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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń pt.

Ocena poziomu leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie 

pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną.
Badania kliniczne.

Charakterystyka i znaczenie podjętej problematyki badawczej

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń 

została wykonana w Zespole Analiz Sądowych i Klinicznych Zakładu Chemii Analitycznej 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Renaty Wietechy- 

Posłuszny, prof. UJ oraz w Klinice Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. med. Dominiki Dudek. 

Przedmiotem badań opisanych w rozprawie było opracowanie metod analizy grupy leków 

stosowanych w farmakoterapii chorób afekty wnych, jak również opracowanie metod 

umożliwiających diagnostykę tego typu schorzeń. Jak Doktorantka słusznie zauważyła, 

choroby afektywne stanowią coraz większy problem społeczny i medyczny o charakterze 

globalnym, a jego skalę podkreślają dane wskazujące, że depresja dotyka 260 milionów ludzi 

na całym świecie. W kontekście powyższych danych oczywistym jest, że istnieje bardzo duże 

zapotrzebowanie zarówno na nowe narzędzia diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie 

takich schorzeń, jak również te umożliwiające monitorowanie poziomów leków w trakcie 

farmakoterapii. Tematyka podjęta przez Doktorantkę jest zatem niezwykle istotna i potrzebna. 

Doskonalenie metodologii monitorowania poziomów leków psychotropowych we krwi 

w trakcie farmakoterapii było głównym zadaniem badawczym podjętym przez Panią mgr 

Magdalenę Świądro-Piętoń. Warto zauważyć, że Doktorantka podeszła do tematu w sposób
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nierutynowy. Opracowane metodologie charakteryzują się innowacyjnością dzięki połączeniu 

takich technik jak mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME), czy ekstrakcja wspomagana 

promieniowaniem mikrofalowym z mikroinwazyjną metodą suchej kropli krwi (DBS). Takie 

metody pobierania i przygotowania materiału połączono z różnymi instrumentami 

analitycznymi, takimi jak chromatograf cieczowy czy elektroforeza kapilarna sprzężone 

ze spektrometrią mas (LC-MS i CE-MS). Doktorantka podczas badań zwróciła również uwagę 

na nowe kierunki rozwoju chemii analitycznej zmierzające do zmniejszenia zagrożeń 

środowiska naturalnego, m.in poprzez ograniczenie ilości rozpuszczalników oraz objętości 

próbki wymaganych do efektywnej ekstrakcji analitów. Co bardzo ważne, Doktorantka nie 

tylko opracowała i zwalidowała nowatorskie metody, ale również zweryfikowała ich 

aplikacyjny charakter poprzez analizę znacznej liczby próbek rzeczywistych pobranych 

od pacjentów ze stwierdzoną chorobą afektywną. W drugiej części swojej pracy Doktorantka 

zajęła się problematyką diagnozowania chorób afektywnych. Wybrała odpowiednie markery 

mogące mieć duży potencjał w diagnostyce, a do ich monitorowania zastosowała nowoczesny 

i ultraczuły spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzonej z potrójnym 

kwadrupolem (TQ ICP-MS). Dodatkowo podjęła również próbę analizy dyskryminacyjnej 

włosów pacjentów, jak i grupy kontrolnej, do różnicowania choroby afektywnej. Osiągnięcie 

takich celów stanowi ogromne wyzwanie dla większości analityków pracujących 

w toksykologicznych laboratoriach klinicznych, co podkreśla trudność zadań podjętych przez 

Doktorantkę. Istotny jest aplikacyjny potencjał opracowanych przez Doktorantkę metod 

analitycznych, mogą bowiem one znaleźć praktyczne zastosowanie w laboratoriach 

klinicznych. Praca wykonana przez Doktorantkę stanowi istotny wkład w rozwój nie tylko 

chemii analitycznej. Uzyskane wyniki mają charakter interdyscyplinarny i przedstawiają dużą 

wartość również w dziedzinie nauk medycznych.

