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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Durlik-Popińskiej pt. „Charakterystyka przeciwciał 

pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów wiążących lipopolisacharydy Proteus 

mirabiliś” wykonanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Wiesława Kacy

Reumatoidalne zapalenie stawów (RA) jest chorobą stwarzającą wiele problemów ze 
względu na niejasną etiologię, co przekłada się na utrudnioną profilaktykę, diagnostykę i terapię. 
Rozwój choroby jest także złożony, a jednym z czynników uważanych za początkujące chorobę 

są pałeczki Proteus mirabiliś. Praca dotyczy charakterystyki przeciwciał pacjentów, które wiążą 

się z lipopolisacharydem P. mirabiliś pod kątem miana, klasy, siły wiązania, reaktywności 

krzyżowej i zdolności do wiązania dopełniacza w kompleksie z antygenem. Praca jest 
kontynuacją szerokiego programu badań prowadzonych w Zakładzie Mikrobiologii i 

Parazytologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nad bakteriami Proteus mirabiliś, 

rozwiniętych w zespole Profesora Wiesława Kacy. W Zakładzie tym dokonano szeregu ważnych 

obserwacji antygenów lipopolisacharydowych tych bakterii oraz mechanizmów patogenności, 
odpowiedzi immunologicznej i cech biologicznych. Dlatego podjęty przez mgr Katarzynę 
Durlik-Popińską temat pracy doktorskiej, oparty na tym dorobku i solidnym warsztacie 

badawczym, jest ważny z punktu widzenia immunochemicznego i biomedycznego i w pełni 
uzasadniony. Poznanie udziału bakterii P. mirabiliś w etiologii RA i w mechanizmach 
patogenności, ma znaczenie podstawowe i pozwoli także na zastosowania praktyczne tej wiedzy 

w poszukiwaniu celów terapeutycznych. Praca ma typowy układ dla rozprawy doktorskiej, 

zawiera 157 stron maszynopisu, wstęp jest poprzedzony wykazem skrótów, następnie określono 

cel pracy, po czym następuje spis zastosowanych materiałów i metod, opis wyników, ich 
dyskusję, podsumowanie i wnioski oraz spis cytowanego piśmiennictwa. Na końcu podano spis 

tabel i rysunków, streszczenie w języku polskim i angielskim. Praca zawiera 61 rycin, 3 tabele i 
262 pozycje piśmiennictwa. We wstępie do rozprawy autorka omawia reumatologiczne 



zapalenie stawów na tle chorób autoimmunologicznych. Następnie przechodzi do omawiania 

Proteus mirabilis w aspekcie rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, w szczególności 

przedstawia właściwości immunogenne lipopolisacharydu, w tym lipidu A, regionu rdzeniowego 

i regionu łańcucha O-swoistego. Osobny rozdział poświęca strukturze i serologii 
lipopolisacharydu P. mirabilis SI959 (03). Ostatni rozdział tej części rozprawy poświęca 

mimikrze cząsteczkowej lipopolisacharydu i jej wpływowi na rozwój chorób 
autoimmunologicznych. Wszystkie części dobrze napisanego wstępu zmierzają do uzasadnienia 
wyboru tematu, przygotowują czytelnika do śledzenia tekstu całej rozprawy. Autorka podkreśla, 
że pałeczka P. mirabilis jest jednym z mikroorganizmów wiązanych z rozwojem tej choroby. 

Zatem niezwykle interesującym i ważnym pytaniem jest jak P. mirabilis plasuje się wśród 

drobnoustrojów jako ewentualnych czynników sprawczych tej choroby. Celem pracy była 

charakterystyka preparatów LPS i surowic pacjentów chorych na RA i inne choroby 

reumatyczne oraz osób zdrowych, detekcja przeciwciał anty-LPS rozpoznających lizynę w 
łańcuchu węglowodanowym, analiza ich siły wiązania, następnie wydzielenie tych przeciwciał i 

sprawdzenie reakcji krzyżowych z kolagenem i haptenami, wreszcie określenie potencjału 

kompleksów tych przeciwciał z kolagenem do wiązania C3b dopełniacza. Istotnym zadaniem 
była charakterystyka przeciwciał anty-LPS P. mirabilis 03. Odpowiedź na to pytanie 

