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Recenzja rozprawy doktorskiej

pE. ,,Assessment oF an[icancer acLivity oF selected his[one deaceLy[ase inhibitors in breasI cancer
mode["

mgr Anny Wawruszak wykonanej pod kierunkiem
Prot. dr hab. n. med. Andrzeja Steputaka

w Ka[edrze i Zakładzie Biochemii i Biotogii Mo[ekularnej Uniwersy[etu Medycznego w Lub[inie.

Rak piersi jes[ najczęściej diagnozowanym nowo[wotem U kobiet. W ostaŁnich [atach, znaczący
posLęp W Lerapii tego nowotworu prowadzi do stopniowego zwlększenia odsetka 1O-tetnich
przeŻyc, k|óry obecnie mieści się w granicach 83%, pozostawiajęc pole dLa opracowania nowych,
jeszcze sku[eczniejszych Lerapii. W ten cel wpisuję się doskonaLe badania mgr Anny Wawruszak
wchodzęce w sktad przeds[awionej mi do oceny dyserLacji doktorskiej'

MgI Anna Wawruszak jesŁ au[orkę 1f pubtikacji znajdujęcych się w bazie PubMed,
opubtikowanych w La[ach 2015-f019,zczego 6 przypada na rok 2019, a pozostate na taLa 2015-
201 8. Widać więc wyraŹny wzrost [iczby opublikowanych artykutów w os[a[nim roku. Prace te byty

cytowane tęcznie 64 razy, a jej indeks Hirscha wynosi 4 (w9 bazy Web oF Science). Je1.dorobek
naukowy sktada się z arŁykutów opub[ikowanych w bardzo dobrych czasopismach o zasięgu
międzynarodowym. Jest spójny temaŁycznie i sktada się z prac, w kLórych autorka bada rózne
aspek[y procesu karcynogenezy. Wie[e z [ych prac poświęconych jest oddziatywaniu inhibi[orów
deace[ylaz histonowych na komórki nowoLwoTowe oraz mozliwości ich tączenia z klasycznym
leczeniem onkologicznym. W wielu z prac oryginalnych, mgr A. Wawruszak wykorzys[uje model
in vitro z uzyciem linii komólek raka piersi, a[e bada [akze wptyw HDI na inne nowo[wory, m.in.

raka ptuc. PrzedsLawiona do oceny praca, będęca podsumowaniem jej 4 ar[ykutów, poświęconych
mozliwości zas[osowania HDI w terapii raka piersi jest więc FragmenLem większego, ZnacZQcego

dorobku naukowego autorki.

Przedstawiona do oceny rozprawa dokLorska jes! opracowaniem cyklu 4 pubtikacji: 3 orygina lnych
i1 pogtędowej, opublikowanych w tatach 2015 ('1 praca) do 2019 (3 prace). Prace zosLaty

opublikowane W cZaSopismach o zaslę9u mlędzynarodowym, o wysokim wspótczynniku
oddziatywania (2,7 -6,1), a SUmatyczny IF prac przekr acza 16 punk[ów' We wszysŁkich pubtikacjach

mgr Anna Wawruszak jest pierwszym aU[orem, co podkreśla jej wktad w ich powstanie'
Przedstawiona rozprawa ma typowy uktad dla dysertacji dok[orskich, z [ym, ze spotykane w tego
[ypu opracowaniach rozdziaty ,,Ma[eriat i metody,, oraz ,,Wyniki,, zostaty zasŁqpione publikacjami

wchodzęcymi w skiad tozprawy. Niezaleznie od petnych inFormacjl dotyczęcych
przeprowadzonych badań, użytych meLod, wyników oraz dyskusjl zawar|ych w artykutach
będęcych inŁegra[nę częścię |ozprawy, au[orka zamieściła kró[ki rozdziat,,Results'', w k[órym
s[reścita przeds[awione w artykutach oryginalnych wyniki badań, w rozdziale ,,Summary,, na 4

stronach zamieściła krótkie podsumowanie i omówienie uzyskanych wyników, a [akze zamieścita
pełnę bibtiograFię. W pracy znajdziemy [akze streszczenia w języku polskim oraz angielskim. Na

wyróznienie zastuguje niezwykle wysoki poziom edy[orski pracy _ wszelkie inFormacje są
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zaprezen[owane W sposób bardzo czytelny i uporzędkowany. Doda[kowe podsumowanie
inFormacji zamieszczonych w zatęczonych artykutach utatwia szybkie poznanie badanego przez
autorkę zagadnienia.

