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Ocena

rozprawy doktorskiej mgr Marty Kutwin pt. ,rWplyw nanocz4steczek platyny Pt (0) na

stan morfologiczno funhcjonalny wybranych kom6rekzwiez4t modelorvych i kom6rek

glej aka wielopostaciowego lac. Glioblastoma multiformeoo wykonanej pod kierunkiem

prof. dr hab. Ewy Sawosz Chwalib6g w Katedrze ilywienia i Biotechnologii Zwierzqt,

przedstawionej Radzie Wydzialu Nauk o Zwierzgtach Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie

Oceniana rozprawa stanowi sp6jny tematycznie zbi6r trzech oryginalnych prac

tw6rcrych, w tym 2 opublikowanych oraz 1 przyjEtej do druku:

1. Prasek M., sawoszE., Jaworski S., Grodzik M., ostaszewska T., Komaszewski M.,

Wierzbicki M., Chwalibog A. Influence of nanoparticles of platinum on chicken

embryo development and brain morphology. Nanoscale Research Letters, 2013, B,

25 1. DOI: 10. I I 86/1 5 56-27 6X-8-251.

lF =2,481(30 pkt)

2. Kutwin M., Sawosz E., Jaworski S., Kurantowicz N., Strojny B., chwalibog A.

Structural damage of chicken red blood cells exposed to platinum nanoparticles and

cisplatin. Nanoscale Research Letters, 2014, DoI: 10.1 l\6ll556-276x-9-257.

IF:2,481 (30 pkt)
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3. Kutwin M., Sawosz E., Jaworski S., Wierzbicki M., Hinzmann M., Grodzik M.,

Winnicka A., Chwalibog A. Invostigation of Platinum nanoparticles properties aganist

U87 Glioblastoma multiforme. Archives of Medical Science. Pnyjgtado druku.

IF = 2,030 (25 pkt)

We wszystkich publikacjach Doktorantka ( z domu Prasek) jest pierwszyrn autorem, a

deklarowany udzial, potwierdzony przez wszystkich wsp6lautor6w, wynosil od 50 do 65%.

W jednej publikacji mgr Marta Kutwin jest autorem korespondujQcym. Na szczeg6lne

podkreSlenie zaslugujE wysokie wartoSci wsp6lczynnik6w wplywu czasopism publikuj4cych

oceniane prace (sumaryczna wartoSi IF=6,6992) przekJadajqca sig na wysok4liczbg punkt6w

w ocenie MNiSW (N4czme 85 pkt.). W przypadku pracy nr 3 dol4czono pismo redaktora

naczelnego z dnta 30 wrzeSnia br. potrvierdzaj1cego przyjgcie ptacy do druku. Sytuacjg tak4

dopuszcza obowi 4zuj 4ce prawo.

Podmiotowe publikacje uzupelniono polskojgzycznym tekstem obejmuj4cym wstgp,

hipotezg badawczq, opis zakresu badan, om6wienie najwazniejszych wynik6w

przeprowadzonych doSwiadczen oraz podsumowanie i wnioski. Do rozprawy zal4czono

oSwiadczenia Doktorantki i wszystkich wsp6lautor6w dotyczEcych procentowego udziatu w

publikacjach. W kazdej publikacji jako Aclcnowledgments, zamieszczono informacjg, 2e jest

ona czgscie pracy doktorskiej Marty Kutwin. Maj4c povtryZsze na uwadze stwierdzam, 2e

formalna strona przedstawionej rozprawy nie budzi Zadnych zastrzehen.

Ocena merytoryczna

Glejak wielopostaciowy jest jednym z najgroZniejszych nowotwor6w u ludzi.

Wystgpuje takZe u zvvierz4t gospodarski.ch oraz u ps6w i kot6w. Pozornie moae wygl4da6, 2e

zagadrttertta analizowane w ocenianej pracy mieszczq sig tylko w dziedzinre nauk

medycznyolr lub nauk weterynaryjnych, Jednak zastosowane w pracy modele badawcze, a

szczeg6lnie wykorzystanie zarodk6w kurzych, porwalajE na umiejscowienie tej pracy w

dziedzinte nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika. Granice migdzy poszczeg6lnymi

dziedzinani i dyscyplinami nauk s4 tylko umowne i coraz wigkszego ztaczeria nabieraj4

badania interdyscyplinarne.

Podjgcie badafi opisywanych w ocenianej rozprawie uwzvam zaw peki uzasadnione.

Mozna je zaliczy(, do grupy badan poszukuj4cych alternatywnych metod terapii nowotwor6w,

z zastosowaniem modelu niterzEcia. W tym zakresie zesp6l badawcry kierowany przezprof.

dr hab. Ewg Sawosz Chwalib6g ma juz wymierne osi4gnigcia. W polskojgzycznym wstgpie
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oraz w rozdzialach Background lub Introduction poszczeg6lnych publikacji Doklorantka

takhe przekonlnvuj4co uzasadnia podj gcie opislrvanych badan.

Hipotezy badawcze weryfikowane w badaniach opisyr,vanych w poszczeg6lnych

pracach s4 sformulowane jasno i precyzyjnie. Doktorantka, co jest szczeg6lnie istotne,

sformulowala takhe w polskojgzycznej czgsci opisowej hipotezg badawczE wsp61n4 dla

wszystkich doSwiadczef. Jak podaje dalej Autorka, ,,Celem pracy bylo zbadanie wplywu

nanoczqsteczek platyny na stan morfologiczrry, funkcjonalny i molekularny komdrek, tkanek i
organizmfw oraz knmdrek i tfuinki guza glejaka wielopostaciowego ze szczegdlnym

uwzglgdnieniem aktywacji szlak6w sygnalnych procesfw programowanej Smierci kom6rki na

drodze apoptozy". Bior4c pod uwagg szeroki zakres badafi liczbg wykonanych doSwiadczeri,

takie sformulowanie celu wsp6lnego dla wszystkich publikacji nalezy uznal zabardzo trafrie i

precyzyjne.

