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Recenzja rozprawy doktorskiej

pt. ,,Inhibitory deace[ylaz his[onów w eksperymentalnej [erapii raka ptuca - badania in vitro,,

mgr inz. Ewetiny Cumbarewicz, wykonanej pod kierunkiem
ProF. dr hab. n. med. Andrzeja SLepulaka

w KaLedrze iZaktadzie Biochemii i Biotogii Molekularnej UniwersyteŁu Medycznego w Lublinie

PrzedsLawiona mi do oceny tozprawa doktorska mgr inz. Ewetina cumbarewicz jesI kontynuację
jej zainŁeresowań badawczycF,. Z anaIizy bib[iomeŁrycznej, wynika, ze dok[orantka jest
wspótau[orkę 5 prac opublikowanych w czasopismach z impac[ Fac[or w zakresie 2-3,6, spójnych
[ematycznie i w duzym stopniu do[yczęcych wptywu inhibiŁorów deacety[az his[onów na rozwój
m.in. nowo[worów krtani, ptuca, oraz [inii komórek raka piersi MCF7. W pracy ,,lsobolographic
analysis demons[ra[es additive eFFect oF cisptatin and HDls combined treaEment augmenting
[heir anti-cancer activity in l'ung cancer cel[ l'lnes" opublikowanej w Am J Cancer Res. W 2016 r.,

jest pierwszym autorem. W ptacy tej zawarty jest szereg wyników, znajdujqcych się lównlez w
przedstawionej do recenzji rozprawie dok[orskiej. Duza ak[ywność pubtikacyjna doktorantki oraz
spójność [ematyczna opub[ikowanych prac wskazuje na aUtentyczne zainEeresowanie naukowe
mgr Cumbarewicz podjęLym [ematem badań, a opub|ikowanie części uzyskanych wyników w
czasopiśmie wiodęcym, o wysokim wspótczynniku oddziatywania pośrednio świadczy o istoŁności
podjętego tema[U badawczego oraz war[ości merytorycznej uzyskanych wyników. Warto
podkreśtić, ze o wysokiej akLywności pubtikacyjnej doktorantki oraz is[oEności poruszanych
problemów badawczych świadczę takze wskaźniki bibliome[lyczne. 5 znajdujęcych się w bazie
PubMed pubtikacji, w k[órych wspótautorkę byta mgr Ewetina Cumbarewicz, byto do |ej pory
cytowane 47 razy (wg Web oF Science), a indeks Hirscha wynosi 4. Wskaźniki Le jak na ten etap
rozwoju naukowego sę bardzo wysokie. Przeds[awiona do oceny tozp|awa jes[ na[ura[nę

kontynuację zainteresowań naukowych doktolanLki'

Na wstępie, chciatbym podkreśtić swoję niezwykle wysoką ocenę przekazanej mi do
ZTecenzowania pracy. Przedstawione w dalszej części, drobne uwagi i suges[ie, w żaden sposób
nie wptywaję na pozy[ywnę ocenę pracy jako catości.

Przedstawiona do oceny rozprawa dok[orska posiada uktad typowy dla [ego typu pubtikacji.

Dotęczony spis treści utatwia poruszanie się po pracy, a zamieszczony dalej wykaz skrótów
umozliwia szybkie zorien[owanie się w znaczeniu uzytych skrótów, szczególnie [ych mniej
typowych. Z drobnych btędów edycyjnych, których nie sposób uniknęć W tego ŁypU

opracowaniach mozna wymienić pewne niespójności w wykazie skró[ów pomiędzy nazwę
angie[ską ipotskę,gtównie doLyczęce niekonsekwen[nego uzycia liczby pojedynczej imnogiej w
|tumaczeniach oraz drobnych literówek (np.bosine zamiast bovine). Nie ma to jednak wptywu na

