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rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Swiądro-Pietroń

pt.: „Ocena poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów 
w grupie pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją 

lekooporną. Badania kliniczne”

wykonanej pod kierunkiem promotorów: 
dr hab. Renaty Wietecha-Posłuszny, prof. UJ z Zespołu Analiz Sądowych 

i Klinicznych Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii
oraz

prof. dr hab. med. Dominiki Dudek z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przedłożona do recenzji praca doktorska dotyczy stale aktualnego problemu 

skuteczności diagnostyki oraz monitorowania terapii zburzeń afektywnych dwu- 

i jednobiegunowych.

Powszechnie wiadomo, że skuteczność farmakoterapii zależy m.in. od dawki leku 

zapewniającej uzyskanie pożądanego w danej sytuacji klinicznej stężenia we krwi. 

Efektywność leczenia zaburzeń afektywnych zależy więc między innymi od stosowania się do 

zaleceń lekarza, w tym od regularnego przyjmowania leków w zalecanych dawkach. Można to 

osiągnąć poprzez okresowe monitorowanie stężenia leków we krwi, co jest alternatywą dla 

empirycznego doboru dawkowania opartego na metodzie prób i błędów. Monitorowanie 

zwiększa ponadto bezpieczeństwo farmakoterapii przez właściwy, dostosowany do danej



sytuacji klinicznej wybór sposobu dawkowania w oparciu o przestrzeganie zasady 

nieprzekraczania górnej granicy zakresu stężeń terapeutycznych.

Drugi istotny problem poruszony w dysertacji dotyczy klinicznej diagnostyki zaburzeń 

afektywnych w oparciu o badania przedmiotowe oparte na nowoczesnych technikach 

instrumentalnych. Obecnie diagnostyka tych zaburzeń oparta jest przede wszystkim na 

badaniach podmiotowych. Wykorzystanie do tego celu właściwych biomarkerów 

obiektywizuje spostrzeżenia lekarza i zwiększa pewność stawianej diagnozy.

W oba obszary badań klinicznych wpisuje się również recenzowana praca, w której 

Autorka opracowała, zoptymalizowała, przeprowadziła miarodajną walidację, jak również 

wdrożyła do praktycznego zastosowania trzy nowoczesne techniki równoczesnego oznaczania 

we krwi różnych leków stosowanych w farmakoterapii zaburzeń afektywnych. Ponadto, przy 

użyciu równie nowoczesnych technik analitycznych, dokonała oceny stężeń miedzi i cynku 

w próbkach krwi oraz we włosach jako wstępnych biomarkerów zaburzeń afektywnych.

Tematykę naukową przedłożonej do recenzji pracy doktorskiej można określić jako 

multidyscyplinamą: mieści się w zakresie chemii analitycznej, medycyny oraz farmakologii. 

W ocenie wartości naukowej podjętego tematu badawczego należy uznać, że jest aktualny 

i odpowiadający obecnym potrzebom diagnostycznym, ma istotny walor poznawczy oraz 

wyraźnie określony aspekt praktyczny.

Cele rozpraw)' doktorskiej zostały sprecyzowane w zwięzłej postaci i są ściśle 

powiązane z tytułem. Wiodącym celem była ocena stężeń leków najczęściej stosowanych 

w farmakoterapii chorób dwubiegunowy ch, depresji oraz depresji lekoopomej w próbkach krwi 

pobranych od pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekoopomą. Ten 

ambitny zamiar Autorka osiągnęła poprzez realizację czterech zadań cząstkowych, które 

obejmowały:

• porównanie różnych metod ekstrakcji oraz wybór optymalnej techniki umożliwiającej 

izolację z krwi 19 leków zaliczanych do 7 różnych grup;

• opracowanie łatwo akceptowalnej dla pacjentów mikroinwazyjnej metody oznaczania 

we krwi wybranych leków techniką elektroforezy kapilarnej sprzężonej ze 

spektrometrią mas;

• opracowanie względnie szybkiej i przyjaznej dla środowiska techniki oznaczania leków 

za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej oraz chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas;

• walidację ww. metod oraz wdrożenie do badań klinicznych.
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W części rozprawy doktorskiej, która dotyczyła biomarkerów pośrednimi celami były:

• wdrożenie do badań klinicznych ultranowoczesnej techniki spektrometrii mas typu 

potrójny liniowy kwadrupol z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie i ocena 

stężeń miedzi i cynku we krwi pacjentów oraz osób z grupy kontrolnej;

• wdrożenie do badań klinicznych techniki spektrometrii w podczerwieni i ocena stężeń 

miedzi i cynku w próbkach włosów po przetworzeniu danych za pomocą analizy 

dyskryminacyjnej.

