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OCENA 

pracy doktorskiej mgr Katarzyny Lipskiej 

pt. „Kwas walproinowy i chlorambucyl w leczeniu przewlekłej białaczki 

limfocytowej: ocena aktywności przeciwnowotworowej oraz analiza ilościowa w 

badaniach in vitro” 

 

Praca doktorska mgr Katarzyny Lipskiej została przygotowana w oparciu o cykl publikacji 

naukowych, jak podano na stronie tytułowej - wykonanych w ramach projektu „Nowoczesna 

farmacja. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu badań nad lekiem”. Nadesłany do 

oceny manuskrypt zawiera autoreferat  w języku polskim oraz kopie pięciu prac opublikowanych 

w specjalistycznych czasopismach naukowych stanowiących jednotematyczny cykl publikacji. 

Poruszony w pracy problem poszukiwania skutecznych sposobów leczenia przewlekłej białaczki 

limfocytowej (PBL) z wykorzystaniem synergistycznego działania leków stosowanych 

dotychczas oddzielnie oraz opracowanie analitycznych metod badania stężenia tych substancji 

w płynach ustrojowych jest aktualny i niezmiernie ważny w onkologii. PBL stanowi znaczny 

odsetek przypadków nowotworowych u ludzi, a zagrożenie wystąpieniem tej choroby rośnie wraz 

z wiekiem. Choroba odznacza się znacznym zróżnicowaniem obrazu klinicznego i wrażliwości na 

chemioterapeutyki, z czego wynika niska skuteczność dotychczas stosowanych terapii 

i konieczność poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod leczenia.   

Na ocenianą pracę doktorską składa się 5 artykułów naukowych: pierwsze trzy 

o charakterze przeglądowym i dwa kolejne prezentujące wyniki doświadczeń przeprowadzonych 

przez Doktorantkę. Prace przeglądowe prezentują przegląd literatury na temat leczenia PBL, 

w tym stosowania chlorambucylu, działania inhibitorów deacylaz histonów z uwzględnieniem 

kwasu walproinowego jako substancji o działaniu przeciwnowotworowym, oraz o możliwości 

stosowania tego ostatniego w terapii onkologicznej. Kolejne dwie oryginalne publikacje 

przedstawiają wyniki badań nad synergistycznym działaniem badanych przez Doktorantkę 

substancji na przeżywalność limfocytów pozyskanych od pacjentów cierpiących na PBL 

w badaniach in vitro oraz opracowanie analitycznych metod określania stężenia tych substancji 

w płynach ustrojowych, niezbędne w badaniach farmakokinetycznych. Wyniki uzyskane w części 

badawczej poddano analizie statystycznej, omówiono i wyciągnięto stosowne wnioski. 

Zaprezentowane wyniki badań wnoszą nowe informacje do nauki i stanowią cenny wkład 

w rozwój badań przedklinicznych i farmakokinetycznych zmierzających do zastosowania 

omawianych substancji w terapii PBL. Wskazując na powyższe względy stwierdzam, że podjęcie 

przez Panią mgr Katarzyną Lipską opisanych badań było celowe. Doktorantka wykazała się 

niezbędnymi kompetencjami do przeprowadzenia opisanych badań, umiejętnością planowania 
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i przeprowadzania doświadczeń, posługiwania się nowoczesnymi i zaawansowanymi metodami 

analitycznymi oraz czytelnego prezentowania wyników swoich badań. 

Nadesłana do oceny praca doktorska liczy 146 drukowanych dwustronnie i oprawionych 

stron maszynopisu opatrzonego na stronie tytułowej w logo Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. Tekst autoreferatu przygotowany jest w języku polskim (streszczenie również 

w języku angielskim), natomiast dwa artykuły naukowe zostały opublikowane w języku polskim, 

a kolejne trzy w angielskim, pochodzą z uznanych czasopism o wysokim łącznym czynniku 

wpływu (impact factor) wynoszącym 14,347. Tekst rozprawy został podzielony w sposób typowy 

dla prac naukowych na rozdziały, a część z nich podzielono na podrozdziały, co porządkuje 

przedstawiane treści i ułatwia lekturę autoreferatu.  

Za przejrzystym spisem treści i zwyczajowymi podziękowaniami znajduje się wykaz 

stosowanych skrótów, co ułatwia późniejszą lekturę tekstu. Na uznanie zasługuje konsekwencja 

w posługiwaniu się skrótami umieszczonymi w wykazie oraz podawanie pełnych nazw i ich 

skrótów w nawiasach przy pierwszym ich użyciu w tekście. Jedynie skrót CLL wyjaśniony w j. 

angielskim znalazł się w wykazie niepotrzebnie. 

