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rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Marii Grzesiakowskiej, pt:

„Wpływ nanocząstek srebra na integralność chromatyny jądrowej w 
komórkach somatycznych wybranych przedstawicieli Canidae”

Przedstawiona do recenzji praca doktorska ma na celu ocenić strukturę i integralność 
chromatyny jądrowej w somatycznych komórkach dwóch gatunków psowatych - psa domowego 
(Canis familiaris) i lisa polarnego niebieskiego (Alopex lagopus), pozostających pod wpływem 
nanocząstek srebra (AgNP). Modelem komórkowym do badań były limfocyty krwi obwodowej 
izolowane i utrzymywane w warunkach in vitro w odmiennym czasie i różnych ilościach AgNP. 
Podjęty przez doktorantkę temat jest niezwykle ważny, gdyż produkcja nanomateriałów rośnie z 
każdym kolejnym rokiem, a wykorzystanie AgNP dotyczy już wielu elementów naszego 
codziennego życia. AgNP dodawane są do wielu produktów tzw. chemii gospodarczej, farb, 
kosmetyków oraz odzieży, ale jaki jest ich los w środowisku, nie wiemy do tej pory. W jaki sposób 
działają na poziomie komórki a następnie całego organizmu, również nie wiemy. Wiemy jednak, że 
ich fizyko-chemiczne właściwości są niezwykle spotęgowane względem aktywności dużych 
cząstek lub niejednokrotnie, wolnych jonów. Działają na pewno cytotoksycznie na komórki. W 
niewielkich ilościach mogą powodować nekrozę, przyczyniać się do bezpośredniej modyfikacji 
metabolizmu komórkowego, ulegać akumulacji w cytoplazmie, wiązać się do błon i większych 
kompleksów białkowych i wreszcie, pośrednio, sprzyjać formowaniu się wolnych rodników 
tlenowych. Te ostatnie wzmacniają efekt cytotoksyczny. Wszystkie badania dotyczące 
jakichkolwiek nanocząstek są niezwykle ważne. Niebawem będziemy się zmagać z kolejnym ich 
źródłem, kiedy rozpocznie się utylizacja niezdatnych do użycia paneli fotowoltaicznych, gdzie 
obecne są warstwy elektrodowe złożone z pierwiastków ciężkich, takich jak gal, arsen, kadm, telur i 
inne.

Praca liczy 176 stron, ma formę klasyczną, zaopatrzona jest w stosowne ryciny, fotografie i 
tabele, których opisy zostały również umieszczone w końcowej części rozprawy. Doktorantka 
zestawiła na początku tekstu wszystkie skróty, które następnie używa w tekście. Zasób literatury, do 
której odnosi się autorka, liczy aż 257 pozycji i są to różne publikacje z ostatniego 20-lecia.

Doktorantka skupiła się na ocenie chromatyny jądrowej limfocytów stosując kilka testów, 
rutynowo używanych w badaniach cytogenetycznych i diagnostycznych, tj. poszukiwanie i 
zliczanie miejsc łamliwych chromosomów, mikrojąder, tzw. pąków jądrowych (ang. Nuclear Buds; 
NBUD) i mostków nukleoplazmatycznych (ang. Nucleoplasmic Bridge; NPB) oraz analizy 
spójności nici DNA (test kometowy).

Wstęp pracy wprowadza czytelnika w problematykę wytwarzania nanocząstek srebra i 
właściwości jakie otrzymują w zależności od użytej metody produkcji. Tutaj, istotą jest wielkość 
cząstek oraz ich kształt. Autorka opisuje więc metodę otrzymywania AgNP z wykorzystaniem łuku 
elektrycznego - HVAD, gdyż tego rodzaju cząstki, otrzymywane tą metodą, zostały dalej użyte w 
doświadczeniach prezentowanych w rozprawie doktorskiej. Dalej, czytelnik poznaje drogi 
przemieszczania się AgNP do organizmu i w obrębie organizmów oraz jakie oddziaływania mają na 
komórki eukariotyczne. Fragment jest doskonale podparty danymi literaturowymi, a więc Autorka 
gruntownie zapoznała się z dość skomplikowanymi technologiami materiałowymi. Zdarzają się 



jednak niefortunne sformułowania i czasem niezrozumiałe, jak choćby stwierdzenie, że ROS (ang. 
Reactive Oxygen Species) powodują stany zapalne w komórce (str. 22) lub generują poziom 
toksyczności; komórki „o nieodwracalnych uszkodzeniach ulegają apoptozie, tym samym 
prowadząc do akumulacji komórek w fazie subGl”. Jeśli komórka umiera apoptotycznie, to jest 
przecież eliminowana z organizmu!

