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Pracy doktorskiej Pani mgr Marfy Ostrowskiej
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w szczu.rzym modelu chronicznego stresu t'
wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jaroslawa Dudki
Kierownika Katedry iZal<ladu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Wydzial Farmaceutyczny z Oddzialem Analityki Medycznej
promotor pomocniczy: dr n. med. Agnieszka Korga

Tematyka, kt6ra zostala podj gta w rozprawie doktorskiej Pani mgr Marty Ostrowskiej dot:,yc:zy
bardzo aktualnego zagadnienia, jakim jest depresja kt6ra jest wsp6lczeSnie istotnym

problemem zdrowrtnym

i

spolecznym, zwlaszcza dotyczqcym populacji kraj6w
wysokorozwinigtych. Szacuje siE, 2e cierpi na ni4 5-7Yo os6b w wigkszoSci mlodlych,
aktywnych zawodovro, przy azym czgsciej s4 to kobiety niL mgZczyLni. Depresja jest bardzo
czgsto przyczynqwykluczeniazZycia, spolecznego, rodzinnego, zawodowego, moze r6umie2
doprowadzid chorego do tak dramatycznych decyli jak samookaleczenie lub samob6jstwo.
Pomimo, oczywistego pierwszego skojarzenia, jakie wywoluje wzmianka o depresji, r;zyli
powi4zaniu depresji z problemami natury psychicznej, depresja wywoluje r6wnie? caly sz:,ereg
powiklafr natury sornatycznej, a jednym znalpowahniej obciqhonych w jej przebiegu ukla.d6w
jest uklad krqzeniaw tym kluczowy narz4d,jakim jest serce. W tym aspekcie tematykg porljgt4
w omawianej tutaj pracy doktorskiej uwalam za w peNni uzasadnionq, zwNaszcza, 2e tv 1.ej
dziedzinie, istnieje jeszcze bardzo wiele zjawisk i proces6w, na kt6re wsp6lczesna nauka nLie
do star czyNa j eszcze o dpowiedzi.

Dysertacja ma tS,powy uklado rczpoczyna sig od spisu treSci, wstEpu, i celu pracy,
material6w i metod, wynik6w, om6wienia wynik6w i dyskusji, wniosk6w, piSmiennictwa,
streszczenia, w jgzyl<u polskim i w jgzyku angielskim, nie zabral<Lo takhe umieszczonego {ra
poczqtku pracy wykazu naj czgSciej stosowanych skr6t6w.
Wstgp

W

syntetycznym, dobrze skomponowanym 20-sto stronicowym wstgpie, Autorlka

przedstawilapodstavuowe pojEcia i problemy konieczne do dalszego zrozumieniazarSwno celu
przeprowadzonych 'badari, zastosowanego modelu otaz u?ltlych metod badawczych, jak
rSwnre? interpretacji uzyskanych wynik6w. Wstgp zaczyna sig od wyjaSnienia podstawor,i.ych
pojgd I rozgranrczenLia pomigdzy takimi stanami jak stres depresja. Przystgpuj4c dalej rlo

i

przedstawienia problemu depresji, Autorka nakreslila podstawowe aspekty zwi4zane

z epidemiologi4 depresji

jak r6wnie2 z podstawowymi danymi statystycznymi opisuj4cymi

skutlci spoleczne zwiqzane z wystgpowaniem tej choroby we wsp6tczesnej populacji.

W dalszej

Autorka przedstawia wsp6lczesne teorie wyjaSniaj4ce przyczyny depresji,
oma'wiaj4c zar6wno Srodowiskowe przyazyny depresji, teorie wskazuj4ce na genetyczne
przyczyny depresji jak i teorie wskazuj4ce na somatycznqetiologig tej choroby ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem chor6b sercowo-naczyniowych. Obszerna czE!;6 wstgpu poSwigcona jest
patomechanizmom depresji, gdzie na pierwszy plan wysuwa sig tzw. hipoteza monoaminowa.
PoneLdto, om6wiona zostala rownieL rola osi podwzg6rze-przysadka-nadtercza, a takae
skr6tfowo zostaty przedstawione inne rozwaLane obecnie przez badac:zy patomechanizmy
odpcrwiedzialne za rozw6j zmiut zar6wno psychicznych jak i somatycznych w przebiegu
czgSoi wstgpu

