
 Prof.  dr hab. Ryszard Krzyminiewski                             Poznań, 2 października 2016 r. 

Wydział Fizyki 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Poznań 

 

 

                                                RECENZJA 

                                   pracy doktorskiej mgr Barbary Pytel 

pt. „Wpływ substancji humusowych na fizyczne parametry błon 

modelowych”. 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska mgr Barbary Pytel została wykonana pod 

kierunkiem prof. UO. dr hab. Dariusza Mana. Praca doktorska ma postać zbioru dwóch 

artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych, 

dwóch rozdziałów w monografiach oraz czterech publikacji konferencyjnych. Do pracy 

dołączony zostało krótkie streszczenie pracy, opis podstaw elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego EPR, błon lipidowych, substancji humusowych oraz podsumowanie z 

wnioskami. Dodatkowo dołączono oświadczenia współautorów prac dotyczące udziału mgr 

B. Pytel w poszczególnych publikacjach i wyrażających zgodę na przedłożenie 

zaprezentowanych prac jako część rozprawy doktorskiej mgr. B. Pytel. 

Tematem pracy było zbadanie wpływu substancji humusowych na fizyczne właściwości 

błon modelowych w zależności od typu humusów i środowiska z jakiego pochodzą. Wybrany 

temat oceniam jako bardzo interesujący, aktualny i interdyscyplinarny ponieważ informacje o 

właściwościach błon biologicznych i wpływie różnych czynników na strukturę i dynamikę 

błon ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach biologicznych oraz medycznych. Autorka w 

swoich badaniach wykorzystała głównie metodę elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego EPR oraz dodatkowo jądrowy rezonans magnetyczny NMR, 

spektroskopię podczerwieni i spektroskopię impedancyjną. Badane modelowe błony 

wytwarzano z lecytyny naturalnej, pochodzącej z żółtka jaja kurzego oraz syntetycznej 

dipalmitolfosfatydylcholiny DPPC. W celu oceny właściwości tak wytworzonych błon  

zastosowano znaczniki spinowe. Znaczniki spinowe  bardzo dobrze obrazują dynamikę błon 
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dzięki zastosowaniu spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR. Jako 

substancje humusowe stosowano kwasy fulwowe i huminowe wyekstrahowane z torfu a także 

preparaty handlowe.  

W rozdziale 1. 1 Autorka zamieszcza krótki opis techniki elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego EPR . Przedstawia typową strukturę widma EPR znacznika spinowego 

tzw. strukturę nadsubtelną, która ma postać trypletu o charakterystycznych proporcjach 

poszczególnych linii w widmie w zależności od dynamiki sondy. Na podstawie  

wyznaczonych parametrów z widma EPR możliwa jest ocena dynamicznych właściwości 

badanych błon. W rozdziale 1.2 mgr B. Pytel omawia budowę błon i sposoby wytwarzania 

liposomów. Rozdział 1.3 poświęcony jest krótkiej charakterystyce substancji humusowych: 

kwasów fulwowych, huminowych i humin. 

W rozdziale 2 Autorka omawia wyniki i prezentuje wnioski zawarte w opublikowanych 

dwóch pracach: 

1.  Impact of humic acids on EYL liposome membranes: ESR method. Nukleonika 

60(3), 455-459 (2015). 

2. The impact of humic and fulvic acids on the dynamic properties of liposome 

membranes: the ESR method. J. Lipo. Res. 24(2),106-112 (2014). 

