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RECENZJA
Pracy doktorskiej pani mgr analityki medycznej Eweliny Humeniuk
pt': ,oOcena 'wplywu rwiqzkfw znburzajqcych funkcjg mitochondrir6w na
rardiowrazliwoSd oraz cytotoksyczno5d klasycznycl cytostafykt6w
wobec wybranych tinii
kom6r'ek czerniaka zlosliwego." wyk.nanel poo kierunkiem
prof. dr hab. n. med. Jaroslawa Dudki
i promotora-pomocniczego dr hab. n. mecr. Agnieszka Korga-prewko
w Katerze i i4akladu Toksykologii Uniwersytetu Medyczneg"o w Lublinie
'femettyka, kt6ra zctstala
podjgta w rozprawie doktorskiej Fani mgr analityki medycznej
Ewefily Humeniuk zostalaposwigconabardzoakiualnemu zagadnieniu poszukiwaniu
nc,wych
strirtegii terapeutyczn'ych, kt6re mogq zostac uLyre u, leczenLiu chor6b
nowotworovrych. Z
uwagi na fakt, 2e choroby nowotworowe stanowi4 drug4 gl6wr4 przyczynE
Smierci w kr.ajach
wysoko rozwinigtych podjgty temat wydqje sig byi szczeg6lnie istotny.
oczywiScie r:i4gle
posizukiwane sQ zwiqzki chemiczne umozliwiaj4ce uzyskania
maksymalnego efektu
teutpeutycznego przy etkceptowalnych dla pacjenta efekrtach ubocznych,
ale badania wymagane
do ich rejestracji v,rymagajq znacznych naklad6u, finansowych, sQ r6wniez bardzo
czasochlonne. zwlaszctza w obecnej sytuacji, kiedy pandlemia
covlD-lg pozbawllawiele os6b
dosrtgpu do diagnostykii i leczenia nowe strategie przy
ulyciu znanychjuz lek6w wydajq sig by6
szczegSlnie godne uvragi. W swoich badaniach doktorantk
a wykoruystala leki i strertegie
tercrpeutyczne, kt6rycl! mechanizm dzialania dotycz'.y wplywu
na mitochondria, ,,eentra
energetyczne kom6rek". W praay doktorskiej zostaly u.zy.re
znane i stosowane w lecznictwie
leki' przeciwnowotworowe, radioterapia oruz zwiqzkiwplywaj4ca
na funkcje mitochondri6w.

w swojej ptacy Autorka wykorzystala

tradlycyjny model hodowli 2D,

przeprowadzono na trzech liniach kom6rkowych czerniaka
zlosliwego.

a

badania

Dysertacja ma typrowy uklado rozpoczyna sig ocl spisu treSci,
wstgpu, i celu pracy,
material6w i metod, vrrynik6w, om6wienia wynik6w i dyskusji,
wniosk6w, piSmiennir;twa,
streszczenia, w jgzyku polskim i w jgzyku angielskim,
na pocz4tku umieszczon e tez
najc:zESciej stosowanych skr6t6w.

wykaz

Wsttgp

W dobrze skomponor'vanym 26 stronicowym wstgpie,z\utorka
sprawnie prowadziczytelnika
przetz na-ibatdziej istotrre aspekty zwiqzane
z czemiakiem zloSliwym w tym z epidemiologig
tego typtt nowotworu v" Polsce oraz na Swiecie, jak r6wniez
opisuj4c kluczowe aspekty takie

