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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Całki 
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Podstawa prawna i ocena formalna  

Ocenę rozprawy wykonano na prośbę Prof. dra hab. n. med. Mansur Rahnama, Przewodniczącego 

Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

zgodnie z wymogami określonymi ustawie z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr. 65 z 2003 r., z późn. zm.). Przedstawiona 

do oceny praca spełnia warunki formalne określone ww. ustawie. Materiały zostały przygotowane 

starannie, odpowiednio i w sposób umożliwiający właściwą, i pełną ocenę oraz zapoznanie się z istotą 

osiągnięcia naukowego. 

Problem naukowy i znaczenie badań  

Rozprawa doktorska mgr Pauliny Całki dotyczy genetycznego uwarunkowania ryzyka rozwoju 

nadużywania i uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej. Alkoholizm jest poważnym problemem 

społecznym, a nabiera on szczególnego znaczenia po dwuletnim okresie pandemii, która przyczyniła się 

do wzrostu nadużywania alkoholu przez społeczeństwo. Wiedza na temat uzależnienia od alkoholu 

w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca, mimo znacznego postępu nauki. Ważną grupą czynników 

ryzyka jego powstawania są czynniki genetyczne. Szacuje się, że stanowią one około 50% ryzyka rozwoju 

uzależnienia od alkoholu, obok czynników środowiskowych i interakcji genetyczno-środowiskowych. 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą złożoną, wieloetapową, o wieloczynnikowym podłożu i nie do 

końca poznanej etiologii genetycznej. Dlatego pojęte w pracy doktorskiej badania nad poznaniem 

genetycznego podłoża problemów alkoholowych są cenne. W piśmiennictwie występują nieliczne 

doniesienia, w niewystarczający i niewyczerpujący sposób traktujące o związku przyczynowo-skutkowym 

uwarunkowania na poziomie molekularnym z powstaniem uzależnienia. Pani mgr Paulina Całka podjęła 

zadanie uzupełnienia brakujących w piśmiennictwie informacji i przeprowadzenia serii doświadczeń 

mających na celu weryfikację sformułowanej przez nią hipotezy badawczej zakładającej, że zmiany 

aktywności wybranych dehydrogenaz alkoholowych wynikające z ich wariantów genetycznych są 
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związane z ryzykiem rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej. Z tego względu 

tematykę pracy doktorskiej mgr Pauliny Całki uważam za wartościową, wpisującą się w aktualne trendy 

badawcze w piśmiennictwie światowym, a wybór tematu za trafny, aktualny i w pełni uzasadniony. 

Charakterystyka rozprawy doktorskiej 

Oceniana praca została przygotowana zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego typu opracowań. 

Rozprawa liczy 153 strony, na których zawarto 17 tabel i 26 rycin. Dodatkowo w załączniku 1. zasadnie 

zawarto 4 obszerne tabele z charakterystyką wszystkich uzyskanych zmian w badanych genach. 

Opracowanie ma układ typowy dla eksperymentalnych rozpraw doktorskich i składa się z 6 głównych 

rozdziałów (wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja oraz wnioski). W pracy zawarto również 

wykaz cytowanego piśmiennictwa źródłowego (169 pozycji), streszczenie w języku polskim i angielskim, 

wykaz skrótów, spis rycin, spis tabel i załączniki. Tytuł rozprawy jest adekwatny do jej treści. Praca jest 

dobrze zredagowana a cel badań jest jasny i prawidłowo sformułowany.  

Wprowadzeniem do pracy jest Wstęp nakreślający problematykę ściśle związaną z hipotezą 

badawczą i założonymi w pracy celami badań. Został on prawidłowo podzielony na podrozdziały, 

w których mgr Paulina Całka, z wykorzystaniem aktualnych i właściwie dobranych artykułów naukowych, 

w sposób dojrzały i pełny przedstawiła aktualne zagadnienia związane z przeprowadzonymi badaniami. 

W syntetyczny, jasny i wyczerpujący sposób Doktorantka przeanalizowała genetyczne podłoże 

problemów związanych ze spożywaniem alkoholu. W rozdziale tym Autorka wykazała sie bardzo dobrą 

orientacją w problematyce związanej z podjętymi badaniami.  

