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RECENZJA  
Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Marty Majewskiej pt. „Electrochemical, 

spectroscopic and atomic force microscopy studies of mechanism of 
antimicrobial peptides interactions with model biological membranes” 

 

 

 

Rozprawa doktorska „Electrochemical, spectroscopic and atomic force microscopy 

studies of mechanism of antimicrobial peptides interactions with model biological 

membranes” autorstwa mgr inż. Marty Majewskiej została mi przedłożona do recenzji przez 

dr hab. Jacka Gregorowicza, profesora IChF PAN, w oparciu o uchwałę Rady Naukowej 

Instytutu Chemii Fizycznej PAN.  

Od czasu odkrycia w roku 1928 przez Alexandra Fleminga penicyliny G, pierwszego 

antybiotyku wprowadzonego do terapii przeciwbakteryjnej, trwają poszukiwania nowych 

bardziej efektywnych leków bakteriobójczych. Równocześnie powszechne stosowanie 

antybiotyków nie tylko w terapiach chorób wywoływanych przez bakterie, ale również w 

weterynarii czy rolnictwie, spowodowało indukcję oporności licznych szczepów bakteryjnych 

na te farmaceutyki. Niestety od lat także spada ilość nowych substancji o aktywności 

antybakteryjnej wprowadzanych do terapii. W ostatnim dwudziestoleciu wprowadzonych 

zostało zaledwie kilka nowych antybiotyków i niestety żadne z nich nie nadają się do terapii 

schorzeń wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne. Równocześnie rośnie poziom 

trudności w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki, dlatego zrozumienie mechanizmów 

towarzyszących antybiotykooporości ma kluczowe znaczenie. Istotnym aspektem tych badań 

są dociekania dotyczące oddziaływania kandydatów na nowe antybiotyki z błonami 

biologicznymi. Tematyka podjęta przez mgr inż. Martę Majewską doskonale wpisuje się więc 

w ten istotny nurt badań.  

Doktorantka prowadziła swoje badania w ramach Międzynarodowego Studium 

Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN pod opieką promotorską uznanych 

specjalistów w obszarze badań powierzchniowych materii miękkiej – prof. dr. hab. 

Włodzimierza Kutnera oraz dr. Piotra Piętę, co zaowocowało ocenianą pracą doktorską. 
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Dysertacja zredagowana została w postaci monografii w języku angielskim. Składa się 

z dwóch głównych części – formalnej, liczącej 42 strony oraz właściwej rozprawy o objętości 

147 stron. W części formalnej autorka zamieściła dane bibliograficzne publikacji i patentów ze 

swoim udziałem, wykaz prezentacji konferencyjnych, spisy rysunków i tabel, spis treści oraz 

streszczenie w języku polskim i angielskim. Właściwa rozprawa podzielona została na cztery 

główne rozdziały. 

Pierwszy z nich, liczący 33 strony, obejmuje przegląd literaturowy dotyczący peptydów 

o właściwościach przeciwbakteryjnych oraz ich oddziaływań z modelowymi układami 

błonowymi, wprowadzający czytelnika w tematykę monografii. W rozdziale tym zdefiniowała 

także cele badawcze.  

Doktorantka za główny cel badawczy swojej pracy postawiła sobie opisanie i 

wyjaśnienie mechanizmów związanych z aktywnością antybakteryjną wybranych membrano-

aktywnych peptydów w stosunku do układu modelowego zbudowanego na bazie pochodnych 

fosfatydylocholiny (PC) i fosfatydyloglicerolu (PG). Zaplanowała realizację tych badań w 

warunkach zbliżonych do fizjologicznych.  

Co istotne tak zdefiniowany cel ściśle związany jest z ewolucyjnie wypracowanymi 

przez patogeny mechanizmami oporności na antybiotyki. Jako obiekt badań wybrane zostały 

oligopeptydy (ludzka katelicydyna LL-37 oraz wyizolowany peptyd BacSp222 z grupy 

bakteriocyn) o aktywności przeciwbakteryjnej, które miałyby oddziaływać z błoną poprzez jej 

perforację, lub modulować jej własności strukturalne. Szczegółowe cele badawcze 

obejmowały określenie lokalizacji tych peptydów w modelowej błonie fosfolipidowej oraz ich 

struktury drugorzędowej. Dodatkowym celem badawczym, który sobie postawiła 

Doktorantka, była próba scharakteryzowania oddziaływań pochodnych nitrofenoli, będących 

toksycznymi składnikami zanieczyszczeń powietrza, ze strukturami błonowymi naśladującymi 

błony komórek płuc. 

Drugi rozdział poświęcony jest aspektom metodycznym prowadzonych badań. Autorka 

obszernie (34 strony) omówiła zarówno stosowane w badaniach substancje, procedury 

eksperymentalne jak również wybrane aspekty teoretyczne stosowanych przez siebie technik 

pomiarowych. Zawarte szczegóły eksperymentalne są wystarczające, aby odtworzyć lub 

zweryfikować opisane badania. 

