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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Magdale ny Czemierskiej,,Zdolności fl okulacyj ne

egzopolimerÓw z Rhodococcus Sp. oraz ich właściwości fizyko-chemiczne''.

Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Czemierskiej',Zdolności flokulacyjne

egzopolimerow z Rhodococcus Sp. oraz ich właściwości fizyko.chemiczne'' jest

monografią przedstawiającą wyniki badari dotyczących poszukiwania polimerÓw

pochodzenia naturalnego o własnościach sorpcyjnych 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|ności Actinobacteria, biochęmicznych mechanizmÓw syntezy egzopolimerÓw

i ich zdolności flokulacyjnych i sorpcyjnych. 24-stronicowa całość wstępu solidnie

uzasadnia celowo ść, przeprowadzonych badari. Materiały i metody (20 stron) tj. opis 4

uzywanych szczeplw, wraz z uzasadnięniem wyboru dwÓch najlepiej rokujących,

odczynnikÓw, sprzętu, technik oznalzania aktywności flokulacyjnej, stęzęri białek i

cukrÓw, stosowanych metod fizykochemicznych (SEM' XPS' SEC, ASA, itp.), a

wreszcię opis sposobÓw ana|izy wynikÓw w tym kinetyki procesu flokulacji i

termodynamiki adsorpcji pokazuje profesjona|izm Autorki, a szczegÓłowość opisÓw

pozwala je kontrolować i powtarzać bez konieczności zag|ądania do materiatÓw

źrodłowych. ogolny cel pracy został określony jako 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

przedstawiła dane opisujące aktywność flokulacyjną szczepÓw, za:wartości białek i

cukrÓw, optymalizację składu podłoza i warunkÓw hodowli bakterii, optyma|izację
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procesu otrzymywania egzopolimerÓw' ich szczegołową charakterystykę, w tym

aktywność flokulacyjną 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 wtaściwości fizyko-

chemiczne w odniesieniu do bogatych danych literaturowych. Szacunek budzi dobor

cytowanej literatury tj . 2|5 pozycji z czego prawie połowa pochodzi z Lat f0|5.f0f0 .

Mimo' ze pracajest dość długa to cz5Ąa się ją dobrze, co wynika Z poprawności

językowęj, a zwraca uwagę niezwykle staranna korekta. 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|i takie istnieją,

na temat roli białek w tych procesach, a takŻe odpowiedzi na pytanie o znaczenie

składu i struktury ,,drzewka'' polisacharydowego dla aktywności flokulacyjnej.

Z drobnych uwag dotyczących tego fragmentu zwrÓciłbym uwagę na niezręczne

określenie na 3f stronie związane z ,,tolerowaniem metali ciężkich ptzez

egzopolimery''. Zapewne chodzi o przeŻywalnośćltolerancję szczepow. 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 części w Tabelach 8, 9, 11, 12 zebrac warunki eksperymentÓw

ułatwia ich śledzenie w części eksperymentalnej 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,tazała użycie spektrometrii mas w wariancie ESI lub MALDI.TOF

do pełnej ana|izy składu cukrowego.ul. Cdattska 7l9
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Drobne uwagi:

l ) Jeż.e|i podaje się dane dotyczące wirowania w rpm lub obr/min to wypada

podać dane rotora, albo po prostu podac wartość g

2) Metoda Bradford to metoda Bradforda (Marion Bradford to męiczyzna)

Wyniki stanowią niezwykle obszerny, ale logicznie ułozony, opis ,,walki''

Doktorantki z materi4, a w szczegÓlności aktywnością flokulacyj ną czterech szczepow

wobec najrÓżniejszych czynnikÓw zewnętrznych takich jak temperatura, pH'

mieszanie, obecność rÓznych soli' źrodła azotll, węgla itd., na nią wpływających. Na

potrzeby recenzji skupiłem się na danych z 7-go dnia hodowli, jak się wydaje

najbardziej reprezentatywnych. Badania porÓwnawcze uzasadniaj4 wybÓr do dalszych

ana|iz szczępow oznaczonvch jako 89 i 202, nb. ciękawe jak Doktorantka interpretuje

znacznę rożnicę w aktywności między szczepem nr 1, a 89, wobec ich pokrewieristwa.

