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Recenzja
rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń, zatytułowanej 

„Ocena poziomu leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie pacjentów z chorobą 
dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną. Badania kliniczne"

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska została wykonana w trakcie realizacji 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ramach projektu badawczego „Interdyscyplinarność dla 
medycyny innowacyjnej" InterDokMed, oraz w ramach projektu badawczego Sonata Bis 6 
„Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem 
substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alternatywnych materiałach sekcyjnych".

Rozprawa doktorska została wykonana w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod opieka dwóch promotorów reprezentujących różne 
dyscypliny naukowe: dr hab. Renaty Wietecha-Posłuszny, prof. UJ specjalisty z zakresu analiz 
sądowych i klinicznych oraz prof. dr hab. med. Dominiki Dudek specjalistki z zakresu psychiatrii 
klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyscypliną wiodącą są nauki 
chemiczne.

Praca doktorska mgr Magdaleny Świądro-Piętoń została przygotowana według klasycznego 
schematu. Obejmuje 138 stron i zawiera część teoretyczną, część eksperymentalną, podsumowanie, 
wnioski końcowe, perspektywy dalszych badań, bibliografię stanowiąca 108 bieżących pozycji 
literaturowych oraz pięć załączników. W wykazie cytowanej literatury znajdują się cztery publikacje, 
których współautorką jest Pani mgr Magdaleny Świądro-Piętoń. Trzy prace, obejmujące tematykę 
prezentowaną w rozprawie doktorskiej zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym, których łączna liczba punktów MEN wynosi 250 (IF=9,07). Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że doktorantka jest współautorką dwóch innych publikacji naukowych 
o łącznej liczbie punktów MEN 210 (IF=7,61).

Rozprawa doktorska poświęcona jest opracowaniu nowej metody analitycznej 
monitorowania obecności we krwi leków stosowanych u pacjentów z zaburzeniami nastroju takimi 
jak choroba dwubiegunowa, depresja i depresja lekooporną. Stosowane leki należą do grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs), inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny i norepinefryny (SNRIs), trójpierścieniowych i czteropierścieniowych leków 
przeciwdepresyjnych (TCAs i TeCAs), inhibitorów antagonistów i inhibitorów wychwytu zwrotnego 
serotoniny (SARi), oraz leków normotymicznych I i II generacji (NI i Nil). Analizowane próbki krwi 
pobrane zostały przez wykwalifikowany personel medyczny od 40 pacjentów Kliniki Psychiatrii 
Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i grupy kontrolnej ochotników (110). 
W drugim etapie badań doktorantka podjęła próbę rozpoznania choroby afektywnej na podstawie
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analizy zawartości miedzi i cynku we krwi metodą TQ ICP-MS oraz na postawie analizy 
dyskryminacyjnej włosów pacjentów metodą spektroskopii ATR-FTIR.

We wstępie rozprawy Autorka przedstawiła klasyfikację zaburzeń afektywnych zwracając 
uwagę na trudności w diagnostyce tego schorzenia, bowiem diagnoza najczęściej stawiana jest na 
podstawie wywiadu medycznego i obrazu klinicznego pacjenta. Na podstawie przeglądu bieżącej 
literatury naukowej Autorka wskazuje, że dotychczas prowadzono nieliczne badania w kierunku 
wytypowania i oznaczania potencjalnych biomarkerów choroby afektywnej. Ze względu na fakt, że 
poziom cynku i miedzi we krwi jest jednym z najbardziej obiecujących wskaźników tego schorzenia 
Autorka rozprawy zaproponowała opracowanie innowacyjnej, w stosunku do stosowanej dotychczas 
metody AAS i FAAS, metody oznaczania Zn i Cu z wykorzystaniem najnowszej techniki TQ ICP-MS.

