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Recenzja

rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Sylwii Durlik-Popińskiej 

pt. „Charakterystyka przeciwciał pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

więżących lipopolisacharydy Proteus mirabilis"'

Praca doktorska Pani mgr Katarzyny Durlik-Popińskiej została wykonana 

pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Wiesława Kacy w Zakładzie Mikrobiologii i Parazytologii 

Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, promotorem pomocniczym 

była Pani dr Paulina Żarnowiec. W kolejnych rozdziałach rozprawy mieści się spis 

dotychczasowych osiągnięć naukowych Doktorantki, a także wstęp teoretyczny, hipoteza 

badawcza wraz z celem i uzasadnieniem podjęcia badań, opis stosowanych materiałów i metod, 

uzyskane wyniki i ich dyskusja, podsumowanie i wnioski wynikające z pracy, a także wykaz 

cytowanych publikacji, prezentowanych tabel, rycin, skrótów i oznaczeń oraz streszczenie 

w języku polskim i angielskim. Układ pracy jest więc charakterystyczny dla 

eksperymentalnych rozpraw doktorskich.

We „Wstępie” Autorka rozprawy wprowadza czytelnika w zagadnienia związane 

z chorobami autoimmunologicznymi, a wśród nich z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

(RA). Jak pisze, choroba ta, polegająca na dysfunkcji stawów związanej ze stanem zapalnym 

tkanki łącznej, zaburzeniach działania układu immunologicznego i produkcji autoagresywnych 

limfocytów i przeciwciał, dotyka ok. 1% ludzi na świecie, jest więc znaczącym zagrożeniem 

dla zdrowia publicznego, zwłaszcza wśród kobiet w starszym wieku. Etiologia choroby nie jest 
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całkowicie poznana. Doktorantka przedstawia różne możliwe przyczyny tego schorzenia, 

wśród nich cywilizacyjne i infekcje niektórymi drobnoustrojami, w tym Proteus mirabilis. 

Przytacza szereg prac eksperymentalnych, które wskazują na zwiększoną częstość infekcji tymi 

pałeczkami u osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów w porównaniu z osobami 

niedotkniętymi tą chorobą. Wskazuje na podobieństwo budowy fragmentów bakteryjnej ureazy 

i hemolizyny HpmA oraz określonych sekwencji ludzkich białek - kolagenu typu XI 

i antygenów zgodności tkankowej. Może to być przyczyną produkcji autoprzeci wciął, 

rozpoznających wspólne epitopy we własnych tkankach podczas infekcji pałeczkami 

P. mirabilis. Wykazano również, że w surowicach pacjentów dotkniętych RA odnotowuje się 

zwiększone poziomy przeciwciał swoistych dla niektórych typów antygenu O tych bakterii. 

Należy do nich serotyp 03 - jeden z bardziej rozpowszechnionych wśród szczepów klinicznych 

opisywanego gatunku. Obecność w tym antygenie dwuskładnikowego epitopu Lys-GalA może 

wzbudzać wytwarzanie autoprzeciwciął, rozpoznających również epitopy lizynowe np. 

na powierzchni kolagenu typu I. Hipoteza ta jest podstawą rozprawy doktorskiej Pani mgr 

Katarzyny Durlik-Popińskiej. We „Wstępie” Autorka omawia zatem budowę lipopolisacharydu 

(LPS) bakterii Gram-ujemnych, zwracając uwagę na immunogenność poszczególnych jego 

części składowych, a następnie szczegółowo opisuje LPS P. mirabilis 03, dobrze uzasadniając 

założone cele pracy. Niestety Doktorantka nie poświęca uwagi charakterystycznym cechom 

budowy czy funkcji LPS bakterii z rodzaju Proteus, nie wykazuje jego odmienności 

w porównaniu z innymi bakteriami, co moim zdaniem byłoby tu bardzo ważne i wartościowe. 

Dlatego uprzejmie proszę o dokonanie takiego porównania, wypunktowanie głównych różnic 

i wyjaśnienie jakie znaczenie ma charakterystyczna obecność arabinozaminy w lipidzie A 

i rdzeniu LPS Proteus. Zamieszczam poniżej moje pozostałe, drobne uwagi ogólne i odnoszące 

się do części teoretycznej pracy:

• Nie przytoczono w tekście prac [76] i [77],

• „Głównym źródłem przeciwciał przeciwko cząsteczce LPS w organizmie człowieka jest 

mikroflora jelitowa oraz ostre i przewlekłe infekcje bakteryjne.” - to błąd spowodowany 

prawdopodobnie skrótem myślowym - mikroflora i infekcje są źródłem LPS, czyli 

przyczyną powstawania przeciwciał.

• „dwuniciowe DNA” - raczej używa się rodzaju męskiego (dwuniciowy DNA).