Skoro ocenie podlega chromatyna komórek, wstęp omawia jej strukturę i organizację. Autorka 
przedstawia zmiany w integralności chromatyny na różnych poziomach, pod wpływem odmiennych 
czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych produkowanych w trakcie podstawowej aktywności 
metabolicznej komórki. Przy uszkodzeniach DNA, wspomniany jest mechanizm naprawy 
cząsteczki oraz konsekwencje, które pojawiają się w obrębie nici DNA, jeśli aparat naprawczy nie 
radzi sobie z uszkodzeniami. Doktorantka przedstawia dalej sposoby oceny uszkodzeń, które 
wykorzystuje się w klasycznej analizie genotoksyczności, tj. obecność aberracji chromosomowych, 
mikrojąder, wymiany chromatyd, czy pęknięć nici chromatynowych; przedstawia test poszukujący 
miejsca łamliwe na chromosomach, identyfikujący mikrojądra oraz fragmentacje nici DNA. Owe 
testy są dalej użyte do oznaczania wpływu nanocząstek srebra na chromatynę jądra komórkowego 
limfocytów. Tutaj również rozdziały podparte są odpowiednią literaturą. Niezwykle cennym byłoby 
jednak rozpoczynanie podrozdziałów od definiowania danego zjawiska. I tak, podrozdział 1.4.1. 
Łamliwe miejsca chromosomu - Fragile site (str. 34) powinien na wstępie określić czym są miejsca 
łamliwe, podczas gdy definicja znajduje się dopiero na następnej stronie! Nie ma też opisu metody 
wykrywania miejsc łamliwych a przecież rozdział 1.4 wyraźnie wskazuje, że będzie traktował o 
„Wykrywaniu niestabilności chromatynowej”. Przy opisie testów kometowych obojętnych i 
zasadowych doktorantka wspomina o możliwościach detekcji jednej z nich, po czym cytuje pracę 
Collins (2004) stwierdzając, że „możliwa jest obserwacja funkcjonowania DSB lub ich wolnych 
końców”. Nie rozumiem stwierdzenia i proszę o wyjaśnienie. Wydaje mi się również, że DNA 
migruje w kierunku dodatniego ładunku a nie „elektrody ujemnej, anody”, jak to opisuje Autorka 
na str. 45. Oczywiście, rozdział DNA zależy od wielu czynników, stężenia żelu agarozowego, 
napięcia, natężenia prądu, ale także od użytego buforu. Nie powinno się jednak używać stwierdzeń, 
że bufor do elektroforezy jest „słaby”, bo czytelnikowi nic taki opis nie mówi.

Rozdział 1.5 jest poświęcony opisowi gatunków modelowych oraz ich kariotypom. Dzięki temu 
czytelnik wie, z jakim układem chromosomowym ma do czynienia i czego może spodziewać się po 
analizach, jeśli testowane AgNP będą miały wpływ na genom osobników. Tablice z kariogramami 
obu osobników są niezwykle przydatne, ale po przeczytaniu całości tekstu i załączonych do niego 
rycin stwierdziłem, że byłoby niezwykle cenne, aby podobne tablice przygotowała osobiście 
Autorka! Przecież byłoby to możliwe, sądząc po Fot. 1 (str. 71) i 3/4/5 (str. 77). Dobór gatunków 
zwierząt jest w mojej ocenie niezwykle trafny, szczególnie psa, który towarzyszy człowiekowi a 
więc jak człowiek, jest narażony na podobną ekspozycję na cząstki zawieszone w powietrzu, 
obecne w wodzie, w najbliższym otoczeniu, nie wspominając o pożywieniu. Ważne, że działania 
związane z pozyskiwaniem materiału do badań nie zadawały zwierzętom niepotrzebnego cierpienia. 
Była to rutynowa diagnostyka związana z oceną dobrostanu zwierząt.

Wstęp Doktorantka kończy czterema hipotezami, które stara się dalej testować w oparciu o 
prowadzone doświadczenia i otrzymanie wyniki. Dotyczą one ogólnej wiedzy, czy AgNP 
produkowane metodą HVAD mają działanie genotoksyczne, czy udział cytrynianu w trakcie 
produkcji nanocząstek zmienia charakter ich działania, czy AgNP powodują zmiany w integralności 
DNA w zależności od ich ilości i/lub czasu kontaktu z komórkami oraz, czy AgNP aktywują 



mechanizmy naprawy DNA. Szczególnie, pod koniec recenzji, chciałbym zwrócić uwagę na 
ostatnią z hipotez...

