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Ocena rozprawy doktorskiej mgr Nata萱ii Pydyn

Ro脇bia枕a MCPIPI w wtrzymani〃 homeos/azy WqtrOめ, OraZ ,OZ砂の〃 n諺a枕ohoわwq/

S勃szczen io w匂ch oro旬用qtrO旬,

Przedstawiona do oceny dysertaQja stanowi obszeme, bo liczace 157 stron opracowanie, W

kt6rym mgr Pydyn przedstawila wyniki swoich badah wykonanych na Wydziale Biochemii,
Biofizyki i BiotechnoIogii Uniwersytetu Jagie11odskiego w Krakowie pod kierunkiem prof dr・ hab.
Jolanty Jury oraz dr. Jerzego Kotlinowskiego (Promotor pomocniczy)・ Praca podzielona jest na

nast?P函ce rozdzialy: 1 ) Wykaz skr6t6w (7 stron); 2) Streszczenie (2 strony); 3) Summary (2 strony);

4) Wst?P (21 stron), 5) Cel pracy (1 strona), 6) Materialy i metody (22 strony), 7) Wyniki (46 stron),
8) Dysku句a (18 stron), 9) Wnioski (2 strony), 10) PiSmiennictwo (14 stron), 1 1) Dane uzupeln垂iape
(1 5 stron). Pod wzgl?dem redakcyjnym praca ma klasyczny uklad dla rozpraw doktorskich・

G16wnym ceIem pracy bylo okreSlenie roli MCPIP I w metabolizmie lipid6w w hepatocytach,
w utrzymaniu prawidIowQj funk串w叫Oby oraz w patogenezie niealkoholow匂stluszczeniowq

chorobie w叫Oby (NAFLD). W叫Oba, POZa tkanka tluszczowa, jest g16wnym organem, W kt6rym

zachodzi proces de novo lipogenezy oraz syntezy triacylogliceroli. Jednakze narzad ten nie jest
przystosowany do funkqji gromadzenia lipid6w, dlatego iloS6 triacylogliceroli w hepatocytach w
●

●

stanie fiかloglCZnym jest niewielka. NAFLD jest obecnie naycz?StSZa PrZeWlek均Choroba watroby
na swiecie i w krajach rozwini?tyCh dotyczy 17 ‑ 46% populaQji・ Jest to przewlekla choroba, kt6r♀)

metaboliczna przyczyna jest akumulaqja kropli lipidowych w hepatocytach・ Ng担ardzi句
prawdopodobny jest zwlaZek oty鵬ci brzusznqi, Cukrzycy typu 2, nadciSnienia i dyslipidemii z
PrOgre弼Stanu ZaPalnego i stluszczeniem hepatocyt6w.

Bia此o MCPIPl jest RNaza, kt6rqi g16wna rola jest kontrola proces6w zapalnych w

organizmie, takze w przypadku urazu niedokrwiemo‑rePe血zy]negO W叫Oby・ Wykazano, Ze bialko
●

to pelni r6wniez istotn甲ol? W regulaqji metabolizmu lipid6w, gdyz hamule OnO PrOCeS adipogenezy,

a myszy z nokautem genu kodl彊cego biaIko MCPIPI charakteryzuJa Sl? ZmnlgSZOnym
l

輔弼瞳j
stluszczeniem ciala i dyslipidemla. Dlatego tez po(becie tematu badah, kt6re dotyczy analizy roli
bialka MCPIPI w fizjoIogll l PatOIogll W印roby, PrZeZ mgr Natali? Pydyn bylo pomyslem

uzasadnionym i bardzo przemySlanym.
Praca zostala przygotowana staramie pod wzgl?dem edycy]nym i nomenklaturowym・ Nie
unikni?tO jednak kilku uchybie血. W wykazie skr6t6w cz?SC Z nich zostala rozwini?ta nlePraWidlowo,

np. ATGL to swoista dla adipocyt6w lipaza triacylogliceroIowa a nie lipaza tr句gliceryd6w
tluszczowych, HSL to lipaza zalezna od hormon6w a nie homonozalezna lipaza itp・ Poza tym

uzywane w pracy pq]?Cla tr句glicerydy i dwuglicerydy pochodza z powszechnego JeZyka

lal)OratOryjnego, natOmiast poprawna nomenklatura biochemiczna to triacyloglicerole i
diacyloglicerole.
Streszczenia w jezyku poIskim i angie萱skim stanowia zwi?Zle podsumowanie

przeprowadzonych badah i otrzymanych rezultat6w. Pewnym niedocl慾m?Clem jest brak rozwml?Cla

wi?kszoscl uZyWanyCh w nich skr6t6w, gdyz celem takich podsumowahjest r6wniez to, Ze moga one
funkqjonowa6 niezaleznie od reszty pracy.
Wstep stanowi konsekwentnie przeprowadzone wprowadzenie do cz?Sci eksperymentalng ・