• „Escherichii coli” ryc. 7 str. 26 - nazw łacińskich nie odmienia się (należałoby odmienić wg 

deklinacji łacińskiej).
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• Pojedyncze cukry składowe rdzenia LPS nie są raczej antygenami (str. 26), ale składnikami 

epitopów, czasem z rolą immunodominującą.

• Pałeczki jelitowe cechujące się obecnością ECA w błonie zewnętrznej i należące niegdyś 

do wspólnej obszernej rodziny Enterobacteriaceae, od 2016 r. zaliczone są do wspólnego 

rzędu Enterobacterales, podzielonego na siedem nowych rodzin, wśród których znajdziemy 

rodzinę Enterobacteriaceae, jednak nie obejmuje ona rodzaju Proteus (należy on obecnie 

do rodziny Morganellaceae) (str. 27, 28, 31).

• ECA raczej nie powinien być traktowany jako ”element regionu rdzeniowego” LPS (str. 27, 

33) - to odrębny sacharyd, który może być przyłączony np. do rdzenia LPS.

• „region OPS determinuje przynależność serologiczną szczepu bakteryjnego oraz pełni rolę 

antygenu powierzchniowego, stąd często jest nazywany antygenem O” (str. 29) - dlaczego 

O?

• Budowa chemiczna LPS nie może być „produkowana przez szczep” (str. 31).

• LPS zwiększa oporność bakterii (nie „odporność” - str. 37).

• Numery cytowanych pozycji literaturowych umieszczać się powinno przed kropką kończącą 

zdanie, do którego się odnoszą, umieszczanie ich po kropce sprawia, że łączą się one 

bez uzasadnienia z kolejnym zdaniem.

• Zauważone błędy interpunkcyjne, ortograficzne i braki w wykazie skrótów zaznaczono 

w egzemplarzu pracy i przekazano Doktorantce.

„Materiały i metody” są dokładnie opisane i wzbogacone o schematy, dobrze ilustrujące 

tok badań i sposób wykonania poszczególnych odczynów. Nie jest dla mnie jasne dlaczego 

Doktorantka wybrała do badań LPS P. mirabilis 027 (zawierający lizynę przyłączoną do kwasu 

glukuronowego), a nie 028, o którym pisała we „Wstępie” i który zawiera ten sam epitop co 

03 i 026 (lizyna przyłączona do kwasu galakturonowego). Czy Doktorantka sama 

otrzymywała analizowane preparaty LPS P. mirabilisl W jaki sposób były oczyszczane? Jaką 

metodą otrzymywane były surowice królicze? Skoro zawierały przeciwciała rozpoznające 

różne epitopy części rdzeniowej i O-swoistej LPS, czy można je uznać za monowalentne? 

W ELISA po adsorpcji powinna być uwzględniona kontrola skuteczności adsorpcji, czyli 

reakcja surowicy adsorbowanej danym antygenem, a tym antygenem. Zabrakło też w opisie 

metody zdefiniowania „tła”. Inkubacje raczej wymagają mieszania niż prowadzenia 

„na wytrząsarce”, płytki zawierają studzienki, nie „dołki”. Wszystkie testy ELISA (łącznie 
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z wykrywaniem przeciwciał anty cy truł ino wy ch i przeciwjądrowych) dobrze byłoby umieścić 

w rozdziale 3.2.9. „Testy immunoenzymatyczne”.

Rozdział „Wyniki” podzielony jest na główne części, odnoszące się do badań 

jakościowych wykorzystywanych w pracy preparatów LPS i króliczych surowic 

odpornościowych, a także jakościowych i ilościowych badań reaktywności analizowanych 

surowic osób chorych na RA w odniesieniu do surowic osób cierpiących na inne choroby 

autoimmunologiczne i zdrowych dawców. Nie w każdym etapie Doktorantka analizuje tę samą 

liczbę surowic i wskazane byłyby tu czytelne odniesienia tych grup badawczych względem 

siebie. Szeroki panel zastosowanych metod analitycznych i serologicznych, adekwatnych 

do realizowanego tematu, a także metod statystycznych, pozwolił na możliwie wszechstronne 

zgłębienie badanych zagadnień, zwłaszcza w kontekście znaczenia przeciwciał klasy IgG, 

rozpoznających antygen P. mirabilis 03. Krzyżowa reaktywność tych immunoglobulin 

z dużym zestawem testowanych antygenów i haptenów zdaje się być wyraźniejsza w grupie 

osób chorych na RA, nie zawsze jednak w sposób istotny statystycznie. Poszukiwania korelacji 

uzyskiwanych wyników w różnych konfiguracjach również nie przyniosły jednoznacznego 

potwierdzenia postawionej hipotezy. Doktorantka konsekwentnie i logicznie omawia wszystkie 

te uzyskane rezultaty, co znajduje odzwierciedlenie także w późniejszej „Dyskusji”.