depresji. NaleZy podkreSli6, Zebardzo znaaznaczgSd wstgpu poSwigconaz<>stala, co zrozumiaNe

bior4c pod uwagg tematykg podjgtych badaf, somatycznym skutkom depresji ze szczegolnym
uwzglgdnieniem, wplywu depresji na uklad naczyniowo-sercowy. W osobnychpodrozdzialach
AutcrrkaprzedstawiNar6wnieZ potencjalne mechanizmy kardiotoksycznoSci obserwowane, jako

i

depresjg, atakhe przedstawitra teorie opisuj4ce hipertrofig i przebudowg
migSnia sercowego jako skutki depresji. W koricowej czgici wstgpuL Autorka om6wila
podstawy modelu eksperymentalnego, kt6ry uLyla w swoich badaniach, czyli model depresji
odpcrwiedZ na stres

uzyskiwany przez przewlekly lagodny stres u szczur6w. Wstgp - rozdzial otwieraj4cy
oma'wian4 dyserlacjg doskonale spetrnia swoje zadanie wprowadzenia do podejmowanych
w niej problem6w badawczych. NaleZy podkreSlid, 2e informacje zawart<: w tym rczdziale sq
popa.rte prawidtrowo dobranym piSmiennictwem. Szkoda tylko, 2e Autorkanie zdecydowala sig
nazamreszczenie we wstgpie rycin, kt6re stanowilyby uzupelnienie oprac,owanie jak r6wniez,
pomoglyby zr oz;urrried omawiane nim zagadnienia.
Cel pracy

Ten rozdziat bardzo dobrze spelnia swoje zadanie i w skondensowanej formie przedstawia
poncrwnie cal4 koncepcjg pracy oraz w spos6b zwigzly i przekonywuj4cy uzasadnta podjgcie
przelprowadzonych przez Doktorantkg eksperyment6w jak r6wnie2 d<>b6r zastosowanych
metcrd badawczych.

Metttdyka
Me,todyka badan jest bardzo szczeg6lowo i dokladnie opisana i z pewnoSci4 moze by6
pomocna dla kuzdego, kto chcialby przeprowadzid podobne doSwiad.czenia. Dotyczy to
zar6'wno opisu badah przeprowadzonych w modelu in vivo, a takle ex vivo w tym oznaczen
zza\tesu biologii molekularnej, biochemii czy histologii. Szkoda tylko, ze niekt6re z metod
opisirnych przez Autorkg nie s4 poparte cytowaniami piSmiennictwa tak jak ma to ma miejsce
np. \rv przypadku oznaczeniaNAD* i NADH, oraz oznaczenia NADP+ i NhDPH. W przypadku
tych pomiar6w, powstaje teL pytanie jak zostaha odczytana absorbancja forrnazanu
powstaj4cego z MTT, jako produktu kluczowej dla tej analizy reakcji, skoro powstaj4cy
form,azan nie jest rozpuszczalny w wodzie, a Autorka nie wspomina nic o zastosowaniu
jakichkolwiek rozpuszczalnik6w, kt6re mogtyby poslu2y6 do rozpuszczenia formazanu przed
pomiarem absorbancj i roztworu, w kt6rym zachodzila reakcj a.