czytelność tego rozdziatu. Czytelność pracy W mojej opinii uta[witoby Łakze ponumerowanie
cy[owań oraz umieszczenie spisu wszysŁkich rycin i Label na poczę[ku tozprawy. Uwaga ta wynika
zprzyzwyczajenia recenzen|a do tormatu rozpraw dokLorskich w macierzysŁym uniwersytecie.
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obszetny wstęp, liczęcy 35 sLron zawiera przeględ inFormacji klinlcznych doŁyczqce epidemiologii,
ktasyFikacji, metod diagnostycznych oraz LerapeUtycznych stosowanych w raku ptuca. Ta część
wprowadza czyŁelnika W Lemat rozp|awy l uzasadnia podjęcie probtemu badawczego. Część
ws[ępu oparta jest o wyŁyczne dotyczęce diagnos[yki i postępowania w raku ptuca obowięzujęce
w Polsce' W dalszej części auŁorka poktótce omawia rÓzne strategie [erapeu[yczne SEosowane W

leczeniu raka ptuca oraz wskazania do nich. Nie zabrakto Lakze inFormacji o nowych strategiach
[erapeutycznych, ukierunkowanych molekularnie, s[osowanych juz w prak[yce kLinicznej. Poprzez
nowości terapeUtyczne, m'in' [eki ukierunkowane na PD-1/PD-L1 , które juz weszty do praktyki

klinicznej, autorka ptynnie przechodzl do wtaściwego [ema[U pracy jakim sq inhibitory deaceŁylaz
his[onów ilch potencjalne zas[osowanie [erapeutyczne. HDl to nowa grupa Leków, która co raz

szerzej wdziera się do [erapii róznych chorób, w [ym [erapii nowotworów. Nalezy podkreśtić, że
pomimo is[otnego poSEępU w onkologii, W [ym w leczeniu raka ptuca, eFek[y cięgle sę

niezadawalajęce, co skuŁkuje koniecznosclę poszukiwania nowych leków i strategii
[e|apeu[ycznych. Rak ptuca jesL nie tylko najczęsLszym nowotworem rnęŻczyzn (a jak pokazuję

niek[óre badania [akze kobiet), więze się |akze z wysokę śmier[e[nościę i bardzo niskim odsetkiem
5-letnich przeŻyc. Wprowadzenie nowych Łerapii, ukierunkowanych biologicznie, nieznacznie
poprawito uzyskiwane rezultaLy terapii, jednak sĘ one cię9te dalekie od zadawalajqcych. Tu

pojawiaję się nowe zasŁosowania d|a dobrze znanych [eków, Lakich jak kwas walproinowy i

nowych leków - m.in. uzyty W pracy vorinostaŁ. Z drobnych btędów w [ej części pracy mozna
wymienić dosyć nietorŁunne sFormutowanie na SŁronie 20 _ ,,pacjenci z mutacjami dodatnimi,, -
co może być zargonowym określeniem sytuacji k|inicznej, w której w badaniu molekularnym
wykrywa się obecność mutacji w badanym genie, lecz w pubtikacji naukowej takiego Zargonu
natezatoby unikać.

W dalsze-j części autorka szczegótowo opisuje rolę modyFikacji epigene[ycznych w onko9enezie,
enzymy zaangażowane W ten proces oraz mozliwe stra[egie leczenia inhibitorami deacetylaz
hls[onowych (HD|). Ta część wsLępu przedstawia przysztość onkologii, oparLa jest na aktualnych
doniesieniach naukowych i wprowadza czytelnika w świa[ modyFikacji epigene[ycznych oraz
szeroko omawia rolę acetylacji his[onów oraz enzymóW Zaan9azowanych w ploces rozwoju
nowo[worów. Autorka szeroko opisuje ro[ę róznych klas HDAC oraz mozliwe mechanizmy
wiązęce poszczegó[ne klasy Łych enzymów z onkogenezę. Szczególnie interesujqca jest tabe[a 5

