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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Magdale ny Czemierskiej,,Zdolności fl okulacyj ne
fizyko-chemiczne''.
egzopolimerÓw z Rhodococcus Sp. oraz ich właściwości

Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Czemierskiej',Zdolności flokulacyjne
egzopolimerow z Rhodococcus Sp. oraz ich właściwościfizyko.chemiczne'' jest
monografią przedstawiającą wyniki badari dotyczących poszukiwania polimerÓw
pochodzenia naturalnego o własnościachsorpcyjnych w stosunku do wybranych
jonÓw metali cięzkich. Przygotowana w laboratorium prof. Anny Jarosz.Wilkołazkiej,
przy wydatnej wspÓłpracy prof. Aleksandry Szcześ, świadczy o duzym znawstwie
zarÓwno problemÓw metodycznych jak i badanych obiektow.
Praca składa się z czteręch głÓwnych rozdziałow (Wprowadzenia, Materiatow i
Metod, Wynikow, Dyskusji)' w ktÓrych Autorka przedstawiła podstawowe informacje
dotyczące zewnątrzkomÓrkowych polimerÓw, mikroorganizmÓw je produkujących, w
szczego|nościActinobacteria, biochęmicznych mechanizmÓw syntezy egzopolimerÓw
i ich zdolności flokulacyjnych i sorpcyjnych. 24-stronicowa całośćwstępu solidnie
przeprowadzonych badari. Materiały i metody (20 stron) tj. opis 4
uzasadnia celowo ść,
uzywanych szczeplw, wraz z uzasadnięniem wyboru dwÓch najlepiej rokujących,
odczynnikÓw, sprzętu, technik oznalzania aktywności flokulacyjnej, stęzęri białek i
cukrÓw, stosowanych metod fizykochemicznych (SEM' XPS'
wreszcię opis sposobÓw ana|izy wynikÓw

SEC, ASA,

itp.), a

w tym kinetyki procesu flokulacji i

termodynamiki adsorpcji pokazuje profesjona|izm Autorki, a szczegÓłowośćopisÓw
pozwala je kontrolować i powtarzać bez konieczności zag|ądania do materiatÓw
źrodłowych.ogolny cel pracy zostałokreślonyjako opis fizykochemiazny badanych
polimerÓw" głÓwnie pod kątem ich zdolności flokulacyjnych i sorpcyjnych, a
szczegÓły zebrano w jasno przedstawionych sześciu punktach. Częśc dotyczącq
wynikow własnych (67 stron) Autorka zorganizowała w logiczny ciąg, w ktÓrym
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przedstawiła dane opisujące aktywność flokulacyjną szczepÓw, za:wartościbiałek i
cukrÓw, optymalizację składupodłoza i warunkÓw hodowli bakterii, optyma|izację
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procesu otrzymywania egzopolimerÓw'

ich szczegołową charakterystykę, w tym

aktywnośćflokulacyjną i zdolności sorpcyjne. Dyskusja (22 strony) skupia się na
zebraniu

otrzymanych

wynikow

m.in.

w

postaci

optymalnego

schematu

przeprowadzania eksperymentÓw (Rys. 66), i tabel zbierających warunki wzrostu
bakterii i sktady podłozy do syntezy ęgzopolimerÓw, a takŻę ich wtaściwościfizykochemiczne w odniesieniu do bogatych danych literaturowych.Szacunek budzi dobor
cytowanej literatury tj . 2|5 pozycji z czego prawie połowa pochodzi z Latf0|5.f0f0 .
Mimo' ze pracajest dośćdługato cz5Ąa się ją dobrze, co wynika Z poprawności
językowęj, a zwraca uwagę niezwykle starannakorekta. Praca prawie pozbawiona jest
tzw. literÓwek, co się zdarza niezwykle rzadko.
Wstęp, po wprowadzeniu oczywistych skrÓtÓw, moie stanowić interesuj4cy
artykuł

przeg|ądowy

dotyczący

egzopolimerÓw,

relacj i

budowa.wtasności

flokulacyjne i sorpcyjne. Jako osobie zajmującej się białkami w tym związkami
struktura-funkcja, oczekiwatbym moze trochę więcej informacji, jeżze|itakie istnieją,
na temat roli białek w tych procesach, a takŻe odpowiedzi na pytanie o znaczenie
składui struktury ,,drzewka'' polisacharydowego dla aktywnościflokulacyjnej.
Z drobnych uwag dotyczących tego fragmentu zwrÓciłbym uwagę na niezręczne
określenie na

