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Recenzja pracy doktorskiej mgr Karoliny Sapo
polimerow
kwasu sjalowego W modulowaniu właściwości
błon
,,Rola
modelowych'n
Promotor pracy: prof. dr hab. Teresa Janas

W

swojej rozprawie doktorskiej mgr Karolina Sapon zĄęła się badaniem

oddziaływania polimerÓw kwasu sjaIowego

z

lipidowymi błonami modelowymi. Jako

głowny cel podjętych badan postawiła sobie wyjaśnienie roli stan u fizycznego lipidow

w tych oddziaływaniach. Nie ma zbyt wielu prac dotyczących oddziaływan polimerow

kwasu sjalowego z błonami w |iteraturze światowej,choc istnieje obszerna literatura
dotycząca funkcji, jakie pełnią te polimery W komorce.

W

szczegÓlności brak jest

badan wyjaŚniających, w jaki sposob, i czy w ogole, faza, w jakiej znajdują się lipidy,
wpływa na charakter tych oddziaływan.

Tematyka rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sapon jest kontynu acją podjętych

wcześniej przez Promotora rozprawy _ prof.

dr hab. Teresę Janas -

badan

oddziaływan polimerow kwasow sjalowych z błonami, ktore zostały przez Doktorantkę
poszerzone o oddziaływania tych polimerow z błonami modelowymi znajdującymi się
W

roznych fazach uporządkowania, a w szczegolnoŚci w fazie ciekło_uporządkowanej.

Praca ma układ klasyczny. CzęśÓ teoretyczna rozprawy to ponad 40 stron tekstu

z dwoch częŚci, napisanego bardzo interesująco i ze
znawstwem tematu, W ktorym W częścipienruszej Doktorantka omawia bardzo
składającego się w zasadzie

I

szczegołowo budowę i funkcje biologiczne i medyczne polimerow kwasÓw sjalowych,
a w drugiej charakteryzuje błony biologiczne i omawia ich parametry biofizyczne, m.in.

te, ktore były badane W pracy doktorskiej. Z racji tematyki doktoratu, szczegolne
miejsce w tym opisie zajmują lipidy błonowe i struktury przez nie tworzone' Wydaje mi
się, ze ta częśÓ rozprawy powinna zostać opr'acowana i opublikowana w postaci pracy
przeglądowej.

W

kolejnym rozdziale Doktorantka opisuje własne badania, następnie omawia

uzyskane wyniki i przeprowadza dyskusję konfrontując swoje wyniki z wynikami innych
autorow pracujących nad podobnymi zagadnieniami.

W częścimetodycznej pracy Doktorantka szczegołowo opisała stosowane materiaŁy

i uzyte

metody pomiarowe wyjaśniając podstawy fizyczne uzasadniające

ich

zastosowanie. W tej częścibrakuje mi informacji o tym, jakie było Źrodło pochodzenia
polimerow kwasÓw sjalowych. Doktorantka pisze bowiem (str. 54)'.,,W celu usunięcia
ewentualnych cząsteczek lipidow pozostałych po procesie ekstrakcji polySia

z

błon

komÓrek bakteryjnych, sproszkowany polySia ogrzewałam...''. Nie wynika z tego, czy
tę ekstrakcję z błon bakterii Doktorantka wykonywała sama. Prosiłabym o wyjaśnienie
tej kwestii.

Doktorantka zrealizowała swoje zamierzenia badawcze stosując kilka technik

pomiarowych: fluorescencyjnych

w tym

spektroskopii fluorescencyjnej z

przeniesieniem energii (FRET) -, elektroforetycznych i mikroskopowych (mikroskopia

W pierwszym etapie, przygotowując pęcherzyki lipidowe zbudowane z
roŻnych rodzajow lipidow (DOPC, DPPC, DOPC + sfingomielina + cholesterol)
znakując je znacznikami fluorescencyjnymi Iokującymi się W roznych obszarach

konfokalna).

i

dwuwarstwy i mających cechy akceptora (LissRH-PE, Nile Red lub CTB-AlexaFluor)
bądŻ donora (Pacific BIue) , zbadała wpływ stanu uporządkowania lipidow błonowych

na proces

wiązania przez błony polimerÓw kwasu sjalowego znakowanych

znacznikiem fluorescencyjnym o charakterze donora bądŻ akceptora (sonda YoYo-1).
Stwierdziła, ze polimery kwasow sjalowych wiązą Się do błon lipidowych bez względu

na fazę fizyczną, w jakiej znajdują się lipidy, ale wraz Ze wzrostem uporządkowania
lipidow ' rośniepowinowactwo

tych polimerow do

błon

. oznacza to, Że stan

uporządkowania dwuwarstwy ma istotne znaczenie W procesie wiązania polimerow

kwasu sjalowego do błony. Doktorantka zbadała teŻ wpływ jonow wapnia na ten
proces stwierdzając, ze obecnoścjonow wapnia zwiększa powinowactwo polySia do

błon lipidowych, szczegolnie jeŚli znajdują się one W fazie zelowej

i

ciekło-

uporządkowanej.
Ż

oprocz badania wiązania polimerow kwasÓw sjalowych do dwuwarstw lipidowych,
Doktorantka zbadała, wykorzystując właŚciwoŚci optyczne sondy