zawierajęca podsumowanie badań klinicznych z uzyciem inhibitorów HDAC (HD|). W dalszej części

autorka szeroko omawia wptyw HDI na rózne ptocesy komórkowe otaz wyjaśnia mozliwe
korzystne etek[y dziatania tej grupy [eków. Podane inFormacje sq aktua[ne, a cytowania obejmuję
pub[ikacje, które ukazaty się w chwi[i pisania rozprawy doktorskiej. Ta częsc Ws[ępU moze być
bardzo interesujęca d[a lekarza, który chciatby uzupetnić swoję wiedzę na tema[ [ej nowej,

obiecujęcej grupy leków i po dalszym rozwinięciu z pewnościq mogtaby postuzyć jako zatężek

ciekawego artykutu poględowego, poświęconego Zastosowanlu HDI w [erapii onkolo9icznej.

W rozdzia[e 2 au|otka przedStdWla ce[e pracy, k[óre w sposób oczywlsty wynikaję z

przedsŁawionego wstępu. Tu chciatbym dodać pewnq UWagę doLyczqcę celu nr 2 ,,ocena
celowości wspólnego sLosowania wybranych HD|s oraz cisplatyny w |erapli eksperymentaLnej
raka ptuca w warunkach in viLro,,. Prezen[owana p|aca zawiera wytęcznie dane z eksperymentÓw
przeprowadzonych ln vićro, wykonanych na wybranych [iniach komórkowych raka ptuca.

Jakkolwiek umozliwiaję one ocenę inŁerakcji pomiędzy cisp|aLynę a wybranymi przeds[awicie[ami

HD|, Lo na tej pods[awie tylko pośrednio mozemy wnioskować, czy taka in[erakcja mogtaby być

takze obserwowana w trakcie terapii tego nowotworu w warunkach in vivo.W mojej opinii cel ten
powinien zostać przeFormutowany, tak, aby w większym stopniu odpowiadat metodyce
zastosowanej W p|acy. Druga uwaga dotyczy braku hipotezy badawczej, na którę odpowiedź
s[anowityby przedsŁawione ce[e badania. Jednakze same ce[e sq sFormutowane prawidtowo, sę

interesujęce, a odpowiedŹ na nie ma duże znaczenie i cechuje się elemenŁami nowości naukowej.

W rozdziate 3. ,,Ma[eriat i meLody" mgr Cumbarowska bardzo doktadnie opisuje zastosowane
metody badawcze. Jest to ważne, gdyz zawarŁe opisy eksperymentów umozliwiaję ich

od[worzenie przez nieza|eżnych badaczy i s[anowiq o rze[e|.ności naukowej auŁorki. Wszys[kie

badania zostaty przeprowadzone z uzyciem trzech usLa|onych tinii komórkowych gruczo[akoraka

i raka ptaskonabtonkowego ptuca, pozyskanych z ATCC. Chciatbym podkreśtić adekwatność
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modeLu iwybór Linii. Mankamen[em wie[u prac naukowych, wykorzys[ujących modeI in vitro, jesL

użycie pojedynczych [inii komórkowych tub komórek pozyskanych od pojedynczego pacjen[a i na

[ej podstawie wnioskowanie o wtaściwościach badanych substancji. W pzedstawionej pracy,

autorka użyta az 3 różnych Linii, reprezentu1ących najczęs[sze typy histotogiczne, dzięki czemu
porównanie uzyskanych wyników daje lepszy obraz potencjalnego wpływu VPA oraz SAHA na

biotogię tego nowotwotu.