Powyższe cele cząstkowe świadczą o bardzo dobrze zaplanowanym przebiegu prac 

skoncentrowanym na osiągnięciu wymiernych efektów składających się potem na dwa główne 

cele badawcze. Pomyślna ich realizacja wymagała nie tylko sporego nakładu pracy 

i zaangażowania znacznych środków, ale przede wszystkim posiadania znacznych umiejętności 

w zakresie praktyki laboratoryjnej, a ponadto wiedzy specjalistycznej w zakresie analityki 

toksykologicznej, diagnostyki medycznej oraz biostatystyki i psychofarmakologii.

Dysertacja powstała w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach 

projektu badawczego Sonata Bis 6. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z regułami 

Deklaracji Helsińskiej i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Struktura pracy doktorskiej mgr Magdaleny Świądro-Pietroń to monografia 

z zachowaniem podziału na rozdziały i podrozdziały. Jest zgodna z powszechnie przyjętym 

wzorcem. Obejmuje: spis treści, wykaz akronimów, założenia i cele pracy, wprowadzenie oraz 

część teoretyczną podzieloną tematycznie na cztery podrozdziały. Następnie zawiera część 

eksperymentalną obejmującą materiały i metodyki oraz dwa obszerne podrozdziały zgodne 

z dwoma zasadniczymi celami dysertacji. W podrozdziale zatytułowanym Etap I Autorka 

przedstawiła wyniki z omówieniem i dyskusją oraz krótkie podsumowania dotyczące realizacji 

czterech zadań cząstkowych w zakresie oceny stężeń wybranych leków. W podrozdziale 

zatytułowanym Etap II Doktorantka również zawarła wyniki z omówieniem i dyskusją oraz 

podsumowaniem realizacji zadań cząstkowych w zakresie oceny stężenia miedzi i cynku we 

krwi oraz we włosach. Część eksperymentalną wieńczą wnioski końcowe oraz perspektywy 

dalszych badań i dodatkowo aneks, w którym Autorka umieściła, niemieszczące się w ścisłym 

celu dysertacji, wyniki wstępnych badań nad ewentualnym wpływem litu na farmakodynamikę 

leków będących przedmiotem badań. Na końcu znajdują się streszczenia w języku polskim 

i angielskim, wykaz piśmiennictwa, spisy tabel i rycin, dorobek naukowy, formularze 

niezbędne do prowadzenia badań klinicznych z udziałem pacjentów oraz załącznik

3



zawierających dane wyjściowe z analiz wykonanych za pomocą nowo opracowanych metod. 

Załącznik ten umożliwia czytelnikowi weryfikację stawianych wniosków. W dorobku 

naukowym oprócz trzech prac bezpośrednio związanych z rozprawą doktorką znajdują się także 

dwie publikacje z dziedziny analityki toksykologicznej o współczynniku wpływu IF 

odpowiednio: 4,112 i 3,205, a jedna z nich dotyczy metodyki DBS, którą Doktorantka 

zastosowała w swoich badaniach. Praca liczy 138 stron typowego wydruku komputerowego. 

Zawiera 18 tabel, 24 ryciny oraz obejmuje 108 pozycji piśmiennictwa uporządkowanego w 

kolejności cytowania. Piśmiennictwo w zdecydowanej większości składa się z prac 

anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym, a także opublikowanych nie dawniej niż 10 lat 

temu (ponad 2/3 pozycji).

Praca została napisana poprawnie formalno-językowo, stylistycznie oraz 

interpunkcyjnie. Czytanie dysertacji ułatwia zwięzłość tekstu, który jest spójny i logiczny oraz 

właściwie wyważony między objętością tekstu a ilością tabel i grafik. Czytelnik niebędący 

specjalistą w dziedzinie reprezentowanej przez Doktorantkę łatwo może zaznajomić się ze 

wszystkimi aspektami dysertacji bez męczącego natężenia uwagi.

W części teoretycznej Autorka omówiła:

- klasyfikację typów zaburzeń afektywnych, ich charakterystykę oraz problemy 

diagnostyczne z uwzględnieniem potencjalnej roli innowacyjnych technik analitycznych;

- farmakoterapię tych zaburzeń;

- charakterystykę materiału biologicznego przeznaczonego do monitorowania 

farmakoterapii oraz metody analityczne zastosowane w części eksperymentalnej.