Rozdział 1. Wykaz publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej – zawiera dane 

bibliograficzne i bibliometryczne pięciu prac Doktorantki. 

Rozdział 2. Wstęp. Na początku, po krótkim wyjaśnieniu potrzeby poszukiwania terapii 

indywidualnych w leczeniu nowotworów, Autorka definiuje PBL i zjawisko apoptozy, po czym 

przechodzi do omówienia metod terapii PBL skupiając się na działaniu chlorambucylu i kwasu 

walproinowego. Chlorambucyl jest uznanym cytostatykiem, a kwas walproinowy indukuje 

apoptozę komórek nowotworowych poprzez mechanizmy genomowe. Przedostatni podrozdział 

Wstępu poświęcony jest omówieniu znaczenia badań przedklinicznych i farmakokinetycznych  

w procesie wprowadzania nowych terapii do lecznictwa, z uwzględnieniem oceny 

farmakokinetycznej, walidacji metod bioanalitycznych, oceny czułości, selektywności, 

dokładności, liniowości metody, odzysku po ekstrakcji itp. Na koniec omówione są pokrótce 

potencjalne metody oznaczania substancji będących przedmiotem zainteresowań Autorki. Cały 

wstęp jest napisany czytelnie i przejrzyście, w sposób ukierunkowany na główny temat pracy. 

Rozdział 3. Cel pracy zawiera cel nadrzędny jakim jest ocena wpływu chlorambucylu i kwasu 

walproinowego na przeżywalność komórek PBL w warunkach in vitro oraz opracowanie metod 

określania stężenia tych substancji w płynach ustrojowych. Następnie wymieniono trzy etapy 

realizacji tego celu - zebrania i opracowanie literatury tematycznej, przeprowadzenia badań in 

vitro oraz opracowanie metod analitycznych. Całość jest spójna i zrozumiała, cel pracy 

sformułowany jasno i czytelnie, a przedstawione etapy jego realizacji są logicznie zaplanowane.  

Rozdział 4. Materiały i metody. W dwóch podrozdziałach opisano tu stronę metodyczną dwóch 

doświadczeń wchodzących w skład cyklu publikacji.  

4.1. W podrozdziale dotyczącym oddziaływania badanych substancji na przeżywalność 

limfocytów pozyskanych od pacjentów z PBL opisano kolejno metody izolacji i hodowli 

limfocytów, skład podłoża, dawki badanych substancji, warunki inkubacji, oraz metody oceny 

apoptozy: PCR, spektrometrii z użyciem barwników i fluorescencyjnych metod obrazowania 

zmutowanych fragmentów DNA. W opisie metod statystycznych (str. 25) wymieniono jedynie 
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użyte oprogramowania, bez podania metody analizy lub zastosowanych testów statystycznych. 

W omawianym podrozdziale brakuje informacji, na jakiej podstawie zastosowano wymienione 

dawki badanych substancji, nie ma też odniesień do literatury w tym względzie. W opisie 

statystyki nie podano użytych testów, nie wspomniano o testowaniu normalności rozkładu 

danych. Zaskakujące jest też wymienienie programu MS Excel jako używanego w analizie pracy 

naukowej - czy wykorzystano jakieś funkcje tego oprogramowania, których nie posiada GraphPad 

Prism? 

Podrozdział 4.2. zawiera opis szczegółów technicznych dotyczących oznaczania w komercyjnym 

osoczu referencyjnym dodawanych dawek chlorambucylu metodą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej z użyciem detektora fal ultrafioletowych oraz kwasu walproinowego 

przy użyciu chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii masowej spełniające warunki 

walidacji użytych metod. Należy podkreślić walory praktyczne zawartych tu treści i przydatność 

podanych informacji w przyszłych badaniach dotyczących omawianego zagadnienia. Opis 

stosowanych metod nie budzi żadnych zastrzeżeń, natomiast moim zdaniem, w tytule 

podrozdziału niepotrzebnie znalazło się określenie „w warunkach in vitro”. Określenie „in vitro” 

odnosi się do procesów biologicznych, a więc komórkowych, badanych lub przeprowadzanych 

poza żywym organizmem, a w omawianym przypadku chodzi o oznaczanie stężenia stosunkowo 

prostych związków organicznych w osoczu metodami chromatograficznymi - oznaczenia te siłą 

rzeczy przeprowadza się poza żywym organizmem. 

