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 Użyteczność technik pomiarowych opartych na zjawisku elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego (EPR) wydaje się nie do przecenienia dla rozwoju badań nad strukturą  

i dynamiką błon lipidowych. Wystarczy wspomnieć o możliwości monitorowania cząsteczek 

lipidów poprzez badanie stopnia uporządkowania łańcuchów węglowodorowych tych cząsteczek, 

szybkości ruchu samych łańcuchów (monitorowanie lokalnych zmian konformacyjnych)  

czy nawet ruchu całych cząsteczek i ich agregatów. Badania te, odbywają się poprzez 

wprowadzenie tzw. sond spinowych, lokujących się w różnych obszarach dwuwarstw lipidowych 

formowanych (modelowych), naturalnych lub izolowanych. Dokładność lokalizacji znacznika 

determinuje precyzję monitorowania własności fizykochemicznych w poprzek błony. Integralną  

i niezwykle ważną grupę badań prowadzonych w obszarze biofizyki błon lipidowych stanowi 

również poszukiwanie cząsteczek o właściwościach antyoksydacyjnych. Chronią one przed 

utlenianiem nie tylko same lipidy ale również białka będące składnikami błon lipidowych.  

Do najpopularniejszych antyoksydantów należą witamina C i E, karotenoidy czy też flawonoidy.  

W ten aktualny i silnie rozwijany nurt badań wpisują się doskonale eksperymenty opisane 

w rozprawie doktorskiej Pani mgr Barbary Pytel. Celem jej pracy było zbadanie wpływu substancji 

humusowych (w szczególności kwasu fulwowego oraz huminowego) na fizyczne własności błon 

modelowych. Do badań wyselekcjonowano kwasy dostępne komercyjnie oraz ekstrahowane  

z torfu. Badano dynamikę i strukturę błon w funkcji stężenia kwasów oraz czasu ich oddziaływania 

z błoną. Zweryfikowano hipotezę o wygaszaniu wolnych rodników przez te kwasy, a także 

poszukiwano substancji wolnorodnikowych w glebie. Ponadto, określono niektóre parametry 

elektryczne błony modelowej (jak opór i pojemność), poddanej działaniu substancji humusowych. 
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Badania prowadzono w układach modelowych błon utworzonych z lecytyny jajowej (EYL) oraz 

dipalmitylofosfatydylocholiny (DPPC) wybranymi technikami jak: EPR, jądrowy rezonans 

magnetyczny NMR, oraz techniką absorpcji promieniowania w podczerwieni. Podjęta przez 

Doktorantkę tematyka badań jest w mojej opinii interesująca oraz ważna w kontekście profilaktyki 

chorób nowotworowych oraz układu krążenia. 

Praca została wykonana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Mana w Zakładzie Fizyki 

Medycznej na Uniwersytecie Opolskim. Ten stosunkowo nowy ośrodek badawczo-dydaktyczny, 

również dzięki staraniom Promotora, staje się cenioną jednostką w dziedzinie badań naukowych 

techniką EPR oraz w dziedzinie biofizyki membran biologicznych.  

 Rozprawa doktorska, będąca podstawą oceny, przygotowana została w postaci 

zestawienia prac opublikowanych w dwóch recenzowanych czasopismach naukowych  

o zasięgu międzynarodowym, dwóch rozdziałach monografii oraz czterech doniesieniach 

konferencyjnych. W rozprawie wspomniano, iż przygotowany manuskrypt, w którym Pani  

mgr Barbara Pytel jest drugim, wymienionym w spisie autorem, został wysłany do recenzji. Prace 

recenzowane charakteryzują się różnorodnymi wartościami tzw. impact factor (Nukleonika  

(IF 0,477) w której Doktorantka jest pierwszym (głównym) autorem oraz Journal  

of Liposome Research (IF 1.822), w której jest autorem czwartym w kolejności. Stosowne 

oświadczenia załączone na końcu rozprawy doktorskiej pozwalają stwierdzić, iż udział  

mgr Barbary Pytel w powstaniu tych prac był istotny. 

 W celu zbadania wpływu kwasów fulwowych oraz huminowych na błony liposomów 

uformowanych z EYL oraz DPPC, Doktorantka zastosowała technikę EPR z wykorzystaniem 

lipidowych znaczników spinowych. Sonda spinowa TEMPO została użyta celem określenia 

parametru podziału (F). Ten spektroskopowy współczynnik określa, w jakim stopniu sonda 

penetruje środowisko lipidowe. Gdy błona upłynnia się, wartość współczynnika rośnie wraz  

ze wzrostem migracji znacznika nitroksylowego do błony. Otrzymane przez Doktorantkę wartości 

parametru F wskazują na wpływ wybranych kwasów na migrację TEMPO do błon lipidowych.  

