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  W ostatnich 20 latach obserwuje się znaczny postęp w zakresie 

chemioterapii przeciwwirusowej, będący wynikiem burzliwego rozwoju badań   

z zastosowaniem genomiki i proteomiki. Jeszcze w 1990 roku, przecież             

w terapii znajdowało zastosowanie tylko 8 preparatów przeciwwirusowych. 

Mimo bardzo wielu wykrywanych inhibitorów oddziaływujących na cykl 

replikacyjny wirusów, jedynie te z nich, które charakteryzuje bezpieczeństwo 

stosowania w warunkach klinicznych, mogą stanowić leki przeciwwirusowe. 

Wiadomym jest obecnie, że liczne inhibitory konstruowane chemicznie,             

wprawdzie wykazują efektywną aktywność przeciwwirusową in vitro i in vivo, 

jednak nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa w próbach klinicznych. 

Stwierdzona toksyczność bardzo wielu syntetycznych związków chemicznych 

hamujących namnażanie wirusów, spowodowała renesans badań nad 

aktywnością przeciwdrobnoustrojową preparatów roślinnych, szczególnie         
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w oparciu o dane etnobotaniczne. Temat pracy jest więc całkowicie 

uzasadniony, bowiem podejmuję aktualne i oryginalne zagadnienie.  

 Praca ma układ typowy dla rozprawy doktorskiej, liczy 139 stron 

wydruku komputerowego, jest podzielona na wstęp z wydzielonym celem 

badań, część eksperymentalną, prezentację wyników i dyskusję z wnioskami 

oraz indeksem rycin i tabel. Autor cytuje 142 pozycje piśmiennictwa, z czego 

około 80% to publikacje z okresu ostatniej dekady. Praca jest ilustrowana 32 

rycinami oraz 30 tabelami. 

 We wstępie pracy scharakteryzowano ogólnie strukturę ludzkiego wirusa 

opryszczki (HSV-1), jego chorobotwórczość oraz zalecane chemioterapeutyki   

w leczeniu zakażeń wywołanych HSV. Ponadto, bardzo dokładnie 

przedstawiono gatunek roślin Alnus sieboldiana Matsuma, występujący 

naturalnie w Japonii, głównie na wyspie Honsiu oraz opisano właściwości 

biologiczne produktów izolowanych z roślin z rodzaju Alnus. Część wstępna 

stanowi szerokie studium wiedzy o aktywności biologicznej preparatów 

otrzymywanych z roślin z rodzaju Alnus. Jednak, w pracy podjęto badania nad 

wpływem preparatów roślinnych na cykl replikacyjny HSV oraz na cykl 

komórkowy. Szkoda zatem, że Autor nie omówił poszczególnych faz cyklu 

wirusa opryszczki. Natomiast, cykl komórkowy został jedynie ilustracyjnie 

przedstawiony w dyskusji (Ryc. 32).  

 Założenia i cele szczegółowe pracy stanowiące zadania badawcze zostały 

jasno przedstawione, a następnie konsekwentnie realizowane. Autor                  

w pierwszym etapie pracy przeprowadził badania cytotoksyczności ekstraktów 

metanolowych z liści (LM) i szyszek (SM) Alnus sieboldiana, a także 

otrzymanych z nich frakcji, jak również ekstraktów heksanowych z kwiatów 

męskich (KH) Alnus sieboldiana oraz uzyskanych z nich frakcji, a ponadto 

wyizolowanych z liści w/w roślin flawonoidów - galanginy, galusanu metylu        

i kwercetyny. Ocenę cytotoksyczności dokonał wobec wybranych linii komórek: 

BHK-21, GMK, VERO, HEK-293, HeLa i FaDu, stosując test żywotności –  



- redukcji MTT. Drugi etap pracy polegał na ocenie właściwości 

przeciwwirusowych ekstraktów metanolowych z liści (LM) i szyszek (SM) oraz 

otrzymanych z nich frakcji, jak również frakcji ekstraktu heksanowego               

z kwiatów męskich - KH (nie badano bezpośrednio ekstraktu ze względu na jego 

niską rozpuszczalność w płynie hodowlanym; str. 82), a ponadto 

wyizolowanych z liści flawonoidów – galanginy, galusanu metylu i kwercetyny. 

Aktywność przeciwwirusową analizowano metodą redukcji miana wirusa          

w oparciu o mikroskopową ocenę efektu cytopatycznego (CPE) w 50% 

zakażonych komórek linii VERO oraz przy użyciu testu redukcji MTT. 