Badania przeprowadzono na zarodkach kurzych, na kom6rkach kwi l*ry, * hodowli

in vitro kom6rek glejaka oraz modelu glejaka indukowanego na blonie kosm6wkowo-

omoczniowej zarodka kury. Obejmowaly one :

o okreSlenie toksycznoSci nanocz4stek platyny dla zarodk6w kury w zakresie analizy

ptzerywalnoSci, parametr6w biochemicznych krwi, oceny zmian rozwojowych ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem dziaNanta neurotoksyaz.rrego oraz analizy poziomu

akrywacji szlak6w sygnalnych programowanej Smierci kom6rki na drodze apoptozy w

kom6rkach kory m6zgowej ;

o ocong hemotoksycznoSci nanocz4stek platyny w por6wnaniu z cisplatyn4, na modelu

kom6rek erytrocyt6w zarodka kury poprzez analizg wtaSciwoSci hemolitycznych oraz

zmian morfo lo gi c zny ch erytrocyt6w;

o okreSlenie potencjalnych wlaSciwoSci antynowotworowych nanocz4stek platyny w
por6wnaniu z cisplatyn4 na modelu in vitro glejaka wielopostaciowego IintillST oraz

hodowli modelu in ovo guz6w glejaka wielopostaciowego tej samej linii w zakresie

analizy aktywnoSci metabolicznej, stopnia proliferacji, dziatanta genotoksycznego,

aktywacji szlak6w sygnalnych programowanej Smierci kom6rki na drodze apoptozy

oraz ekspresj i gen6w zwiqzany ch z ak<tyw acj E szlak6w sygnalnych apoptozy .

Uklad przeprowadzonych doSwiadczen, Iiczba obserwacji oraz zastosowane bardzo

nowoczesne metody analityczne. ponvolily na peln4 realizacjE zalokonych ce16w.

PoprawnoSi zastosowanych procedur doSwiadczalnych zostaNa t*ie zweryfikowana

pozytywnie w procesach wydawniczych 3 podmiotolvych publikacji.



Za najwu2ntej sze wpiki przeprowadzonych badai uwzvam:

stwierdzenie, 2e nanocz4stki platyny wprowadzone do zarodka kury wywoluj4 spadek

proliferacji oruz aktywacjg szlak6w sygnalnych apoptozy w kom6rkach kory m6zgowej,

przy niewielkim poziomie toksycznoSci og6lnoustroj owej ;

Wkazanie wplywu nanocz4stek platyny na wzrost nasilenia zmiarr

patomorfologicznych w mitochondrium kom6rek glejaka, co w konsekwencji

powodowalo spadek tempa metabolizmu i proliferacji oraz aktywacjg szlak6w

sygnainych apoptozy w kom6rkach glejaka.

W polskojgzycznym opracowaniu syntezg wynik6w badafi przedstawiono w dw6ch

rozdzialach:. 9. Podsumowanie i 10. Wnioski. W mojej opinii rozdzialy te moZna bylo

poNqezyt w jeden. Prezentowane w rozdziale Wnioski stwierdzenia s4 raczej streszczeniem

wynik6w niz wnioskami.

W opisie modeli biologicznych (str. 24) Doktorantka dwukrotnie podaje informacjg:

,,Zaplodrione jaja kurze .. . zakupione z cefiftkowanej fer-y drobiu...". JakA metod4 badano

zaplodnienie jaj przy ich zakupie i jaki cert5rfikat posiadala ferma bgd4ca miejscem zakupu

jaj? W tlrm samym podrozdziale znalazla sig informacja: ,W pierwszym dniu inkubacji

koloidy ... zostaly poddane in ovo do albuminy zarodka kury". Co to jest ,,albumina zarodka

kury"?

Podsumowanie

Dysertacjg doktorsk4 mgr Marty Kutwin pt." Wplyw nanocz4steczek platyny P1 
(o)

na stan morfologiczno funkcjonalny wybranych kom6rek zwierz4t modelowych i
komtfrek glejaka wielopostaciowego lac. Glioblastoma multiformeoo, bgd4c4

podsumowaniem czterech przeprowadzonych doSwiadczeri, oceniam bardzo wysoko. Szeroki

zakres bndzo specjalistycznych i skomplikowanych badah m6gl by6 zrealizowany tylko w
wieloosobowym zespole. W badaniach zastosowano nowoczesne modele i metody badawcze

pozwalalqce na uzyskanie wiarygodnych wynik6w, dotycz4cych wykorzystania

nanocz4steczek platyny w terapii jednego z najgroitiejszych nowotwor6w. Publikacje

naukowe stanowi4ce podstawg dysertacji s4 bardzo cennym irSdlem wiedry, zar6wno w

aspekcie naukowym jak i aplikacyjnym

Reasumuj4c stwierdzam, ite oceniana praca w petni odpowiada wymogom

stawianym rozprawom doktorskim okreSlonym w ustawie z dnia 14. marca 2003 r. o

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zal<resu sztuki (Dz. IJ. Nr 65,



poz.59,

teL, z

U. z 2A05 nr 164, pez. I
ptzekonaniem

Szkoly Gl6wnej

ie mgr Marty Kutwin do

podkreSlid wysok4 wa

oraz Dz. U. z 20Il r. nr 84, poz. 455). Dlatego

iam Wysokiej Radzie Wydzialu Nauk o

rstwa Wiejskiego w Warszawie wniosek o

etap6w przewodu doktorskiego.

naukow4 ocenianej rozprawy, wnioskujg o jej
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