Część teoretyczna rozprawy została bardzo dobrze zaplanowana: przedstawiane treści 

wyczerpująco omawiają dany temat, podrozdziały zachowują odpowiednie proporcje, 

a piśmiennictwo naukowe jest aktualne i odpowiednio zestawione. Wszystko to razem 

świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym Doktorantki. Należy ocenić, że wstęp 

dysertacji został opracowany w oparciu o aktualną wiedzę, zawiera sporą dawkę 

szczegółowych informacji, lecz jednocześnie w ilości adekwatnej do zrozumienia istoty tematu 

badawczego, bez nadmiernego rozszerzenia o wiedzę peryferyjną.

Część doświadczalna zaczyna się od opisu materiału badawczego, użytych wzorców 

analitycznych, odczynników i zastosowanej aparatury. Wszystkie procedury przygotowawcze 

oraz procedury analityczne z użyciem LC-MS, CE-MS, DI-SPME/LC-MS, TQ ICP-MS oraz 

ATR-FTIR Autorka przedstawiła szczegółowo, co umożliwia ich ocenę oraz ewentualne 

odtworzenie. Przy wyborze osób do grupy badanej liczącej 110 pacjentów i do grupy kontrolnej 

liczącej 40 osób zastosowała właściwe, ściśle określone kryteria włączenia lub wyłączenia
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z badań. Następnie przedstawiła procedury walidacyjne opracowanych metod analitycznych 

w oparciu o adekwatne do przeprowadzonych badań klinicznych wytyczne EMA, SWGTOX 

i FDA.

Uzyskane wyniki badań Autorka podzieliła na dwa etapy zgodnie z wyznaczonymi 

celami dysertacji. Część wyników pierwszego etapu badań mgr Magdalena Świądro-Pietroń 

opublikowała jako pierwszy współautor wspólnie z promotorami w trakcie realizacji projektu 

Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz projektu badawczego Sonata Bis 6 w dwóch 

czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu 1F odpowiednio 1,451 i 3,205. 

Na wstępie prac Doktorantce udało się uzyskać bardzo wydajną metodę ekstrakcji 

wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym pięciu różnych leków będących częścią 

przedmiotu badań. Opublikowana metoda ekstrakcji stanowiła punkt wyjściowy do 

opracowania mikroinwazyjnej metody kompleksowej analizy krwi DBS/MAE/CE-MS, której 

etapami są: pobieranie i zabezpieczanie mikropróbek krwi z opuszki palca na karty DBS, 

ekstrakcja wspomagana mikrofalami oraz połączenie elektroforezy kapilarnej ze spektrometrią 

mas. Mgr Magdalena Świądro-Pietroń zoptymalizowała ją  do równoczesnej analizy 

amitryptyliny, citalopramu, imipraminy, tetrazepamu i zolpidemu poprzez dobór buforu 

separacyjnego, parametrów rozdziału elektroforetycznego oraz właściwych warunków 

ilościowej izolacji badanych leków z wysuszonych plam krwi. W celu zapewnienia 

zadowalającej dokładności pomiarów ilościowych przy analizie plam krwi o różnym 

hematokrycie, Autorka zastosowała odpowiednią procedurę obliczania objętości krwi 

znajdującej się w wyciętym krążku z plamy na karcie DBS. Efektem tego etapu prac było 

uzyskanie metody analizy mikropróbek krwi pobieranych w sposób łatwo akceptowalny przez 

pacjentów, a przy tym w pełni wiarygodnej do oceny farmakoterapii. W celu pełnej realizacji 

zaplanowanych badań Doktorantka dokonała dalszej modyfikacji metody, dostosowując ją  do 

równoczesnej analizy 19 leków zaliczanych do 7 grup. Po zoptymalizowaniu warunków 

metodę poddała walidacji zgodnie z wymogami SWGTOX, a następnie przebadała próbki 

z grupy kontrolnej i badanej. Należy podkreślić, że uzyskanie pozytywnych wyników musiało 

wiązać się ze znacznym nakładem pracy oraz znajomością technik analitycznych na poziomie 

eksperckim. Ciekawym wątkiem zaprezentowanym w tej części dysertacji było użycie metody 

do analizy krwi pobranej pośmiertnie i wykazanie, iż technika DBS/MAE/CE-MS także może 

zostać zaimplementowana do badań toksykologiczno-sądowych.