,\

jal< etiologia, czyrniki
ryzyka oraz gl6wne crzynniki warunkuj4ce SmiertelnoS6. W kilku
po'drozdziaLach Autorka zapoznaje czytelnika
z gl6wnymi problemami dotyczqcymi
diagnostyki czemiakia takimi jak zasady obserwacji zmian i
dermatoskopii oraz o,pisuje
podstawowe zagadnienia dotyczqce histopatologii. osobny
rozdziaL poswigcony jest
diirgnostyce molekularnej ze szczegolnym uwzglqdnieniem
gen6wkinazy BRAF, bialkaNRAS
i receptorowej kinaz'y tyrozynowej typu III. K,luczo'we dla zrozumieni a zalo4en tej pracy
lvl/daj4 sig by6 jednal,: metody uzywane w terapia czerniakazloSliwego.
Autorka opisuje tutaj
leczenie chirurgiczne., leczenie adjuwantowe, gl6wne leki
uzywane w chemioterapii, z:asady
immunrrterapii, a tak:ze zalo2enia terapii spersonalizctwanej
opartej na profilu mutacji. We
wstgpie opisano takze inhibitory kinazy BI{AF, iinhibitory
kinazy MEK, jak r6wnie2 nir;kt6re
inne nowe strategie tetapeutyczne. Znaozna czgS6 wstgpu poSwigcona jest
zwi'zkom
zabwzaj}cym funkcjg mitochondrium, w tym szczegoinie
zwiEzkom chem icznymuzytym w
doswiadczeniach, kt6re zostaly przeprowad zone nrapotrzeby
tej pracy,a wigc 2,4-dinitrof<:nolu,
cyjanku potasu, alkoholu etylowego. Wstgp zakonczony jest przez
kr6tkie charakter,ystyki
kla'sycznych cytostatS'k6w stosowanych w leczeniu nowotwor6w
w tym antybiotyk6w o
dzialaniu cytastatycznym, antracyklin, bleomyoyny, lek6w
alkiluj4cych, inhibitor6w mitozy,
antymetabolirt6w' inhibitor6w proteasomu oraz irrhibitor6w
topoizomer azy I i II. Na ,u-yr'
koticu tego tozdzialu Autorka przedstawila poclstawowe informacje
dotyc z4ce rudioterapii

nowotwo16w.

r\ozd:zral otwierajqcy omawian? tutaj dysertacjrg dobrze
spelnia, swoje zadanie
wprowadzenia do podejmowanych w niej probiemtrw badawczych.
Dodatkowo nale1y
poclkreslid, ze informacie zawafte w tym rci,dzial<>
s4 poparte prawidlowo dobrianym
pisrniennictwem. zamieszczone s? cztery ryciny,
kt6rre uzupelniaj4 omawiane we wstgpie
zagadnienia' Autorka mogla rozwaTyd r6wniez zarnieszczenie
w tym rozdzrale wigcej
informacji na temat poszczeg6lnych sciezek metabolizmu
energetycznego w kom6rkach
novvotworo\ ych oraz mechanizm6w dlecyduj4cych,
kt6ry mechanizm jest w danych
warunkach dominuj4c'y w tkance nowotworowej, takie
informacje mogly by(, teL poparte
odpowiedniqrycinE.

Cel pracy
Ten rcszdzial w batdzzo skondensowanej formie przedr;tawia
ponownie cal4 koncepcjq pracy
orwt' w spos6b zwigz:ly i przekonywuj qcy uzasadnia podjgcie
przeprowadzonych pr.",
Doktorantkg eksperyment6w oraz dob6r zastosowanych
metod bad,aw czych.
Mel;odyka
IVtetodyka badan jest dobrze opisana i w zasadzie
rnoze by6 pomoc na dla kazdego, kto
chcialby przeprowadzi(, podobne doswiadczenia. w tym kontekScie
mozna je6nak
zasulgerowa(',2e Autotka powinna podac, informacjg
dcttyczqcastgzenia glukozy w pozywce
hodowlane.i, w kt6rej hodowane byty kom6rki. Jak
wiadomo pozywki takie jak np. DMEIvI s4
prodiukowane w wersja'ch z
,,wysok4" i ,,nisk q" zerwartosci4 glukozy. W kontekScie tem'tyki
tej lpracy jest to bat<lzo istotna informacja. Dodatkowo, powinny by6 podane
LrodNa
literirturowe' kt6re posiluzyly Autorce d,o przygorowania
protokol6w testu MTT, cSV czy
b arvrieni a umoZlwiaj c go analizg yklu
c
kom6rko we so.
4
<>
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\[/yniki
Wyniki s4 zapreztentowane w wigkszoSci na wykresach slupkowych por6wnuj4cych
uz:yskane efekty dla wszystkich trzech u|ytychw eksperymentach
linii kom6rkowych, wydaje

