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Recenzja rozprawy dolEtorsHej mgr lnż. Katarzyny SilEorsmej pt.

„Wpłyv nanocząstek srebra, dwutlenlnL ceru oraz hopek lEmntowych na
vychd P-amyloldu przez komórH mibogleju"

Choroba  Alzheimera  jest  jedną  z  najważniejszych  i  najpoważniejszych
chorób neurodegeneracyjnych,  a jej  fatalne skutki mogą w pełni ocenić osoby,
których bliscy   zostali tą chorobą dotknięci lub które zawodowo czy w ramach
woluntariatu  opiekują  się  osobami  na  nią  cierpiącymi.   Niestety  częstość  jej

występowania  ciągle  rośnie  ze  względu  na  iiydłużanie  sję     średriego  czasu

trwania   życia   człowieka.   Wiadomo,   że   krytyczną   rolę   w   rozwoju   choroby

Alzheimera    odgrywają    złogi    P-amyloidu    odkładające    się    w    przestrzeni

pozakomórkowej  w  mózgu  oraz,  że  komórki  mikrogleju  oczyszczają  mózg  z
nadmiaru   B-amyloidu,   choć   z   drugiej   strony   kontalst   tych   komórek   z   P-

amyloidem   prowadzi  do  nadprodukcji  cytokin  prozapalnych   przez  komórki
mikrogleju i efektów neurotoksycznych.

Jakkolwiek środek odwracający przebieg choroby nie został  znaleziony,  a

dotychczas   stosowane   leki   są   w   stanie   ].edynie   hamować   jej   progresję,

poszukiwania  potencjalnych  terapeutyków  ciągle  trwa].ą,   a  nadzieje  w  t)m
zakresie wiaźzane są  m. in. z zastosowaniem nanocząstek jako nośników leków i

czynników diagnostycznych.  Nanocząstki mogą jednak wykazywać toksyczność,

więc  próby  ich  stosowania  winny  uwzględniać  także  negatywne  aspekty  ich

działania.

W  nurcie tych ważnych i aktualnych zagadnień ulokowana jest tematyka
rozprawy doktorskiej  mgr iiiż.  Katarzyny Sikorskiej.  Głównym  celem  rozprawy



była weryfikacja dość ostrożnie sfomułowanej hipotezy badawczej : że obecność

nanocząstek zmienia zdohość komórek mikrogleju do wychwytu P-amyloidu.

Dobrze   napisana   rozprawa   doktorska   mgr   Katarzyny   Sikorskiej   ma
klasyczny układ.  Rozpoczyna ją zwięzły ( 19-stronicowy),  przystępnie i logiczrie

napisany  Wstęp,  w którym  Autorka  pracy przedstawia  m.  in.  objawy  choroby
Alzheimera i rolę B-amyloidu w jej rozwoju, charakterystykę mikrogleju i jego rolę

w chorobie Alzheimera, udział receptorów powierzchniowych komórek mikrogleju
w   wychwycie   P-amyloidu,   czynniki   błonowe   związane   z   etiologią   choroby

Akheimera, rolę cytokin prozapalnych w chorobie Alzheimera oraz zastosowanie
nanocząstek w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera.  Wstęp jest świetnym

wprowadzeniem w tematykę badań opisanych w rozprawie.

W rozdziale Ce! pracg jej Autorka fomułuje, prócz celu głównego, także cele

szczegółowe,  obejmujące określenie  toksyczności badanych nanocząstek wobec

komórek mikrogleju, zbadanie wpływu nanocząstek na wnikanie P-amyloidu do
natywnych komórek mikrogleju oraz do komórek z zablokowanymi receptorami

biorącymi udział w fagocytozie P-amyloidu, zbadanie, czy obecność nanocząstek

wpływa na poziom ekspresji receptorów B-amyloidu istotnych w etiologii choroby

Azheimera   oraz   oznaczenie   wpływu   nanocząstek   na   wydzielanie   cytokin

prozapalnych  jako   wskaźnika   aktywacj.i  komórek   mikrogleju.   Niektóre   cele
szczegółowe  wykraczają  poza  cel  główny,  który  mógłby  być  sformułowany  w

sposób bardziej ogólny.