Poniżej przedstawiam moje uwagi i pytania do tej części pracy:

• W rozdziale poświęconym analizie wykorzystywanych preparatów LPS P. mirabilis metodą 

spektroskopii w podczerwieni (ARF-FTIR) Autorka podaje w tekście zakresy absorbancji, 

odpowiadające stopniowi zanieczyszczenia białkowego preparatów 03 (1540 cm'1) inne niż 

widoczne na ryc. 25 oraz zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi preparatów 03 (tu 

podano też niewłaściwe liczby falowe), R45 i suchej masy bakteryjnej inne niż na ryc. 26.

• Brak widocznej szybko migrującej frakcji cząsteczek LPS złożonych z regionu rdzeniowego 

i lipidu A, barwionych srebrem (na ryc. 27), może być efektem zbyt długo prowadzonego 

rozdziału i migracji tej najszybciej przemieszczającej się frakcji z żelu do buforu, gdyż 

na kolejnych rycinach LPS kontrolny zawiera tę frakcję.

• W podpisie ryc. 29 nieadekwatne numery prób; w podpisie ryc. 39 wymienieni są pacjenci 

RD (brak na rycinie).

• Przyznam, że jakość immunoblotów nie jest zbyt dobra zwłaszcza na ryc. 31 i 32, co utrudnia 

trochę interpretację wyników. Nie jest jasne z jakiego powodu do badań techniką Western
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blotting surowic osób chorych na RA włączono LPS Pseudomonas aeruginosa i Serratia 

marcescens.

• Odnośnie rozdziału elektroforetycznego LPS czy jego transferu na błonę nie używałabym 

zamiennie określenia „endotoksyna”, związanego z działaniem zwłaszcza lipidu A, nie 

ze strukturą tej cząsteczki (jak to miało miejsce wielokrotnie w Wynikach i Dyskusji). Co 

oznacza zdanie (str. 74): „Wiązanie przeciwciał obserwowano na całej długości 

endotoksyny.”?

• Metodę określa się raczej jako Western blotting, a (Western) biot to jej wynik.

Chciałabym podkreślić, że moje pytania i uwagi są wyrazem zainteresowania, które 

wzbudziła we mnie ta ciekawa i wieloaspektowa praca. Mam także nadzieję, że mogą one 

służyć jako rady czy sugestie na przyszłość.

„Dyskusja” to rozdział, w którym Autorka punkt po punkcie analizuje poszczególne 

uzyskane przez siebie wyniki, omawiając je, komentując, poszukując wyjaśnienia, podając 

znaczenie osiągniętych rezultatów badań. Odnosi się przy tym do szeroko cytowanej, aktualnej 

literatury przedmiotu, zarówno w kontekście metodycznym, jak i możliwej interpretacji swoich 

wyników w porównaniu z osiągnięciami innych autorów. Na przykład ciekawa i zarazem 

prawdopodobna jest teza Doktorantki, że włączanie lizyny w skład antygenów O niektórych 

częściej występujących u chorych serotypów Proteus może być wynikiem ewazji, czyli 

unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza, co łączy się ze zjawiskiem mimikry 

antygenowej, związanym z kolei z chorobami autoimmunologicznymi. Widać tu krytyczne 

i konstruktywne podejście Autorki, Jej oczytanie i rzetelną analizę, zakończoną logicznym 

„Podsumowaniem i wnioskami”. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby uzyskane wyniki 

jednoznacznie wskazywały jaką rolę odgrywają określone serotypy P. mirabilis i przeciwciała, 

powstające w surowicach chorych, w rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów. Jednak 

uzyskane dzięki tej pracy doktorskiej wskazówki zachęcają do dalszych badań i niewątpliwie 

rozszerzają wiedzę na temat wciąż nie w pełni rozpoznanych przyczyn chorób 

autoimmunologicznych.

Wyniki związane ze swoją pracą doktorską Pani mgr K. Durlik-Popińska 

zaprezentowała częściowo w czterech publikacjach oryginalnych i dwóch przeglądowych, 

których Doktorantka jest pierwszym autorem lub współautorem, a także w formie dziesięciu 
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komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Na prowadzenie badań uzyskała 

dofinansowanie w postaci grantu Preludium NCN i wsparcia dla doktorantów macierzystej 

Uczelni. Ponadto jest współautorką innych trzech prac oryginalnych i czterech doniesień 

na konferencje krajowe, a także uczestniczyła w realizacji pięciu projektów naukowych 

(jednym z nich kierowała). Doktorantka zamieściła też w rozprawie informację nt. uzyskanych 

stypendiów i krajowego stażu naukowego.

Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę ocenianej rozprawy i jej jakość naukową 

uważam, że praca Pani mgr Katarzyny Sylwii Durlik-Popińskiej, pt. „Charakterystyka 

przeciwciał pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów wiążących lipopolisacharydy 

Proteus mirabiliś” spełnia warunki stawiane rozprawom na stopień doktora w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. Wnoszę zatem do Rady Naukowej 

Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Doktorantki 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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