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1.

Wartość naukowa rozprawy
a. Oryginalność badań (25-200 słów):

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska została przygotowana w formie spójnego
tematycznie zbioru artykułów, składającego się z trzech oryginalnych publikacji, we wszystkich
Kandydat jest pierwszym autorem. Badania dotyczą aktualnej tematyki analizy mechanizmów
zaangażowanych w powstawanie choroby Parkinsona, która jest neurozwyrodnieniowym
schorzeniem układu nerwowego o nadal niezupełnie wyjaśnionej etiologii. Badania
przeprowadzono przy użyciu modeli genetycznych i w rotenonowym modelu sporadycznej formy
choroby Parkinsona u muszki owocowej Drosophila melanogaster. Sam model muszki owocowej
jest wykorzystywany od wielu lat z dużym sukcesem w badaniach prowadzonych w zespole
kierowanym przez prof. Elżbietę Pyzę – promotora rozprawy, w Zakładzie Biologii i Obrazowania
Komórki Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych. Natomiast modele genetyczne, które
wykorzystano w badaniach przeprowadzonych przez Doktoranta zostały wprowadzone do badań
naukowych na świecie stosunkowo niedawno. Rozprawa doktorska zawiera wyniki oryginalnych
badań, które miały na celu poznanie roli dwóch ligaz mitochondrialnych MUL1 i PARKIN w rozwoju
choroby Parkinsona, charakterystykę powiązania tego schorzenia z zaburzeniami zegara
okołodobowego oraz odpowiedź na pytanie o ewentualne protekcyjne działanie badanych ligaz na
indukowane rotenonem zmiany degeneracyjne neuronów. Wyniki zawarte w dysertacji stanowią

oryginalny wkład naukowy i są cennym dodatkiem w procesie wyjaśniania patogenezy choroby
Parkinsona.

b. Wartość naukowa rozdziałów/artykułów (25-200 słów):

Trzy prace stanowiące podstawę ocenianej rozprawy doktorskiej ukazały się w naukowych
czasopismach o międzynarodowym zasięgu, które są wykazane na liście czasopism MNiSzW wraz z
przypisaną im punktacją. Są to czasopisma: (1) BMC Neurosci. współczynnik wpływu IF=2.665 i 70
pkt. MNiSzW; (2) Front Neurosci., IF=3.656 i 100 pkt.; (3) Acta Neurobiol. Exp. IF=1.286 i 70 pkt. W
pierwszej z prac jako modelu użyto szczepy D. melanogaster ze zmutowanymi genami kodującymi
mitochondrialne ligazy, mul1 oraz park. Stwierdzono, że taka mutacja wpływała na rytm
okołodobowy, skutkowała zmianami ekspresji genów związanych z zegarem oraz spowodowała
wzrost poziomu reaktywnych form tlenu przy równoczesnym spadku poziomu enzymu
antyoksydacyjnego, dysmutazy SOD1. Z kolei w drugiej publikacji wykazano, że wywołana
doświadczalnie nad-ekspresja genów kodujących ligazy mitochondrialne ma działanie protekcyjne
dla neuronów, hamuje degenerację neuronów dopaminowych wywołaną rotenonem i przywraca
prawidłową autofagię i apoptozę. W trzecim artykule opisano wyniki badań wykonanych w
modelu D. melanogaster z wyciszonym genem kodującym białko enzymatyczne PINK1 i pokazano,
że obniżony poziom tej kinazy skutkuje zmianami w zachowaniu muszek (obniżona ruchliwość i
wydłużony czas snu) oraz prowadzi do zmian ilości białek zaangażowanych w transmisję
synaptyczną. Wszystkie 3 artykuły są wartościowymi opracowaniami, tworzą oryginalny, dobrze
zaprojektowany cykl badań wskazujący na niezwykłą użyteczność zastosowanych w dysertacji
modeli choroby Parkinsona opartych o D. melanogaster.

2.

Wartość merytoryczna rozprawy
(umiejętność wprowadzenia w tematykę badawczą i jasność sformułowanych hipotez badawczych,
dobór metod badawczych i narzędzi statystycznych do analizy danych, sposób przedstawienia
wyników, krytyczna analiza wyników i umiejętność ich interpretacji na tle literatury przedmiotu,
jasność i poprawność wniosków) (25-200 słów):