Przedstawiona do oceny [oZprawa doktorska została napisana w języku angie[skim, tozpoczyna
się 1Z.sLronnicowym Wstępem, w k[órym autorka omawia epidemiologię raka piersi, jego
podtypy moleku[arne oraz terapie celowane s[osowane w jego leczeniu. Następnie ptynnie
przechodzi do wtaściwego ŁemaLU jej dysertacji _ roli aceŁylaz/deacetylaz histonowych w
patogenezie nowoLworów, W tym raka piersi oraz klótko omawia mozliwości terapeUtyczne
zastosowania inhibitorów deacetylaz histonowych (HD|) w [erapii tego noWotWoTU - kwasu
walproinowego oraz worinosLaLu. Przedstawiony wstęp jest w duzej mieTze skró[em pierwszej
pubtikacji poględowej wchodzęcej w sktad zaprezentowanego cyklu - ,,Histone DeaceLylase
Inhibitors and PhenoŁypicaI TransFormaLion oF Cancer Cells'', która zostata opub[ikowana w
Cancers (|F 6,1). W liczqcej 31 stron pubtikacji mgr A. Wawruszak szeroko omawia rolę
aceLy[az/deacetylaz his[onowych w paEogenezie nowo[worów, typy enzymów zaangażowanych
w Łę regulację oraz ich udziat w paEogenezie licznych nowotworów. W tej pubtikacji autorka
dokonata bardzo szerokiego podsumowania inFormacji na temaI udziatu mechanizmów
ace[ylacji/deace[ylacji histonów W patogenezie szerokiego spektrum nowotworów, a |akze
przedstawita dane dotyczęce ekspresji HDAC. W dalszej części szeroko zosŁaty omówione
inhibitory HDAC, znaczenie przejścia nabtonkowo.mezenchymatnego (EMT) d[a rozwoju
nowotwofU oraz mechanizm oddziatywania HDI na EMT. Tq część pracy wzbogaca [abe[a 2, w
której au[orka posumowata wptyw HDI na liczne nowo[wory' Tabela La zawiera podsumowanie
wptywu HDI na wybrane linie komórek nowotworowych, warunki eksperymenLalne oraz wyniki
mierzone jako wptyw HDI na ekspresję E-, B. i N.kadheryny, wimentyny, morFologię i inwazyjność
komórek. Artykut |en jesL plzyktadem Łytanicznej pracy, jakq wtożyta mgr A' Wawruszak w
zdobycie [ak kompleEnych i aktualnych inFormacji rozproszonych w róznych pracach oryginalnych.
Artykut ten stanowi niezwykle cenny wktad w naukę i umozliwia taLwe i komple[ne zapoznanie się
Ze SEanem badań in viEro nad zas[osowaniem HDI w leczeniu nowo[worów. W dalszej części
au[orka szeroko przedstawia i dyskutuje wyniki eksperymenŁalne dos[ępne w [i[eraLurze,
omawiajęc kolejno najczęściej wysŁępujęce nowotwory cztowieka. opublikowanie tej ptacy w
jednym z najlepszych czasopism w dziedzinie onkologii świadczy o doskonatym przygotowaniu
merytorycznym auLorki ijej bardzo roztegtej wiedzy w tej dziedzinie.