Drugą metodą, którą mgr Magdalena Świądro-Pietroń wdrożyła do oceny 

farmakoterapii grupy pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną była 

mikroekstrakcja bezpośrednio z matrycy do fazy stacjonarnej w połączeniu z chromatografią
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cieczową sprzęgniętą ze spektrometrią mas (DI-SPME/LC-MS). Doktorantka szczegółowo 

opisała procedurę równoczesnego oznaczania wybranych 19 leków, którą następnie poddała 

walidacji zgodnie z wytycznymi EMA i FDA. Uzyskane wyniki walidacji oraz badań próbek 

krwi pacjentów i osób z grupy kontrolnej jednoznacznie wykazały pełną przydatność 

opracowanej metody do celów diagnostyki klinicznej w zakresie monitorowania przebiegu 

farmakoterapii wybranymi lekami. Niewątpliwą zaletą wdrożonej metody jest bardzo niskie 

zużycie odczynników, co przy badaniach wielko seryjnych niesie wymierne korzyści zarówno 

dla środowiska, jak i budżetu laboratorium.

W drugim etapie badań mgr Magdalena świądro-Pietroń podjęła się trudnego zadania 

różnicowania pacjentów z chorobą afektywną na podstawie oceny dwóch biomarkerów: 

stężenia cynku oraz miedzi we krwi oraz próbkach włosów. Zastosowała do tego celu dwie 

nowoczesne techniki analityczne. Do badań krwi wykorzystała uznawaną za innowacyjną 

i najnowocześniejszą aparaturę analityczną z grupy analizatorów ICP-MS, w Polsce dotąd 

dostępną w nielicznych egzemplarzach, typu spektrometr mas z analizatorem w postaci 

potrójnego kwadrupola z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie (TQ MS-ICP). Wyniki 

tych badań Doktorantka opublikowała razem z promotorami w trakcie realizacji projektu 

Środowiskowych Studiów Doktoranckich, jako pierwszy współautor w czasopiśmie 

posiadającym współczynnik wpływu IF=4,412.

Do analizy włosów zastosowała natomiast spektroskopię osłabionego całkowitego 

odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w połączeniu z przetwarzaniem widm: pierwsza i druga 

pochodna oraz analizą chemometryczną: hierarchiczną analizą skupień (HCA) i analizą 

głównych składowych (PCA).

Badając próbki krwi pierwszą z ww. metod, wbrew oczekiwaniom wynikającym 

z lektury piśmiennictwa, Autorka wykazała, iż w grupie badanej niezależnie od płci oraz 

rodzaju choroby (zaburzenia dwubiegunowego i nawracającego) średnie stężenie miedzi było 

niższe w porównaniu do grupy kontrolnej. W podsumowaniu wskazała na prawdopodobny 

wpływ farmakoterapii, której nie uwzględniono w badaniach innych autorów. Wykazała 

ponadto, że u chorych z zaburzeniem dwubiegunowym poziom miedzi był niższy 

w porównaniu do pacjentów z depresją. Mimo obserwowanych różnic średnie stężenia w obu 

grupach nie wykraczały jednak poza uznaną normę. Autorka wysnuła słuszne wnioski, że 

konieczne są dalsze badania z użyciem TQ ICP-MS, techniki obecnie stojącej na najwyższym 

poziomie pod względem specyficzność oznaczeń. Podkreśliła, że są to badania wstępne, gdyż 

zostały przeprowadzone na grupach liczących po 15 przypadków. W trakcie realizacji pracy 

doktorskiej Autorce udało się zebrać materiał od większej grupy pacjentów i osób z grupy
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kontrolnej i można mieć nadzieję, że w przyszłości poszerzy badania i przeprowadzi 

statystyczną ocenę istotności obserwowanych różnic.

Odwrotną relację między grupą badaną i kontrolną mgr Magdaleny Świądro-Pietroń 

stwierdziła dla cynku, co znajduje częściowe potwierdzenie w niektórych publikacjach. 

Wykazała też, że u pacjentów z ChAD stężenia cynku są większe niż u pacjentów z ChAJ, co 

może być pomocne przy różnicowania tych zaburzeń.

W swoich badaniach Autorka stwierdziła ponadto, iż stężenie cynku w obu grupach 

kilkukrotnie przekraczało przyjętą normę dla dorosłych. Doktorantka podjęła próbę 

wyjaśnienia tej obserwacji, zwracając uwagę na prawdopodobny wpływ kontaminacji 

środowiska.