3f

stronie związane z

,,tolerowaniem metali ciężkich ptzez

egzopolimery''. Zapewne chodzi o przeŻywalnośćltolerancjęszczepow. Rowniez
,,dawka 20 mgl|jonÓw'' to raczej stęzenie' a ,,akrylamid, to ,,akryloamid''.
Zarowno opis Materiatow, jak i Metod badawczych nie budzi zastrzeŻen.
Pomyst by w tej częściw Tabelach 8, 9, 11, 12 zebrac warunki eksperymentÓw
ułatwia ich śledzeniew częścieksperymentalnej i wynikowej, a jednocześnie daje
obraz ogromnej pracy włozonej w przygotowanie doktoratu. Jedynie zwrÓcitbym
uwagę na fakt, Że oznaczanię masy cząsteczkowej egzopolimerÓw metodą filtracji
zelowej (str. 48) jest mało dokładne szczego|nie dla cząsteczek o nieglobularnym
kształcie, tym bardziej, Że uiywano krzywej standardowej opartej natrzech punktach.
Czy Autorka tozv,tazałaużycie spektrometrii mas w wariancie ESI lub MALDI.TOF
ul. Cdattska7l9
50-344 Wroclarr
budnek F.ł
Tel.:+48 7132O6337
Fax.lł48 71 32o 63 37

do pełnej ana|izy składu cukrowego.
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Drobneuwagi:
l ) Jeż.e|ipodaje się dane dotyczącewirowania w rpm lub obr/min to wypada
podaćdanerotora,albo po prostupodacwartość
g
2) Metoda Bradford to metodaBradforda(Marion Bradford to męiczyzna)
Wyniki stanowią niezwykle obszerny, ale logicznie ułozony, opis ,,walki''
Doktorantkiz materi4,a w szczegÓlnościaktywnością
flokulacyjną czterechszczepow
wobec najrÓżniejszych czynnikÓw zewnętrznych takich jak temperatura, pH'
mieszanie,obecność
rÓznych soli' źrodłaazotll,węgla itd., na nią wpływających.
Na
potrzeby recenzji skupiłemsię na danych z 7-go dnia hodowli, jak się wydaje
najbardziejreprezentatywnych.Badania porÓwnawcze uzasadniaj4wybÓr do dalszych
ana|iz szczępow oznaczonvchjako 89 i 202, nb. ciękawejak Doktorantkainterpretuje
znacznęrożnicęw aktywnościmiędzy szczepemnr 1, a 89, wobec ich pokrewieristwa.
W dalszej częściDoktorantka skupita się na wybranych dwÓch szczępach.Zostały
zoptymalizowanewarunki hodowli, składpodłozai pozostałeczynniki decydująceo
procesuotrzymywaniaegzopolimerÓw.Co interesuj4ce,szczepy89 i f02
wydajności
wyraźnieroŻni4się aktywnością
flokulacyjnąpłynu hodowlanegow zaleŻności
od
zastosowanegoźrodła
węgla (89 - gtÓwnie glukoza, ma|toza,sacharoza,fruktoza, a
f02 _ tylko glukoza' sacharoza).Czy s4 jakieśdane eksperymentalne
wyjaśniające
obserwowaner6Żnice.
Kolejne

interesujące rezu|taty

dotyczą

charakterystyki

badanych

egzopolimerÓw.Nie mając zastrzeŻendo opisu wynikow, zwriciłbym uwagę na
niejednoznaczność
drugich frakcji (Rys. 34 i 35) otrzymanychpo filtracji Źelowej.W
przeprowadzicdodatkowyleetap oczyszczania,a osobiście
obu wypadkach na|eŻałoby
nie odwaŻyłbymsię podawania ich masy cząsteczkowej(str. 82). Ciekawę, Ża
jest największa
flokulacyjnaegzopolimeru89 w za|eżności
aktywność
od temperatury
w stosunkudo jonÓw Żelazaw temperaturze
35oC,podczasgdy EPS _ 202_ do jonow
sodowychi wapniowychw 45oC. Czy moznawyniki te interpretować
w odnięsięniu
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do naturalnychmiejscwystępowaniaobu szczepÓw.
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Drobneuwagi:
o/o(m.in. str. 80) z dokładnością
l ) Uważam,że podawaniestęien i zawartości
do drugiegomiejscapo przecinkujest przesad4
f) Nięco drazni4cejest przyjęcie przez Doktorantkę konwencji (dotyczy to
całejpracy) podawaniajedynie tytułoww podpisachrysunkÓw. osobiście
wolę system,,publikacYjny'',w ktÓrym pojawiajqsię podstawowedane z
częścimetodycznej