Rozdział 5. Wyniki i dyskusja. Na wstępie Autorka zaznacza, że poniżej przedstawi streszczenia 

swoich pięciu publikacji składających się na rozprawę doktorską. Następnie omawia kolejne 

publikacje - rozszerzając zakres informacji przedstawionych już w poprzednich rozdziałach 

autoreferatu. Opis jest poprawny, czytelny, przemyślany, ale nie wnosi nic nowego, jeśli chodzi 

o wcześniej wspomniany brak podania podstaw doboru dawek chlorambucylu i kwasu 

walproinowego do badań. Oczywiście można przypuszczać, że dawki te dobrano na podstawie 

opisu stosowania chlorambucylu w leczeniu PBL, a dawki kwasu walproinowego na podstawie 

publikacji dotyczących terapii innych chorób nowotworowych, niemniej jednak powinno to być 

wyjaśnione. Poza tym, w przypadku publikacji anglojęzycznych (podrozdziały 5.3., 5.4. i 5.5.) nie 

podano tłumaczenia tytułów prac na język polski, mimo że autoreferat jest opracowany po polsku. 

Rozdział 6. Wnioski. Na wstępie Autorka wyjaśnia, że Jej prace przeglądowe służyły 

przybliżeniu tematu i zebraniu najważniejszych informacji, a wnioski wyciągnięto na podstawie 

wyników dwóch prac eksperymentalnych. Wnioski te bezpośrednio wynikają z uzyskanych 

wyników przeprowadzonych doświadczeń, są czytelnie sformułowane i wnoszą element nowości 

zarówno do nauki, jak i do praktyki onkologicznej i badań nad lekami. Jednak pewne wątpliwości 

budzi wniosek III. cyt.: „Proponowane połączenie (leków) może być skuteczne niezależnie od 

różnych cech kliniczno-patologicznych pacjentów (…)”. Należy tu wspomnieć, że do odnośnego 

etapu badań wykorzystano materiał pobrany zaledwie od jedenastu pacjentów (informacja na str. 

23), a zastosowane nieparametryczne testy statystyczne nie wykazały związku między stanem 

pacjenta, a wynikami doświadczeń (informacje na ten temat znajdują się w wydruku oryginalnej 

pracy). Zatem z jednej strony liczebność grupy badawczej jest niewielka, z drugiej strony badano 

wpływ cechy w obrębie grupy testami nieparametrycznymi, które wskazują na statystycznie 
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istotne zależności dopiero przy bardzo dużych różnicach uzyskanych wyników. Tak więc fakt, że 

nie wykazano wpływu stanu kliniczno-patologicznego pacjenta na wyniki doświadczenia nie 

oznacza, że takiego wpływu nie będzie przy badaniu większej liczby pacjentów. Zastrzeżenia 

może też budzić ostatni - piąty wniosek: cyt.: „Opracowane metody HPLC-UV oraz GC-MS 

mogą być w łatwy sposób zaadoptowane do oznaczania CLB i VPA w różnych schematach badań 

in vitro i ex vivo (…)” - który jest tylko uzasadnionym przypuszczeniem - Doktorantka nie badała 

zastosowania omówionych metod chromatograficznych w innych układach badawczych. Poza 

tym, Autorka znów niepotrzebnie używa określeń „in vitro, ex vivo”, ponieważ omawia 

oznaczanie substancji w roztworach, oznaczanie to przeprowadza się wyłącznie poza 

organizmem, a źródło pochodzenia badanego roztworu (osocze krwi żywego organizmu czy 

medium użyte do hodowli komórkowych) nie ma znaczenia w odniesieniu do metody 

analitycznej. 

Rozdział 7. Piśmiennictwo zawiera 75 pozycji artykułów naukowych ułożonych w kolejności ich 

cytowania w autoreferacie. Od strony edytorskiej nie mam żadnych zastrzeżeń, spis opracowany 

jest bezbłędnie. Autorka konsekwentnie stosuje skróty nazw czasopism podawane kursywą, a rok 

publikacji wyróżnia tłustą czcionką. Zwraca uwagę aktualność cytowanej literatury - większość, 

bo 48 prac ukazało się po roku 2010, a jedynie 5 cytowanych artykułów pochodzi sprzed roku 

2000. 

Rozdział 8. Streszczenie w języku polskim zawiera najważniejsze informacje nt. 

przeprowadzonych badań. Nie powiela wymienionych powyżej stwierdzeń budzących 

zastrzeżenia. Można jedynie kwestionować jego obszerność – zajmuje ponad 3 strony 

maszynopisu … 

Rozdział 9. Streszczenie w języku angielskim jest tłumaczeniem poprzedniego rozdziału. 