W dalszej części Doktorantka skupita się na wybranych dwÓch szczępach. Zostały

zoptymalizowane warunki hodowli, skład podłoza i pozostałe czynniki decydujące o

wydajności procesu otrzymywania egzopolimerÓw. Co interesuj4ce, szczepy 89 i f02

wyraźnie roŻni4 się aktywnością flokulacyjną płynu hodowlanego w zaleŻności od

zastosowanego źrodła węgla (89 - gtÓwnie glukoza, ma|toza, sacharoza, fruktoza, a

f02 _ tylko glukoza' sacharoza). Czy s4 jakieś dane eksperymentalne wyjaśniające

obserwowane r6Żnice.

Kolejne interesujące rezu|taty dotyczą charakterystyki badanych

egzopolimerÓw. Nie mając zastrzeŻen do opisu wynikow, zwriciłbym uwagę na

niejednoznaczność drugich frakcji (Rys. 34 i 35) otrzymanych po filtracji Źelowej. W

obu wypadkach na|eŻałoby przeprowadzic dodatkowyle etap oczyszczania, a osobiście

nie odwaŻyłbym się podawania ich masy cząsteczkowej (str. 82). Ciekawę, Ża

aktywność flokulacyjna egzopolimeru 89 w za|eżności od temperatury jest największa

w stosunku do jonÓw Żelaza w temperaturze 35oC, podczas gdy EPS _ 202 _ do jonow

sodowych i wapniowych w 45oC. Czy mozna wyniki te interpretować w odnięsięniu

do naturalnych miejsc występowania obu szczepÓw.ul. Cdafiska 7E
50.344 Wrocław
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Drobne uwagi:

l ) Uważam, że podawanie stęien i zawartości o/o (m.in. str. 80) z dokładnością

do drugiego miejsca po przecinku jest przesad4

f) Nięco drazni4ce jest przyjęcie przez Doktorantkę konwencji (dotyczy to

całej pracy) podawania jedynie tytułow w podpisach rysunkÓw. osobiście

wolę system ,,publikacYjny'', w ktÓrym pojawiajq się podstawowe dane z

części metodycznej

łaricuchy acylowe (str. 90) w ana|izie FTIR to raczej grupy(re szty) acylowe

Podrozdział Kinetyka procesu flokulacji ... raczej nazwałbym Przebieg

procesu flokulacji. Kinetyka Zawsze kojarzy mi się z podaniem stałych

szybkości zgodnych z jakimś modelęm, ale do interpretacji ciekawych

wynikow nie mam uwag

Na str. 1 l0 pojawia się Tabela z podsumowaniem wynikow z my|ącym

numerem podrozdziału i bez bezpośredniego odniesienia w tekście , chociaŻ

oczywiście sęns i zawartość są zrozumiałe

Koricowe wyniki bardzo wainych i interesujących eksperymentÓw sązwiązane

ze zdo|nością sorpcyjną wybranych jonow metali ciężkich przęz egzopolimry. Zwraca

uwagę skuteczność EPS-202 w stosunku do jonow C.u*, Ni2*, Pb2* i EPS.89 do jonÓw

Cd2* i Co2*. Wyniki dotyczqce wpływu pH określiłb ym raczejjako niejedno znacznę i

wymagające dals zych badan, moze z wyjqtkiem jonow Ni2*. Czy Doktorantka ma
jakiś pomysł na wyjaśnienie duiych roinic w przebiegu krzywych między jonami

niklu i kobaltu (Rys. 63 B, D) i ew. dlaczego jony chromu ulegajq sorpcji w bardzo

niskim pH (Rys. 63C).

Świetnie Autorka poradziła sobię z interpretacj4 izoterm adsorpcji (Rys 64;

Tab. 23, f4) i dopasowaniem danych eksperymentalnych do modeli Freundlicha i

Langmuira zwracając uwagę na roŻnice dla poszczegÓlnych jonÓw i rozsądnie

odrzucaj ąc wyni ki nie spełniaj ące odpowiedn ich kryteriÓw statystyc zny ch.

