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Recenzja pracy doktorskiej Pani Ewy Bączyńskiej 

 
Rozprawa doktorska Pani Ewy Bączyńskiej pt. "Rola szlaku sygnałowego zależnego od receptora 5-

HT7 w rozwoju zachowań typu depresyjnego u myszy" jest 117-stronicowym manuskryptem 

składającym się z dziewięciu rozdziałów, w których jako główne wyróżnione są: wstęp, hipotezę 

roboczą, materiał i metody, a następnie wyniki, dyskusję i wykaz bibliografii. Wstęp obejmujący 20 

stron zawiera wybór istotnych informacji niezbędnych do zrozumienia hipotezy roboczej, uzyskanych 

wyników i ich znaczenia. W szczególności, przedstawiono koncepcję plastyczności synaptycznej, a 

następnie opisano podstawy strukturalne i mechanizmy molekularne tego procesu. Potencjał 

receptora 5HT7 w modulacji plastyczności synaptycznej jest przedstawiony w kontekście ogólnej 

wiedzy o receptorach serotoninowych oraz danych specyficznych dla receptora 5HT7. Wreszcie, 

przedstawiona jest depresja jako patologia plastyczności synaptycznej po czym potencjalne 

powiązania między receptorem 5HT7 a depresją i synaptyką jest także omówione. W rozdziale tym 

przedstawiono również narzędzia stosowane w badaniach zmian morfologicznych związanych z 

plastycznością synaptyczną oraz zwierzęce modele depresji z podkreśleniem ich zalet i ograniczeń. 

Wszystkie omawiane aspekty poparte są dobrze dobranymi referencjami, które często są artykułami 

oryginalnymi, wskazującymi na doskonałą znajomość tematu przez autora i poszanowanie autorstwa 

początkowych obserwacji. Bardzo cenię sobie syntetyczny charakter tego wstępu, biorąc pod uwagę, 

że opisywana tematyka jest bardzo rozległa. Być może niektóre aspekty wprowadzenia były nawet 

zbyt syntetyczne, gdyż w tej części przydałby się krótki opis różnorodności zaburzeń depresyjnych 

oraz istniejących klasycznych i eksperymentalnych metod leczenia, z których część została 

wykorzystana w eksperymentach przedstawionych w kolejnych rozdziałach. Ponadto, mimo że 

podano ogólne informacje na temat profilu ekspresji receptora 5HT7, brakuje informacji o specyfice 

komórkowej tej ekspresji w układzie nerwowym. Jest to o tyle istotne, że manipulacje lub analizy 

ekspresji lub sygnalizacji receptora 5HT7 nie zawsze uwzględniały potencjalną rolę 5HT7 w 

komórkach nieneuronalnych, z wyjątkiem astrocytów wspomnianych w dyskusji. 

Cel badań zmierzających do zrozumienia zaangażowania receptora 5HT7 w rozwój zachowań 

depresyjnych został jasno sformułowany w kolejnym rozdziale. Dwie hipotezy robocze projektu a w 

tym: 1) istnienie związku przyczynowego upośledzonej sygnalizacji receptora 5HT7 z zachowaniami 
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depresyjnymi u myszy oraz 2) zmiany strukturalne kolców dendrytycznych jako determinanta 

zachowań depresyjnych, zostały również jasno przedstawione, podobnie jak cele szczegółowe.  

Opis materiałów i metod w następnym rozdziale dostarcza szczegółowego i jasnego przeglądu 

imponującego zestawu podejść eksperymentalnych zastosowanych w tej pracy, w tym badań na 

zwierzętach z odpowiednimi zezwoleniami komisji etycznych, metod analiz morfologicznych i 

molekularnych. Wraz z informacją o projekcie eksperymentalnym i analizach statystycznych ta część 

jest wystarczająco szczegółowa i powinna pozwolić na odtworzenie opisanych eksperymentów 

zgodnie z zasadami open data science. 

Uzyskane wyniki potwierdzały hipotezy pracy na różnych poziomach. Tak na przykład, 

farmakologiczne zwiększenie aktywności receptora 5HT7 po systemowym podaniu LP 211, agonisty 

5HT7r, prowadziło do zachowań depresyjnych, w tym zwiększonej nieruchliwości w teście 

podwieszenia za ogon i teście preferencji sacharozy. Odwrotnie, zachowania depresyjne indukowane 

przez chroniczny nieprzewidywalny stres (CUS) zostały wpierw zwalidowane farmakologicznie (za 

pomocą ketaminy) i powiązane ze: 1) zwiększoną sygnalizacją 5HT7r dokumntowanej zwiększoną 

aktywnością MMP9 i CDC42 bez zmiany poziomów ekspresji 5HT7r w hipokampie, 2) zmianami w 

morfologii kolców synaptycznych specyficznego dla CA1 (więcej niedojrzałych kolców) hipokampa 