Niestety, ani w tym miejscu, ani nigdzie wcześniej nie zamieszczono tytułu dysertacji w języku 

angielskim, co jest istotnym niedopatrzeniem.  

Rozdział 10. Załączniki składa się z kolejno zamieszczonych wydruków artykułów naukowych 

doktorantki – jej udział w powstaniu tych prac jest wiodący – w pierwszym artykule 

przeglądowym jest wymieniona na drugim miejscu w cztero-osobowym zespole autorskim, 

w następnych czterech pracach jest już pierwszym autorem. Wszystkie artykuły powstały przy 

wsparciu dwóch promotorów w osobach Pani prof. dr hab. Anny Gumieniczek oraz prof. dr hab. 

Agaty Filip i zostały opublikowane w recenzowanych, specjalistycznych czasopismach 

naukowych. Artykuły są opracowane czytelnie i przejrzyście, zostały wzbogacone o wzory 

strukturalne omawianych substancji z wyróżnionymi na kolorowo grupami funkcyjnymi, 

zawierają tabele i wykresy prezentujące najważniejsze dane. Oryginalna praca eksperymentalna 

wymieniona jako czwarta prezentuje dodatkowo wysokiej jakości fotografie z mikroskopu 

fluoroscencyjnego ukazujące badane komórki po barwieniu w różnych stanach apoptozy 

indukowanej dodaniem do pożywki badanych substancji. Jedyną wątpliwość budzi podanie 

w tabeli 2 jednostek oznaczania dehydrogenazy mleczanowej (LDH) u pacjentów w mg/L – 

sądzę, że powinno być U/L. 

Kolejno zamieszczono kopie Zgody Komisji Bioetycznej i stosowne oświadczenia Autorki 

i Współautorów zamieszczonych prac wchodzących w skład dysertacji, spełniające kryteria 
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formalne. 

Rozdział 11. Dorobek naukowy przedstawia informacje na temat zdobytego wykształcenia 

Doktorantki, w tym dwóch długoterminowych staży naukowych realizowanych w Uniwersytecie 

Islandzkim oraz w Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Umieszczono tutaj także wykaz pięciu 

doniesień zjazdowych z okresu od 2018 do 2021 roku, w których Doktorantka jako pierwsza 

autorka prezentowała wyniki cząstkowe swoich prac. Wszystko to świadczy o ciągłym dążeniu do 

podnoszenia kwalifikacji i dużej aktywności naukowej Doktorantki. 

Podsumowując pragnę podkreślić, że oceniana dysertacja zrobiła bardzo pozytywne 

wrażenie – jest przygotowana niemal bezbłędnie, co rzadko się zdarza na tym etapie rozwoju 

naukowego, oparta jest o publikacje o wysokim czynniku wpływu i wnosi istotne elementy 

nowości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Co prawda, Autorka nie napisała, 

dlaczego można uznać cykl Jej prac za jednotematyczny, jednak wynika to z treści samych prac 

i kolejności ich prezentowania. Poczynione uwagi i zastrzeżenia mają charakter redakcyjny, 

w żadnej mierze nie dyskredytują merytorycznej wartości przedstawionej do oceny dysertacji, 

a podane są jedynie z obowiązku recenzenta. Na podkreślenie i docenienie zasługuje umiejętność 

Doktorantki posługiwania się fachowym językiem oraz wartość aplikacyjna niniejszego 

opracowania. Stwierdzam zatem, że Pani mgr Katarzyna Lipska podczas prowadzenia badań, a 

następnie w trakcie opracowywania rozprawy doktorskiej, wykazała się umiejętnością 

prowadzenia działalności naukowo - badawczej. Zachęcam Ją do kontynuowania dobrze 

zapowiadającej się kariery naukowej.  

Po zapoznaniu się z ocenianą pracą doktorską mogę stwierdzić, że Pani mgr Katarzyna 

Lipska posiadła umiejętność planowania i prowadzenia prac naukowych, krytycznej interpretacji 

uzyskanych wyników oraz ich opisywania w formie publikacji naukowych.  

Stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska wnosi istotne elementy do 

nauki, spełniając wszystkie warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U.  nr 65, poz. 

595, ze zmianami w Dz.U.  z 2005 nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 nr 84, poz. 1852, z 2015 r., 

poz. 249, 1767, Dz.U. z 2017 r., poz. 1789), a zatem może być podstawą do nadania stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W związku z powyższym 

przedstawiam Wysokiej Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie wniosek o dopuszczenie Pani mgr Katarzyny Lipskiej do dalszych etapów postępowania 

mającego na celu nadanie stopnia naukowego doktora.    

 

 

 

 

 
      dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni 

  