W rozdziale trzecim, podzielonym na cztery podrozdziały, mgr inż. Majewska 

zaprezentowała i przedyskutowała uzyskane wyniki. W pierwszym podrozdziale omówiła 

uzyskane przez siebie wyniki badań AFM fazy pofałdowanej utworzone przez pojedyncze 

dwuwarstwy dimirystoilofosfatydylocholiny (DMPC), charakteryzując między innymi takie 

parametry strukturalne jak grubość tych struktur, ich wymiary czy odległości pomiędzy 

szczytami fałd. W tym miejscu nasuwa mi się pewna wątpliwość metodologiczna. O ile 
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parametry wysokości (oś Z) z zarejestrowanego obrazu AFM można wyznaczyć z dużą precyzją, 

o tyle zawsze budzą wątpliwości, pomimo stosowanych procedur kalibracyjnych, parametry 

strukturalne uzyskiwane w płaszczyźnie horyzontalnej (skanowania) badanej próbki. W mojej 

ocenie, aby całkowicie wykluczyć te wątpliwości przynajmniej referencyjna próbka powinna 

zostać równolegle scharakteryzowana inną, komplementarną metodą (np. przy użyciu 

elektronowej kriomikroskopii skaningowej). W dalszej części omówione zostały lokalne 

parametry nanomechaniczne, charakteryzujące fazę pofałdowaną DMPC. W kolejnym 

podrozdziale Autorka skupiła się nad opisem badań orientacji i konformacji peptydu BacSp222 

w oddziaływaniach z DMPC. Zaprezentowane tu wyniki stanowią kompleksowe połączenie 

analizy struktury drugorzędowej (pasmo amidowe I) peptydu z dynamiką konformacyjną 

cząsteczek fosfolipidów, co pozwala określić orientację molekuł peptydów w błonie. Kolejnym 

prezentowanym nurtem były badania strukturalnych podstaw toksyczności pochodnych 

nitrofenoli oddziałujących z modelową błoną biologiczną naśladującą strukturę błon komórek 

płuc. Zaprezentowane tu dane stanowią kombinację wyników testów komórkowych, 

spektroskopii impedancyjnej i obrazowania metodą AFM. Zaobserwowała między innymi, że 

związki te indukowały poważne zmiany w modelowej dwuwarstwie, spowodowały 

powstawanie defektów i przepływ jonów przez błonę. Ostatni obszar badań zaprezentowany 

w tym rozdziale dotyczy oddziaływań cząsteczek LL-37 z kombinowaną modelową błoną 

fosfolipidową, naśladującą strukturę błony komórek bakteryjnych. Prezentowane badania 

obejmują tym razem kombinację spektroskopii impedancyjnej, obrazowania metodą AFM i 

PM-IRRAS. Przy czym w tych ostatnich skupiono się tylko na analizie drgań od hydrofobowych 

fragmentów grup acylowych lipidów. Warto podkreślić, że poszczególne podrozdziały 

opatrzone zostały krótkimi konkluzjami dotyczącymi prezentowanych badań. 

W rozdziale czwartym Autorka podsumowuje zaprezentowane wcześniej badania oraz 

kreśli perspektywy dalszych badań oddziaływań z układami fosfolipidowymi zarówno 

peptydów o własnościach antybakteryjnych jak i innych związków z grupy toksycznych 

zanieczyszczeń powietrza. Całość pracy zamyka bogaty wykaz zacytowanej w tekście literatury 

liczący 289 pozycji. 

 

Przechodząc do oceny merytorycznej pracy, podkreślić należy, że do realizacji 

wzmiankowanych wcześniej celów badań mgr Majewska postanowiła wykorzystać 

kombinację trzech uzupełniających się, powierzchniowych metod badawczych, obejmujących 

spektroskopię odbiciowo-absorpcyjną z modulacją polaryzacji w podczerwieni (PM-IRRAS), 

mikroskopię sił atomowych (AFM) oraz elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS).  

W mojej ocenie zastosowany warsztat metodologiczny jest w pełni poprawny. Pewne 

moje wątpliwości budziła tylko wspomniana wcześniej ocena parametrów strukturalnych w 

płaszczyźnie skanowania w metodzie AFM, bez krytycznej weryfikacji ich inną metodą. 
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Doceniam wykorzystanie badań elektrochemicznych do określenia defektów strukturalnych w 

błonie indukowanych przez inkorporowne peptydy. Stwierdzam, że założone cele badawcze 

zostały osiągnięte, a krytyczna dyskusja uzyskanych wyników, nie budzi zasadniczo 

wątpliwości. 

Z obowiązku recenzenta chciałbym jednak wskazać pewne aspekty, które podczas 

lektury dysertacji wzbudziły moje wątpliwości. W trakcie publicznej obrony doktorskiej 

chciałbym, aby Doktorantka, oprócz podniesionych wcześniej aspektów metodycznych 

dotyczących oceny odległości w płaszczyźnie skanowania, skomentowała warunki 

prowadzonych eksperymentów AFM w kontekście kontroli (i stabilności) wilgotności 

środowiska próbki podczas pomiarów. 