siq jednak, 2e w przypadka przygotowania teg;o malerialu
do publikacji Autorka mgglaby
rozwu2y(' zaprezentowanie wynik6w w modelu Hill'a. Wyniki
opatrzone s4 w wigkszoSci
dc'syi obszernymi k-omentarzamr. rJzye kon:L6rki zostaLy pokazane
tak2e na zdjgciach
uzyskanych z mikroskopu w tzw. ,,jasnym polu,,, z"najdujq
sig tam informacje dotyczqce
uzytego powigkszenier, brak jest natomiast pask6w skali informuj4cych
o rozmiarach obiekt6w

widocznych na zdigciach (scale bars), o ktr5rych r6wniez
Autorka powinna pamigta6
ptzygotowuj4c material do publikacji. Bardzo czrytelnie przedstawione
sQ wykresy obruzujqce
wplyw nadanych sutrstancji na cykl kom6rko'ny. Wyniki pomiar6w stgzenia
glukozy s4
zqptezentowane na urykresie i w tabeli podobnLie jak
stgzenia powstaj4cych mleczan1w. Z
uwagi na fakj, 2e dlakaadej zliniiulytebylo inne medium
hodowlane wyjsciowe poziomy
glrrkozy byly inne, dl:rtego poziom wyjsciowy jest
ozn.aczony, jako rl}%.poniewaz stqzenie
glukozy w pozywkachL stosownych do hodowli kom6rek
nowotworowych jest czEsto okreslane
jako "niefizjologiczne" i dyskutowan e zwlaszczaw
aspr:kcie doSwiadczefi oceniaj4cych wplyw
ksenobiotyk6w na procesy metaboliczne w mitochorrdriach
Autorka powinn a szczeg6lnie
wn'ikliwie ocenii ten problem. Podobnie chcialbym zariugerowai
Autorce ,2eby wykorzystala
po1'encjatr oprogramo'rania NIS Elements, kt6re posluLyNo
Jej do vrrykonania zdjg(, z
milkroskopu 'fluoroscencyjnego, to oprogramowanie z powodzeniem
mogloby byi uzyte do
antlizy zaglszczenia mitochondri6w na zdjqciach :zamieszczonych na
rycinie 17 i do
prz;edstawienia tego parametru na wykresach slupkowych.
W dalszej czEsc:i tego rcz<Izialu
zatniesz'czono wyniki badania dzialania cytotoksyc znego
klasycznych lek6w
przeciwnowotworowych przeciwko badanym kom6r.kom
nowotworowym linii czerniaka
G-361, CRL-1619, i SK-MEL28, kt6re stanowi4 bardz<'t
interesuj4c y przeglqd, pozwalq4cy na
zorientowanie sig we wraZliwosci tych lirrii na panel dostgpnych
obecnie w terapii lek6w
przeciwnowotworowyr;h. Dane te wraz z oznac:zeniami
wru2liwoSci badanych kom6rek na
promieniowanie X poslulyly Autorce d,o zaprojektowania
calego szeregu doswiaclczeri
okreslaj4cych efekty nara2enia lEcznego na r62ne kombinacje
lezqcych wzakresie jej
zaitrteresowafl czynnik6w przeciwnowotworowych. Efekty
te byly mierzone zat5wno
akt;lwnoSci4 metabolirczn4 okreslan4 testem MTT jak i
wplywem na cykl kom6rkowy,
histogramy obrazujqce wplyw ten ostatni parametr s4 r6wniez
poparte zdjgciamiobrazuj4cymi
morfologig kom6rek poddanych traktowaniu odpowiectni4 kombinacj4
czynnik6w bgdq.cych
przedmiotem zainteresowania Autorki.
Om6wienie wynikriw .i dyskusja
Tenrazdzial syntetyoznie podsumowuje calosd pracy od jej
zato2ehbadawczych i uzyskane
wyrriki' Fomirno, 2e praktycznie kazdy wykres lub tabe.[a prezentuj4c
a otrzymane wyniki jest
opatitzona kr6tkim komentatzem, wyniki sq jeszcze
raz om6wione w tym rozdziale
i skonfrontowane z wynikami eksperyment6w opisanych w pismiennictwo
naukowym.
RozdziaLtenzaczyna sig od kr6tkiego rysu historyt:,znegobadalnad
metabolizmemgluko;zy w
konrL6rkach nowotwortlwych oraz toku rozumowania,
kt6ry doprowadzil do stwo rz'enia
konr:epcji tej pracy. Nastgpnie Autorka analizqe kol{no
wyniki uzyskane dla kolejnych
zwitpk6w zabutzajqcvch praca mitochondriow, czyli alkoholu
etylowego, 2,4-dinitrofenolu