Materźczłg z. metoc!g opisane są odpowiednio szczegółowo, a lista stosowanych

metod  i  procedur  doświadczalnych  obejmu].e     szereg  nowoczesnych     metod

biochemii,  biologii  molekulamej  i  biologii  komórki.  Na  szczególną  wzmiankę

zasługuje    zastosowanie    mikroskopu    holotomograficznego    umożliwiającego

obrazowanie komórek bez konieczności ich utrwalania, jakkolwiek technika ta,

przedstawiona w części metodycznej pracy, nie znalazła szerszego zastosowania
w   przeprowadzonych   badaniach   (bardziej   przydatny   okazał   się   mikroskop
konfokalny).  Opis wyników jest jasny, precyzyjny, przejrzysty i przedstawiony w

atrakcyjnej formie graficznej.
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Doktorantka    wykorzystała    w    badaniach    trzy    rodzaje    nanocząstek:
nanocząstki srebrowe, nanocząstki ditlenku ceru i kropki kwantowe CdTe. Dobór
nanocząstek  do  badań  uważam  za  uzasadniony.  Doniesienia  piśmiennictwa
obejmują  wpływ  nanocząstek  srebra  na  tworzenie  złogów  amyloidu,  a  nawet
rozpuszczanie   złogów   amyloidu   przez   nanopłytki   i   nanocząstki   srebra   w
warunkach  stymulacji  przez  promieniowanie  z  zakresu  bliskiej  podczerwieni

(Sttcłhakar   t.   Ma7łi.,    Langmttt.r   20]9).    Nanocząst]d   ditlenku    ceru,    mające
właściwości antyoksydacyjne,    proponowane były jako  środek terapeutyczny w

chorobach  neurodegeneracyjnych  (Naz  et  a!.,  Nanomedt.crie,  20] 7)  i  łagodziły

objawy  patologiczne  w  szczurzym  modelu  innej  choroby  neurodegeneracyjnej,

(choroby  Parkinsona)  (Hegaz!/  ef  a!.,  Jvettrochem.  Jnt.  20] 7).  Kropki  kwantowe
używane są głównie w celach diagnostycznych, m. in. dla wykrycia złogów białek

i wizualizacji dopaminy ( yu et al., /. CJri. Lab. Ana!. 20]8). Równocześnie, znaleźć

można doniesienia o toksyczności stosowanych nanocząstek.

Najważniejsze, w moim przekonaniu, wyniki przedstavrione w rozprawie to:

(i)  wykazanie,  że  nanocząstki  srebra  i  ditlenku  ceru  hamują  intemalizację  P-
amyloidu  znakowanego  fluorescencyjnie  barwnikiem  HiLyte  488  przez  mysie

komórki mikrogleju linii BV-2, a podobny efekt wywiera 2-godzinna preinkubacja

komórek z nanocząstkami srebra i że efekt ten wynika głównie z hamowania przez
nanocząstki  receptorów  zmiataczowych  klasy  A;   (ii)  stwierdzenie  hamowania

endocytozy  P-amyloidu,  a także nanocząstek srebra przez kwas poliinozytowy,
inhibitor receptorów zmiataczowych,  (iii) wykazaLnie wpływu kropek kwantowych

CdTeQDs na ekspresję genów kodujących receptory cd36 i cd33 oraz na poziom

białka  cd36  (iv)  wykazanie  cytotoksyczności  nanocząstek  srebra,  a  szczególnie

kropek  kwantowych  CdTeQDs  wobec  komórek  BV-2  i  braku  cytotoksyczności

nanocząstek  ditlenku  ceru  oraz  (v)  stwierdzenie  indukcji  przez  nanocząstki
ditlenku ceru wydzielania TNFci przez komórki mikrogleju i zahamowania przez

te nanocząstki cyklu komórkowego komórek mikrogleju w fazie S.

Interesująca jest  rozbieżność  uzyskana  przez Autorkę  rozprawy w  ocenie

żywotności komórek pomiędzy wynikami otrzymanymi w teście M'IT a wynikami
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barrienia  błękitem  trypanu.    W  przypadku  wpływu  P-amyloidu  Doktorantka
tłumaczy   tę   rozbieżność   stymulacją  przez   P-amyloid   egzocytozy   fomazanu

powstającego  w  wyniku  redukcji  MTr.  Jeszcze  większą  rozbieżność  pomiędzy

wnikami  obu   metod  oznaczania  Żywotności  komórek  wystąpiła  jednak  w
przypadku  działania  nanocząstek  srebra.  W  t)m  przypadku  raczej   trudno
postulować    stymulację    egzocytozy,    bgLrdziej    prawdopodobne    wydaje    się
hamowanie  oksydoreduktaz  uczestniczących  w  redukcji  MTT  czy  obniżenie

poziomu reduktanta przez nanocząstld czy uwahiane przez nie jony srebra.