Uzyte do badań me[ody stuzęce do określenia pro[iFeracji (test MTT), przezywa[ności (test opa|ty
o inkorporację BrdU), apoptozy (wykrywanie ak[ywnej kaspazy 3), oceny cyklu komórkowego
(technika FCM) sq typowe i powszechnie StoSoWane W tego Łypu badaniach. Równiez wykonanie
pozostatych badań (izotacja i pomiar stęzenia biatka, izo[acja i ampliFikacja RNA' western b[oI i

analizy immunocytochemiczne nie odbiega od powszechnie przyjętych standatdów. W rozdziale

[ym oprócz duzej sLarannosci opisu, co umozliwia prosLe odtworzenie przeprowadzonych

eksperymen[ów, uwagę ZWTaca szeroki wach[arz uzytych metod eksperymenŁaLnych, co świadczy

o bogatym warszLacie badawczym mgr Ewellny Cumbarewicz oraz jej umlejętnościach doboru
odpowiednich metod badawczych pod kątem posLawionych sobie ceLów badawczych. Z matych

po[knięć językowych w tym rozdziaLe mozna wymienić zawarLe w punkcie 3.2.3 sFolmutowanie

,,stopień apop[ozy,, _ apopEoza 1est raczej procesem bezs[opniowym. Au[orka W

przeprowadzonych badaniach UZyWa szerokich sLęzeń badanych subsLancji, co nasuwa ciekawe
pyŁanie o relację pomiędzy wyliczonymi eksperymen[a[nie wartościami ICso VPA i SAHA' a

stężeniami tych subsEancji uzyskiwanymi w trakcie Lerapii w warunkach in vivow osoczu. Moja

drobna uwaga dotyczy takze opisu wykonania badania immunocytochemicznego - czy autorka

sŁosowata kontrole izo[ypowe, w celu wyeliminowania mozliwych niespecyFicznych reakcji

przeciwciat?

obszerny rozdziat 4.,,Wyniki,,przeds[awia oryginalne wyniku uzyskane przez au[orkę, które
zostaty opub[ikowane w Am J Cancer Res w 201 6 toku. Fak[ opubLikowania wynikÓW W ZnacZQcym

czasopiśmie o IF 3,3, swiadczy o jakości uzyskanych danych. Poniewaz [a część pracy byta 1uz

Tecenzowana przez Tecenzen[ów ze znakomi[ego czasopisma, moje uwagi do tej części sq
gtównie kosmetyczne i wynikaję z ciekawości naukowej. Uzyskane wyniki zos[aty ZapTeZentowane

w czytelny sposób. Pewnę uwa9ę ZWtaca dobór konLro[l, którę d[a badanych [inii nowo[wotowych
byta Linia prawidtowych Fibrob[astów skóry tudzkiej, pozyskana podczas procedur chiru19icznych
prowadzonych w Oddziale LaryngoLogii i Oddziate Chirurgii SzpiLala Ministetstwa Sptaw

WeWnętrznych w Lubtinie. W Łekście brakuje mi uzasadnienia dla [akiego wyboru kontroli.

Au[orka uzyskata oryginalne wyniki, wskazujęce, ze inkubacja badanych komórek z VPA, SAHA i

CDDP obniza ich proliFerację iprzezywalność ploporcjonalnie do stęzenia badanych substancji,
p|zy czym efekŁ wywierany na ptawidtowe Fibroblasty jest stabszy niz eFekt cy[oloksyczny w

sLosunku do tinii nowotwolowych. 'Jes[ to bardzo cenna intormacja, wskazujęca na częściowę

setek[ywność dziatania badanych subsŁanc.ji W StoSUnkU do komórek nowotwoTowych. Nieste[y

na ko|ejnych rycinach, zawierajęcych intormacje doLyczęce apop[ozy, cyklu komórkowego i

migracji, nle ma danych do[yczęcych wptywu VPA iSAHA na uzytq jako kontro[a linię Fibrob[astów.

W eFekcie czy[ajqcy nie moze określić, czy eFekt większej Loksyczności HDl w S[oSUnkU do komórek
nowo[Worowych do[yczy [akże pozostatych badanych parame[rów.