Układ pracy, struktura podziału treści i poruszane zagadnienia

Praca liczy 138 stron, z których 25 zajmuje część teoretyczna, a 75 część 

eksperymentalna. Rozprawa zawiera trzystronicowy wykaz skrótów i akronimów, po którym 

zamieszczono opis założeń i celów pracy oraz krótkie wprowadzenie. Po części 

eksperymentalnej zakończonej wnioskami zamieszono aneks, streszczenia w języku polskim 

i angielskim oraz bibliografię liczącą 108 odpowiednio dobranych odnośników literaturowych.
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Na ostatnich stronach pracy Doktorantka przedstawiła swój dorobek naukowy oraz 

kwestionariusze wykorzystywane w badaniach.

Rozprawa została zilustrowana 24 rysunkami oraz 18 tabelami. Konstrukcję pracy 

należy uznać za logiczną i podkreślającą spójność zagadnień, którymi zajmowała się 

Doktorantka. Praca napisana jest w sposób bardzo staranny zarówno pod względem 

językowym, jak również biorąc pod uwagę przejrzystość opisu eksperymentów i wyciąganych 

wniosków.

Wprowadzenie do dysertacji stanowi uzasadnienie podjętych badań. Część teoretyczna 

rozprawy zawiera informacje na temat zaburzeń afektywnych -  chorób afektywnych 

dwubiegunowych i jednobiegunowych, a także depresji lekoopornej. W dalszej części Autorka 

pracy omawia trudności w diagnostyce tego typu chorób oraz markery zaburzeń afektywnych. 

W następnym rozdziale omówiono farmakoterapię oraz scharakteryzowano wybrane leki 

stosowane w terapii zaburzeń afektywnych. W kolejnych rozdziałach Doktorantka opisuje 

rodzaje materiału biologicznego będącego przedmiotem badań (krew i włosy), metody 

pobierania i przygotowania prób krwi (metoda DBS) oraz techniki izolacji (SPME).

W części eksperymentalnej Doktorantka przedstawiła stosowane substancje wzorcowe 

(oraz metody przygotowania roztworów i próbek modelowych), materiały i odczynniki, a także 

pochodzenie materiału biologicznego. Scharakteryzowała również objęte badaniami grupy, 

kontrolną (n=110) i badaną (n=40), przedstawiając również farmakoterapię każdego objętego 

badaniami pacjenta. W dalszej części przedstawiono aparaturę pomiarową oraz zastosowane 

warunki analizy metody chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas (LC-MS) 

oraz metody elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią mas (CE-MS). Opisano 

również parametry metody spektrometrii mas z jonizacją w indukcyjnie wzbudzonej plazmie 

(ICP-MS) oraz spektrometrii w podczerwieni (FTIR). Kolejny rozdział przedstawia sposoby 

wyznaczania parametrów walidacyjnych. Najobszerniejsze rozdziały 8 i 9 dotyczą właściwych 

badań. W ramach Etapu 1 dokonano oceny poziomów stężeń leków psychotropowych. W tym 

celu opracowano i zoptymalizowano metody ekstrakcji i analizy wykorzystujące różne techniki 

analityczne. Aplikacyjny charakter tych badań udowodniono poprzez analizę próbek 

rzeczywistych. Wyniki tych badań przedstawiono w pracy, ale należy podkreślić, że były one 

również przedmiotem dwóch publikacji w czasopismach o wysokich wskaźnikach cytowań. 

W Etapie II przeprowadzono ocenę poziomów wybranych markerów zaburzeń afektywnych. 

Doktorantka skupiła się tutaj na określaniu poziomów cynku i miedzi we krwi pacjentów 

ze stwierdzonymi chorobami afektywnymi, w porównaniu do grupy kontrolnej. Wyniki tych
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badań również były przedmiotem publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. 

Kolejne badania dotyczyły poszukiwania markerów choroby na podstawie badania włosów 

z wykorzystaniem spektroskopii FTIR-ATR.