Uzyskane  wyniki  potwierdzają  dane  o  toksyczności  nanocząstek  srebra  i
kadmowo-tellurowych  kropek  kwantowych wobec  komórek  mikrogleju.  Można

powiedzieć, że to wynik negatywny, t]m niemniej może on być cenną wskazówką
dla     dalszych     prac     ukierunkowanych     na     szukanie     nowych     środków

przeciwdziałających   chorobom   neurodegeneracyjnym.   Warto   zresztą  zwrócić
uwagę na stwierdzenia pozytywne w odniesieniu do   stosowanych nanocząstek,
m. in. brak znaczącego wpływu nanocząstek ditlenku ceru na żywotność komórek

mikrogleju,    internalizację    P-amyloidu    i    ogólnie    mały    wpływ    badanych

nanocząstek  na  ekspresję  receptorów  zmiataczowych  i  wytwarzanie  cytokin

prozapalnych.

Wysoko oceniam  D!/sJct/sję pracy, zestawiającą uzyskane wyniki z danymi

piśmiennictwa,  wy).aśniającą tam,  gdzie  to  możliwe,  przyczyny obserwowanych
wyników  i  ich  różnic  w  stosunku  do  wyników  innych  autorów,  jeśli  takie
rozbieżności występują. P!/shtsjci wystawia bardzo dobre śwriadectwo znajomości

pola  badań,   zdolności  do   krytycznej   analizy  wyników   i   ogólnie   dojrzałości
naukowej Doktorantki.

Autorka  rozprawy  formułuje  czteiy  ll/hźoskł.,  częściowo  mające  charakter

podsumowania   wyników,   ale   podsumowania   bardzo   pożytecznego,   bo   w
maksymahie   zwięzłej   forrnie   wskazujące   najbardziej   istotne   wyniki   i   ich
implikacje.
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Strona edycyjna rozprawy nie budzi zaLstrzeżeń i udało mi się znależć bardzo

niewiele drobnych kwestii, co do których mógłbym z8łosić uwagi.

Moim zdanie, należałoby wyjaśnić, dlaczego nanocząstki nie były stosowane

w tych samych stężeniach.  Stężenia nanocząstek nie są podane w Tabelach 9 i
10.

„W iinię zasad" nie zgadzam się z procedurą łączenia danych przeżywalności
otrzymanych  po  różnych  czasach  inkubacji  zastosowaną  w  odniesieniu  do
danych  przedstawionych  na  Rysunku   18   (nawet  jeśli  nie   ma  między  nimi

statystycznie istotnych różnic).   Doceniam jednak rzetelność Doktorantki, która

w legendzie do rysunku przyznała się do zastosowania takiego triku.

W  podsumowaniu  uważam,  że  rozprawa  doktorska  mgr  inż.  Katarzyny

Sikorskiej  spełnia warunki stawiane  rozprawom doktorskim przez art.  14 i  15

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki z dnia  14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami.  Przedstawia

ona  wyniki  ciekawych  badań  dotyczących  aktualnej  i  ważnej  problematyki,
wykonanych z wykorzystaniem bogatego, nowoczesnego warsztatu badawczego,

które przyniosły oryginalne wyniki,  mogące  mieć istotne  znaczenie  dla innych

badaczy     zainteresowanych     rozwojem     nowych     metod     terapfi     chorób
neurodegeneracyjnych. Z pełnym przekonaniem wrioszę więc do Wysokiej Rady

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu im. Jana KochaLnowskiego

w Kielcach  o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie mgr inż. Katarzyny Sikorskiej do

dalszych  etapów  przewodu  doktorskiego.  Ponadto,  biorąc  pod  uwagę  wysoki

poziom metodyczny i merytoryczny rozprawy, oryginalność uzyskanych wyników
i bardzo staranną edycję, uważam, że rozprawa ta zasługuje na wyróżnienie.

Łódź, dTria 23 sierpria 2010
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