W datszej części au[orka p|ezentuje wyniki dotyczęce wptywu badanych subsEancji na apoptozę,
wykazujqc istotny Wz|ost odseŁka komórek apopto[ycznych po inkubacji z VPA, SAHA i CDDP,

mierzony jako wzlosL aktywacjl kaspazy 3' Moje pytanie zwięzane.jesŁ z wybranymi czasami

inkubacji, które w przypadku badanla proliFeracji i przezywalności wynoszę 96 godzin, a w
przypadku apoptozy i innych badań 48 godzin. Czy auLotka badata równiez inne czasy inkubacji z

badanymi subs[anc.jami? Kaspaza 3 jest częs[o wykorzys[ywanym markerem ak[ywacji szlaku

apop[ozy, jednak jeszcze częściej jako wczesny marker apoptozy wykorzystywana jest aneksyna

V, k[óra więze się z uszkodzonymi btonaml komórek ulegajęcych apoptozle. Być moze

rozszelzenie pomiarów cytoFtuorymetrycznych o pomiar wiązania aneksyny V bytoby celowe'

Duzym p[usem p|ZedSLaWionych badań jes[ lzete[ność ich wykonania - wyniki sę średniq danych

z Lrzech niezależnych eksperymen[ów, a w kazdym eksperymencie wykonywano 2-8 niezaleznych
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powtórzeń w kazdej grupie badane.1. Taki sposób uzyskania wyników w dużej mierze eliminuje
moż[iwość uzyskania przypadkowych za[ezności

Da|ej, auŁorka prezentuje wyniki Western.blotu pokazujęce ekspresję E- oraz N.kadheryny w
komórkach raka ptuca w warunkach eksperymentu, konkludujęc, ze badane substancje
pozosLawaty bez wptywu na [e parametry.Zzat4czonych oblazów WB wynika, że ekspresja [ych

molekut byta bardzo niska, powstaje więc pyLanie, czy wobec tak niskiej ekspresji da się

wiarygodnie ocenlć jej zmiany? Częściowo odpowiedź na Lo py[anie kryje się w rozdziale 4.6, w
kLórym zostaty przedsŁawione wyniki badań ekspresji mRNA dta N- i E-kadheryny, w k[órych nie

wykazano istoŁnego wzrostu ticzby kopii mRNA dla tych biatek. Tu nasuwa się drobna Uwaga _

mgr Cumbarewicz pisze,,W Lrzech anatizowanych tiniach komórkowych, zarówno pod wptywem
VPA i SAHA zaobserwowano wzrosŁ poziomu ekspresji E.kadheryny na poziomie mRNA w
odniesieniu do kon[ro[i, jednak nie byta to zmiana is[oŁna sta[ys[ycznie,,. Forma[nie, wobec braku
is[o[ności sŁaEysŁycznej stwierdzenie, Że obserwowano WZTosŁ ekspresji mRNA Jest
nieuprawnione, a obserwowane różnice mogą wynikać po prostu z plzypadkowego rozrzu[u
badanego parame[ru. InFormacje do[yczęce wptywu badanych substancji na ekspresję E. i N-

kadheryny zos[aty [akże wzbogacone o wyniki badania immunocytoFluorescencyjnego z uzyciem
mikroskopu konfoka|nego. Wyniki tych badań wskazu.ję, ze VPA i SAHA mogę indukowac
ekspresję powyższych biatek, oraz wptywajq na reorganizację cy[oszkieleLu. Dane te świadczę o
mozliwym wptywie VPA i SAHA na przejście nabtonkowo-mezynchymaLne oraz zdo[ność do
migracji komórek. Na podkreślenie zastuguje Fakt, ze au[orka zbadata ekspresję kadheryn na

róznych poziomach (mRNA, biatko), róznymi technikami, W eFekcie uzyskujęc cenne,
kompleksowe i nowe dane dotyczące wptywu HDI na te biatka.