W powyższych pracach przedstawiono wyniki badań wpływu kwasów fulwowych i 

huminowych na płynność błon liposomów utworzonych z naturalnej lecytyny pochodzącej z 

żółtek jaj kurzych EYL.  Stwierdzono, że w zależności od pochodzenia kwasów fulwowych 

efekt ich wpływu na sztywność  błon był różny. W przypadku kwasów fulwowych 

pochodzenia naturalnego wyekstrahowanych z torfu występował wzrost płynności błony 

natomiast dla  kwasów fulwowych modelowych następowało zmniejszenie płynności błon 

liposomów. Kwasy huminowe niezależnie od pochodzenia powodowały zmniejszenie 

płynności błon liposomów. Zmiany płynności błony oceniano na podstawie zmian 

parametrów widma EPR trzech rodzajów znaczków spinowych: TEMPO, 16-DOXYL i 5-

DOXYL. W pracy numer 2 oprócz pomiarów metodą NMR i FTIR badanych kwasów 

humusowych zbadano dodatkowo ich wpływ  na koncentracje wolnych rodników. W tym 

celu wykorzystano roztwór rodników TEMPO do którego dodano kwasy humusowe i 

mierzono zmiany koncentracji rodników w czasie. Pomiary te umożliwiły stwierdzenie, że 

kwasy humusowe mają właściwości zmiatania (rekombinacji ) wolnych rodników. Wyniki 

badań zamieszczone w dwóch rozdziałach monografii oraz w materiałach   konferencyjnych 
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są w znacznym stopniu powieleniem lub przeglądem wyników opublikowanych w pracach nr 

1 i 2. 

 

   Wnioski sformułowane na podstawie badań własnych uważam za właściwe. Także 

wyznaczone cele pracy zostały zrealizowane. 

 

Do uwag krytycznych zaliczyłbym przede wszystkim brak symulacji widm EPR 

znaczników spinowych uwzględniających różną ich dynamikę. Pozwoliłoby to znacznie 

udokładnić nie tylko niektóre wyznaczane  parametry wydma EPR ale także wypowiedzieć 

się co do interakcji znacznik spinowy środowisko.  W opisie zjawiska EPR można było 

ujednolicić oznaczenia na szerokość linii pik-pik i szerokość nachyleniową (str.12). Uwagi 

(str. 18) dotyczące zmienności parametru S (wzór 17) w zakresie od 0 (brak uporządkowanie) 

do 1 (całkowicie uporządkowanie ) są niezgodne z zamieszczonym wzorem. Dla jakich 

wartości kąta  wartość S będzie równa 1?. Nazwanie spektroskopii NMR nuklearnym 

rezonansem magnetycznym (str. 33) jest niewłaściwe. Wyznaczenia zmian koncentracji 

wolnych rodników w warstwach torfu zanieczyszczonych przepracowanym olejem 

silnikowym dokonano na podstawie pomiarów amplitudy pierwszej pochodnej sygnału 

absorpcji  a powinno się dokonać na podstawie intensywności integralnej tych linii tym 

bardziej, że widoczne są zmiany szerokości linii EPR w czasie  (rys. 20).  

 

 Oceniając całość pracy należy stwierdzić, że dotyczy ona ważnej i trudnej dziedziny 

badań  z powodu złożoności składu i budowy kwasów humusowych, ich potencjalnego 

wpływu na żywe organizmy zarówno na poziomie komórkowym jak i molekularnym. 

Przedstawiona praca zawiera oryginalne i istotne wyniki eksperymentalne, a ich analiza 

chociaż nie zawsze pełna wnosi istotny wkład do wiedzy o interakcji kwasów humusowych z 

błonami liposomów. 

 

Ogólnie można stwierdzić, że mgr Barbara Pytel bardzo dobrze opanowała warsztat 

badawczy, umiejętności posługiwania się różnymi nowoczesnymi technikami np. EPR, a 

także korzystaniem z wiedzy zawartej w literaturze tematu. Chciałbym również podkreślić, że 

duża część wyników prezentowanych w pracy doktorskiej została już przez Doktorantkę 
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opublikowana w czasopismach naukowych o zasięgu światowym oraz zaprezentowana na 

kilku konferencjach międzynarodowych.  

 

Reasumując stwierdzam, iż przedstawiona mi do recenzji praca doktorska mgr Barbary 

Pytel spełnia wszystkie wymagania stawiane pracom doktorskim przez ustawę o stopniach 

naukowych i tytule naukowym. Dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie mgr Barbary Pytel 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

          


