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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk pt. „Rola konformacyjnego
efektu pamięci w propagacji wariantów strukturalnych amyloidu insuliny”

Choroby neurodegeneracyjne związane z formowaniem struktur amyloidowych
stanowią problem medyczny z kategorii nieomalże chorób cywilizacyjnych. Powstrzymanie
rozwoju tego typu schorzeń stanowi aktualne wyzwanie badawcze w obszarze medycyny
i farmakologii ale również, a może nawet przede wszystkim, w obszarze podstawowych nauk
przyrodniczych, wobec faktu, iż jedynie pełne poznanie mechanizmów molekularnych
związanych z formowaniem struktur amyloidowych oraz ich propagacją umożliwić może
skuteczne strategie spowalniania a może nawet zapobiegania tego typu schorzeniom. W tym
świetle, tematyka rozprawy doktorskiej przedstawionej przez panią mgr Weronikę SurmaczChwedoruk jawi się nie tylko interesująca ale również bardzo aktualna i z naukowego punktu
widzenia ważna.
Praca pani mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk zrealizowana została pod kierunkiem dr. hab.
Wojciecha Dzwolaka, prof. UW, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w Pracowni
Oddziaływań Międzymolekularnych oraz w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków
w Warszawie.

Rozprawa doktorska zredagowana została w języku polskim, według standardowego układu,
na 180 stronach maszynopisu. Zawiera 82 rysunki, w większości prezentujące oryginalne wyniki
badawcze, oraz 5 tabel. Rozprawa podzielona została przez Autorkę na 9 rozdziałów, z czego
rozdział 1 zawiera zwięzłą prezentację celów i założeń pracy zaś rozdział 9 spis wykorzystanego
piśmiennictwa. Pozostałe rozdziały zawarte zostały w dwóch częściach; w części mającej
charakter analizy doniesień literaturowych dotyczących bezpośrednio tematyki rozprawy
(rozdziały 2-4) oraz z części prezentującej wyniki przeprowadzonych prac badawczych oraz ich
dyskusję i podsumowanie (rozdziały 5-8). Wstępna część literaturowa zredagowana została,
moim zdaniem, w sposób bardzo przejrzysty i logiczny, posiada przy tym znaczne walory
dydaktyczne, tak iż polecana być może studentom oraz adeptom nauki jako bardzo cenne
opracowanie wprowadzające w tematykę badania białek oraz chorób neurodegeneracyjnych
związanych z formowaniem struktur amyloidowych. Chciałbym w tym miejscu swojej analizy
podkreślić, iż precyzja sformułowań, elegancja języka oraz dbałość o stronę redakcyjną nie jest
jedynie cechą wstępnej części ale całej rozprawy doktorskiej. W trakcie jej lektury zauważyłem
jedynie trzy miejsca, w których mógłbym zasugerować drobną modyfikację. Szczególnie
wartościowym fragmentem wstępnej części rozprawy wydaje mi się zestawienie porównawcze
technik instrumentalnych stosowanych powszechnie w badaniach struktur amyloidowych.
W opracowaniach tych, więcej uwagi poświęcono stosowanym w ramach prowadzonych
eksperymentów technikom badawczym, w szczególności zastosowaniu sond fluorescencyjnych,
spektroskopii absorpcyjnej w obszarze podczerwieni (FTIR) oraz spektroskopii dichroizmu
kołowego (CD). W miejscu tym, chciałbym zaznaczyć, iż stosowanie wielu komplementarnych,
zaawansowanych technik badawczych, uważam jako bardzo pozytywny aspekt ocenianej
rozprawy. Największa jednak wartość rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk
łączy się, moim zdaniem, z wyjątkowo dużą ilością wartościowych wyników badawczych oraz
z ich wagą dla postępu badań naukowych w obszarze formowania i propagacji struktur
amyloidowych. Wyniki badań dotyczą bezpośrednio insuliny. Uzyskane w ramach rozprawy
wyniki mają więc znaczenie jako dotyczące całej klasy białek tworzących potencjalnie struktury
amyloidowe. Ponadto, rezultaty wydają się istotne z punktu widzenia zaburzeń wynikających
z długookresowego stosowania iniekcji insulinowych, niezbędnych wśród pacjentów cierpiących
na cukrzycę typu pierwszego.
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W pełni zgadzam się z Autorką rozprawy co do najważniejszych osiągnięć badawczych,
wyartykułowanych w ramach rozdziału 8. Podsumowanie. Szczególnie podkreślić chciałbym:
1. Uzyskanie precyzyjnych informacji dotyczących temperatury, powyżej której termiczna
degradacja amyloidu insuliny, wpływa na utratę