W części teoretycznej, podzielonej na pięć podrozdziałów, Pani Magdaleny Świądro-Piętoń 
dokonała charakterystyki zaburzeń afektywnych wyodrębniając depresje jednobiegunowe 
i dwubiegunowe. Autorka scharakteryzowała objawy chorobowe, trudności w diagnostyce zaburzeń 
nastroju zwracając uwagę na stosowane we współczesnej diagnostyce markery przebiegu choroby 
takie jak poziom cynku i miedzi we krwi pacjenta. Doktorantka w następnym podrozdziale części 
teoretycznej omówiła farmakoterapię zaburzeń afektywnych jednobiegunowych i dwubiegunowych 
ChAJ i ChAD oraz depresji lekoopornej, wskazując na obowiązujące w Polsce standardy leczenia. 
W przypadku ChAJ stosowane są preparaty hamujące wchłanianie zwrotne neuroprzekaźników, 
w przypadku ChAD stosuje się leki normotymiczne a w farmakoterapii lekoopornej stosowane jest 
jednoczesne podawanie leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych. Doktorantka zestawiła leki 
stosowane w terapii zaburzeń afektywnych podając ich właściwości fizykochemiczne i stosowane 
dawki terapeutyczne. W kolejnym podrozdziale Autorka scharakteryzowała krew oraz włosy, jako 
materiały biologiczne wykorzystywane w monitorowaniu stężenia leków w organizmie pacjentów. 
Autorka zwróciła uwagę na rosnącą rolę analizy włosów, umożliwiającej określenie stężeń 
mikroelementów w organizmie. Kolejny podrozdział części teoretycznej doktorantka poświeciła 
metodom pobierania i przygotowania do analizy próbek krwi, w tym mikroinwazyjnej metodzie 
suchej kropli DBS wraz ze strategią kalkulacyjną opracowaną w 2019 r. przez Zespół Analiz Sądowych 
i Klinicznych Zakładu Chemii Analitycznej UJ w Krakowie. Należy podkreślić, że współautorką 
osiągnięcia była również Pani Magdalena Świądro-Piętoń. Omówione zostały techniki izolacji 
analitów z kart DBS takie jak ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) czy ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami 
lub promieniowaniem mikrofalowym oraz zastosowanie tych technik w analizie toksykologicznej. 
W ostatnim podrozdziale wstępu teoretycznego doktorantka przedstawiła stan wiedzy na temat 
współcześnie wykorzystywanych technik łączonych w analizie materiału biologicznego. Doktorantka 
podała przykłady analiz wykorzystujących techniki łączone DBS-LC-MS i DBS-EC w monitorowaniu 
przebiegu farmakoterapii u pacjentów z padaczką i diagnozie fenyloketonurii. Doktorantka dokonała 
również przeglądu literaturowego dotyczącego izolacji analitów z matrycy biologicznej metodą SPE, 
SPME oraz DLLME.

Podsumowując moją ocenę Części teoretycznej, mogę stwierdzić, że została ona przygotowana 
logicznie i kompletnie, co świadczy o bardzo dobrej znajomości aktualnego stanu wiedzy dotyczącego 
badań metodą suchej kropli krwi DBS, technik separacyjnych połączonych z metodą DBS takich jak 
DBS-LC-MS i DBS- EC, oraz technik izolacji analitów z matrycy biologicznej, zgodnych z zasadami 
zielonej chemii.
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Dobre rozeznanie literaturowe, dobrze uzasadnia celowość podjętych badań wskazuje, że 
Doktorantka jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia prac eksperymentalnych i osiągnięcia 
założonych celów badawczych pracy.

Cel pracy Pani mgr Magdalena Świądro-Piętoń podzieliła na sześć zagadnień poczynając od 
wyboru optymalnej techniki jednoczesnej izolacji z krwi leków należących do różnych grup 
terapeutycznych, poprzez opracowanie mikroinwazyjnej metodologii pobierania krwi połączonej 
z analizą EC-MS, opracowanie metody mikroekstrakcji leków do fazy stacjonarnej, analizę LC-MS, 
analizę biomarkerów zaburzenia nastroju we włosach, diagnozę choroby afektywnej na podstawie 
analizy dyskryminacyjnej włosów oraz walidacji opracowanych metod analitycznych.

W ocenie recenzenta założone cele rozprawy bardzo dobrze wpisują się w najnowsze trendy 
chemii analitycznej i obecne wyzwania, jakie stoją przed farmakoterapią zaburzeń afektywnych. 
Doniesienia literaturowe wskazują, że wielu pacjentów z zaburzeniami nastroju przez wiele lat nie 
zostaje prawidłowo zdiagnozowanych. Uważa się, że brak właściwej reakcji na leczenie jest 
wskaźnikiem pozwalającym na rozróżnienie choroby afektywnej jednobiegunowej i dwubiegunowej. 
Stwierdzono, że nawet co drugi pacjent chory na depresję może cierpieć na CHAD. Uważa się, że 
populacja pacjentów leczonych nieprawidłowo może być bardzo wysoka. Z tego względu podjęta 
przez Doktorantkę próba opracowania nowej metody dyskryminacji ChAJ i ChAD jest niezwykle 
ważna zarówno z punktu widzenia pacjenta jak i terapeuty, ponieważ daje im szansę na prawidłową 
diagnozę i skuteczne leczenie.