Materiał i metody. Do realizacji doświadczeń z wykorzystaniem AgNP, Doktorantka użyła 
dwóch typów cząstek wytwarzanych w oparciu o metodę HVAD, jednak w odmiennych 
środowiskach - wodzie destylowanej oraz 3,3 pM roztworze trój cytrynianu sodu. Wielkość 
otrzymanych AgNP została oszacowana na podstawie stopnia rozpraszania światła, odpowiednio na 
22 i 38 nm. Zapewne są to wartości średnie. Muszę zwrócić tutaj uwagę Autorce, że podane 
wartości sugerują jakoby mierzona wielkość wszystkich cząstek była jednakowa, albo pomiar został 
wykonany jeden raz! Choć nawet dla pojedynczego pomiaru należy podać wartość 
niepewności/marginesu błędu. Wszystkie pomiary są obarczone błędami i takie błędy powinny być 
przedstawiane wraz z otrzymywanymi wynikami. Ponadto, powstawanie AgNP jest procesem 
stochastycznym i otrzymywane cząstki mają zmienne rozmiary. Czy wiadomo jaka jest średnia 
wielkość oraz rozkład wielkości AgNP otrzymywanych w Katedrze Gleboznawstwa i Agrofizyki 
UR? Wreszcie, układy koloidowe AgNP zostały użyte do doświadczeń, były wprowadzane do 
pozyskanej krwi obwodowej zwierząt modelowych w odmiennych ilościach i utrzymywane przez 3 
i 24 godziny w temperaturze pokojowej lub inkubatorze do hodowli komórkowych, w temperaturze 
37,5°C. Grupa kontrolna, nietraktowana AgNP oraz grupa traktowana azotanem srebra, zostały 
wybrane dla oceny charakteru działania AgNP. Nietraktowana kontrola ujawniała fizjologiczny stan 
analizowanej później chromatyny, natomiast AgNCL winien wskazywać na działanie jonów 
srebrowych, które można przyjąć, uwalniane były z AgNP.

Nie będę ukrywał, że lektura rozdziału 3.2. była bardzo trudna. Opis wszystkich doświadczań i 
oznaczeń jest chwilami bardzo skąpy i czytelnik musi zastanowić się w jaki sposób eksperyment 
przygotowano i poprowadzono. Nie wiem jaką objętość koloidu AgNP oraz roztworu AgNO 3 
dodała Doktorantka do psiej i lisiej krwi obwodowej. W czym zawieszone były AgNP? W soli 
fizjologicznej, czy w roztworze służącym do produkcji nanocząstek? Czy do grupy kontrolnej 
dodawano jednakową objętość nośnika nanocząstek i azotanu srebra? Dlaczego krew trzymano w 
temperaturze pokojowej a nie w inkubatorze, w temperaturze odpowiadającej temperaturze ciała 
zwierząt modelowych? Czy krew była wytrząsana w trakcie ekspozycji na nanocząstki i AgNOs. 
Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia eksperymentu, na podstawie którego 
wyciąga się wnioski o wpływie danego czynnika.

Żywotność komórek krwi obwodowej (jak pisze Autorka) była szacowana z użyciem roztworu 
błękitu trypanu. Liczebność populacji żywych i martwych komórek krwi oceniana była na tle 
wszystkich zliczonych. W tekście jednak (str. 64) znajduje się informacja, że tylko „próby 
kontrolne” były analizowane pod kątem żywotności po 3 i 24 godzinach. Co zatem z innymi 
grupami eksperymentalnymi? Ta informacja pojawia się dopiero w rozdziale Wyniki (str. 73; tabela 
2), ale tam nie znalazłem informacji przez jaki czas traktowane były komórki zawiesinami AgNP i 
roztworem AgNCh. Pojawia się też informacja, że analizy żywotności dotyczyły wyłącznie 
limfocytów a przecież tej informacji nie ma w rozdziale Materiał i metody! Bardzo proszę o 
wyjaśnienie.

Wpływ AgNP był obserwowany na poziomie komórkowym, gdzie modelem były limfocyty krwi 
obwodowej Canidae, a precyzyjniej ich jądra komórkowe. Doktorantka skorzystała więc z metody 
mikrohodowli wg Arakaki i Sparkes (1963) przez 72 godziny. Dla przeprowadzenia analiz 
mikrojąder i testu kometowego izolowała zaś limfocyty z krwi, po czym hodowała je we 
wspomnianym czasie, w 37,5°C w inkubatorze. Dla oceny łamliwych chromosomów, komórki 