Wyniki

Wyniki s4 dobrze zaprezentowane w konsekwentnym porz4dku odnosz4cym siqi do
prezentowanej metodyki. Wigkszolc z uzyskanych wynik6w jest przedstawiona w tabelach
ptezentuiqcych wartoSd Sredni4, mediang, wartoS6 minimaln4, wartoSd maksymaln4, oraz
odchylenie standardo'we. Dane te wspomagane sg przezwykresy typu ,,skqzynka zw1sami" nios4ce
r6wniez wigcej informacji ni?klasyczne wykresy slupkowe. Bardzo dobrym rozwiqzaniem, jest
r6wnie2 zaprezentowanie wynik6w z analiz wykonanych technika RTiPCR za pomocq grafiki
bgd4cej pol4czeniem tabeli i tzw. mapy cieplnej. Szkoda, 2e ta sama strafegia nie zostaNa uZyta do
zaprezentowania wynikow analizy stg2eri wolnych aminokwas6w. lWyniki stgzeri wolnych
aminokwas6w podane s4 w postaci fpmol/ml.] jak sig moZna domy6lad mowa tutaj jest o mL
homogenatu.W zwiqzkuzpowylszym, mam pytanie czy proces homogenizacjibyt prowadzony
bezu?yciabufor6w, kt6re moglyby zmienil objgto66 powstaj4cego homogenatui czy tak uzyskane
wyniki nie powinny z.osta6 w jakiS spos6b znormalizowane np. biorqc pod uwagg zawartolc bialka
w pr6bce tak jak ma to miejsce na przyldad w przypadku oznaczenia gldtationu? Podobna urwaga
dotyczy wynik6w oz,naczenia NA.D* i NADH, otaz oznaczenia NADP+ i NADPH, kt6rych
wyniki podane s4 w jednostkach molowych [pM]. Na zakoricpenie sekcji wynik6w
zamieszczona zostala ocena histopatologiczna kom6rek migsnia sergowego. Seria zdlg<i, na
kt6r4 sklada sig dziesiEl reprezentatywnych fotografii wykonanych za pomoc4 mikrosl<opu
zostaLa opisana w kr6tkim podrozdziale, a jego podsumowanie zostalo przedstawione w tabeli.
Pomimo, 2e podrozdzialtenbardzo dobrze spelnia swoje zadanie wydaje sig, 2e poszczeg;6lne
omawiane w nim z:miany moglyby rownie? by(, bardziej zaznaczine na fotografiaclh na
przyl<lad za p omo cE odpowiednich strzalek.
Dyskusja
Tenrozdzial podsumowuje caloSd pracy od jej zalo2enbadawczvch pdprzezuzyskane wyniki,
tz do om6wienia i interpretacji uzyskanych danych. Autorka, po kr6tkim wprowadzsniu
podjgla sig przedyskutowania i weryfikacji zastosowanego modelu badawczego, kt6r'y co
naIe?y przyzna1, mo2e budzic pewne obawy o odzwierciedlenie ia jego pomoc? nnian
ustrojowych obserwowanych w depresji u ludzi. Autorka jednak postarala sig przedstawii
odpowiednie argumenty wyjaSniaj qce zasadnoSl u?ycia takiego modllu. W nastgpnej czgsci
Dyskusji, Autorka obszernie om6wila i przeanalizowala poszczeg6lnd aspekty niedotleniienia
migSnia sercowego iako kluczowego czynnika w patofizjologii zmian w ukladzie kr1z:.enra
indukowanych depresj q, a takle na podstawie uzyskanych danych dotyczqcych zmia.n w
ekspresji zwrqzanych z nim gen6w oraz iIorcz6w stgzeri NAD+ i NADH, NADP+ i NADPH,
ocenila zmiany w przebiegu szlaku glikolitycznego. Szczeg6lnie cflekawy i obszerny jest
rozdzialpoSwigcony ,,ocenie zmian profilu lipidowego na poziomie trafislcryptu" ,kt6ry zawiera
caly szereg interesuj4cych obserwacji i ich interpretacji, zastanawia lnnie natomiast, cz;y do
korica odpowiednie jest stwierdzenie, ze ocena ta odbywa sig ,, na pozitgmie translcryptu" .
Dane uzyskane na podstawie wykonanych preparat6w histologicznychf powiqzane z wynil<ami
anahzpoziom6w wolnych aminokwas6w i ekspresji gen6w koduj4cyctl enzymy zaangazorvane
w szlak pentozo-fosforanowy pozwolily Autorce na opisanie calego szeregu interesuj4r;ych
zmian w fizjologii migSnia sercowego wystgpuj4cych u zwieri4t uczestniczqcych w
przeprowadzarrych r:ksperymentach. Jako jedno z najciekawszych i posiadaj4cych bardzo
istotne znaczenie w Swietle patofizjologicznych mechanizm6w indu(owanych u zwrerz4t w
zastosowanym przez:, Autorkg modelu, mog? byi dane dotyczqce ak{Vwacji szlaku, peptozoJ