Uwagi szczegółowe

Wartość merytoryczną rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń 

oceniam jako bardzo dobrą, a praca jest napisana w sposób staranny. Niezależnie od tej oceny, 

moim obowiązkiem jako recenzenta jest przedstawienie uwag do treści pracy, które 

zamieściłem poniżej. Wykazanie uchybień i niejasności oraz poddanie ich dyskusji jest 

szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku bardzo dobrej pracy, a z taką mamy tu do czynienia.

1. Strona 23 i 24 -  W Tabelach 2 i 3, jak również w całej pracy (np. strony 84, 86, 88 i 108) 

Autorka używa określeń „dawka terapeutyczna” i „dawka toksyczna” w odniesieniu 

do stężeń (bądź zakresów stężeń) leków w materiale biologicznym. Jest to określenie 

błędne, gdyż dawka to ilość podanego czy też przyjętego leku warunkująca (w tym 

konkretnym przypadku) efekt terapeutyczny bądź toksyczny. Miarą ilości leku w materiale 

biologicznym jest stężenie. Warto tutaj również zaznaczyć, że w tabeli brak opisu 

do jakiego materiału odnoszą się przedstawione zakresy. Prawdopodobnie chodzi 

o stężenia leków we krwi, a bardziej prawdopodobne jest, że są to wartości stężeń 

w surowicy lub osoczu. Porównując takie wartości ze stężeniami wyznaczonymi we krwi 

pełnej należy brać pod uwagę współczynnik podziału krew pełna/surowica lub krew 

pełna/osocze, a wskazujący na ewentualne wiązanie się ksenobiotyku ze składnikami krwi. 

W przypadku leków charakteryzujących się współczynnikiem podziału różnym 

od 1 bezpośrednie porównywanie stężeń wyznaczonych w różnych matrycach może 

prowadzić do istotnych błędów interpretacyjnych. Przykładowo współczynniki 

krew/osocze dla aripiprazolu, karbamazepiny i olanzapiny mieszczą się w zakresie 

0,5-0,6 co oznacza, że stężenia tych substancji w osoczu na poziomie np. 20 ng/ml będą 

odpowiadały stężeniom wynoszącym około 10 ng/ml krwi pełnej.

2. Strona 26 -  W ostatnim akapicie Autorka pisze o „analizie włosa”. W toksykologii 

analizuje się włosy (najczęściej konieczne jest pobranie pęka grubości ołówka). Nie jest 

możliwe przeprowadzenie badań toksykologicznych dysponując jednym włosem. Ponadto 

należy zaznaczyć, że analiza włosów pobranych po wielu miesiącach (> 6) czy też latach 

jest bardzo problematyczna, ponieważ zabiegi pielęgnacyjne prowadzą do usuwania



ewentualnie wbudowanych w strukturę włosów ksenobiotyków. Zatem uzyskanie 

ujemnego wyniku badań po tak długim czasie nie wyklucza wcześniejszego przyjęcia 

„narkotyków”.

3. Strona 39 -  W tabeli 4 Autorka przedstawiła spis analitów wykorzystanych w rozprawie 

doktorskiej. Dlaczego nie są tu wymienione tetrazepam i zolpidem, które również były 

objęte badaniami (rozdział 8.2.1. na stronie 62)?

4. Strona 40 -  Istnieje tu pewna nieścisłość w przeliczeniach przedstawionych w punkcie 

6.1.2. Doktorantka pobierała do fiolki o pojemności 4 ml po 20 pl roztworu o stężeniu 

wyjściowym 1 mg/ml. Następnie uzupełniała fiolki acetonitrylem bądź metanolem 

po czym otrzymała roztwory pośrednie o stężeniu 500 ng/ml. Pobierając 20 pl roztworu

0 stężeniu 1 mg/ml i rozcieńczając maksymalną ilością rozpuszczalnika, który się zmieści 

we fiolkach 4 ml można otrzymać roztwory o stężeniu 5 pg/ml, a nie mniejszym. Być może 

zdanie o otrzymanych roztworach o stężeniu 500 ng/ml powinno być zamieszczone nieco 

później, gdyż w kolejnym etapie Autorka rozcieńcza roztwory 10-krotnie (50 pl roztworu

1 450 pl BGE).