W części eksperymentalnej dysertacji doktorantka przedstawiła opis zastosowanych narzędzi 
analitycznych, parametrów walidacyjnych stosowanych metod analitycznych oraz charakterystykę 
materiału biologicznego pobranego od pacjentów i ochotników, przeznaczonego do oznaczania 
analitów we krwi i włosach.

W pierwszym etapie pracy eksperymentalnej mgr Świądro-Piętoń opracowała nową, 
efektywna metodologię wydzielania leków z grupy SNRIs i SNRIs z krwi i oznaczania stężenia metodą 
MAE/LC-MS oraz wyznaczyła parametry walidacyjne stosowanej metody takie jak liniowość, granicę 
wykrywalności LOD, granicę oznaczalności LOQ, precyzję w ciągu dnia i pomiędzy dniami, dokładność 
metody oraz efekt matrycy. Badania metodą DBS/MAE/CE-MS przeprowadzone zostały na próbkach 
modelowych i biologicznych. Doktorantka w oznaczaniu analitów oparła się o kryteria akceptacji 
zalecanych przez Naukową Grupę Roboczą Toksykologii Kryminalistycznej SWGTOX. Zaproponowana 
procedura oznaczania stężenia leków z grupy SNRIs i SNRIs, stanowi innowacyjne podejście do 
wydzielania z kart DBS i rozdzielania analitów należących do różnych grup. Opracowana strategia 
efektywnej techniki ekstrakcji antydepresantów z próbek krwi została opublikowana w Monatshefte 
fur Chemie w 2020 roku, natomiast opracowana nowa metoda analizy leków DBS/MAE/CE-MS 
została opublikowana w Journal of Chromatography B w 2020.

W dalszej części pracy doktorantka opracowała metodę izolacji z matrycy biologicznej 
substancji stosowanych w terapii zaburzeń afektywnych z różnych grup SSRis, TCAs, SNRIs, TeCAs, 
SARIs, NI i Nil przy zastosowaniu techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej DI-SPME oraz 
opracowała metodykę analizy LC-MS otrzymanych analitów. Uzyskane parametry walidacyjne 
opracowanej przez doktorantkę metody wskazują, że mogłaby ona zostać wykorzystana 
w rutynowych badaniach klinicznych do monitorowania stężenia leków podawanych pacjentom
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z depresją. Należy pokreślić, że zaproponowana przez doktorantkę technika izolacji DI-SPME po raz 
pierwszy została zastosowana w badaniach leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych.

W drugim etapie pracy badawczej mgr Świądro-Piętoń podjęła próbę opracowania nowych 
potencjalnych metod oceny wybranych markerów schorzenia ChAD i ChAJ. Ze względu na to, że 
diagnoza tego schorzenia, stawiana jest często tylko na podstawie wywiadu medycznego i obrazu 
klinicznego pacjenta, to podjęta tematyka badań może być bardzo cenna w diagnostyce medycznej, 
bowiem ułatwi wprowadzenie leczenia adekwatnego do choroby. Autorka rozprawy dokonała 
analizy krwi 15 pacjentów poddanych terapii i 15 osób z grupy kontrolnej. Analiza poziomu 
potencjalnych biomarkerów - miedzi i cynku została przeprowadzona przy zastosowaniu ultraczułej 
spektrometrii mas ze wzbudzeniem plazmą indukcyjnie sprężoną z analizatorem TO. (TQ-ICP-MS). 
Niestety, badania nie pokazały jednoznacznie wyraźnego zróżnicowania poziomu miedzi i cynku w 
grupie pacjentów z grupy kontrolnej i badanej. Jednakże doktorantka zauważyła, że poziom cynku 
był wyższy u pacjentów z ChAD niż w grupie kontrolnej. Wyniki analizy zawartości miedzi i cynku we 
krwi dotychczas niestosowaną w takich badaniach metodą metodą TQ-ICP-MS zostały opublikowane 
w Moleculs w 2022 r.

