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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
mgr Eweliny Józefczuk

„Rola kinazy sfingozyny 1 w patofizjologii nadciśnienia tętniczego indukowanego angioten-
syną II u myszy”.

Podstawę formalną wykonania recenzji stanowi uchwała Rady Dyscypliny Nauki medyczne 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22.06.2021 r. oraz pismo Przewodniczącego Rady Dys

cypliny Nauki medyczne UJ z dnia 01.07.2021 r.

Obecnie nadciśnienie tętnicze jest uważane za jeden z najistotniejszych problemów zdrowia 

publicznego na świecie. Szacuje się, iż w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 

10 min dorosłych i jest ono jednym z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów. Niekon

trolowane nadciśnienie tętnicze wiąże się z rozwojem powikłań sercowo-naczyniowych, do 

których należy m.in. hipertrofia mięśnia sercowego, która nieleczona może stanowić podłoże 

rozwoju niewydolności serca. Mimo licznych doniesień, podłoże patofizjologiczne nadciśnie

nia tętniczego, w tym szlaki wewnątrz- i międzykomórkowe stanowi nadal przedmiot inten

sywnych badań. Pogłębienie wiedzy w tym zakresie wydaje się kluczowe w celu poprawy 

metod prewencji oraz leczenia nadciśnienia tętniczego oraz jego powikłań.

Praca doktorska mgr Eweliny Józefczuk dotyczy patofizjologicznej roli szlaku sygnałowego 

fosforanu sfingozyny (S1P) oraz kinazy sfingozyny 1 (SPHK1) w rozwoju nadciśnienia tętni

czego oraz hipertrofii mięśnia sercowego. S1P należy do grupy sfingolipidów, które są po

chodnymi aminoalkoholu sfingozyny. S1P powstaje wskutek fosforylacji sfingozyny poprzez 

jej kinazy, w tym SPHK1. Coraz więcej badań doświadczalnych i klinicznych podkreśla klu

czową rolę sfingolipidów w przekaźnictwie sygnałów wewnątrzkomórkowych oraz regulacji 

licznych procesów komórkowych,takich jak proliferacja, dojrzewanie oraz apoptoza. Wyka

zano, iż zaburzenia syntezy oraz przekaźnictwa szlaku S1P mogą brać udział w patogenezie
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nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz dysfunkcji śródbłonka. Praca doktorska mgr Eweliny 

Józefczuk przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat roli szlaku S1P/SPHK1 w patoge

nezie nadciśnienia tętniczego oraz hipertrofii mięśnia sercowego, jak również wskazała na 

potencjalną możliwości farmakoterapii nadciśnienia tętniczego poprzez hamowanie aktywno

ści SPHK1.

Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska stanowi spójny tematycznie cykl trzech prac 

opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych o bardzo wysokim 

współczynniku oddziaływania (łączny IF 23,8). Wszystkie prace są opracowaniami zbioro

wymi, w których Doktorantka jest pierwszym autorem. Istotny udział Doktorantki w przygo

towanie wszystkich publikacji został potwierdzony stosownymi oświadczeniami 

współautorów.

We wprowadzeniu Doktorantka opisała krótko historię badań nad aktywnością biologiczną 

szlaku S1P. Autorka podkreśliła aktualność poruszanego zagadnienia w kontekście niedaw

nego wprowadzenia fmgolimodu (FTY720), leku immunomodulującego, wiążącego się 

z receptorami dla S1P, do farmakoterapii rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsiane

go.

W kolejnej części rozprawy Doktorantka przedstawiła cele rozprawy doktorskiej, do których 

należały:

1) Przegląd literatury dotyczącej roli SPHK1 oraz S1P w kontekście chorób sercowo- 

naczyniowych.

2) Zbadanie efektów farmakologicznego hamowania SPHK1, przy użyciu selektyw

nego inhibitora PF543 na rozwój nadciśnienia tętniczego oraz towarzyszącego mu 

przerostu serca zależnego od angiotensyny II (Ang II).

3) Zbadanie wpływu wyciszania ekspresji SPHK1 na przerost mysich, noworodko

wych kardiomiocytów in vitro.

We włączonej do cyklu pracy poglądowej pt. „Significance o f sphingosine-1 -phosphate in 

cardiovascular physiology and pathology” Doktorantka dokonała podsumowania aktualnej 

wiedzy dotyczącej roli fosforanu sfingozyny w fizjologii i patofizjologii układu sercowo- 

naczyniowego wraz z omówieniem potencjalnych możliwości terapeutycznych modyfikują

cych szlak S1P w wybranych jednostkach chorobowych. Autorka w sposób szczegółowy opi

sała ogólną charakterystykę szlaku S1P oraz jego znaczenie w rozwoju embrionalnym, ho
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meostazie naczyniowej, angiogenezie, czynności śródbłonka oraz kurczliwości kardiomiocy- 

tów. Obszernie omówiona została również rola modyfikacji szlaku S1P w patofizjologii nad

ciśnienia tętniczego, miażdżycy, zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca. Praca zo

stała wzbogacona ilustracjami, które w czytelny sposób przedstawiają szlaki sygnałowe S1P 

w obrębie naczyń i mięśnia sercowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż praca została opubliko

wana w prestiżowym czasopiśmie Pharmacological Research o wysokim współczynniku 

oddziaływania Impact Factor (IF 7,66).