Bardzo in[eresujęcy jest podtozdziat 4.8, w którym znalazty się dane do[yczęce tęcznego wptywu
VPA tub SAHA w potęczeniu z CDPP w róznych kombinacjach. Analiza danych wykazata, ze
potęczenie dwóch substancji wykazuje eFekt addytywny, hamujqc przezywa[ność komórek raka
ptuca. Autorka wykazata takze is[nienie eFek[u antyproliFeracyjnego takiej kombinacji substancji,
a [akze wptywu na cykl komórkowy l indukcję apopŁozy w badanych [iniach komórkowych. Na

szczegó[ne uznanie zastuguje wybrana metoda analizy danych obejmujqca analizę
izobolograFlcZnę. JeS[ to meLoda znacznie bardziej skomplikowana, wyma9ajqca większej [iczby

danych eksperymen[alnych, a[e za to dajęca mozliwość wiarygodnej oceny wzajemnego
oddziatywania dwóch subs[ancji.

Uzyskane wyniki sugerujq możtiwq korzyść z dodania inhibltorów HDAC do standardowego
Leczenia cis.p|.aLynę u pacjenEów z rakiem ptuca. oczywiście [e wstępne dane z eksperymentów ln

vićrowymagatyby dalszego po|wierdzenia, lecz dane li[eraturowe jednoznacznie wskazuję na takę

moztiwość.

Niezwykle interesujqcym etemen[em przedstawionej do oceny tozptawy doktorskiejjesI dyskusja
znajdujęca się w rozdzia[e 5. Autorka w sposób intetesujęcy konFron[uje uzyskane wyniki z

wynikami innych autorów, pokazujęc szerszy obraz dziatania HDI w lóznych nowotworach. Sposób
prowadzenia dyskusji i isLoŁność spostrzezeń wskazują na dojrzatość naukową mgr Eweliny
Cumbarewicz. W rozdziale tym znajdziemy intelesujęce inFormacje dotyczęce mechanizmÓw
dziatania przeciwnowoLWorowego HDl, omówienie róznic pomiędzy lóznymi przeds[awicielami
[ej grupy teków (i uzy[ych w eksperymentach VPA i SAHA)' a Łakże przestanki SŁojĘce za wyborem
w przeds[awionym badaniu linii komórkowych. Interesujęcym Spost|Zeżeniem auEorki jes[

s[wierdzenie, że uzyskane wyniki wskazuję, ze najbardziej wrazIiwq na dziatanie HDI tinię

komórkowę byta |Linia raka ptaskonabtonkowego. Spos[rzezenie to jes[ interesujęce nie [ytko z
naukowego punk[u widzenia, ale niesie [akze konkretnę nadzieję dla pacjenŁów z tym typem
nowo[woTu, który w warunkach klinicznych jes[ s[osunkowo bardziej opolny na klasyczne
leczenie cyLos[a [yczne.

W dyskusji znajdziemy [iczne odniesienia kliniczne _ auLorka posiada wiedzę niezbędnq do [ego,
aby odnieść uzyskane wyniki ln vitro nie tytko do podobnych wyników uzyskanych przez innych
auLorów, a[e Lakze prezentuje je w szerszym kon[ekście klinicznym, wskazujęc na mozllwe
zastosowania prak[yczne ptowadzonych przez nią badań. Przedstawione w dyskusji inFormacje sq
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niezwykle ak[ua[ne, zawiera-ję także intormacje dotyczęce badań klinicznych z użyciem HDI w
onkologii. Umiejętność tqczenia danych z badań pods[awowych i rozumienia ich w SZetSZym

aspekcie klinicznym nie jest częS[o SpoLykanę cechą wśród osób zajmujęcych się badaniami
pods[awowymi. Stęd tei na szczególne uznanie zastuguje ta cecha autorki, wskazujqca na jej

dociekliwość i umiejętność translacji badań pods[awowych na praktykę ktinicznę. obecnie ukazuje
się co raz więcej prac pokazujęcych korzyści kliniczne z potęczenia HDl z klasycznę chemioLerapię,
co dodaLkowo podkreśla znaczenie badań pods[awowych podjętych pŻez mgr Cumbarewicz
kitka tat temu, k[óre zaowocowaty prezentowanQ tozp[aWQ doktorskę'

