaczących lub 

istotnych statystyczne odchyleń w wartościach badanych parametrów  

w stosunku do grupy zwierząt otrzymujących jedynie cyklosporynę A. 

Przedstawione uwagi w najmniejszym stopniu nie umniejszają jednak wartości  

merytorycznej pracy i mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny dysertacji. 

Reasumując stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny dysertacja doktorska jest 

oryginalnym i bardzo wartościowym dorobkiem naukowym lek. med. Agnieszki Sikory-

Wiórkowskiej o wyróżniających walorach poznawczych i aplikacyjnych. Odpowiada ona w 

pełni wszystkim wymogom i warunkom określonym w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 

2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (§ 4 i 5) i może być przyjęta jako rozprawa 

na stopień doktora nauk medycznych. 

Przedkładam wniosek o dopuszczenie lek. med. Agnieszki Sikory-Wiórkowskiej  

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 