fosfcrranowego oraz zabprzeh stanu redoks, kt6re Autorka om6wila pod koniec rczdzialu. Jako

szcz<tg6lnre interesuj4c? mohna tutaj opisat rozwa2ania nad podw6jn4 rol4 NADPH w
badanyrn ul<tadzie ekspQrymentalnym, jako czynnika odpowiedzialnego zarowno za aktywnoSd

enzym6w antyoksydacy'linych jak i peroksydacyjn4 aktywnoSi oksydazy NADPH. Pov'ryasze
obserwrcje Autorka zestawilar6wnie2 z wynikami badari potwierdzq4cyrni obecnoS6 procesu
zapa.Lnego, a takhe przebudowg migSnia sercowego opartE na zmiutach w ekspresji gen6w
zmierze$qcych do profillr charakterystycznego dla okresu plodowego. Taka zmiana wydaje sig
by6 szczeg6lnie niekqrzystnym zjawiskiem, poniewa? moZe prowitdzic do zaburzeh
praw'idiowej kurczliwo6pi serca u doroslego osobnika. Teoria dotyczqca przebudowy migsnia
sercowego, prawdopoddbnie na skutek lel4cego u jego podNohaprzeciqhenia serca, co slusznie
zauwazaAutorka, wydaje sig by6 potwierdzonaprzez podwyzszony w gnrpie badanej poziom
NTlroBNP. Marker ten, wzrastajqcy w dysfunkcji skurczowej, rozkurczowej oraz w
przeroScie lewej komOry, zostal ptzez Autorkg opisany w ostatnim akapicie Dyskusji,
dopelniaj 4c ym pozytywhe wra2enie j akie sprawia ten rozdzial.
Wnioski
Po<lsumowanie uzysk{nych wynik6w Autorka przedstawila w postaci siedmiu wniosk6w.
Pewne w4tpliwoSci na$uwaj4 sig po zapoznaniu sig z dwoma pierwszymi konkluzjami.
W pr:zypadku pierwszelo wniosku, zostal on sformulowany nieco zawile aprzez to jest malo
przystgpny dIa czytelnilda. W przypadku wniosku nr 2, Autorka moglaby z:aznaczy6,2e wzrost
poziomu mleczan6w r,V surowicy nie jest wyl4cznie markerem niedotlenienia migsnia
sercoweso.
P i5 mie nnic tw o, s tr e s zc z@ n iu

Pracg zarnyka listapiSrlriennictwa zawierajqca3}l pozycji. PiSmiennictu,o, prawie wy\qcznte
angl<tjEzyczne jest dobrNe dobrane, aktualne orazprawidlowo uporz4dko'rr/ane. Praca zawiera

teL dobrze napisane strepzczeni a zar6wno w j gzyku polskim i angielskim.

obowiqzku recenzetpta zwrucam vwagg na bardzo drobne i nieliczne niedoci4gnigcia
edytrrrskie, pojawiaj4ce sig gl6wnie w ,,Dyskusji". Ponadto, w pracy, gl6wnie w rozdziale
,,Marteriatry i Metody", pojawiaj4 sig okreSlenia Zargonowe; takie jak np. ,,Plytkg zaklejono
i worteksowano" lub tez J,wzrost mleczanu" zamiast,,wzrost stq2enia mlecza:nu".

Z

W podsumowaniu uf'aZam, 2e przedstawiona do recenzji pracadoktorska stanowi dojrzale
i kornpleksowe rozwiQzanie postawionego ptzez Doktorantkg problemu badawczego
i Swiadczy o dojrzalo$ci naukowej Pani mgr Marly Ostrowskiej. Dlatego z peLnym
przelconaniem stwierdz{m,2e przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska spelnia warunki
okreSlone w aft. 13 Ust{wy z dnia 14 marca2003r. o stopniach naukowyc,h i tytule naukowym
oraz o stopniach i ty'tule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 zpoLn. zm.) wnoszE, zatem
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