Analizując widma IR włosów przy użyciu spektroskopii ATR-FTIR, Autorka za 

pomocą analizy chemometrycznej - hierarchicznej analizy skupień (HCA) wykazała, że różnice 

między grupą pacjentów a grupą badaną można uwidocznić dopiero po przekształceniu do 

drugiej pochodnej dwóch pasm widma, co wynika z dużej niejednorodności widm w grupie 

kontrolnej. Istnienie różnic w widmach między grupami Doktorantka częściowo potwierdziła 

za pomocą analizy głównych składowych (PCA). W podsumowaniu wyjaśniła prawdopodobne 

przyczyny występowania obserwowanych różnic i wskazała na potencjalną przydatność do 

diagnostyki zaburzeń afektywnych tej dość prostej w wykonaniu, szybkiej i nieinwazyjnej 

techniki.

W obu głównych podrozdziałach zatytułowanych Etap I i Etap II wyniki badań Autorka 

zestawiła z dyskusją. Była to jak najbardziej słuszna decyzja ze względu na dwuetapowość 

badań, mnogość ocenianych parametrów oraz to, że oceniała pięć różnych metod pod kątem 

przydatności do dwóch różnych celów badawczych. Należy ocenić, iż dyskusja została 

przeprowadzona kompetentnie i zwięźle w oparciu o bardzo dobrą znajomość aktualnego 

piśmiennictwa naukowego.

W rozdziale „Wnioski końcowe” mgr Magdalena Świądro-Pietroń zawarła sześć 

najważniejszych tez odpowiadających celom cząstkowym, które Autorka przedstawiła na 

wstępie dysertacji. Są one efektem merytorycznej oceny uzyskanych wyników badań, do 

których doprowadziły konsekwentnie zrealizowane cele badawcze. Doktorantka w osobnym 

podrozdziale dodatkowo nakreśliła perspektywy dalszych badań, co jest niewątpliwie 

pozytywnym aspektem pracy doktorskiej opartej na rozwojowych, nowatorskich technikach 

analitycznych.

Badania przeprowadzone przez mgr Magdalena Świądro-Pietroń należy uznać jako 

v/ pewnym zakresie pionierskie oraz innowacyjne w dziedzinie analityki. Zwraca uwagę dobrze
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zaplanowany i przemyślany układ dysertacji. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo

dobry wybór piśmiennictwa naukowego. Podczas lektury rozprawy nie napotkano wartych 

wzmianki błędów pisarskich i językowych. W tekście dysertacji dopatrzono się kilkunastu tzw. 

literówek, niewykrywalnych przez system MS Office, a z tzw. obowiązku recenzenta można 

jedynie wskazać niektóre, drobne mankamenty, które w żaden sposób nie utrudniają 

zrozumienia tekstu, np.:

- w nagłówkach tabel 2 i 3 Autorka użyła określenia „dawka-" z przypisaną jej jednostką 

„mg/l”, zwykle stosowaną do określania stężeń (np. we krwi);

- na k. 26 glicynę i treoninę, niejako „z rozpędu” wymieniła wśród białek, zaś tytoń 

wśród substancji chemicznych.

W podsumowaniu należy podkreślić, że zamierzone cele Doktorantka osiągnęła 

z powodzeniem. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań są dobrym przykładem 

wykorzystania umiejętności oraz znacznej wiedzy w zakresie analityki klinicznej 

i toksykologicznej. Uzyskane dane oraz wnioski z dyskusji są też dobrym przyczynkiem do 

kontynuowania prac badawczych. Autorka wykorzystała potencjał dostępnych, nowatorskich 

metod analitycznych oraz alternatywnych środowisk badawczych, gdyż oprócz standardowo 

wykorzystywanej w badaniach klinicznych krwi przebadała stężenia biomarkerów we włosach. 

Przedłożoną do oceny rozprawię cechują więc istotne walory poznawcze i praktyczne oraz 

stanowi ona znaczącą pozycję naukową. Wszystko to składa się na wysoką ocenę rozprawy 

doktorskiej.

Poziom naukowy i jakość pracy doktorskiej jak również dorobek naukowy mgr 

Magdaleny Swiądro-Pietroń mogą być także podstawą do rozważenia wniosku o wyróżnienie.

Rozprawa doktorska spełnia warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Na tej podstawie wnoszę o dopuszczenie mgr Magdaleny Świądro-Pietroń do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Lublin, 20 maja 2022 r. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Buszewicz
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