W ostatnim etapie pracy doktorantka kontynuowała poszukiwania szybkiej i nieinwazyjnej 
metod diagnozującej zaburzenia afektywne. Jako materiał badawczy posłużyły pasma włosów 
pacjentów i osób z grupy kontrolnej, które bezpośrednio poddane zostały analizie spektroskopowej 
w podczerwieni z wykorzystaniem techniki odbiciowej ATR na diamencie a wyniki badań analizowała 
wykorzystując narzędzia chemometryczne (Hierarchical Cluster Analysis HCA i Principal Component 
Analysis PCA). Wyniki analizy spektroskopowej włosów nie wskazały jednoznacznie na zróżnicowanie 
struktury włosów osób chory i grupy kontrolnej. Doktorantka zauważyła jedynie niewielkie różnice w 
intensywnościach pasm pochodzących od lipidów. W przyszłości warto kontynuować podjęte 
badania spektroskopowe nad poszukiwaniem markerów we włosach, które mogłyby umożliwić 
zróżnicowanie osób z depresją. Ze względu na to, że zmiany mogą być mało intensywne, dobrze 
byłoby do pomiarów ATR-FTIR zastosować detektor o większej czułości (np. MCT). W części 
doświadczalnej doktorantka nie podała, jaki detektor był zastosowany w jej badaniach.

W mojej ocenie część doświadczalna została zaprojektowana bardzo logicznie, 
przeprowadzona starannie i opisana przejrzyście, umożliwiając dokładne śledzenie eksperymentu. 
Podsumowanie badań i wnioski końcowe są trafne. Wyniki badań uzyskanych przez doktorantkę 
oceniam bardzo wysoko. Za najważniejsze osiągnięcia kandydatki uważam:

Opracowanie nowej metody MAE/LC-MS do izolacji i oznaczania leków z różnych grup SSRis, 
TCAs, SNRIs, TeCAs, SARIs, NI i Nil, stosowanych w leczeniu depresji. Opracowanie warunków 
stosowania metody CE-MS połączonej z metodą suchej kropli DBS przy wykorzystaniu ekstrakcji 
analitów wspomaganej mikrofalami MAE. Osiągnięcia te opublikowane zostały w Monatshefte fur 
Chemie i Journal of Chromatography B w 2020 r.

Opracowanie i walidacja metody DI-SPME/LC-MS do oznaczenia leków stosowanych 
w farmakoterapii zaburzeń afektywnych.

Doktorantka opracowała również warunki oznaczania poziomu miedzi i cynku - biomarkerów 
zaburzeń afektywnych, co w przyszłości, po rozszerzeniu badań, stwarza możliwość zróżnicowania 
chorych na ChAD i ChAJ. Osiągniecie to opublikowane zostało Moleculs w 2022 r.
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Należy zwrócić uwagę, że doktorantka sięgnęła po kolejną technikę analityczna pod kątem 
przydatności do bezpośredniego zróżnicowania choroby afektywnej jednobiegunowej od 
dwubiegunowej. W tym celu połączyła analizę ATR-FTIR włosów z chemometryczną oceną wyników 
dowodząc, że możliwe jest rozróżnienie grupy chorych od osób z grupy kontrolnej.

Po lekturze rozprawy doktorskiej stwierdzam, że Pani mgr Magdalena Świądro-Piętoń w pełni 
zrealizowała postawione sobie cele badań naukowych nakreślone na etapie planowania pracy 
doktorskiej. Doktorantka potrafiła zdefiniować cele badań naukowych, rozwiązać je w oryginalny 
sposób i ocenić uzyskane rezultaty.

W dysertacji, która została zredagowana bardzo starannie znalazło się kilka nieścisłości 
i błędów edytorskich, które poniżej przytaczam:

o Str. 7 w wykazie akronimów rozwiniecie skrótu HPLC zamieniono z HPLC-MS;
o Str. 9 ... w zdaniu ../'porównanie najczęściej stasowanych../', powinno być stosowanych;
© Str. 14 Tabela 1: „F31.4 ChAD -  „epizod ciężki epizod depresyjny bez objawów 

psychotycznych"", zawiera zbędne powtórzenie słowa epizod;
© Str. 21 brak spacji „norepinefrynyidopaminy";
© Str. 29 tytuł podrozdziału zawiera literówkę "Podłożę" powinno być „Podłoże";
© Na stronie 47 i 48 autorka podaje stosunek objętościowy eluentów izopropanokwoda 

z oznaczeniem w nawiasie symbolizującym częstość (v) zamiast V objętość;
© Na stronie 49 autorka podaje, że „Pomiary widm FTIR wykonano stosując spektrofotometr 