5. Strona 47 (pkt 6.4.1.) -  Dlaczego Doktorantka prowadziła detekcję MS w zakresie 

237-337 m/z podczas gdy wartości [M+H+] dla trazodonu, aripiprazolu i kwetiapiny 

są większe i wynoszą odpowiednio 372,2; 448,2 i 384,2?

6. W niektórych miejscach pracy przydałoby się zamieścić wartości stężeń analitów 

w badanej krwi. Np. końcowe stężenie stosowane przy wyborze metody ekstrakcji 

(rozdział 8.1.2) czy też zaprezentowanych chromato gramach (Rysunki 5, 6) 

i elektroferogramach (Rysunek 7,10 i 12). Zastanawiające jest również ogonowanie pików 

na chromatogramie dla próbek rzeczywistych (Rysunek 6), podczas gdy nie jest ono tak 

wyraźne na chromatogramie przedstawionym na Rysunku 5.

7. Wydaje mi się, że Doktorantka zbyt restrykcyjnie podeszła do kryterium akceptacji 

precyzji ustalając jego wartość na 15%. Z tego powodu stwierdziła, że opracowana 

metodologia DBS/MAE/CE-MS może być stosowana tylko do jakościowej analizy 

tetrazepamu (strona 68). Tymczasem w badaniach toksykologicznych według wytycznych 

SWGTOX współczynnik zmienności (CV) nie może przekraczać 20% dla każdego 

stężenia. Uzyskana dla tetrazepamu wartość 15,2% jest zatem akceptowalna. Z drugiej 

strony przeprowadzone badania selektywności metody ograniczające się tylko do prób 

krwi z dodatkiem acetaminofenu wydają się niewystarczające (strona 71). Warto również 

w tym miejscu zaznaczyć, że dostępne są nowsze wytyczne dotyczące prowadzenia
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walidacji w badaniach toksykologicznych (np. ANSI/ASB Standard 036, First Edition, 

2019, Standard Practices for Method Validation in Forensic Toxicology).

8. Strona 59 i 73 -  zapis wyznaczonych stężeń wraz z błędami, które zostały przedstawione

w tabelach 10 i 13 wydaje się niezrozumiały (wartość błędu jest wielokrotnie większa niż

wyznaczone stężenie).

9. Na stronie 79 Doktorantka stwierdziła, że „Wartości LOD i LOQ otrzymane przy

zastosowaniu metody CE-MS potwierdzają możliwość oznaczenia wszystkich

oznaczanych leków nawet na niskim poziomie wykrywalności i oznaczalności”. Należy 

jednak zauważyć, że wartości LOQ dla citalopramu, paroksetyny, klomipraminy,

mirtazapiny i kwetiapiny przedstawione w tabeli 14 są nieznacznie wyższe niż dolne 

granice zakresów terapeutycznych dla tych leków, które zostały przedstawione w tabeli 3. 

Podobnie w przypadku metody LC-MS. Doktorantka na stronie 84 stwierdziła,

że „obliczone wartości LOD i LOQ mieszczą się odpowiednio w zakresie

0,05-4,29 [ng/ml] i 0,55-42,94 [ng/ml] i są co najmniej o jeden rząd wielkości niższe 

od teoretycznych wartości dawki terapeutycznej”. Nie można się z tym zgodzić w pełni 

biorąc pod uwagę wartości przedstawione w tabeli 3, w szczególności dolną granicę 

zakresu stężeń terapeutycznych dla duloksetyny (20 ng/ml).