Na bazie opracowanych wyników otrzymano modulację wartości współczynnika F  

w funkcji rosnącego stężenia kwasów fulwowych i huminowych. Periodyczne zmiany wartości 

współczynnika nie są dyskutowane w tekście publikacji, a są moim zdaniem bardzo ciekawe  

np. w kontekście analogicznych wyników uzyskanych w czasie badań nad wbudowywaniem się 

karotenoidów do błon modelowych. Wnioski - sformułowane na podstawie danych uzyskanych 

dla wybranych dodatków kwasów – pokazują w opinii autorów, że wzrost stężenia kwasów 

huminowych powoduje obniżenie płynności błony i to zarówno w obecności kwasów pochodzenia 

naturalnego jak i komercyjnego. Uzasadnieniem dla takiego zachowania się układu pomiarowego 
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jest usztywnianie warstwy powierzchniowej błon. Analogiczne badania dotyczące wpływu kwasu 

fulwowego prezentowały spadek (kwas pozyskany z torfu) i wzrost płynności błony (dla dodatku 

kwasu pozyskanego komercyjnie). Badania przeprowadzone przy użyciu sondy 16-DOXYL 

monitorującej wnętrze błony poprzez stosowne zmiany wartości parametru czasu korelacji 

rotacyjnej pozwalały na sformułowanie wniosku o migracji kwasu fulwowego do wnętrza błony  

i rozluźnianiu wiązań występujących pomiędzy łańcuchami węglowodorowymi. Obydwa badane 

kwasy, a w szczególności kwas huminowy, pozyskane z torfu, okazały się naturalnymi 

rezerwuarami wygaszaczy wolnych rodników, co sprawdzano w osobnych badaniach.  

Rozprawa dostarcza wielu informacji, a jednocześnie nasuwa pewne pytania: 

1. Interpretacja otrzymanych wyników, dotycząca wpływu kwasów fulwowego oraz 

huminowego na błony modelowe byłaby łatwiejsza, gdyby Doktorantka użyła 

fosfatydylocholiny nasyconej w fazie ciekłokrystalicznej. Lecytyna jajowa jest 

podatna na oksydację. Tlen (a prawdopodobnie w takich warunkach były mierzone 

widma i przechowywane próbki) prowadzi do tworzenia rodników  

w błonie. Oddziaływanie znacznika TEMPO z rodnikami powstałymi w procesie 

autooksydacji powoduje rekombinację znacznika nitroksylowego, a co za tym idzie 

spadek sygnału EPR. Jestem ciekaw komentarza Doktorantki dotyczącego tego 

aspektu eksperymentalnego. 

2. Dlaczego występuje tak duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o wartość współczynnika 

podziału dla znacznika TEMPO wyznaczoną dla układu z czystą EYL (na str. 39  

F = 0.454, a na str. 458 publikacji Nukleonika F = 0.35)? Jak  

te wartości mają się do informacji o błędzie pomiarowym podanym na stronie 22 

(nieprzekraczającym 2%)? Czy warunki i układy pomiarowe były takie same?  

Czy w ten sam sposób był wyliczony parametr podziału? 

3. W doniesieniu konferencyjnym z Nałęczowa Doktorantka napisała o „zatruwaniu” 

sondy spinowej przez kwasy wyekstrahowane z torfu. W części początkowej brak 

jest odniesienia do tej informacji, co może być istotne podczas interpretowania 

wpływu kwasów pochodzenia naturalnego i syntetycznego na wartość 

spektroskopowego współczynnika podziału F. Rozumiem, że „zatruwanie” jest 

żargonem interpretacyjnym, ale z punktu widzenia fizycznego należałoby opisać 

zmiany w widmach EPR-owskich w obecności zmiataczy wolnych rodników  

i zdefiniować ewentualne inne substancje będące tymi antyoksydantami. 
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4. Czy brak rozpuszczalności kwasu huminowego w wodzie nie jest niepokojącą 

informacją (prawdopodobna samoagregacja) w kontekście dodawania  

go do wodnej zawiesiny liposomów? 

 Przygotowanie rozprawy doktorskiej w postaci zestawienia prac opublikowanych nie 

pozwala mi w pełni ocenić zdolności edytorskich Autorki. Chciałbym jednak zaznaczyć,  

że część wstępna, będąca formalnym wymogiem rozprawy, jest opracowaniem poprawnym 

zarówno pod względem redakcyjnym jak i graficznym, co sprawia, że pracę czyta się przyjemnie. 

Zaproponować mógłbym jedynie drobne korekty wyszczególnione poniżej: 

1. Zdanie ze str. 4 „Pokazano także, że stosowane kwasy humusowe wykazują cechy 

zmiataczy wolnych rodników, jednak o różnej aktywności”, proponowałbym skorygować 

celem wskazania podmiotu charakteryzującego się różną aktywnością. Zdanie powinno 

brzmieć raczej: „Pokazano także, że stosowane kwasy humusowe cechuje różna 

aktywność, jeśli chodzi o zdolność zmiatania wolnych rodników.” 