przybliżyłaby mechanizm z jakim przeciwciała wiążąc się z kolagenem w kompleksy 

doprowadzają do uszkadzania tkanki. Zadanie realizowano stosując bogaty zestaw metod, 
odczynniki, bufory, syntetyczne hapteny, przeciwciała i koniugaty, zestawy testowe do 

oznaczania autoprzeciwciał, surowice chorych z reumatoidalnym zapaleniem starwów (50 
próbek surowic), chorych na 9 innych chorób reumatycznych (25 próbek) i zdrowych dawców 

krwi (50 próbek). Autorka analizowała LPS metodą spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR), 
czynnik reumatoidalny oznaczała w aglutynacji lateksowej, metodą ELISA oznaczała 
przeciwciała przeciwko białkom cytrulinowym, przeciwjądrowym, a przeciwko cytoplazmie 

neutrofili metodą fluorescencyjną. Ponadto używała metod elektroforezy typu SDS-PAGE, 
immunoblotingu, kilka testów immunoenzymatycznych oraz chromatografię powinowactwa i 

wiązanie czynnika C3b dopełniacza przez kompleksy immunologiczne oczyszczonych 
przeciwciał przeciw LPS z kolagenem. Wyniki poddano w sposób wystarczający analizie 

statystycznej. Do badań użyto 5 lipopolisacharydów P. mirabilis, mianowicie S-LPS 03, 026 i 
027 zawierających lizynę, dwa mutanty szorstkie oraz do niektórych testów LPS Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella abortus equi i Serratia marcescens. Preparaty LPS dobrano po analizie 
stopnia zanieczyszczenia białkami i kwasami nukleinowymi metodą ATR-FTIR i w 

elektroforezie SDS-PAGE oraz immunoblotingu. Potwierdzono, że lepsze wyniki uzyskuje się 

oczyszczając LPS w obecności EDTA, także metodą z użyciem proteinazy K. Na uwagę 
zasługują wyniki oznaczania markerów czynnika reumatoidalnego, autoprzeciwciał ANA, 



ANCA i wobec białek cytrulinowych, wszystkie o wyższych wartościach u pacjentw z RA niż z 
innymi chorobami reumatycznymi i zdrowymi. Jednakże nie wykazano zależności między 

obecnością przeciwciał anty-LPS P. mirabilis 03 a poziomem markerów RA. Ale wykazano 
dominującą grupę wykrytych przeciwciał anty-LPS P. mirabilis 03, jako immunoglobuliny IgG. 
Interesujące wyniki uzyskała autorka z analizy reaktywności surowic pacjentów chorych na RA 

z LPS Proteus mirabilis i innymi lipopolisacharydami. Tylko 40 % surowic RA i 50 % surowic 
dawców reagowało z LPS P. mirabilis 03. Względnie dużo surowic reagowało z LPS 5. abortus 

equi i z LPS P. aeruginosa. Wyniki te potwierdzają reaktywność surowic pacjentów z 
endotoksynami różnych drobnoustrojów wskazując na zróżnicowaną etiologię chorób 

reumatoidalnych. Znane jest nosicielstwo Salmonella i związane z tym wytwarzanie przeciwciał, 
tworzenie kompleksów immunologicznych, również u dzieci. Dlatego opisanie przez autorkę 
relacji ilościowych reaktywności surowic pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 

z antygenami kilku różnych rodzajów bakterii uważam za bardzo cenną obserwację. Wykazała 

też, że przeciwciała anty-LPS P. mrabilis znajdują się u zdrowych i z innymi chorobami 

reumatycznymi o zindywidualizowanych mianach, co oznacza, że dodatkowe czynniki wływają 

na rozwój poszczególnych chorób. Wykazała ponadto, że przeciwciała IgG cechują się dużą siłą 
wiązania i reaktywnością krzyżową z glikozylowanym kolagenem typu 1. Wykazano też 

zdolność oczyszczonych przeciwciał do wiązania z C3b w kompleksie z kolagenem wskazując 
na ich potencjał prozapalny, co ma istotne znaczenie medyczne. Dokumentacja wyników jest 

starannie opracowana i nie budzi zastrzeżeń.
Dyskusja jest klarownie napisana, zagadnienia są podzielone na podrozdziały tematyczne. 