10. Na stronie 73 Doktorantka stwierdza, że ze względu na wyznaczone stężenie imipraminy, 

przekraczające zakres stężeń terapeutycznych, istnieje prawdopodobieństwo, że zgon był 

spowodowany przedawkowaniem. Bardzo się cieszę, że Doktorantka piszę tutaj tylko 

o prawdopodobieństwie i nie podejmuje twierdzeń kategorycznych. Interpretacja

wyznaczonego stężenia w danym przypadku zawsze powinna opierać się nie tylko 

na abstrakcyjnych zakresach stężeń, ale w powiązaniu o okoliczności i wyniki sekcji 

zwłok. Dodatkowo w przypadku imipraminy należy brać pod uwagę zjawisko 

redystrybucji pośmiertnej (imipramina charakteryzuję się dużą wartością objętości 

dystrybucji), w którego skutek stężenia tej substancji we krwi mogą się zwiększać 

po śmierci (nawet kilkukrotnie). Nie można zatem wykluczyć, że stężenie tego leku 

w momencie zgonu mogło mieścić się w zakresie stężeń terapeutycznych.

Pozostałe uwagi dotyczą tylko formy tekstowej i nie mają żadnego znaczenia w ocenie pracy.

1. Strona 6 -  Wszystkie anglojęzyczne nazwy zapisane są dużymi literami, niemniej 

w rozwinięciu akronimów ATR oraz FTIR nazwy anglojęzyczne zapisano małymi literami.
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2. Strona 6 -  W anglojęzycznym rozwinięciu akronimu DLLME pojawiła się niepotrzebna 

kropka po wyrazie „Liquid”.

3. Strona 6 -  W rozwinięciu akronimu FDA powinno zostać użyte słowo „Agencja” zamiast 

„Agencję”.

4. Strona 7 -  W anglojęzycznym rozwinięciu skrótu ICD-11 pojawia się opis „10th Revision” 

zamiast właściwego „1 lth Revision”.

5. Strona 7 -  W rozwinięciu akronimu LC-MS powinno zostać użyte wyrażenie 

„Chromatografia cieczowa sprzężona ( ...)” zamiast „Chromatografia cieczową sprzężoną 

(...)” .

6. Strona 8 -  W rozwinięciu akronimu TQ ICP-MS powinno zostać użyte wyrażenie 

„Spektrometria ( ...)” zamiast „Spektrometrii (...)”.

7. Strona 10, wers 24 -  Znacznie lepszym sformułowaniem byłoby „pobierania próby krwi” 

zamiast „pobierania partii krwi”.

8. Strona 11, wers 1 -  Lepszym sformułowaniem byłoby „metody umożliwiające 

identyfikację i określenie poziomu stężenia” lub „metody umożliwiające identyfikacje 

i określenie poziomów stężeń” zamiast „metody umożliwiające identyfikacje i określenie 

poziomu stężenia”.

9. Strona 11, wersy 9-13 zapisane są mniejszą czcionką, a ponadto w wersie 11 zamiast słowa 

Jedn io” powinno być słowo Jedno”.

10. Strona 13, wers 7 -  Zamiast „depresja nawracająca” powinno być „depresję nawracającą”.

11. Strona 13, wers 20 -  Zamiast „wersjach diagnostyczno-statystycznym podręcznika” 

powinno być „wersjach diagnostyczno-statystycznego podręcznika”.

12. Strona 19, czwarty wers od dołu -  Cały akronim „TQ ICP-MS” powinien być zapisany 

kursywą.

13. Strona 21, trzeci wers od dołu -  Brak spacji w zapisie „norepinefryny i dopaminy”.

14. Strona 27, czwarty wers od dołu -  Zamiast „Ilość pobranego treści ( ...)” być może 

powinno być „Ilość pobranego materiału ( ...)”.

15. Strona 27, drugi wers od dołu -  Zamiast „poziom” powinno być „poziomu”.

16. Strona 31, wers 7 -  akronim „UAE” w nawiasie powinien być umieszczony po pełnej 

nazwie, jak w przypadku pozostałych nazw anglojęzycznych.

17. Strona 33, wers 15 -  Zamiast „samy” powinno być „samym”. Dodatkowo w tym samym 

zdaniu lepiej pasowałoby stwierdzenie „uzyskania błędnego (bądź fałszywego) wyniku 

badania” gdyż określenie „sfałszowania wyniku” sugeruje działanie celowe, a nie 

przypadkowe.
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18. Strona 34, wers 13 -  Fragment linijki niepotrzebnie zapisany kursywą.