W krótkim rozdziale ,,The aim oF [he study,, autorka w jednym zdaniu opisuje cel swoich badań -
określenie aktywności przeciwnowo[worowej wybranych (VPA i SAHA) HD| w monoŁerapii i w
kombinacji z cisplatynę na rozwój komórek raka piersi in vitro. W mojej opinii [en ogólny cel
prowadzonych badań jest bardzo szeroki i wymagatby doprecyzowania, poprzez okleślenie ce[ów
szczegótowych. Wynikaję one pośrednio z treści zatęczonych artykutów, w k[órych mgr A.
Wawruszak przedstawia uzyskane wyniki badań' W kotejnej części przedstawiona jest dtuga lista
badań eksperymentalnych jakie zostaty przeprowadzone przez auŁorkę dysertacji. Badata ona
m.in. wptyw wybranych HDI na proliFerację, migrację, przejście epiLelia[no-mezynchyma[ne,
ekspresję E- i N-kadheryny, cy[otoksyczność i apoptozę komórek laka piersi in vitro. Wzajemne
eFekty HDI icis-platyny zostaty określone dzięki analizie izobo|ograFicznej. AuEorka dodatkowo
okreśtita wptyw wymienionych kombinacji [ekowych na sz[ak sygnatowy No[ch1, z
wykorzys[aniem modeLu komórkowego, w k[órym ekspresja tego receptora byta modulowana
(au[orka uzyskata [inie z nadekspresję, jak i wyciszeniem ekspresji tego biatka).

Pozostate artykuty wchodzęce w skład cyklu obejmuję 3 pubtikacje oryginale, w dwóch z nich
autorka ptzedstawita wyniki badań nad wptywem HDI na komórki linii raka piersl oraz próbuje
określić wzajemne interakcje pomiędzy HD|, a cisp[a[ynę. Trzecia pubtikacja poświęcona jest
gtównie wptywowi HD| na EMT i w konsekwencji migrację i inwazyjność komórek raka piersi. Jej
pierwsza p|aca Z cyktu, opubtikowana w 2O15 w PLoS one, poświęcona jes[ eFek[om dziatania
VPA iSAHA w potęczeniu z cispla[ynq na komórki raka piersi tinii MCF7, T47D i MDA.MB.23.1 . W
pracy tej mgr Wawruszak wykazata synergizm dziatania potęczenia SAHA tub VPA z cisplaŁynę w
tinii T47D, eFekt addycyjny takiego potqczenia w linii MCF7, częściowo an[agonisŁyczny eFekt
potęczenia VPA icisptatyny w potlójnie nega[ywnej tinii MDA-M8-231 oraz addytywny eFekt
potęczenia SAHA i cisplaLyny w tej linii komórkowej. Autorka badata wptyw wymienionych
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subs[ancjl na prollFerację, apop[ozę icykt komórkowy wykorzystujqc takie metody jak

cy[oF|uoryme[ria przeptywowa do badania aktywacji kaspazy 3 oraz cyklu komótkowego oraz LeSŁ

MTT do badania plo|iFelacji. otrzymane dane zosŁaty zanalizowane z wykorzystaniem me[ody
bazujqcej na analizie izobologiaFicznej. Metoda ta Wymaga co prawda uzyskania znacznie większej
liczby danych eksperymen[alnych, lecz za [o daje mozliwość wiarygodnej oceny wzajemnego
oddziatywania dwóch subs[ancji. Nalezy podkreśtić adekwaLność wybranych metod do ce[ów,
jakie zaplanowata au[orka. Drobna uwaga do[yczy Uzy[ego tes[u MTT, kŁóry mietzy raczej
akŁywność metaboliczną komórek, k[óra nie zawsze odzwiercied|a ich ak[ywność pro[iFeracyjnę.

.Jednak uzyte me[ody sę wys[arczajęce i war[ość uzyskanych wyników nie budzi zastrzezeń, o

czym najlepiej świadczy ich opublikowanie w renomowanym czasopiśmie. Uzyskane dane
wskazuję na korzyści z potqczenia cispla[yny z HD|, które [o potęczenie prowadzi do wzrostu
apopLoZy w badanych [iniach komórkowych, sugelując potencjaLne korzyści k|iniczne wynikajęce
z takiego potęczenia. IStotnym wynikiem pracy jes[ [akze wykazanie róznorodności oddziatywań
pomiędzy HDI icisplatynę, w róznych [iniach komórkowych oraz częściowy antagonlzm dziatania
pomiędzy VPA icisptatynę w tinii potrójnie negatywnej MDA-MB-231. Wyniki [e wskazują na

konieczność da|szych badań, a być moze takze oceny indywidualnej wrażliwości komórek
nowotwoTowych na Łakie potęczenia [ekowe przed wybolem Lerapii. W ar[yku[e au[orka szeroko
dyskutuje uzyskane wyniki, jednakze molekularne mechanizmy ttumaczęce obserwowane różnice
nie zostaty w petni wyjaśnione. W artyku[e ,,Additive Phatmacologica[ |nteracLion between
CisplaLin (CDDP) and Histone Deace[y[ase InhibiŁors (HDIs) in MDA.MB-231 TripLe Nega[ive BreasŁ