d\

i oyjanku potasu' lrJastgpne akapity poswiqcone
sQ pr6bom identyfikacji fenotypu
metabcrlicznego przeprowadzono w oparciu
o zmiany w stgzeniach glukozy i mleczanu
wmieszaninie inkub'acyjnei. w kolejnym
akapicie Autorka odniosla sig do rnynik6w
uz;yskanych w badaniach przesiewo!\ych
lt5 lekrSw przreciwnowotworowyc

h z grup o r62nych
mechanizmach dzialania' Autorka podkresla
fakt, ze zctstaly one zaszercgowane po jednym
do
ttz:ech przedstawicieli zkazdei grup.
w badaniach uzy,to stgzeri lek6w, jakie w wigkszosci
pr:zypaclk6w obserwuie sig we krwi pacjent6w
w warunkach leczeniakiirrirrnego. Autorka
skrrupulatnie analizuje odpowiedz kom6rek
na poszazeg6lne typy cytostatyk6w uzyte
w doswiadczeniu zarowno pod wzglgdem ich mechaniz:m
u dzialaniajak i budowy chernicznej.
wtymn<ontekscie mo:'Znav,ryrazi(,pogl4d,
2eczytelnikowilatwiej bylobypod eyza6za.Iej t.kiem
roziumowania gdyby vi pracy zamieszczono
r6wnie2 wzlorystrukturaln eui54ychlek6w i tabelg
ze z wartosciami ICso dla z kuzdej linii
i badanych cytostatyk6w. w podsumowaniu akapitu
opi'suj4eego fenotypy metaboliczne kom6rek
i screeniingu aktywnosci cytostatyk6w Autorka
stvzierdza, 2e opracowywanie algorytmu
leczenia ,,rr oparciu o wrazliwos6 kom6rek
o
zrSznrc<>wanym fenotypie metabolicznymjest
obiecuLj?cym kierunkiem przyszlych badaa,
kt6re dcrcelowo mog4 przyczynic sig do optymdlizacji
leczenia przy uiyciu stosowanych od
wielu lat lek6w cytostatycznych' znalduje
swoje odbicie w obszemym akapicie zatytulowanym
wplywu
dziaLanialqcznego
klasycznych cy.tostatyk ow i 2,4-dinitrofenolu
"ooena
na korn6rki
wyl5ranych linii czemiaka zNosliwego",
w kt6rym A*torka szczegbNowo przedyskut.wala
wigkszos6 aspekt6w ztviEzanychw efektami
zastosowanych wjej eksperymentach kombinacji
czynnikriw przeciwn6'wotworowych. Podobnie jak
mialo to miejsce omawianym povry2ej
frappencie w nastgpn'ym akapicie poswigconymlEczne:mu
zastosowaniu promieniowania X i
2'4-dinitrofenolu Autork a szczegolowo
omawia p<>szczeg6lne aspekty i efekty uzyciaobu
tych
czynnik6w' Dyskusja konczy sig kr6tkim
akapitem podsumowuj4cym i podkresl aj4cym
zasadno$i poszukiwaf nowych strategii
leczenta nowotwor6 w ptzy u2yciu poznanych

stosowanych

juz lek6w, jako

i

interesuj4c4 alternatywg wobec nowych
zwiqzkow
wynnaga'j4cych kosztovmej synte zy orazdlugotrwalych
tradari w celu przeniesienia wynik6w z
laboratorium do
badari lklinicznvch.