Dodatkowo oceniano jakościowo (metodą PCR) oraz ilościową (metoda RT-

PCR) DNA HSV w badanych próbkach. Zastosowane w pracy techniki 

badawcze odpowiadają przyjętym standardom międzynarodowym i wskazują na 

dobrze ustawiony warsztat badawczy. Jednak szkoda, że nie podano 

dokładniejszych informacji odnośnie badanych frakcji, a w szczególności ich 

cech wyróżniających, np. masy cząsteczkowej. Elementem krytycznym badań 

jest zastosowanie w ocenie żywotności komórek tylko testu redukcji MTT, 

będącego wykładnikiem aktywności mitochondrialnych dechydrogenaz. Należy    

wprawdzie podkreślić, że MTT powszechnie stosuje się w ocenie działania 

preparatów na komórki. Jednak, znacznie czulszym (ponad trzykrotnie) jest 

ilościowy test bioluminescencyjny ATP, wymieniony przez Autora w dyskusji. 

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że wybór techniki w badaniach o charakterze 

międzynarodowym, nie może być motywowany jedynie Polską Normą           

(str. 109).  

 Uzyskane rezultaty zostały rzeczowo opisane, jak też przedstawione         

w tabelach i na rycinach. Jednak szkoda, że nie wykonano porównawczej 

analizy statystycznej, co uwiarygodniłoby prezentowaną interpretację. Autor 

wykazał cytotoksyczność testowanych ekstraktów metanolowych wobec 

wybranych linii komórek. Jednocześnie wskazuje, że ekstrakt LM jest po 24 

godz. bardziej toksyczny wobec komórek VERO, aniżeli ekstrakt SM. 



Natomiast po 48 i 72 godz. stwierdzono wyższą toksyczność dla ekstraktu SM, 

co jednak trudno odnieść do Ryc. 5. Wyizolowane frakcje z ekstraktu 

heksanowego również były cytotoksyczne (najbardziej - wobec linii komórek 

FaDu). Wykazanie wyższej toksyczności badanych preparatów dla komórek 

nowotworowych, niż dla komórek prawidłowych, zarówno ludzkich jak               

i zwierzęcych stanowi interesującą i ważną obserwację. Właściwości 

przeciwwirusowe posiadały wszystkie testowane ekstrakty metanolowe (LM       

i SM) oraz ekstrakt heksanowy. Replikację HSV hamowały również niektóre 

uzyskane frakcje z ekstraktów metanolowych oraz z ekstraktu heksanowego.      

Z kolei nie stwierdzono aktywności przeciwwirusowej flawonoidów – 

galanginy, galusanu metylu i kwercetyny. Ponadto, Autor stosując badania 

cytometryczne nie zaobserwował wpływu testowanych frakcji oraz 

wyizolowanych flawonoidów na cykl komórkowy linii FaDu. Jednak szkoda, że 

tych badań nie przeprowadzono z użyciem, także innych linii przynajmniej 

VERO i HeLa. Autor, przecież w badaniach żywotności komórek wykazał 

cytotoksyczność analizowanych preparatów. Powyższa ocena została dokonana 

na podstawie testu redukcji MTT, będącego wykładnikiem aktywności 

mitochondrialnej. Oznacza to, że Autor wykazał oddziaływanie toksyczne 

badanych związków wobec mitochondriów, co w efekcie powoduje 

zmniejszenie komórkowej produkcji ATP, stwarzając metaboliczne warunki 

prowadzące do śmierci komórki na drodze różnych mechanizmów, włączając 

apoptozę, autofagię lub martwicę. Procesy te poprzedzają zmiany przebiegu 

cyklu, manifestujące się zatrzymaniem komórek, zwykle we wszystkich fazach. 

Autor w przedstawionych badaniach nie wykazał załamania cyklu 

komórkowego pod wpływem ocenianych związków, co stanowi w kontekście 

powyższego ciekawą obserwację. 

W dyskusji omówiono otrzymane wyniki własne i w odniesieniu do 

aktualnego piśmiennictwa. Dyskusja jest szczegółowa, dobrze przeprowadzona, 



podejmuje szereg aspektów zagadnienia. Świadczy to o dobrym teoretycznym 

przygotowaniu doktorantki, o jej dojrzałości naukowej. 

 Wnioski pracy wynikają z rezultatów przeprowadzonych badań i są 

merytorycznie uzasadnione.  

 

 W podsumowaniu pragnę podkreślić, że wymienione uwagi nie obniżają 

wartości pracy, która została prawidłowo zaplanowana i zrealizowana. Stanowi 

oryginalną pozycję w zakresie poznawczym, analizując po raz pierwszy 

oddziaływanie cytotoksyczne oraz przeciwwirusowe ekstraktów oraz substancji 

biologicznie aktywnych izolowanych z Alnus sieboldiana Matsum. Z uwagi na 

powyższe, w moim przekonaniu praca zasługuje na wyróżnienie i nagrodę. 

 

Oceniana rozprawa doktorska spełnia ustawowe warunki o stopniach 

naukowych i tytule. 

 

 Dlatego mam zaszczyt wnieść do Wysokiej Rady I Wydziału Lekarskiego 

z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie               

o przyjęcie tej pracy doktorskiej i dopuszczenie jej do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

Poznań, dnia 28.10.2015r. 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Szkaradkiewicz 

 

 