3)

4)

5)
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Zasadniczą częśc pracy zamyka Dyskusja, ktÓra podsumowuje najwainiejsze

osiągnięcia rozprawy w odniesieniu do bogatej literatury, w ktorej opisywano

skuteczność flokulacyjną i sorpcyjną innych mikroorganizmÓw. odpowiednie dane
zebrano w tabelach 25 i 26, ktÓre bardzo ułatwiają porÓwnania, a jednocześnię

dowodzą , ie przyjęto właściwy kierunek badan. Doktorantka słusz nie zwraca uwagę
na mozliwość wykorzystania tzw. konsorcjÓw bakteryjnych i konieczność podjęcia ich
kontynuacji na ściekach przemystowych. Ze swojej strony podpowi edziałbym
zwrÓcenie uwagi na frakcję białkow4 i odpowiedż na plania o jakie białka konkretnie

chodzi i ich wpływ na badane procesy. Dobrze byłby w tym kontekście odnieść się do
porownari proteomow bakterii, jeŻe|i są Znanę. RÓwniez b|iŻsze przyjrzenie się
budowie polimeru sacharydowego' o czym wspomniałęm wcześniej, a nie tylko jogo

składowi cukrowęmu' byłoby bardzo interesuj4ce i być moie wskazało kierunek

dalszych badari. Wreszcie moina by i domyślam się, ze podjęto, narzucające się,
prÓby ana|iz w roztworach zawierających mieszaniny jonÓw, a nie zaprezentowano ze
względu na ogrom materiału eksperymentalnego rozprawy.

Na zakonczenie wypada mi zwrÓcić uwagę na znakomity dorobek naukowy

Doktorantki tj. trzy publikacje o łącznym IF : |2,074 (w dwÓch Doktorantka jest

pierwszą autorką) + 6 kolejnych o mniejszej,,wadze',,atakże trzech prac z listy JCS
(IF : 6,426) z tematyki nie bezpośrednio związanej z doktoratem i dwoch ,,bez
impaktowych''. Co więcej Doktorantka napisała 4 rczdziaty w krajowych

wydawnictwach pokonferencyjnych. Wreszcie, kierowała trzema uczelnianymi

grantami, a była wspÓłwykonawczynią grantu OPUS i czynną uczestniczką 13

konferencji.

Badania zaprezentowane w przedstawionej do recenzji pracy pokazuj4, Że pani

mgr Magdalena Czemierska opanowała bardzo więlę metod biofizycznych, ze potrafi
je stosować i interpretować. Praca byc moŻe nie odkrywa nowych mechanizmow czy

praw przyrody, ale jest przykładem niezwykle szczegołowego opisu mozliwości

flokulacyjnych i sorpcyjnych świadomie wybranych szczepÓw bakterii. Prace takię

mają ogromnę praktyczne znaczęnię d|a zrozumienia męchanizmow ich działania

m.in. w kontekście oczyszczania ściekÓw.
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Drobne uwagi recenzenta nie obnizajq bardzo wysokiej oceny pracy, a jedynie mają

uściślić moje w4tpliwości i poszerzyć ubogą wiedzę. Mam nadzieję , Ża pomog4

doktorantce w dalszej pracy naukowej.

Pani mgr Czemierska okazał.a się sprawnq eksperymentatorkę, ktora przedstawiła

wiarygodne wyniki' ktÓre stanowi4 zamknięt4 całość.

Podsumowując mogę stwierdzić' Że rozprawa doktorska mgr Magdaleny

Czemierskiej spełnia Wymagania zawarte w ustawie o stopniach naukowych i tytule

naukowym, stanowi oryginalne rozwi4zanie naukowe, wykazuje wiedzę teoretycznq

Autorki i umiejętność samodzielnego 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.
Ala\\,r\I.pU V}V q'Ę

proT. dr hab. inż. P|ot{ Dobryszycki
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