Cancer (TN BC) Cells with Altered No[ch 1 AcLivi[y-An lsobolographic Analysis", mgr A. Wawruszak,
pokazata wynlki kotejnych badan majęcych na ce[u ocenę oddziatywania HDI z cisptatynę in vi[ro,
z wykorzysLaniem linii potrójnie negaLywnych komórek raka piersi (tinia MDA-MP.-231) ze
zwiększonę lub zmniejszonę ekspresjq Notch1' Do analizy wyników auLorka ponownie
wykorzys[ata analizę izobolomicznę, wykazujęc eFekt addycyjny pomiędzy SAHA tub VPA a

cisplatynę, otaz eFek[ częściowo antagonis[yczny pomiędzy SAHA i cispla[ynę w komórkach
cechujqcych się obnizoną ekspresją Notch.'1 . Wyniki obu prac Są W tym punkcie nieco rozbieżne. W
poprzedniej pracy autorka wykazata antagonizm potęczenia VPA iCDDP w |inii MDA-MB-231,
na[omiasL w powyższej pracy uzyskata wyniki wskazujęce na eFek[ addycyjny tego potęczenia
lekowego, z kolei eFekt potqczenia SAHA i CDDP w tinii MDA-MB-231 cechujęcej się obniżonę
ak[ywnościę szlaku zależnego od No[ch1 byt częściowo an[agonis|yczny. Te rozbieznoścl,
wynikajęce być może z czynników losowych majqcych wptyw na wyniki badań należatoby szerzej
nrzor{rlęlz l l|-nrlr:ć

Na podkreślenie zastugu1e Fakt, ze mgr A. Wawruszak, postugujęc się bardzo nowoczesnymi
Lechnikami, stworzyta dwie linie komótkowe cechujqce się zmienionę ak[ywnościę szlaku NoLch1.

W Łym ce[u dokonata transFekcji komórek plazmidamizawielajęcymigen kodujęcy akLywną Formę

biatka. W pubtikacji tej wykorzys[anych zos[ato wiele nowoczesnych metod z zakresu biotogii
moleku[arnej, op|ocz wymienionej [ransFekcji w celu stworzenia |inii o zwiększonej ak[ywności
Notch1, wykorzystany zos[at plazmid zawierajęcy gen repor[elowy, co umozliwlto ocenę
aktywności szlaku No[ch1. Udana ŁransFekcja zostata !akze po[wierdzona technikę Wes[ern-b[o|
oraz QPCR. Uzy[a me[odologia wskazuje na boga[e zaplecze metod, jaklmi postuguje slę mgr A.

Wawruszak, co umozLiwito uzyskanie inLeresujqcych wyników prowadzonych badań. W pracy tej

wykazano [akze, ze SAHA zmniejsza ekspresję genu Notch1, a potęczenie SAHA z cispla[yną
pogtębiaobserwowanyefek[_jesttoo[yleis[o[ne,zeekspresjaNo[ch1 mozebyćnega[ywnym
czynnikiem prognostycznym u kobiet z rakiem piersi. W eFekcie pubtikacja La stanowi doskonate
uzupetnienie poprzedniego artykutu, w którym au[orka próbuje wyjaśnić mechanizmy
molekularne StojQce za obserwowanymi eFek[ami oddziatywania HDl i CDDP na komórki linii raka
piersi.