Thermo Scientific z wykorzystaniem jednoodbiciowej przystawki wykonanej z diamentu" -  
poprawniej byłoby napisać, „....jednoodbiciowej przystawki ATR z kryształem diamentowym", 
ponieważ kryształ diamentowy jest jedynie niewielkim elementem całej przystawki;

© Str. 59 W tabeli 10 otrzymane stężenia analitów otrzymane metodą MAE/LC-MS wyrażono w 
mg/l -  powinno być w ng/ml (287,5+2,3; 386,3+2,0 ....) zgodnie z pracą w Monatshefte fur 
Chemie z 2022 r. Również opisane w tekście stężenia terapeutyczne powinny być wyrażone w 
ng/ml.

© Str. 59 w sformułowaniu: „Podobne wnioski można zauważyć... „należałoby słowo zauważyć 
zastąpić słowem wyciągnąć;

o Str.60 W podpisie do rysunku 6 jest: „Chromatogramy analizowanych próbek rzeczywistych 
Pk_3 ...Pl<_19 stosując...."- poprawniej byłoby: Chromatogramy analizowanych próbek 
rzeczywistych Pl<_3 ...Pl<_19 otrzymano stosując...;

© Str. 62, 63, 75 - Autorka stosuje błędną nazwę elektroferogram y- zamiast elektroforegramy;
© Str. 63 W sformułowaniu: "Dodatek ACN do HCOOH, mimo że zdecydowanie skraca czas 

analizy (o ok. 5 min.), to nie identyfikuje wszystkich analitów." -  poprawniej byłoby użyć 
sformułowania „...nie rozdziela wszystkich analitów";

© Str. 62 W sformułowaniu: „...ultraczułą techniką spektrometrii masowej sprzężonej z plazmą 
wzbudzaną indukcyjnie z potrójnym analizatorem jonów (TQ ICP-MS)" -  poprawniej byłoby 
użyć sformułowania - ultraczułą techniką spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukcyjnie sprzężonej z potrójnym kwadrupolem (TQ ICP-MS);

© Str. 73 W tabeli 13 otrzymane stężenia analitów otrzymane metodą DBS/MAE/CE-MS 
wyrażono w mg/l -  powinno być w ng/ml (63,3±2,3; ....) zgodnie z pracą w Journal of 
Chromatography B w 2020 r.
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© Str. 99 w zdaniu „Pasmo amidowe III (1301-1229 cm'1)....  jest wynikiem głównie drgań
rozciągających C-H (40%) oraz zginających N-H [30%)” powinno być: jest wynikiem głównie 
drgań rozciągających C-N (40%) oraz zginających N-H (30%) (zgodnie z tabelą 17 ze strony 98);

• Str. 106 Jest ../'stasowanych../' powinno być -  stosowanych;
© Str. 130 Pozycja 2 z listy pozostałych publikacji błędnie podana kolejność autorów pracy 

a w tytule zabrakło słowa „Dried".

Przytoczone uwagi edytorskie nie mają jednak istotnego charakteru i w mojej ocenie dysertacja 
jest napisana logicznie, przejrzyście a szata graficzna jest estetyczna. Uważam, że założone cele pracy 
zostały zrealizowane a rozprawa doktorska zawiera bardzo wartościowy materiał badawczy. 
Doktorantka wykazała się innowacyjnym podejściem do analizy preparatów leczniczych w złożonej 
matrycy oraz bardzo dobrą znajomością technik rozdziałowych, metod statystycznych 
i spektroskopowych. Ponadto doktorantka opracowała procedury analityczne tak, aby były one 
zgodne z zasadami zielonej chemii. Doktorantka może pochwalić się solidnym dorobkiem naukowym 
(sumaryczny IF 16,68), co potwierdza jej duże zaangażowanie na polu nauki.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty stwierdzam, że przedłożona do oceny rozprawa spełnia 
kryteria zwyczajowe i kryteria określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020r. 
poz. 85 z późn. zm.) i wnoszę do Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
o dopuszczenie mgr Magdaleny Świądro-Piętoń do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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