zostały potraktowane kolchicyną, aby zahamować mitozę, cytochalazyną B zaś, aby zatrzymać 
cytokinezę i dokonać analiz mikrojąder oraz integralności DNA. Przygotowanie preparatów zostało 
przeprowadzone poprawnie, w zgodzie z klasycznymi metodami diagnostycznymi, a ocena 
wszystkich anomalii w obrębie jąder komórkowych odbywa się z użyciem mikroskopii świetlnej. 
Wielkość prób była wystarczająca dla przeprowadzenia późniejszej analizy statystycznej, jednak 
okazały się one możliwe do poprowadzenia wyłącznie w oparciu o testy nieparametryczne (brak 
rozkładu normalnego). Bardzo cenię zwrócenie uwagi przez Doktorantkę na jakość otrzymywanych 
wyników i właściwe podejście do dalszych analiz. Rzadko zdarza się w poczytnych czasopismach, 
aby przy niewielkiej liczbie pomiarów badacze stosowali testy nieparametryczne. Najczęściej są to 
analizy ANOVA lub MANOVA, które nie powinny mieć zastosowania! Chciałbym tylko, aby 
Autorka wyjaśniła, dlaczego za istotność statystyczną wybrała poziom mniejszy od 0,01 zamiast 
0,05, jak to zazwyczaj stosuje się w naukach biologicznych?

Lektura rozdziału Wyniki jest również skomplikowana, gdyż sposób przedstawienia wyników 
badań jest dla mnie dość osobliwy. Niemniej jednak wykonana praca doświadczalna przyniosła 
odpowiedzi na większość postawionych pytań badawczych, lecz czytelnik musi „o własnych siłach” 
porównywać dane pomiędzy poszczególnymi grupami eksperymentalnymi.

Obecność AgNP w środowisku komórek somatycznych, limfocytów, jest dla nich cytotoksyczne, 
znacząco obniża populację w pełni funkcjonalnych komórek a ich śmiertelność wzrasta wraz z 
czasem ekspozycji na nanocząstki. Oba typy cząstek, bez i z udziałem cytrynianu w trakcie 
wytwarzania, działają podobnie cytotoksycznie, jednak wolne jony srebrowe wydają się być jeszcze 
silniejszym czynnikiem uśmiercającym limfocyty. Co ciekawe, wzrost ilości AgNP w środowisku 
niekoniecznie wzmaga ich toksyczność, a więc wydaj e się, że ich dostępność może być ograniczona 
dla komórek. Efekty powyższe są zbliżone w obu badanych gatunkach. Podobnie jest z 
ujawnianiem się miejsc łamliwych na chromosomach obu gatunków. W porównaniu do kontroli, ich 
liczba rośnie po zastosowaniu obu typów cząstek oraz AgNOj a czas ekspozycji dodatkowo 
zwiększa tę liczbę w komórkach lisa, natomiast zmniejsza w komórkach psa. Jednak zwiększanie 
ilości AgNP wprowadzanych do środowiska komórek nie wykazuje żadnego trendu, utrzymuje 
liczbę miejsc łamliwy na stałym poziomie. Bliższa analiza miejsc łamliwych chromosomów obu 
gatunków wskazuje na największy udział złamań chromosomów a mniejszy pęknięć czy utraty 
fragmentu chromosomu po wpływem nanocząstek i AgNO3, podobnie zresztą jest w komórkach 
grupy kontrolnej. Niestety, brak analizy statystycznej nie pozwala ocenić, czy różnice pomiędzy 
analizowanymi cechami są istotne, czy też nie. Sądzę z opisu, że jednak nie... Muszę w tym 
miejscu wspomnieć o wyjątkowo niefortunnej prezentacji trzech wymienionych atrybutów 
chromosomów metafazowych, tj. złamać, pęknięć i jak pisze Autorka „urwań”. Zakładam, że 
intencją Doktorantki było pokazanie wyników na jednym wykresie w formie procentowej, gdzie 
wszystkie obserwowane zmiany stanowią 100%. W takim układzie tylko dane dla pęknięć 
chromosomowych są czytelne, gdyż zaczynają się od wartości 0% (oś Y). Zmiany we frakcjach 
„złamań” już nie są, jako że ułożone są na słupkach „pęknięć” i każdy zaczyna się od innej 
wartości! Na szczęście, Autorka umieściła dane procentowe na wszystkich słupkach wykresów 1 i 
2.

Nanocząstki srebra oraz AgNO3 zwiększają prawdopodobieństwo pojawiania się mikrojąder w 
komórkach somatycznych. Dwujądrzaste limfocyty psa niemal o 100% zyskały liczbę mikrojąder w 
porównaniu do grupy kontrolnej, podczas gdy liczba mikrojąder w komórkach lisa okazała się 
bliższa liczbie kontrolnej (brak istotności statystycznej). Genom lisa wydaje się być bardziej 



stabilny w przeciwieństwie do genomu psa, choć jak zaznaczyłem wcześniej, przyjęcie mniejszego 
poziomu istotności mogłoby wskazać na znaczące różnice również w przypadku komórek lisa. Nie 
zanotowano jednak, aby stężenie lub czas ekspozycji miały wpływ na pojawianie się mikrojąder. 
Czas ekspozycji komórek na AgNP działa przeciwnie, gdy obserwuje się tzw. pąki i mostki 
jądrowe, i rozważa się oba gatunki. Jest to ciekawy efekt, warty dalszego zgłębienia, gdyż liczba 
obu struktur zmniejsza się w komórkach psa a zwiększa w komórkach lisa wraz z czasem 
ekspozycji. Lecz znowu, nie wiadomo przy jakim stężeniu AgNP i AgNO3 pozyskano powyższe 
wyniki. Podobnie jest z analizą pąków i mostków plazmojądrowych, czy komórek 
wielojądrzastych.