3 ) łaricuchyacylowe (str.90) w ana|izieFTIR to raczejgrupy(reszty)acylowe
4) Podrozdział Kinetyka procesu flokulacji ... raczej nazwałbymPrzebieg
procesu flokulacji. Kinetyka Zawsze kojarzy mi się z podaniem stałych
szybkościzgodnych z jakimśmodelęm, ale do interpretacjiciekawych
wynikow nie mam uwag
5 ) Na str. 1l0 pojawia się Tabela z podsumowaniemwynikow z my|ącym
numerempodrozdziałui bez bezpośredniego
odniesieniaw tekście
, chociaŻ
oczywiściesęnsi zawartość
są zrozumiałe
Koricowe wyniki bardzo wainych i interesującycheksperymentÓwsązwiązane
ze zdo|nością
sorpcyjnąwybranychjonow metali ciężkichprzęz egzopolimry.Zwraca
uwagęskuteczność
EPS-202w stosunkudo jonow C.u*,Ni2*,Pb2*i EPS.89 do jonÓw
Cd2*i Co2*.Wyniki dotyczqcewpływupH określiłb
ym raczejjako niejednoznacznęi
wymagającedalszych badan,moze z wyjqtkiemjonow Ni2*. Czy Doktorantkama
jakiśpomysłna wyjaśnienieduiych roinic w przebiegukrzywych międzyjonami
niklu i kobaltu(Rys. 63 B, D) i ew. dlaczegojony chromuulegajqsorpcjiw bardzo
niskim pH (Rys.63C).
Świetnie Autorka poradziłasobię z interpretacj4izoterm adsorpcji (Rys 64;
Tab. 23, f4) i dopasowaniemdanych eksperymentalnych
do modeli Freundlichai
Langmuira zwracając uwagę na roŻnice dla poszczegÓlnychjonÓw i rozsądnie
odrzucając wyniki nie spełniaj
zny ch.
ąceodpowiednich kryteriÓw statystyc
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Zasadniczą częścpracy zamyka Dyskusja, ktÓra podsumowuje najwainiejsze
osiągnięcia rozprawy w odniesieniu do bogatej literatury, w ktorej opisywano
skuteczność
flokulacyjną i sorpcyjnąinnych mikroorganizmÓw.odpowiednie dane
zebrano w tabelach 25 i 26, ktÓre bardzo ułatwiająporÓwnania, a jednocześnię
dowodzą, ie przyjętowłaściwykierunek badan. Doktorantkasłusznie zwraca uwagę
na mozliwość
wykorzystaniatzw. konsorcjÓwbakteryjnychi konieczność
podjęciaich
kontynuacji na ściekachprzemystowych. Ze swojej strony podpowiedziałbym
zwrÓcenieuwagi na frakcjębiałkow4i odpowiedżna plania o jakie białkakonkretnie
chodzi i ich wpływna badaneprocesy.Dobrze byłbyw tym kontekście
odnieść
się do
porownari proteomow bakterii, jeŻe|i są Znanę. RÓwniez b|iŻsze przyjrzenie się
budowiepolimeru sacharydowego'o czym wspomniałęmwcześniej,
a nie tylko jogo
składowi cukrowęmu' byłoby bardzo interesuj4cei być moie wskazałokierunek
dalszych badari.Wreszcie moina by i domyślamsię, ze podjęto, narzucającesię,
prÓby ana|izw roztworach zawierającychmieszaninyjonÓw, a nie zaprezentowano
ze
względuna ogrommateriałueksperymentalnego
rozprawy.
Na zakonczeniewypada mi zwrÓcić uwagę na znakomity dorobek naukowy
Doktorantkitj. trzy publikacje o łącznymIF : |2,074 (w dwÓch Doktorantkajest
pierwsząautorką)+ 6 kolejnycho mniejszej,,wadze',,atakże
trzechprac z listy JCS
(IF : 6,426) z tematyki nie bezpośredniozwiązanejz doktoratemi dwoch ,,bez
impaktowych''. Co

więcej Doktorantka napisała 4

rczdziaty w

krajowych

wydawnictwach pokonferencyjnych. Wreszcie, kierowała trzema uczelnianymi
grantami, a była wspÓłwykonawczyniągrantu OPUS i czynną uczestniczką 13
konferencji.
Badania zaprezentowanew przedstawionejdo recenzji pracy pokazuj4,Że pani
mgr Magdalena Czemierska opanowałabardzo więlę metod biofizycznych, ze potrafi
je stosowaći interpretować.
Praca byc moŻenie odkrywanowych mechanizmowczy
praw przyrody, ale jest przykłademniezwykle szczegołowegoopisu mozliwości
flokulacyjnychi sorpcyjnychświadomiewybranych szczepÓw bakterii. Prace takię
ul. Gdarlska7/9
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Drobne uwagi recenzenta nie obnizajq bardzo wysokiej oceny pracy, a jedynie mają
uściślićmoje w4tpliwościi poszerzyć ubogą wiedzę. Mam nadzieję, Ża pomog4
doktorantcew dalszej pracy naukowej.
Pani mgr Czemierska okazał.asię sprawnq eksperymentatorkę,ktora przedstawiła
wiarygodne wyniki' ktÓre stanowi4 zamknięt4 całość.
Podsumowując mogę stwierdzić' Że rozprawa doktorska mgr Magdaleny
Czemierskiej spełniaWymagania zawarte w ustawie o stopniach naukowych i tytule
naukowym, stanowi oryginalne rozwi4zanie naukowe, wykazuje wiedzę teoretycznq
Autorki i umiejętnośćsamodzielnego prowadzenia pracy naukowej, w związku z
powyzszym wnoszę do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Marii Curie.Skłodowskiej w Lublinie o dopuszczenie mgr Magdalenę
Czemierską do dalszych etapÓw postępowania doktorskiego w dziedzinię nauk
Scisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauki Biologiczne. Jednocześnie,
doceniając
ogrom interesuj4cych wynikow, jakość materiału naukowego i samej tozprary, a
takie dorobek naukowy' wnoszę o wyrÓznienię pracy odRowiednia nagrodą.
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