W rozdziale pt. Materiał i metody Doktorantka przedstawiła materiał i sposób przeprowadzenia 

badań, na podstawie których przygotowała rozprawę. Metody badawcze są właściwie dobrane 

i zastosowane, jednocześnie należą do najnowszych technik z zakresu biologii molekularnej. Materiał 

badań jest obszerny i wystarczająco liczny do przeprowadzenia kompleksowych analiz gwarantujących 

wiarygodność otrzymanych wyników. W przeprowadzonym badaniu poddano sekwencjonowaniu całe 

regiony czterech genów (ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7) 126 osób polskiego pochodzenia, które 

nadużywają lub są uzależnione od alkoholu. Otrzymane zmiany w sekwencjach genów porównano 

z genotypami 126 osób kontrolnych z bazy genomowej dla polskiej populacji – Polgenom. Wykonano 

również analizę 3 wariantów znacznikowych genu ADH7 u 159 osób nadużywających lub uzależnionych 

od alkoholu oraz 201 osób z grupy kontrolnej. Założone cele pracy skrupulatnie zrealizowano 

z wykorzystaniem najwyższej klasy aparatury badawczej oraz wielu prawidłowo dobranych i szczegółowo 

opisanych metod i technik doświadczalnych, m.in. przeprowadzono: izolację DNA, jego ocenę ilościowo-

jakościową, genotypowanie metodą Real Time PCR z sondami TaqMan, sekwencjonowanie metodą 

Sangera, nowatorską metodę – sekwencjonowanie następnej generacji w technologii NGS (ang. next 

generation sequencing). Uzasadnione i prawidłowo przeprowadzone zostały również analizy 

biostatystyczne otrzymanych danych oraz analizy bioinformatyczne z wykorzystaniem wielu właściwych 

metod i programów. Na uwagę zasługuje umiejętność Doktorantki przeprowadzenia analiz in silico 

z wykorzystaniem skomplikowanych i wymagających dużych umiejętności praktycznych programów 

bioinformatycznych do wielkoskalowej analizy genomów. Podkreślić należy również trud włożony 

w skolekcjonowanie bardzo dużej liczby ankiet i materiału biologicznego od osób, które wzięły udział 

w badaniu mającym na celu zidentyfikowanie i zrozumienie genetycznych podstaw alkoholizmu 

(Załącznik 3), co z pewnością nie było prostym zadaniem. Na wykonanie badań uzyskano zgodę 
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niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych działającej przy Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie 

Dobór materiału, zakres analizowanych parametrów, metody laboratoryjne, analizy 

bioinformatyczne i statystyczne, oraz sposób ich wykonania nie budzą zastrzeżeń, uznaję je więc za 

właściwe w kontekście przyjętych celów badawczych. Należy podkreślić, że wykorzystane w pracy 

metody są nowatorskie i mają charakter interdyscyplinarny. Doktorantka w sposób zaplanowany, 

przemyślany i konsekwentny wykorzystała metody i techniki z zakresu biologii molekularnej, genomiki 

i biochemii. Należy również zwrócić uwagę na ogromną czaso-, praco- i kosztochłonność zastosowanych 

w pracy technik. Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowego i wyczerpującego opisu 

szerokiego spektrum metod i technik wykorzystanych w pracy, co świadczy o ugruntowanej i dogłębnej 

wiedzy mgr Pauliny Całki z zakresu podjętej problematyki.  

W rozdziale pt. Wyniki Doktorantka przedstawiła, w uporządkowany sposób, uzyskane rezultaty. 

Rozdział ten słusznie został podzielony na podrozdziały. Taka konstrukcja czyni pracę czytelną, pomimo 

zamieszczenia dużej liczby rezultatów. Wyniki zaprezentowano w logiczny sposób. Układ tabel i rycin jest 

przejrzysty i komunikatywny. Interpretacja wyników świadczy o należytym przygotowaniu mgr Pauliny 

Całki do wielowątkowego problemu badawczego podjętego w rozprawie doktorskiej. Wyniki rozprawy, 

o istotnym znaczeniu poznawczym, odpowiedziały na postawione cele pracy.  

W pracy przedstawiono wiele pionierskich i aktualnych, w skali piśmiennictwa światowego, wyników 

badań. Doktorantka wykazała istotne różnice w częstości występowania poszczególnych wariantów 

genów dehydrogenaz alkoholowych ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 w grupie badanej i  kontrolnej, co 

potwierdziło ich związek z ryzykiem rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu. Co istotne, wskazała 

5 zmian, które potencjalnie mogą wpływać na aktywność enzymatyczną izoenzymów ADH (rs698, 

rs1693482, rs1693426, rs4147541 i rs287487).  

Ważnymi wynikami było stwierdzenie związku zwiększonego ryzyka rozwoju nadużywania 

i uzależnienia od alkoholu, w przypadku występowania dwóch polimorfizmów (rs698 i rs1693482, czyli 

ADH1C*2) powodujących zmniejszenie aktywności izoenzymu ADH1C. Na uwagę zasługuje dodatkowo 

jedna z określonych zmian (rs1693426), która również jest związana ze zwiększonym ryzykiem 

występowania uzależnienia od alkoholu, jednak z uwagi, że znajduje się ona w naturalnym miejscu 

składania pre-mRNA genu ADH1C i może powodować powstawanie alternatywnego transkryptu. 