19. Strona 34, wers 15 -  Zamiast określenia „mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej” można 

użyć określenia „bezpośrednią mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej” bardziej 

specyficznego dla techniki DI-SPME.

20. Strona 34, ósmy wers od dołu -  Akronim „M-SPME” niepotrzebnie jest zapisany kursywą.

21. Strona 37, wers 6 -  Zamiast słowa „Gass” powinno być „Gas”.

22. Strona 49, wers 11 od dołu -  Zamiast „W niektórych przypadkach była konieczność 

wykonania ( ...)” lepiej by brzmiało „W niektórych przypadkach konieczne było 

wykonanie (...)”.

23. Strona 61, czwarty wers od dołu -  Błąd w zapisie nazwiska współautora publikacji 

(i jednocześnie promotora), Pani dr hab. Renaty Wietechy-Posłuszny.

24. Strona 70, wers 7 -  Zamiast „Woźniakiewicz i in.” powinno być „Woźniakiewicza i in.”.

25. Strona 72, Rysunek 11 -  Według opisu rysunku jest to chromatogram podczas gdy z tekstu 

wynika, iż jest tutaj przedstawiony elektroferogram.

26. Strony 114-116 -  Doktorantka niepotrzebnie stosuje w aneksie pisownię nazw substancji 

— klozapiny, olanzapiny i risperidonu -  dużymi literami.

27. Bibliografia -  Pozycja 13 -  brak numerów woluminu i stron (4; 47-52); pozycja 17 -  błąd 

w  słowie „definicja”; pozycja 20 -  niepotrzebny przecinek po skrócie nazwy czasopisma 

oraz w odmienny sposób zapisany rok i numery stron; pozycja 35 -  brak numerów 

woluminu i stron (1601; 335-339); pozycja 37 -  brak numerów woluminu i stron 

(1465:175-183); pozycja 40 -  brak numerów woluminu i stron (1063; 110-116); pozycja 

46 -  brak spacji pomiędzy inicjałami imion i nazwiskami; pozycja 48 -  brak numerów 

woluminu i stron (440; 31-35); pozycja 85 -  brak numerów woluminu i stron (440; 31-35); 

pozycja 85 -  błędnie zapisana referencja; pozycja 88 -  brak numerów woluminu i stron 

(10(1); 13-21).

Wskazane powyżej nieliczne wątpliwości i uwagi nie obniżają merytorycznej wartości

pracy, która jak podałem powyżej, jest w mojej ocenie bardzo wysoka. A zwrócenie uwagi

na uchybienia tak drobne, jak np. brak kropki, jeszcze bardziej podkreśla brak jakichkolwiek

znaczących uchybień, które mógłbym znaleźć w przedłożonej dysertacji.
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Podsumowanie

Treść rozprawy doktorskiej oraz przedstawione w niej opracowane nowatorskie metody 

analityczne i diagnostyczne potwierdzają, że Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń posiada dużą 

wiedzę na temat zagadnień związanych z monitorowaniem farmakoterapii i diagnozowaniem 

zaburzeń afektywnych, bardzo dobry warsztat metodologiczny, potrafi właściwie zaplanować 

i przeprowadzić badania oraz zinterpretować uzyskane wyniki. W sposób umiejętny 

i praktyczny, a przede wszystkim nowatorski i innowacyjny dobrała techniki przygotowania 

i analizy materiału biologicznego. Zoptymalizowała warunki prowadzenia procesów i analizy, 

po czym zwalidowała opracowane metody, aby je później zastosować w praktyce analizując 

próbki rzeczywiste pobrane od pacjentów. W sposób dociekliwy interpretowała uzyskane 

wyniki. Warta odnotowania jest rzetelność przeprowadzonych eksperymentów. Założone przez 

Doktorantkę cele zostały w pełni zrealizowane. Rozprawa doktorska Pani mgr Magdaleny 

Świądro-Piętoń jest bardzo wartościowa, zawiera wiele elementów nowości, ma znaczenie dla 

rozwoju dyscyplin naukowych i ma rozległy aspekt aplikacyjny. W pracy można wskazać 

szereg przykładów ciekawych i oryginalnych rozwiązań problemów naukowych.