Autorka bardzo dobrze przeprowadziła analizę wyników, które były potwierdzane kilkoma 
sposobami. Autorka wyjaśnia, interesująco tłumaczy wyższą zawartość białka, w tym 
przeciwciał w materiale z kolumn powinowactwa z LPS anty-P. mirabilis u pacjentów z RA w 

porównaniu z osobami zdrowymi. Przedstawiona hipoteza potwierdza rolę P. mirabilis w 

etiologii RA, jako nie jedynego, lecz jednego z ważnych czynników. U pacjentów z RA 
wykazano wyższą ilość mniej swoistych przeciwciał wykazujących większą zdolność do 

reaktywności krzyżowej. Autorka zwraca uwagę na powinowactwo, zachłanność, podklasy 

immunoglobulin, wiązanie C3b, specyficzność rozpoznawanych epitopów, jako potencjał 
prozapalny, czynniki istotne w rozwoju choroby, czynniki różnicujące sytuacje u osób zdrowych 
i chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Nie mam uwag krytycznych do pracy, błędy literowe są nieliczne, tytuł jest zgodny z 

treścią pracy. Pod względem formy wszystkie części pracy są bardzo przejrzyście napisane. 

Zauważyłem jedynie kilka drobniejszych nieścisłości, które warto zaznaczyć, mianowicie na 
str.14 , I. 12 wystarczy ...enzymów... bez katalitycznych, na str. 21 i w dalszym teście należy 
ujednolicić nazewnictwo zamiast makromolekuły, biomolekuły (str. 65) po prostu 



makrocząsteczki (s. 24,1. 1 Id), cząsteczki jak w 1. 4 d., na str. 23,1. 9 d. ...źródłem induktorów 

przeciwciał..., s. 25, 1. 6d...grupy fosforanowe..., na str. 26, 1. lód. lepiej: W skład najczęściej 

rozpoznawanych antygenów wchodzą..., na str. 27 1. 12 d. ...przeciwko antygenowi 
zawierającemu syntetyczny hapten. Proszę wyjaśnić dlaczego jako dopełniacz wybrano surowicę 

z RD? Na str. 47 lepiej PBS zamiast roztwór PBS (jak na str. 53), 10 ml metanolu, bez 
stężonego, na str. 50, 1. 2d, mikrocząstek lateksu, na str. 52 zamiast ...celek... lepiej studzienek 
jak na str. 54. Rys 39 nie przedstawia RD jak w podpisie. Na str. 89 1. 4d powinno być ...32% 

należących do pacjentów RA i 30% HD. Rysunek 60 lepiej nadawałby się do części 

metodycznej. Na str. 119 dobrze byłoby odwołać się do rysunków ze wstępu przy opisie 

haptenów. Uwagi powyższe nie umniejszają wartości pracy, ale mogą być pomocne w 
redagowaniu manuskryptu.

W podsumowaniu należy podkreślić, że praca jest wartościowa, badania zostały 

prawidłowo zaplanowane i zrealizowane, praca wnosi oryginalny wkład do wiedzy o etiologii 
reamatoidalnego zapalenia stawów i roli zakażeń Proteus mirabilis w rozwoju tej choroby, 
stanowi podstawę do dalszych badań wpływu endotoksyn na rozwój chorób reamatoidalnych, a 
także nowymi aspektami, w tym interpretacji wyników diagnostycznych, czy nowych celów 

terapeutycznych tych chorób. Autorka uzyskała bardzo dobre wyniki dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych metod i dużego wkładu pracy, co dowodzi bardzo dobrego opanowania warsztatu 

badawczego. Autorka wykazała się znajomością właściwie wykorzystanego piśmiennictwa, na 
uwagę zasługuje bardzo dobre opanowanie metod badań immunochemicznych, 

mikrobiologicznych i biochemicznych.
Uważam, że rozprawa doktorska mgr Katarzyny Durlik-Popińskiej zawiera oryginalny 

materiał doświadczalny, spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). Dlatego wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu 

Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o przyjęcie tej pracy doktorskiej i 
dopuszczenie mgr Katarzyny Durlik-Popińskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Pozwalam sobie również złożyć Wysokiej Radzie wniosek o wyróżnienie tej pracy ze 
względu na dużą wartość merytoryczną i bardzo dobre wykonanie części doświadczalnej oraz 
napisanie całej rozprawy.