Nie mam zastrzeżeń wobec wybranych do analizy pasm w podczerwieni, jednak warto 

pamiętać, że istotnym elementem układów fosfolipidowych są grupy fosforanowe. Pomimo 

trudności w interpretacji drgania od tych grup niosą istotną informację związaną z porządkiem 

(oraz hydratacją) na powierzchni warstwy fosfolipidowej. W mojej ocenie zostały one trochę 

„po macoszemu” potraktowane w pracy. 

Pewien niedosyt budzi też brak wykorzystania w ramach realizowanych badań technik 

dyfrakcyjnych. Doktorantka powołuje się w pracy na dane literaturowe uzyskiwane tymi 

metodami, jednak nie pokusiła się, aby je choć w ograniczonym zakresie uzyskać samodzielnie. 

Badania te są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, tym bardziej, że istnieje dostęp do tego 

typu aparatury w europejskich ośrodkach synchrotronowych czy nawet na miejscu w kraju.  

W pracy pojawiają się również wyniki testów komórkowych na liniach BEAS-2B i A549, 

które omawiane są w podrozdziale 3.3.2. Czy Autorka sama wykonywała te testy, nie 

znalazłem niestety szczegółów metodycznych przebiegu eksperymentów w rozdziale drugim. 

Zrozumiała dla recenzenta jest istota tych testów, jednak w tej sytuacji informacje te powinny 

pojawić się w pracy. 

Mam nadzieję, że Doktorantka odniesie się do tych uwag w trakcie publicznej obrony 

dysertacji. 

 

Reasumując ten fragment mojej recenzji, chciałbym podkreślić, że pomimo 

wyrażonych powyżej wątpliwości, uważam zaprezentowane w pracy Pani mgr inż. Majewskiej 

badania za bardzo wartościowe.  

Szczególnie chciałbym tu wyróżnić starannie wykonane badania metodą 

elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, które w oparciu o zmiany oporności, 

pozwoliły potwierdzić zmiany strukturalne błony będące wynikiem oddziaływania 

katelicydyny LL-37 czy pochodnych nitrofenoli z błoną fosfolipidową. W subiektywnej ocenie 

recenzenta wysoką wartość mają również wyniki badań nanomechanicznych. 

mailto:mkozak@amu.edu.pl


Wydział Fizyki 
Zakład Fizyki Makromolekularnej 
 

 

 

5 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Collegium Physicum, 61-614 Poznań 

email: mkozak@amu.edu.pl  

www.fizyka.amu.edu.pl 

O dojrzałości naukowej świadczą także prace naukowe z zakresu tematyki rozprawy 

opublikowane przez mgr inż. Majewską w uznanych czasopismach fachowych o cyrkulacji 

międzynarodowej. 

 

Ocena strony edytorskiej rozprawy  
 
Przechodząc do oceny strony edytorskiej dysertacji, w mojej ocenie nieco nietypowa 

jest struktura pracy. Zwykle w monografiach dorobek naukowy autora, spisy rysunków, tabel, 

czy nawet używanych skrótów znajdują się na końcu pracy, aby czytelnik zainteresowany 

danym tematem badań miał szybki dostęp do interesującego go tekstu. W przypadku 

dysertacji mgr inż. Majewskiej te wszystkie aspekty zostały zamieszczone w pierwszej części 

monografii. Nie umniejsza to jednak mojego pozytywnego odbioru strony edytorskiej pracy. 

Tym bardziej, że szata graficzna pracy została przygotowana bardzo starannie. Rysunki i 

wykresy są czytelne i w pełni informatywne. Stosunkowo niewiele jest także błędów 

edytorskich (tzw. literówek), a całość monografii jest dla czytelnika przyjemna w odbiorze. 

Podsumowując ten aspekt recenzji, chciałbym stwierdzić, że wysoko oceniam stronę 

edytorską rozprawy mgr inż. Majewskiej. 

 

Podsumowanie 
 
W podsumowaniu stwierdzam, że mgr inż. Marta Majewska zrealizowała postawione 

cele badawcze, w szczególności scharakteryzowała oddziaływania wybranych przez siebie 

związków z modelowymi układami membran fosfolipidowych. Do realizacji postawionego celu 

dobrała właściwy i komplementarny warsztat metodyczny. Nie budzi moich zastrzeżeń 

prezentacja uzyskanych wyników, jak również ich interpretacja. Zgodnie z zawartymi w pracy 

informacjami bibliograficznymi docenić należy również fakt publikacji prezentowanych badań. 

Pozostały dorobek naukowy z obszaru nieobejmującego tematykę rozprawy również 

potwierdza wysoką aktywność naukową Doktorantki. 

Reasumując stwierdzam, że przygotowana przez mgr inż. Martę Majewską dysertacja 

zatytułowana „Electrochemical, spectroscopic and atomic force microscopy studies of 

mechanism of antimicrobial peptides interactions with model biological membranes” spełnia 

wszystkie ustawowe i zwyczajowe wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego 

doktora. Przedkładam tedy wniosek do Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w 

Warszawie o dopuszczenie mgr inż. Marty Majewskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.         
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