RH

421

(elektrochromizm), jaki wpływ mają poIimery kwasu sjalowego na potencjał dipolowy

dwuwarstwy lipidowej zna1dującej

się W trzech fazach uporządkowania

!ipidow.

Stwierdziła, ze polySia zmniejszają potencjał'dipolowy dwuwarstwy, W SzczegÓInoŚci
tej znajdującej się w stanie Żelu lub ciekło-uporządkowanym.

Kolejnym etapem były badania przejŚcfazowych zel-ciekły kryształ lipidu DPPC

z

wyznaczeniem entalpii tego przejŚcia

i

zbadaniem wpływu kwasow sjalowych

i

polimerÓw kwasow sjalowych na to przejścieoraz badanie przejścia, i wpływu polySia
na to przejŚcie, mieszaniny Iipidow DPPE:DPPS

zfazy lamelarnej do odwroconej fazy

heksagonalnej. Doktorantka stwierdziła, Że polimery kwasow sjalowych ułatwiają

przejście fazowe zel-ciekły kryształ lipidu DPPc poprzez obnizenie entalpii tego
przejscia, co moze mieĆ istotne znaczenie w procesach regulacji funkcjonowania błon'

PolySia ułatwiałyrowniez przejście fazowe mieszaniny

lipid

ow z fazy lamelarnej do

odwroconej heksagonalnej, Co przyspieszało teŻ fuąę liposomow. Efekt ten moze
mieć istotne znaczenie dla procesÓw endo- i egzocytozy komorkowej.

To tylko niektore przytoczone przeze mnie wyniki uzyskane przez Doktorantkę.
ZostaĘ one przedyskutowane na ponad dziesięciu stronach, świadcząc o głębokiej
znajomości problemow, ktorych dotyczyła rozprawa doktorska' Doktorantka
szczegołowo przeanalizowała uzyskane W pracy wyniki konfrontując je z wynikami
uzyskanymi wczeŚniej przez Promotora pracy i z doniesieniami innych autorÓw.
Sprobowała teŻ dac odpowiedŹ na pytanie, jak zaobserwowane zmiany parametrÓw
biofizycznych błony, dokonujące się pod wpływem polimerow kwasÓw sjalowych mogą
wpływac na stan funkcjonalny błony komorkowej i na funkcje komorki w ogole'

Mam pewne zastrzeŻenia, co do sformułowania wnioskow koncowych, ktore Wg
mnie są raczej podsumowaniem uzyskanych W pracy wynikow i proszę, Żeby
Doktorantka sprobowała podczas obrony sformułowaÓ jeden-dwa najwazniejsze
wnioski, jakie płyną z Jej badan.

Praca jest starannie opracowana od względem edytorskim, jednakze Doktorantka

nie ustrzegła się dosyc licznych drobnych błędow, tzw. literowek

i

kilku niezbyt

poprawnych stylistycznie sformułowan. Nie sądzę, aby było wskazane Wymienianle ich

w tym miejscu, bowiem nie mają wpływu na moją wysoką ocenę rozprawy. Co do
drobnych usterek W nazewnictwie Wspomnę jedynie, Że piszemy ,,akry!oamid'' nie
,,akrylamid"

i

angielskie banrunikow ,,Nile Red'' i

a nie

,,fosfatydyloetanolamina". Nazwy
,,Pacific Blue'' teŻ mogłyby byÓ zastąpione prze:

,,fosfatydyloetanoloamina"

nazwy polskie ,,Czenruien Nilu''

i

,,Błękit Pacyfiku'''

W

,,Podziękowaniach''

dziękowałabym tez Prof. dr hab. Tadeuszowi Janasowi, a nie Tadeuszowi Janas.

, Że praca

spełnia wszystkie wymagania stawiane
rozprawom naukowym na stopien naukowy doktora , zwracam więc się do Rady
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu opolskiego z prośbąo jej
Podsumowując uwazam

przyjęcie idopuszczenie mgr Karoliny Sapon do dalszych etapow przewodu
doktorskiego. Jednocześnie wnioskuję o wyrożnienie rozprawy.
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