Posługując się testem kometowym, Autorka oceniała ilościowo, w oparciu o poziom 
fluorescencji głowy i ogona komety, wielkość degradacji DNA po działaniu nanocząstek i AgNO3 w 
porównaniu do grupy kontrolnej. Pragnę przypomnieć, że i wyniki są zestawione w sposób 
przedstawiony powyżej, a więc bardzo trudne do interpretacji. Ponownie, brakuje w opisach tabel 
czas i stężeń cząstek oraz AgNO3 w poszczególnych eksperymentach; brak również odniesienia 
statystycznego do grup kontrolnych. Niemniej jednak, dane wskazują, że AgNP i AgNO3 powoduje 
znaczącą degradację DNA, gdyż sama ich obecność zwiększa proporcję uszkodzonego DNA, 
uwolnionego do „ogona” komety względem DNA prawidłowego, pozostającego w „głowie” 
komety. Doktorantka zauważa również, iż 24-godzinny czas ekspozycji komórek obu gatunków 
zwierząt na wszystkie badane czynniki zmniejsza poziom degradacji DNA. Tutaj, Autorka sugeruje, 
iż ma to związek z uruchomieniem maszynerii naprawy DNA, jednak badań w tym kierunku nie 
wykonywała. Moment ogonowy, który wskazuje na poziom pęknięć nici DNA, okazał się wzrastać 
głównie w komórkach psa, lecz w komórkach lisa nie zależał od ilości AgNP w środowisku i czasu 
ekspozycji.

Podsumowując, z uwagi, iż wspomniane wyżej opisy metodologii badawczej są skąpe, rzutuje to 
na przedstawienie wyników. Najważniejszym problemem dla recenzenta jest odnalezienie się wśród 
wielu tabel, które z jednej strony mogłyby być zobrazowane wykresem słupkowym, z drugiej - nie 
kumulują wyników odnoszących się do grup kontrolnych i grup traktowanych AgNP i AgNO3. 
Podejrzewam, że tabele mogłyby być dwie, gdzie wyniki ujawniałyby 1) wpływ czasu ekspozycji 
dwóch typów AgNP oraz AgNO3 na integralność chromatyny limfocytów w wybranym wstępnie 
stężeniu koloidalnym nanocząstek oraz 2) wpływ zawartości dwóch typów AgNP oraz AgNO3 w 
wybranym czasie ekspozycji, wszystko w porównaniu do grupy kontrolnej.

Problem z właściwym przeglądem wyników postaram się przedstawić w oparciu o poniższy 
przykład. W tabeli 1 znajdują się wyniki żywotności komórek w grupie kontrolnej traktowanej 
nanocząstkami. Niestety, czytelnik nie wie jakim typem AgNP Autorka traktowała komórki oraz 
jakie było ich stężenie. Tabela informuje jedynie o czasie ekspozycji komórek na nanocząstki. W 
tabeli 2 zaś, wiadomo jakie nanocząstki były użyte, ale jaki był czas ekspozycji i jakie było ich 
stężenie, tego nie wiadomo. Dopiero w tabeli 3 znajduje się informacja o typie AgNP, stężeniu, ale 
nie o czasie ekspozycji. Brak jest również, jakże ważnego, porównania do grupy kontrolnej! 
Czytelnik musi więc przemieszczać się po kilku tabelach i sam starać się skumulować wyniki! 
Dalej, w tabeli 4 zebrane są wyniki uwzględniające typ cząstek i roztwór AgNO3, czas ekspozycji, 
ale nie ma danych o stężeniu. Nie ma również odniesienia do stężenia. Dopiero w tabeli 5 mamy 
zebrane wszystkie dane, ale znów, bez odniesienia do grupy kontrolnej! Ponadto, wyniki wyrażone 
w procentach, podawane są ze zbyt wieloma znaczącymi cyframi, aż dwoma miejscami po 
przecinku! Wystarczy podać ujęte w tabeli wyniki jako liczby całkowite tak, jak to Autorka zrobiła 



w tekście na stronie 72. Powyższy komentarz dotyczy wszystkich wyników pozyskanych w trakcie 
realizacji badań a zaprezentowanych w tabelach w przedłożonej rozprawie.