Największymi osiągnięciami będącymi wynikiem badań Pani mgr Magdaleny Świądro- 

Piętoń, a przedstawionymi w przedłożonej dysertacji są niewątpliwie:

Z  Opracowane przez Doktorantkę innowacyjne metody umożliwiające monitorowanie leków 

stosowanych w terapii zaburzeń afektywnych, a także nietypowe połączenia etapów 

pobierania materiału, izolacji i analizy (DBS/MAE/CE-MS).

Z  Skuteczne wykorzystanie w tego typu badaniach rzadko stosowanej techniki elektroforezy 

kapilarnej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Z  Opracowanie metod charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami (np. metoda 

MAE/LC-MS).

Z  Zastosowanie innowacyjnej techniki DI-SPME/LC-MS w analizie leków w złożonej 

matrycy biologicznej (krwi), która pozwoliła ograniczyć zużycie rozpuszczalników przy 

zachowaniu wysokiej czułości oznaczeń.

Z  Opracowanie metod właściwych z punktu widzenia ochrony środowiska i wpasowujących 

się w nurt tzw. zielonej chemii. To bardzo ważny element rozwoju chemii analitycznej, 

która kieruje się dbałością zarówno o środowisko naturalne, jak i analityka.
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S  Jako osiągnięcie wyraźnie zaznaczyć należy praktyczny aspekt opracowanych metod, 

których potencjał przetestowano analizując próbki krwi pochodzące od pacjentów 

ze stwierdzoną chorobą afektywną.

S  Nie mniej istotne są wyniki badań poświęconych metodom diagnostycznym skupione 

na ocenie stężeń cynku i miedzi jako potencjalnych biomarkerów zaburzeń afektywnych, 

a także wykorzystania włosów jako markerów choroby. Wyniki tych badań wskazują 

na ogromny potencjał tych nowych alternatywnych narzędzi diagnostycznych.

Warto zauważyć, że przedłożona dysertacja została wykonana w ramach projektu 

badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ostatnią kwestią według 

kolejności, ale nie w znaczeniu, o której należy wspomnieć jest bardzo duży dorobek naukowy 

Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń wyrażający się w IF wynoszącym 16,685 i liczbą punktów 

MNiSW wynoszącą 460.

Trzy prace będące podstawą pracy doktorskiej opublikowano w czasopismach 

Molecules, Journal o f  Chromałography B i Monatshefte fü r  Chemie, a ich sumaryczny IF 

i liczba punktów MNiSW wynosiły odpowiednio 9,068 i 250. Należy zaznaczyć, że recenzenci 

tych czasopism stawiają wysokie wymagania merytoryczne, a zatem biorąc pod uwagę, że duża 

część wyników będących podstawą rozprawy doktorskiej została w nich opublikowana, 

zostałem postawiony w roli super recenzenta badań w dużej mierze już ocenionych pozytywnie 

i wyróżnionych ich opublikowaniem. Nie jest zatem niczym zaskakującym, że biorąc po uwagę 

powyższą listę najważniejszych zrealizowanych badań, która jednoznacznie wskazuje ogrom 

podjętych wyzwań, wysoki poziom i obszerność wykonanej pracy oraz dużą wartość 

uzyskanych wyników pod względem poznawczym i aplikacyjnym, moja opinia nie różni się 

od tej wcześniej wydanej przez recenzentów publikacji, których współautorem jest Pani mgr 

Magdalena Świądro-Piętoń.

Wnioski

Stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia 

wymagania stawiane pracom doktorskim określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm) i wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o dopuszczenie Pani mgr Magdaleny 

Świądro-Piętoń do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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Jednocześnie, biorąc pod uwagę wysoki poziom naukowy, elementy nowości, 

aplikacyjny potencjał opracowanych metod oraz wyniki badań, które zostały 

opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym, 

wnioskuję o wyróżnienie pracy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Świadro-Pietoń.

Kraków, dnia 2 maja 2022 roku.
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