W pierwszej pracy doświadczalnej pt. „Cardiovascular effects o f pharmacological 

targeting o f sphingosine kinase 7” opublikowanej w czasopiśmie Hypertension (IF 10,19) 

Doktorantka zaobserwowała, iż dootrzewnowe podanie selektywnego inhibitora SPHK1 

(PF543) u samców myszy C57BL6/J otrzymujących iniekcję angiotensyny II (Ang II) popra

wia funkcję śródbłonka oraz redukuje nasilenie hipertrofii kardiomiocytów. Zaobserwowano, 

że farmakologiczne hamowanie SPHK1 poprzez podawanie PF543 powoduje obniżoną eks

presję genów będących markerami patologicznego przerostu serca. Analiza histopatologiczna 

udowodniła, że PF543 zapobiega przerostowi kardiomiocytów w sercach myszy 

z nadciśnieniem tętniczym. Doktorantka stwierdziła również, iż PF543 istotnie poprawiał 

zdolność naczyń do rozkurczu zależnego od śródbłonka w odpowiedzi na acetylocholinę, po

mimo braku istotnego efektu farmakologicznego hamowania Sphkl na ciśnienie tętnicze 
krwi.

W drugiej pracy doświadczalnej pt. „Silencing o f sphingosine kinase 1 affects 

maturation pathways in mouse néonatal cardiomyocytes’'’ opublikowanej w czasopiśmie 

International Journal o f Medical Sciences (IF 5,9) Autorka oceniała wpływ wyciszenia 

ekspresji SPHK1 na rozwój hipertrofii mysich kardiomiocytów noworodkowych. 

Doktorantka wykazała, iż zmniejszona ekspresja SPHK1 w kardiomiocytach stymulowanych 

Ang II aktywuje ekspresję genów uczestniczących w szlakach fizjologicznego wzrostu 

kardiomiocytów i hamowania ich proliferacji, metabolizmie oksydacyjnym mitochondriów 

oraz rozwoju aparatu kurczliwego kardiomiocytów. Wykazano ponadto, iż niedobór SPHK1 

aktywował szlaki związane z dojrzewaniem kardiomiocytów niezależnie od działania Ang II. 

Doktorantka podsumowała, iż badanie wskazuje na potencjalną rolę SPHK1 w dojrzewaniu 
kardiomiocytów w okresie pourodzeniowym.

W dalszej części rozprawy Doktorantka przedstawiła następujące wnioski wynikające z cyklu 

prac:
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1. Szlaki, których częścią są SPHK1 oraz S1P regulują procesy istotne dla funkcjo

nowania układu sercowo-naczyniowego.

2. Hamowanie aktywności SPHK1 przy użyciu farmakologicznego inhibitora PF543 

częściowo zapobiega przerostowi lewej komory serca oraz polepsza funkcję 

śródbłonka naczyniowego w nadciśnieniu indukowanym Ang II u myszy.

3. Wyciszenie ekspresji SPHK1 w mysich kardiomiocytach noworodkowych 

aktywuje ścieżki sygnalizacyjne charakterystyczne dla ostatecznego różnicowania 

kardiomiocytów.

W mojej ocenie interesujące dla dalszego rozwoju wiedzy wydawałoby się 

uwzględnienie w przeprowadzanych badaniach również innych elementów szlaku 

sfingolipidów, w tym przede wszystkim ceramidów, które stanowią obecnie intensywnie 

eksplorowany kierunek badań w obszarze kardiologii eksperymentalnej. Po przeanalizowaniu 

przedłożonej mi do recenzji rozprawy doktorskiej nasuwają się trzy kwestie/pytania:

1) Wyjaśnienie wyboru zwierzęcego modelu nadciśnienia tętniczego.

2) Odpowiedź na pytanie czy podobne badania prowadzone były w innych modelach 

eksperymentalnych nadciśnienia tętniczego?

3) W badaniu opisanym w publikacji nr 2 eksperymenty przeprowadzono jedynie na 

samcach myszy C57BL6/J. Czy Doktorantka rozważała włączenie do badania 

również samic? Biorąc pod uwagę istotną rolę żeńskich hormonów płciowych 

w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia tętniczego, 

wykonanie analizy uwzględniającej osobniki żeńskie mogłoby wnieść dodatkowe 

interesujące obserwacje.

4) Pytanie o jednostki chorobowe, w których Doktorantka widziałaby potencjał do 

zastosowania inhibitorów SPHK1.

Po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją uważam, że praca doktorska mgr 

Eweliny Józefczuk stanowi samodzielne rozwiązanie problemu naukowego, a uzyskane 

wyniki posiadają jej potencjał translacyjny. Należy również podkreślić widoczny wkład pracy 

Doktorantki w przeprowadzenie badań oraz analizę otrzymanych wyników.
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Stwierdzam zatem, że przedstawiona rozprawa doktorska pod tytułem „Rola kinazy sfingozy- 

ny 1 w patofizjologii nadciśnienia tętniczego indukowanego angiotensyną II u myszy ” w peł

ni odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych (...) (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

trybu

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (...) (Dz. U. 2016 poz. 

1586).

Wobec powyższego składam do Rady Dyscypliny Nauki medyczne Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wniosek o dopuszczenie mgr Eweliny Józefczuk do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę aktualną tematykę i wysoki poziom przedstawionych badań 

o czym świadczą publikacje o istotnym wskaźniku oddziaływania, wnoszę o wyróżnienie 

ocenianej pracy doktorskiej.

✓ prof. dr hab/>rmed. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
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