2. Str. 4, wyjaśnienie dla użytego skrótu DPPC powinno pojawić się zaraz po pierwszym 

jego użyciu, a nie dopiero na str. 27. 

3. Na większości stron części wstępnej rozprawy, spójniki pozostawiono na końcu wersów. 

Ze względu na poprawność edytorską proponowałbym ich przeniesienie. 

4. Str. 8 oraz 14, sugeruję konsekwentne nazewnictwo dla elektronowych stanów 

tripletowych/trypletowych. 

5. Str. 8, niepoprawnie zapisano nazwisko jednego ze współautorów cytowania. Należy  

je skorygować zgodnie z pozycją nr 26 w części Literatura. 

6. Str. 12, brak objaśnienia dla wprowadzonego symbolu B0. 

7. Str. 12, rys. 3 nie przedstawia widma absorpcji, a raczej symulację jego kształtu  

przy użyciu dwóch funkcji. 

8. Str. 13, niezrozumiałe jest zdanie „Linie różnią się pomiędzy sobą istotnie, ponieważ 

krzywa Gaussa ma dobrze określony moment , zaś krzywa Lorentza…”. 

9. Str. 19, wzory sond spinowych zaprezentowane na rys. 8 nie są wzorami sumarycznymi. 

10. Str. 20, użyto niedefiniowanego wcześniej terminu „linia wysokopolowa”. 

11. Str. 20, brak spójności jeśli chodzi o definicję współczynnika podziału (F) z zamieszczoną 

w rozdziale monografii na stronie 74. Ma to duże znaczenie w kontekście omówionych 

wyników badań. Ta sama uwaga dotyczy rozbieżności tekstu i zapisanego wzoru 

zamieszczonych w publikacji Nukleonika na str.457. 

12. Str. 20, zdanie „Amplitudy tych składowych…. o określonej fazie” powinno brzmieć 

„Amplitudy tych składowych…. w określonej fazie”. 
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13. Str. 20, zdanie zapisane w ostatnim wersie odnosi się do lokalizacji znacznika  

w dwuwarstwie lipidowej, co zobrazowano na rys. 7, a nie jak podano na rys. 8. Ta sama 

uwaga dotyczy pierwszego zdania zamieszczonego pod rysunkiem na stronie następnej. 

14. Str. 30, w podpisie rys. 17 powinno znaleźć się odniesienie w postaci stosownej cytacji. 

15. Str. 30, szósty wers od dołu, „kwasu” a powinno być „kwasy”. 

16. Str. 38 i dalsze, wyniki niepublikowane powinny zostać omówione znacznie szerzej  

i bardziej szczegółowo. Informacja o wysłaniu pracy do recenzji jest niewystarczająca. 

Zdanie typu „Prowadzone badania wykazały, że naturalne i modelowe kwasy huminowe 

w różny sposób wpływały na płynność błon modelowych.” można by traktować jako wstęp 

do dalszej analizy, której zbrakło. 

17. Str. 39, Zdanie zamieszczone w ostatnim wersie „Pełne zrozumienie fizycznych  

i chemicznych właściwości błon komórkowych może być użyteczne w badaniu 

mechanizmów biorących udział w transporcie substancji i informacji przez błony 

biologiczne” jest niezrozumiałe. 

18. Str. 46, nazwisko jednego ze współautorów „Przestalski” zapisano małą literą. 

W podsumowaniu chciałbym stwierdzić, iż Pani mgr Barbara Pytel przedstawiła 

wartościową rozprawę doktorską, opartą na istotnych wynikach przeprowadzonych przez siebie 

badań naukowych. Doktorantka jest eksperymentatorem i doskonale czuje się w obszarze badań 

techniką EPR. W sposób klarowny i precyzyjny opisała teorię dotycząca zagadnienia, jak  

i niuanse badań wybraną techniką. Osiągnęła cele badawcze postawione sobie na początku drogi 

badawczej, a wyszczególnione we Wprowadzeniu rozprawy doktorskiej. Należy podkreślić,  

że przeprowadzone badania wymagały od Niej dużej wiedzy z zakresu biofizyki oraz umiejętności 

praktycznych z zakresu preparatyki próbek. Wyniki prac badawczych, powstałych w ramach 

doktoratu, zostały częściowo opublikowane, wnosząc wiele nowych i cennych  

z naukowego punktu widzenia informacji, przyczyniających się do zrozumienia oddziaływania 

substancji humusowych z błonami modelowymi. W mojej ocenie przedstawiona rozprawa 

doktorska spełnia wszelkie ustawowe oraz zwyczajowe wymagania. Uprzejmie proszę Wysoką 

Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego o przyjęcie mojej 

pozytywnej rekomendacji oraz stawiam wniosek o dopuszczenie pani mgr Barbary Pytel  

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

                                                                                 