(nie jest jasne, w którym regionie CA1 były wykonywane analizy). Bardziej dogłębne badania 

morfologiczne ujawniły podobny wpływ CUS na morfologię kolców w dendrytach bazalnych i 

apikalnych. Przyczynowy udział 5HT7r w tych zmianach morfologicznych i ich specyficzny związek z 

zachowaniami depresyjnymi został wykazany przez: a) brak zwiększonej aktywności szlaku 

sygnałowego 5HT7r u myszy odpornych na CUS (rezylient), oraz b) zapobieganie indukcji zachowań 

depresyjnych i zmienionej morfologii kolców (stosunek długość/szerokość) u myszy, u których 

ekspresja 5HT7r została obnizona za pomocą wirusowej ekspresji odpowiedniego shRNA. Ponadto, 

takie zmiany w morfologii kolców nie były obserwowane w innych regionach mózgu (kora 

przedczołowa lub amygadala), co sugeruje, że mogą one być stanowane jako biomarker zachowań 

depresyjnych. Znaczenie tych danych dla depresji klinicznej zostało zasugerowane na podstawie 

analiz próbek hipokampa uzyskanych od ofiar samobójstwa, które wskazywały na zwiększoną 

ekspresję MMP9, uważaną za dostępny marker zwiększonej aktywności 5HT7r. Jest to bardzo 

kompletne badanie dostarczające przekonujących dowodów, że zwiększona aktywność 5HT7r w 

hipokampie w odpowiedzi na stres prowadzi do zmian morfologicznych w kolcach synaptycznych 

regionu CA1 i zachowania typu depresji. Praca ta skorzystałoby jednak z bardziej systematycznego 

stosowania tej samej behawioralnej i molekularnej baterii testów do odczytu zachowań depresyjnych 

lub zmian morfologicznych w różnych podejściach eksperymentalnych. Na przykład, dowodem na 

zaangażowanie aktywności MMP9 w pro-depresyjny efekt antagonisty 5HT7r był brak zwiększonej 

niruchliwości w TST u myszy MMP9K KO po leczeniu LP211. Być może bardziej odpowiedni byłby FST, 

który był używany do oceny rozpaczy (despair) we wszystkich pozostałych modelach. Dlaczego test 

preferencji sacharozy nie został wykonany lub pokazany u myszy MMP9 KO po traktowaniu LP211 ? Z 

kolei wykazanie antydepresyjnej aktywności 5HT7r shRNA w modelu CUS opiera się na preferencji 

sacharozy i brak tu danych z FST. Podczas gdy 5HT7r-zależna aktywacja CDC42 jest proponowana jako 
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podłoże zmian morfologicznych w kolcach synaptycznych, nie jest jasne, jaki jest wynik aktywacji 

5HT7r na sygnalizację RhoA (wspomnianą we wstępie), jako że jej wpływ na morfologię kolców może 

być przeciwny do CDC42. Doceniłem też informacje o zmianach gęstości kolców i ich specyfice 

regionalnej. Jest to parameter często używany jako odczyt efektów stresu w różnych badaniach. 

Intrygujący jest wzrost kolców w DG przy jednoczesnym ich spadku w regionie CA1. Próba 

całościowego spojrzenia na to, jak takie zmiany w morfologii dendrytów i synaps w różnych częściach 

hipokampa mogą wpływać na komunikację synaptyczną i ogólne funkcjonowanie hipokampa w 

depresji, byłoby dużym atutem w dyskusji. Interesujące byłoby również lepsze umiejscowienie 

prezentowanych wyników w kontekście kortykosteroidowej hipotezy depresji, która została 

przedstawiona jako dominująca. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja jest bardzo dobra i pokazuje 

ponownie rozległą wiedzę na tematy związane z depresją, sygnalizacją synaptyczną, sygnalizacją 

5HT7r i MMP9. Ujawnia również i omawia wyniki z kilku artykułów, których współautorem jest 

kandydat, co również dokumentuje dużą ilosć włożonej pracy i bardzo duże zaangażowanie 

kandydatki w badania.  

Praca ta podkreśla ważną rolę 5HT7r w rozwoju zachowań depresyjnych i wskazuje na potencjalne 

nowe cele terapeutyczne, jak również biomarkery zachowań depresyjnych u myszy. Ta rozprawa 

doktorska spełnia warunki okreslone w art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630). Rekomenduję tę pracę do wyróżnienia. 
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