Wnioski

w

tym paragrafie AuLtorka w czterech punktach
podsumowala uzyskane wyniki, a ich
1res6
potvrierd:za znany wszystkim naukowcom
fakt, ze czerntiakzlosliwy stanowi bardzotrudnego
przeciwnika i nielatwo 159dzie opracowai
strategig umozliwiaj4ca jego selektywn4
eliminacjg.
wynLiki uzyskane przezAutorkg z pewnosciq
mog4 zostzrc uzTtedo zaprojektowania, nowych
byd mo2e butdziei skutecznych strategii postepowa'ia.
chcialbym w tym kontekscie
zasuigerowad zastosowanie jeszcze
innych substanLcji zaburzq4cych funkcje mitochondri6w,
kt6re otrecnie na nrf,wo budzq zainteresowanie
naukowc6w w ramach strategii
repozycjonowania zare.iestrowanych juz
lek6w jak rLp. metformina. w kwestii w4tku
doty<:'zqcego dynamiki v,'ykorzystania
giukozy r>y6 moze niekt6re kwestie pozwoliloby
rozjasni' zastosowanie jednakowego poziomu
wyjsciowego grukoz y, byc moze nowych
infonmacji w tej kwestii dostarczyLoby
zastosowanie alternatywn ego Lrodla energii
np.
galaklozy,.

6.

PiiSmiennictwo, stresz czenia
Praca zamyka lista pismiennictwa zawierajqca
186 pozycji. pismiennictwo jest dobrze
dcrbrane' przewa2ajiycej czgsci aktualnLe,
w zdeoydowanej wigkszosci anglojEzyczne
i prawidlowo uporz4dkowane. Praca zawiera
tez streszc zenia zardwno w jgzyku p.lskim
iarngielskim

z obowiqzku recenzenta zwracam uwflgg: na liter<iwk i zmienial4ce
czasamisens sl6w np.
zaadoptowa(' (strona 108), btpdy gramatyc>zne
oraz ime btgdy edytorskie, obecne gl6wnie
w
Dyskusji. Ponadto, w pracy, gl6wnie w rczdziale,,Mat<>riali
Metody,,, pojawiaj4 sig okreslenia
zarrgonowe; takie jak np. stwierdzenie:
,, [...] T'ak p'zygotowan4 zawiesing przenoszono do
sterylnych falkon6w [" ']" (strona 41). Pojawia
sig r6rvniez niescislos6 dotyczqcauzytego
do
barwienia j4der kom6rkowych barwnika:
w opisie ryciny 17 jakobarwnik zostalpodany DApI,
natomiast w opisie naetodyki podano Hoechst
33342. z obowiEzku recenzenta chcialbym
r6rvniez zwt6ci(' uw€€9' 2e bardziei prawidlorve
by,loby v'zycie nazw linii kom6rl<owej
zarniast numeru katalogowego banku kom6rek
IITCC w przypadku linii okreslanej w pracy,
jako cRL-1619, kt6rej nazwastosowana
pismiennictwie
w
to A375.
\ffpodsurnowaniu uwazam, 2eprzed,stawionado
re<:en4ipracadoktorska stanowi do.irzale
i kompleksowe tozwi4zanie postawionego przez
Doktorantkg problemu badawozego
i swiadczy o dojrzalosrli naukowej Pani mgr analityki
medycznej Eweliny Hemeniuk. Dlatego
z pelnyrn przekonaniern stwierd zam' Zeprzedstawiona
<1o recenfi rozprawadoktorska spelnia
waunki okredlone w etrt' 13 Ustawy z dnia 14 marca
2003r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. tJ. nr 65, poz. 595 z pofn. zm.)
wnoszg' zatem wniosek do wysokiej Rady
ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie ltrauki
Fanmaceutyczne uniwersytetu Medycznego
w Lublinie wniosek o dopuszczenie pani mgr
analityki medycznej Elveliny Humeniuk do
dalszych etap6w przewodu doktorskieso.
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