W mojej opinii rozprawa zasługuje na wysoką ocenę pod względem merytorycznym. Doktorant
umiejętnie wprowadził czytelnika w tematykę badawczą, a wszystkie potrzebne informacje
zawarto w pierwszym rozdziale dysertacji zatytułowanym „Wprowadzenie”. Techniki badawcze
zostały opisane obszernie w 3 opublikowanych wcześniej artykułach. Na ich podstawie można
stwierdzić że Kandydat opanował różnorodny i nowoczesny warsztat badawczy, w tym metody
immunohistochemiczne, techniki Western blot i qPCR, transmisyjną mikroskopię elektronową oraz
analizę behawioru D. melanogaster, a także umiejętnie posługuje się narzędziami statystycznymi
do analizy uzyskanych danych. Sposób przedstawienia wyników i krytyczna ich analiza podlegały
już ocenie przez recenzentów czasopism w których zostały opublikowane 3 artykuły będące

podstawą rozprawy. Tym niemniej, na podstawie kolejnych rozdziałów dysertacji (Dyskusja i
Wnioski) można stwierdzić, i pragnę to podkreślić, że Doktorant potrafi krytycznie analizować i
umiejętnie interpretować swoje wyniki, dyskutować je na tle bogato cytowanego piśmiennictwa
oraz poprawnie formułować wnioski.
3.

Poprawność redakcyjna rozprawy
(układ pracy, jasność stylu, szata graficzna itp.) (25-200 słów):

Dysertacja została poprawnie skonstruowana i w oparciu o zalecenia Rady Wydziału Biologii UJ
uwzględnia wszystkie wymagane elementy rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie zbioru
artykułów. Zawiera streszczenia w języku polskim i angielskim, Wstęp – wprowadzenie do tematyki
obejmujące 8 stron, w tym zadania badawcze oraz jasno sformułowane cele, które zamieszczono
w postaci osobnego podrozdziału. Dołączono 3 opublikowane artykuły naukowe oraz oświadczenia
współautorów o indywidualnym procentowym wkładzie w każdą publikację. W rozdziale Dyskusji
obejmującej 7 stron maszynopisu Kandydat umiejętnie dyskutuje uzyskane wyniki, na tle bogato
cytowanego piśmiennictwa zamieszczonego w rozdziale przy końcu rozprawy i obejmującego
(ponad 100 pozycji). Ponadto, Autor umieścił w rozprawie Wykaz skrótów, co zdecydowanie
ułatwia czytanie rozprawy. Na podstawie uzyskanych rezultatów Autor sformułował wnioski i
zamieścił je jako osobny rozdział.
4.

Uwagi krytyczne

a) Niekonsekwencja w stosowaniu skrótów w treści rozprawy (naprzemiennie PD / choroba
Parkinsona)
b) Niepoprawne określenie mechanizmu działania lewodopy, jako „zwiększającą metabolizm
dopaminy” (str. 16. ). Ogólnie, akapit dotyczący leków stosowanych w objawowej terapii choroby
Parkinsona (str. 16) został potraktowany zbyt powierzchownie i bardzo skrótowo i nie znalazłam
tutaj nawiązania do badań w modelu D. melanogaster.
c) W wielu miejscach rozprawy Autor stosuje tzw. skróty myślowe, np. str. 18, „…autosomalna
recesywna choroba Parkinsona..”, to określenie powinno być sformułowane jako „…autosomalna
recesywna forma / postać choroby Parkinsona..”, ponieważ w sposób autosomalny recesywny
dziedziczony jest zmutowany gen parkiny odpowiedzialny za wystąpienie choroby Parkinsona i
takie określenie odnosi się do tego właśnie genu.
d) Szkoda że Autor nie pokusił się o graficzne przedstawienie funkcjonalnych powiązań pomiędzy
białkami PINK1/PARKIN i MUL1, które analizował w swojej pracy doktorskiej. W pracy nie
zamieszczono żadnego schematu, który dodatkowo ułatwiałby śledzenie wzajemnych powiązań
pomiędzy białkami, chociaż zostały one odpowiednio opisane w tekście rozprawy.

5.

Ocena końcowa (uzasadnienie 25-200 słów):

Oceniana rozprawa doktorska zawiera interesujące wyniki, które noszą cechy odkryć naukowych.
Rozprawa wskazuje na duże oczytanie Doktoranta w temacie, umiejętność interpretacji
skomplikowanych wyników i niewątpliwie wnosi nowe elementy do nauki. Pragnę wyraźnie
zaznaczyć, że nieliczne krytyczne uwagi zawarte w recenzji nie wpływają na moją wysoką ocenę
całości dysertacji przedłożonej mi do recenzji.
Ja, niżej podpisana stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska mgr Bartosza Doktóra spełnia warunki
określone w art. 13.1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 595 z późn. zmianami) i wnioskuję do Rady Wydziału
Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o dopuszczenie mgr Bartosza Doktóra do dalszych
etapów przewodu doktorskiego.
TAK/NIE

Ja, niżej podpisany wnioskuję o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
Uzasadnienie wniosku (25-200 słów)
TAK/NIE
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