Muszę również zwrócić uwagę na umieszczone w pracy mikrofotografie komórek barwionych 
błękitem trypanu. Skoro zdjęcie z Fot. 2d zostało wykonane pod mniejszym powiększeniem (125x) 
w przeciwieństwie do pozostałych (250x), to skala powinna mieć długość 20 pm. Poza tym, należy 
przedstawić zdjęcia pochodzące z grup wiązanych, tj. grupa kontrolna wraz dwoma typami cząstek 
po ekspozycji w wybranym przez Autorkę czasie i wybranym stężeniu. Tymczasem limfocyty z Fot. 
2a pochodzą z grupy kontrolnej po 3-godzinnej ekspozycji a limfocyty grupy AgNP po 24- 
godzinnej. Taki układ został przyjęty przy prezentacji płytek metafazowych psa i lisa, choć i tam 
czytelnik nie wie jaki był czas ekspozycji i jakie było stężenie AgNP i AgNOj.

Dyskusja otrzymanych wyników nie budzi wielu wątpliwości. Autorka świetnie dobiera 
literaturę i stara się uzasadniać obserwacje, które uzyskała w trakcie swoich badań. Wskazuje 
również, że metodologia którą przyjęła jest stosowana w badaniach nad wpływem nanocząstek na 
komórki w hodowlach in vitro. Miejscami rzeczywiście, bardzo trudno jest dyskutować wyniki w 
oparciu o dane innych autorów, gdyż badań na zwierzętach gospodarczych, czy towarzyszących 
człowiekowi praktycznie nie ma.

Choć w dyskusji nie powinno się spekulować na temat potencjalnych przyczyn zaistniałych 
efektów genotoksycznych, to miejscami aż „prosi się”, aby rozwinąć myśl w oparciu o literaturę. 
Co Doktorantka sądzi o stopniu uwalniania Ag z nanocząstek? Jak zmierzyć ów efekt? Jak można 
eksperyment poprowadzić, aby dowiedzieć się, że uwolnione zostały jony srebrowe i oddziałują one 
cytotoksycznie na komórki? Co Autorka sądzi o obserwowanych efektach działania AgNP, jeśli 
mniejsze stężenia użyte w pracy działają mocniej na chromatynę niż stężenia wyższe? Jaki może 
być prawdopodobny mechanizm? Wspomniany został w dyskusji udział aparatu naprawy DNA w 
niwelowaniu efektów działania nanocząstek. To powinien być dla Doktorantki dalszy etap 
działania, który również potwierdziłby, że rzeczywiście podwójne i pojedyncze przerwy nici DNA 
pojawiają się pod wpływem AgNP, i że maszyneria naprawcza podejmuje swoją aktywność. 
Podobnie, z obserwacją degradacji chromatyny (test kometowy). Autorka dyskutuje 
zaobserwowane zmiany pod wpływem AgNP i AgNCh, choć jak wspomina, nie zauważyła 
nekrotycznych i apoptotycznych form śmierci komórkowej. Mniemam, iż na podstawie morfologii 
komórek na obrazach mikroskopowych... Jednak komórki umierały, gdyż śmiertelność mierzona 
błękitem trypanu wzrastała w obecności nanocząstek. Jaka więc była śmierć limfocytów? Jakiego 
typu?

Główna część pracy kończy się aż 14. wnioskami. W mojej opinii zbyt wieloma. Proszę zwrócić 
uwagę, że postawione zostały na początku pracy 4 hipotezy, które następnie testowano w oparciu o 
prowadzone doświadczenia. Do nich powinny odnosić się wnioski. Punkt 7 jest dodatkowym 
wnioskiem mówiącym o cytotoksycznym działaniu cząstek, natomiast pozostałe można połączyć. I 
tak, wnioski 1 i 2 mówią to samo, podobnie jak 8-10. Wniosek 13 i 14 jest spekulacją, podobnie jak 
wniosek 4, który bezpośrednio odnosi się do hipotezy 3 a dotyczy aktywacji mechanizmów 
naprawy. Moim zdaniem nie powinien się tam znaleźć! Doktorantka nie badała aktywności 
maszynerii naprawy DNA, żadnego z jej komponentów, np. fosforylacji histonów (yH2AX), białek 
ATM i ATR, fosforylacji RB i/lub p53 oraz ekspresji genów odpowiedzialnych za cykl komórkowy 
(CHK1/2), czy ww. białka aparatu naprawczego.



Drobne uchybienia

AgNPs jest skrótem dla nanocząstek srebra, ale niemal identycznym jest skrót AgNP (bez s), który 
mówi o nanocząstkach srebra pozyskiwanych metodą High Voltage Arc Discharge (HVAD) bez 
czynnika stabilizującego. Dla większego kontrastu pomiędzy skrótami warto dodać -S lub -HVAD 
do AgNP.