możliwości destabilizowania

i przyłączania monomerów do jej lepkiego końca.
2. Wykazanie skuteczności modyfikacji sekwencji aminokwasowej na kinetykę oraz
wydajność formowania amyloidów oraz na ich strukturę.
3. Pokazanie, że na drodze efektu pamięci konformacyjnej modelować można złożone
struktury białkowe, z potencjalnym zastosowaniem w inżynierii bionanomateriałów.
Tak zaawansowane i wieloaspektowe opracowanie, jakim znajduję rozprawę doktorską
Pani mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk, pobudza ciekawość poznawczą, czego wyrazem może
być sformułowanie następujących problemów:
1. Niezwykle pomysłowa metoda stosowana w precyzyjnych badaniach struktur
amyloidowych w oparciu o efekt TICT znaczników fluorescencyjnych (na przykład
ThT) posiada jednakże niewielki margines niepewności wynikający ze
specyficzności wiązania sondy do struktur białkowych. Czy możliwe jest, że
uzupełnienie podejścia o badania czasów życia fluorescencji, nie zaś jedynie jej
widm emisji, wpłynąć może pozytywnie na walory takiego podejścia?

2. Wśród metod instrumentalnych stosowanych w badaniach amyloidów stosuje
się techniki obrazowania (np. AFM) oraz techniki spektroskopowe (np. FTIR).
Ostatnio pojawiły się możliwości aparaturowe połączenia tych podejść, na
przykład w postaci mikroskopii określanej jako nano-IR. Bardzo interesująca
praca w tym zakresie ogłoszona została przed kilkoma miesiącami (F.S. Ruggeri et
al., „Infrared nanospectroscopy characterization of oligomeric and fibrillar
aggregates during amyloid formation”, Nature Communications, 6 Article
number: 7831). Ciekaw jestem, jakie możliwości, zdaniem Doktorantki, technika
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ta stwarza dla badań propagacji struktur amyloidowych? Czy jest to istotny
postęp metodologiczny czy może „kolejna zabawka eksperymentatorów”?

Formułując konkluzję chciałbym stwierdzić, iż Pani mgr Weronika Surmacz-Chwedoruk
przedstawiła bardzo wartościową rozprawę doktorską, opartą na licznych oraz ważnych
wynikach przeprowadzonych przez siebie badań naukowych. Badań, wymagających od
eksperymentatora dużej wiedzy z zakresu chemii strukturalnej makromolekuł, spektroskopii
molekularnej oraz również umiejętności praktycznych z zakresu preparatyki chemicznej.
Większość z zawartych w pracy doktorskiej wyników stało się już podstawą oryginalnych
artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach specjalistycznych,
w tym w PloS One, Biochemisty oraz Langmuir. W moim odczuciu, przedstawiona rozprawa
doktorska spełnia wszelkie ustawowe oraz zwyczajowe wymagania. Co więcej, zarówno wysoki
poziom naukowy przeprowadzonych badań jak i waga uzyskanych wyników, które stanowią
podstawę rozprawy, czyni ją, w moim odczuciu, godną wyróżnienia. Uprzejmie proszę
o przyjęcie mojej pozytywnej rekomendacji oraz stawiam wniosek o dopuszczenie Panią mgr
Weronikę Surmacz-Chwedoruk do dalszych etapów postępowania doktorskiego.
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