Innym ciekawym aspek[em porUszanym W dyskusji, będęcym takze przedmio[em
zain[eresowania au[orki jest heterogenność komórek nowo[Wotowych. Wśród komórek
nowoLwotowych mozemy wyróżnić komórki cechujęce się wtaśclwościami hybrydowymi _

cechami pośrednimi pomiędzy komórkami nabtonkowymi i mezynchymalnymi oraz komórki o

cechach komórek macierzys[ych. EFek[em te1 he[erogenności jesE mozliwość unikania przez częśĆ

komórek nowotwotowych apop[ozy indukowanej klasycznę chemioterapię, a [akże wzrosI cech
takich jak inwazy.jność i zdolność do tworzenia przerzu[ów' W [ym kontekście bardzo ciekawie
wygtędaję przeds[awione przez au[orkę wyniki badań ekspresji N. i E-kadheryny. Co prawda w
większości au[orka nie uzyskata znamiennych s[aŁystycznie róznic ekspresji tych biatek pod

wptywem VPA i SAHA, lecz wobec braku Lego typu danych |i[era[urowych, uzyskane wyniki sq

cenne i mogę częściowo ttumaczyć obserwowane nasi[enie eFek[ów cyLotoksycznych kombinacji
HD| z CDDP. Mozliwość blokowania przejścia epi[elialno-mezynchymalnego' bytaby bardzo
pozędanę k[inicznie cechą HDl. Brak szerszych danych titelaLurowych na temat wptywu HDI na ten
Fenomen, sugetuje konieczność wykonania dalszych badań w tym kierunku.

Rozprawę dokŁorskę zamyka1q cz[ery wnioski, będęce odpowiedzię na pos[awione przez au[orkę
cele badania' Wnioski Wprost ptynę z uzyskanych danych eksperymentalnych ijednoznacznie
wskazuję na cytotoksyczne dziatanie HDl w s[osunku do wybranych tinii komórkowych raka ptuca.

Podsumowu.jąc, przedstawlona do oceny praca s[anowi cenny wktad w rozwój nauki i poznanie
mechanizmów przeciwnowo[Wo|owego dziatania inhibitorów HDAC, wpisujęc się w świaŁowe
trendy badań nad tĘ grUpQ Leków. Uzyskane wyniki sę oryginalnym wktadem mgr Eweliny
Cumbarewlcz w rozwój naukl. Dogtębna analiza wptywu badanych HDI na wybrane linie komórek
raka ptuca in vitro niesie wie[e cennych intormac.ji, a uzyskane wyniki sę in[etesujęce, majq bardzo
duzę wartość poznaWcZQ i mogę stanowić inspirację do dalszych badań' Przeds[awiona fozpraWa
świadczy o bogatym warszŁacie badawczym au[orki, dogtębnym zrozumieniu tema[U badań jakie

podjęta, a bardzo dojrzata i war[ościowa meryŁorycznie dyskusja świadczy o szerokich
horyzontach i umiejęŁności potęczenia danych doświadczalnych z danymi ktinicznymi.

Rozprawa, k[órę oceniam baldzo wysoko, w petni odpowiada kryteriom sLawianym przed

kandydalami do stopnia doktora, a uzyskane wyniki zostaty opublikowane w bardzo dobrym
czasopiśmie, o wysokim wspótczynniku oddziatywania. W zwięzku z Łym mam zaszczyŁ zwrÓcić się
do Wysokiej Rady Wydziatu Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem o

dopuszczenie mgr Ewe[iny Cumbarewicz do dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz
wyróżnienie przeds[awlonej mi do oceny tozpTaWy doktorskiej.

Z powazaniem

nlHffiqJm.