Warto cały czas w tekście podkreślać, że AgNP są koloidem lub (ewentualnie) roztworem 
koloidalnym a rozpuszczony AgNO3 jest roztworem właściwym. Oba pojęcia są mieszane w 
rozprawie.

Brakuje mi rozwinięcia anglojęzycznego niektórych skrótów w kolejności ich pojawiania się w 
tekście, np.: aCFS, które jest pospolitym miejscem łamliwym indukowanym przez afidikolinę, ale 
nazwa polska nie ma nic wspólnego anglosaską - Common Fragile Sites. Rozwinięcie zastosowano 
nieco dalej. Dla FN należałoby rozwinąć skrót jako Fundamental Number.

Niefortunne są zdania:

(str. 12) „W środowisku (AgNP) mogą wiązać się z osadami lub ciałami stałymi, gdzie mogą być 
akumulowane (...)”. Jaka jest różnica między osadem i ciałem stałym?

(str. 13) „W metodzie tej mogą być wykorzystywane również podejścia biologiczne związane z 
niezależnym łączeniem się atomów w nowe jądra, które rozwijają się w cząstki w nanoskali.” 
Lepiej zastąpić słowo Jądra” zarodkami, jak ma to miejsce na stronie 15.

(str. 15) „Istotną zaletą tej techniki jest brak odczynników chemicznych w roztworach, co pozwala 
na otrzymanie czystych i niezanieczyszczonych koloidów metali”. Jaka jest różnica pomiędzy 
czystym i niezanieczyszczonym?

(str. 19) (...) AgNPs wnikają do tkanek centralnego układu nerwowego, mogąc tam powodować 
uszkodzenia neurotoksyczne.” Styl, oraz co to takiego uszkodzenie neurotoksyczne?

(str. 21) „Efekt, jaki nanocząstki srebra wywierają na komórki somatyczne zależy od wielu 
czynników, takich jak: metoda produkcji, wielkość, kształt, stężenie, czynnik opłaszczający i 
inne.” W mojej opinii, metoda produkcji i użycie lub nie tzw. czynnika opłaszczającego wymusza 
wielkość i kształt nanocząstek oraz ich właściwości, co będzie rzutować na efekty biologiczne 
AgNP.

(str. 22) „W prawidłowo funkcjonującej komórce, ROS powstają w małym stężeniu podczas 
oddychania komórkowego na mitochondrialnym łańcuchu przenoszenia elektronów, gdyż pełnią 
funkcję sygnalizacyjną w komórce.” Nie rozumiem tego zdania... Chyba Autorka miała na myśli, 
że powstające w mitochondriach ROS pełnią w niej (przy okazji) rolę sygnalizacyjną. I następne 
zdanie: „Działanie AgNPs na komórkę zwiększa produkcję ROS przez zakłócanie funkcjonowania 
mitochondriów i innych enzymów szlaku oddychania komórkowego, co generuje poziom 
toksyczności.” Po prostu, wzrost ilości ROS w komórce zwiększa ogólną cytotoksyczność.

(str. 31) brakuje rozwinięć skrótów RBBP4 i HDAC1.

(str. 34) Autorka opisuje cykl komórkowy stwierdzając, że po replikacji DNA, w tym obszarów 
łamliwych, komórka może wejść w etap mitozy a całość procesu jest regulowana przez czynniki 
kontrolujące cykl komórkowy. Po czym: „Na tym etapie kończy się ich rola w regulacji cyklu, a 
miejsca te są destabilizowane przez zniszczenie genów kontrolujących cykl.” Nie rozumiem, 



czyżby w komórce były likwidowane geny odpowiedzialne za utrzymanie i prowadzenie cyklu 
komórkowego tuż po zakończeniu podziału?

(str. 58) Ryc. 3. ukazuje polimorfizm chromosomów w kariotypie lisa. Zawiera dwie ryciny „a” i 
„b”. Położenie oznaczeń obu rycin jest osobliwe, powinny być w którymś z rogów ryciny a nie w 
jej wnętrzu.

(str. 60) „Mimo podobnej wartości pokarmowej, w przypadku lisów, dieta standardowa wykazała 
lepszą strawność pokarmu.” Przy takim stwierdzeniu zawsze należy dodać „lepszą” od czego?

(str. 76) Barwienie komórek może być prowadzone wg Giemsy, ale nie Giemsą.

(str. 83 i 84) Autorka piszę o znalezionych złamaniach, pęknięciach i urwanych chromatydach. 
Byłoby niezwykle cenne, aby na Fot. 4 i 5 pokazać odmiennymi strzałkami wszystkie typy anomalii 
chromosomowych. Wtedy Czytelnik wie, co było przedmiotem poszukiwań, zliczeń i dalszych 
analiz w przedstawionej pracy.