Dalsze wyjaśnienia obserwowanych in[erakcji znajdziemy w ostaLniej pub|ikacji oryginalnej
wchodzęcej w sktad dysertacji za|y[utowanej ,,HiSŁone deacetylase inhibitors reinForce the
pheno[ypical markers of breast epitheliaIor mesenchymaIcancer cells buI inhibit their migraŁory
proper[ies" opublikowanej w Cancer Manag Res. (lF 3,7). W pracy tej zostaty wykorzystane [inie

komórek raka piersi T47D, MCF7, MDA'MB.231, MDA-M8-468 iBT-459. Uzycie wielu tinii

komórkowych umozliwia uzyskanie wyników, które da się tatwiej uogólnić i w ten sposób
uniezaleznić od specyticznych wtasności konkre[nej linii komórkowej. W pracy [ej wykazany zos|at
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hamujęcy wptyw VPA i SAHA na migrację komórek raka piersi we wszystkich uzytych liniach
komórkowych. Mgl A. Wawruszak wykazata, że obserwowany eFek[ moze być częściowo
spowodowany zwiększeniem ekspresji E-kadheryny pod wptywem inkubacji komórek o Fenotypie
epitetiatnym z HDl, oraz wzrosL ekspresji N-kadheryny w tych samych warunkach, w [iniach
komórek o tenotypie mezenchymalnym. Z ko[ei komólki o pośrednim Feno[ypie wykazywaty pod
wpiywem HDI wzrosI ekspresji zarówno N-kadheryny, jaki i E-kadheryny. Autorka wykazata wptyw
HDI na ekspresję kadheryn zarówno na poziomie mRNA, jaki i itości biatka. Ekspresja kadheryn byta
badana technikę Western-b[oŁ, jak i z użyciem mikloskopii konFokalnej. Artykut Len stanowi
istotne uzupetnienie prezentowanego cyklu pubtikacji i jest próbę wyjaśnienia obserwowanych
eFek[ów dziatania HDl.

W rozdziaLe ,,Summary,, autorka krótko podsumowuje biezęcy stan wiedzy na temat zas[osowania
HDI w [erapii raka piersi, a [akze przeds[awia osię9nię[e przez siebie wyniki. Z kolei w rozdzia[e
,,Conclusions,, przedstawione zos[aty 4 wnioski ptynęce z opub[ikowanych altykutów' Wnioski sq

dosyć ogó[ne, au!orka podkreśla w nich poLencjalnę ro[ę HD|, jako doda[ku do klasycznych terapii,
mogęcego poprawić ich eFek[ywność. Podkreśta rolę HDljako inhibitorów przejścia epite[ia[no-
mezenchyma[nego oraz [eków mogęcych odgrywać pomocniczę lolę w terapii potlójnie
negatywnego raka pietsi cechujęcego się zmienionę ekspresję NoLch1' Wnioski zos[aty
sFormutowane prawidtowo isq wazne z klinicznego punktu widzenia.

Rozprawę zamyka dodatek, w kLórym zos[aty umieszczone oświadczenia wspótautorów pubtikacji
wchodzqcych w sktad [oZprawy doktorskiej' Zgodnie z oświadczeniami udziat mgr A. Wawruszak
w pows[aniu tych pubtikacji wynosit 70-75%o i polegat na udzia[e W op[acowaniu koncepcji badań,
wykonaniu większości eksperymen[ów, analizie danych oraz przygotowaniu manuskryptów do
pubtikacji.

Uzyskane wyniki sugeruję mozliwę korzyść z dodania inhibitorów HDAC do s[andardowego
leczenia cisp[a[ynę u pacjen[ek z rakiem piesi. Dane Le wymagajq dalszego potwierdzenia, z
uzyciem modeli zwierzęcych, co umozliwitoby sprawdzenie czy obserwowane eFek[y in vitro mają
is[otne znaczenie w warunkach in vivo.

PrzedsLawiona [oZprawa, którę oceniam bardzo wysoko, w petni odpowiada kryteriom stawianym
przed kandydatami do stopnia doktora, zosLata napisana w oparciu o pubtikacje zamieszczone w
czotowych czasopismach o wysokim wspótczynniku oddziatywania. W zwięzku Z [ym mam zaszczy|
zwróciĆ się do Wysokiej Rady ds. S[opni Naukowych w dyscyp[inie nauk medycznych Uniwersy[e[u
Medycznego w Lublinie z wnioskiem o dopuszczenie mgr Anny Wawruszak do dalszych etapów
przewodu dok[olskiego oraz wyróżnienie przedstawionej mi do oceny rozp|awy doktorskie1..

Z powazaniem
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