Ważnymi wynikami również było określenie dwóch wariantów (rs4147541 – w sekwencji 5’UTR genu 

ADH1C oraz rs287487 – w regionie 3’UTR genu ADH7 – potencjalnym miejscu przyłączania cząsteczek 

miRNA) o prawdopodobnym znaczeniu regulatorowym, których działanie określono jako ochronne 

w rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu, czyli ich wystąpienie jest związane ze zmniejszonym 

ryzykiem rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej.  

Doktorantka potwierdziła, z wykorzystaniem analizy sprzężeń, że geny ADH1B i ADH1C tworzą 

jeden blok silnie sprzężonych wariantów, natomiast gen ADH7 dziedziczy się niezależnie od nich, co 

w konsekwencji oznacza, że uzyskane warianty w regionie ADH1B i ADH1C mogą mieć charakter 

addytywny w ryzyku rozwoju nadużywania i uzależnienia od alkoholu. 

Również interesującą, pionierską obserwacją było zidentyfikowanie rzadkich wariantów typu 

missens, o charakterze konserwatywnym i potencjalnej szkodliwości na funkcję enzymów, w genach 

ADH4 i ADH7 (rs372708357, rs145793949, NC_000004.11: g.100052905C>A, 

NC_000004.11:g.100349018T>G), które występowały wyłącznie w grupie badanej.  
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Na podstawie otrzymanych wyników Doktorantka stwierdziła, że warianty czterech badanych 

genów (ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7) odgrywają rolę w ryzyku rozwoju nadużywania i uzależnienia od 

alkoholu w populacji polskiej. 

Po zapoznaniu się z wynikami nasuwa się pytanie, czy otrzymane rezultaty, w przyszłości, mogą 

mieć znaczenie aplikacyjne? 

Lektura rozdziału skłania do stwierdzenia, że Doktorantka w pełni odpowiedziała na postawione 

problemy badawcze, a opis wyników świadczy o umiejętności mgr Pauliny Całki kompleksowego 

podejścia do ogromnej liczby otrzymanych rezultatów i prawidłowego ich opisu, i interpretacji.  

Rozdział pt. Dyskusja jest merytoryczny i skoncentrowany wokół wyników. Autorka zacytowała 

w nim artykuły, z których niemal wszystkie to pozycje obcojęzyczne publikowane w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym. Ich zakres tematyczny świadczy o nowatorstwie badań rozprawy. 

W świetle mojej wiedzy ważne pozycje piśmiennictwa nie zostały ominięte, a użycie wszystkich cytowań 

było uzasadnione. Oceniając treść merytoryczną tego rozdziału stwierdzam, że mgr Paulina Całka 

wykazała się bardzo dobrą orientacją w piśmiennictwie naukowym dotyczącym problematyki badań oraz 

umiejętnością jego wykorzystania przy dyskusji własnych rezultatów. 

Rozprawę kończy rozdział pt. Wnioski uzasadniający otrzymane wyniki i odpowiadające na 

postawione cele pracy. Są one poprawne, tak w kontekście wyników, jak i w świetle dyskusji. Trafnie ujęte 

wnioski z wielokierunkowych badań świadczą o dużej zdolności Autorki do syntetycznej analizy wyników 

uzyskanych w pracy.  

Moja ogólna ocena wartości merytorycznej pracy jest wysoka. W uzasadnieniu podkreślić należy 

oryginalność badań, ich szeroki, wielowątkowy zakres i fakt, że praca wnosi nowe wartości poznawcze, 

które znacząco poszerzyły wiedzę z zakresu nauk medycznych. Mgr Paulina Całka wykazała się bardzo 

dobrą znajomością planowania i przeprowadzenia pracochłonnego i czasochłonnego eksperymentu 

badawczego oraz umiejętnością analizy uzyskanych wyników i formułowania wniosków. Dysertacja 

wskazuje na ogólną wiedzę teoretyczną Doktorantki w dyscyplinie nauk medycznych oraz na umiejętność 

samodzielnego prowadzenia przez nią pracy naukowej. 

 

Wniosek końcowy 

Podsumowując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Pauliny Całki pt.: Polimorfizm genów 

ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej 

spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim określone w Ustawie z dn. 14. marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr. 65 z 2003r., z późn. 

zm.), natomiast Doktorantka wykazała wszelkie umiejętności niezbędne dla otrzymania stopnia doktora 

nauk, a niniejsza rozprawa może stanowić podstawę do nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne. Wnoszę zatem do Wysokiej Rady ds. Stopni 

Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych wniosek o dopuszczenie mgr Pauliny Całki do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. 
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