(str. 92) „U obu gatunków psowatych nie stwierdzono wpływu interakcji czynników - związku 
srebra/dawki/czasu ekspozycji na średnią liczbę BNC+2MN/komórkę. Tutaj, wystarczy interakcji.

(str. 93) „Dla parametru średnia liczba NBUD/komórkę nie stwierdzono wpływu ekspozycji 
limfocytów na roztwory srebra (...). To przecież AgNP srebra wpływają na limfocyty a nie 
odwrotnie.

(str. 94) Jeśli piszemy, że policzona wartość jest równa pewnej liczbie, to przedstawiamy wyłącznie 
tę liczbę. Nie może być równości od 0,25 do 2,10! Jest to zakres! Bardzo często Autorka pisze o 
średnim poziomie wynoszącym od, np. 0,45-1,45. Średnia to również jedna wartość a nie dwie lub 
kilka.

(str. 117) Nie można pisać, że zaobserwowano BNC+1MN nieznacznie więcej po działaniu 
AgNP+C na limfocyty względem działania AgNPs. Albo jest różnica statystycznie istotna, albo nie. 
Jeśli nie, to przyjmujemy, że wyniki należą do tej samej populacji a jeśli tak, to do zupełnie 
odmiennych grup.

Z dbałości o czystość języka polskiego warto stosować nazwy związków chemicznych tak, jak to 
Autorka ujęła dla adenozynotrójfosforanu a nie, jak znajduję przy innych związkach, np.: 
trifosforan deoksytymidyny lub wersenian disodu. Słowo matriks można zastąpić słowem macierz 
a markery można zastąpić znacznikami lub wskaźnikami. Elektroforeza może być w warunkach 
obojętnych a nie neutralnych lub zasadowych a nie alkalicznych (str. 44). Słowo „medium” można 
zastąpić słowem „rozpuszczalnik”, jeśli dotyczy roztworów, albo słowem „pożywka”, jeśli odnosi 
się do płynów do hodowli komórek in vitro; „koncentracja” przy okazji roztworów może być 
zastąpiona „stężeniem”.

Sporo tzw. literówek oraz brak wielu znaków interpunkcyjnych. Dla przedstawianych wartości pH 
nie stosuje się znaku równości (np. str. 44) a wartości dziesiętne, setne itd., oddziela się od 
całkowitych przecinkiem a nie kropką (str. 45).

Podsumowując, przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Anny Marii Grzesiakowskiej 
celuje w niezwykle ważne zagadnienie oddziaływania nanocząstek z organizmami żywymi, na 
poziomie integralności genomu komórek somatycznych. Wskazane przeze mnie niedociągnięcia nie 
umniejszają jej wartości, ale wskazują na pełną samodzielność Autorki i jej niezwykłe 
zaangażowanie w realizację postawionego celu pracy i samodzielnej jego realizacji. Zasób literatury 



jaki Doktorantka wybrała, przedstawiła we wstępie pracy, po czym odnosi go w dyskusji do 
przedstawionych wyników, świadczy niezbicie o wspomnianej samodzielności. Jeden z wybranych 
modeli, pies domowy (Canis familiaris), blisko towarzyszy człowiekowi, dzieli z nim niemal 
jednakowe nisze ekosystemowe, więc doskonale wpisuje się w grupę organizmów, których efekty 
działania cząstek, mogą być przenoszone (choć ostrożnie) na spodziewane działanie w organizmach 
ludzkich. Dodatkowo, wykorzystanie w eksperymentach komórek krwi obwodowej, limfocytów, 
ukazuje możliwe modulacje układu odpornościowego, nie tylko na poziomie integralności 
chromatyny. To jednak wymaga dalszych badań, do których Doktorantkę mocno namawiam. 
Zachęcam, aby bliżej przyjrzeć się oddziaływaniom cząstek na poziomie komórkowym, z 
uwzględnieniem obserwacji najważniejszych szlaków metabolicznych i ewentualnych miejsc 
akumulacji nanocząstek.

Uważam, że rozprawa doktorska, pt.: „Wpływ nanocząstek srebra na integralność chromatyny 
jądrowej w komórkach somatycznych wybranych przedstawicieli Canidae” spełnia warunki 
określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami, jest oryginalnym rozwiązaniem 
postawionego celu badawczego, Doktorantka wykazała szeroką wiedzę teoretyczną w wybranej 
dyscyplinie naukowej i w pełni samodzielnie wykorzystała ją w realizacji zadań 
eksperymentalnych. Wnioskuję do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Pani mgr Anny Marii Grzesiakowskiej do dalszych 
etapów przewodu doktorskiego.