W t句cz?§ci pracy Autorka przedstawila niezwykle wazne zagadnienia dotyczace: 1) patogenezy

NAFLD, 2) zaburze血w metabolizmie lipid6w powiazanych z NAFLD, 3) metabolicznqj roli PPARy

w hepatocytach, 4) budowy i funkqii bialka MCPIPl, 5) roli bialka MCPIPI w powstawaniu stanu
zapalnego, OraZ W metabolizmie lipid6w i fizjoIogll W叫Oby. Ten niezwykle obszemy rozdzial

powinien stanowi6 podstaw? do przygotowania dw6ch publikaqji pogladowych: 1) dotyczacqi

molekulamych mechanizm6w powstawania NAFLD, OraZ 2) roli bialka MCPIPI w metabolizmie
watroby. Rozdzial ten zostal wzbogacony o dwie czytelne ryciny, kt6re u軸wi斬zrozumienie

prezentowanych infomaqji. Drobnym niedoclngnl?Clem tegO rOZdzialu, jak i ca坤pracy, jest brak
sukcesywnego wprowadzania skr6t6w w J?Zyku poIskim. Nawet jeZeli na pocz卸ku rozprawy zostal

przedstawiony wykaz skr6t6w, tO ZgOdnie z obowlaZ叩aCymi standardami w pracy powimy by6 one

wprowadzane przy ich pierwszym uzyclu・ Korekty wymaga takze infomaqa na temat myszy ob/bb

(StrOna 28). Nie jest praw(転Ze m斬one deleqj? genu kodし直cego leptyne. Zwierz?ta te nie zostaly

stworzone metodami bioinzynlerll genetyCZnQ], a map SPOntaniczna mutaqie w tym genie, CO

POWOduje jego unieczymienie.
Oczywiicie powyzsze drobne uwagl W Zadnym stopnlu nie zmnlqISZap WartOSci
merytorycznQj tego rozdziafu, W kt6rym wszystkie zagadnienia om6wione s脅Z du砕swoboda, CO
budzi szacunek dla szeroki匂wiedzy Doktorantki.

Cz弾

doSwiadczalna

‑

Mgr Pydyn wykonala bardzo szeroki zakres bada血, kt6re

PrZePrOWadzono z uzyciem modeli in vitro (kom6rki HepG2, W kt6rych indukowano lub wyciszano
2
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ekspre吏i? MCPIPI oraz pierwotne hepatocyty izoIowane z w叫Oby myszy) oraz in vivo (myszy z

nokautem genu M車や1 w mieloidalnych leukocytach lub kom6rkach epitelialnych w叫Oby poddane
12 tygodniowej diecie wzbogaconqi w tluszcz). W czasie analiz okreSIono m・in・ ZaWartO§ctipid6w

w hepatocytach za pomoca barwienia Oil Red O; POZiom bialek za pomoca Westem BIot; POZiom
ekspre♀11 gen6w przy uZyclu Wykoprzepustowego sekwenqonowania transkryptomu, a naSt?Pnle W

celu potwierdzenia uzyskanych wynik6w za pomoca PCR w czasie rzeczywistym; aktywnoS6
czymika PPAR za pomoca pomiaru aktywnoSci lucyferazy・ Dodatkowo w modelach in vivo
vykonano test toleranqii glukozy, analize histoIogiczna w叫Oby, POmiar parametr6w
biochemicznych oraz zawartoSci cytokin w osoczu przy uZyciu techniki Luminex・ Wszystkie analizy

statystyczne zostaly wykonane przy wykorzystaniu programu GraphPad Prism 7・O przy uZyclu
odpowiednio dobranych test6w・ Metodyka ta zostala szczeg61owo opisana

a SZerOki zakres uZytych

technik wskazu]e na bardzo dobre przygotowanie mgr Pydyn do przysz坤pracy naukowQj. Mam

natomiast jedna uwag? nOmenklaturowa. Mianowicie kom6rki w modelu in vitro stymulowane byly
kwasem oleinowym, a nie oleinianem sodu, i bardzi句poprawne jest uZywanie t句fomy・ Oleinian
sodu uzywany jest jedynle W Celu uzyskania lepszg rozpuszczalnoSci kwasu oleinowego・
●

Wyniki przedstawione sa na 25 rycmaCh i w 3 tal)elach. Dodatkowo jako dane uzupeln垂iace

przedstawiono list? gen6w, kt6rych ekspre圭ia byla zmieniona w kom6rkach HepG2 z nadekspre手職

bialka MCPIPI oraz 4 ryciny przedstawiajace dane histoIogiczne oraz fenotyp myszy uZytych w
badaniach. Jest to bez w印Pienia n卸cennlgSZa CZ?SC rOZPraWy ZaWierapca zestaw bardzo ciekawych

danych. W§r6d nedwaZniQjszych rezultat6w otrzymanych przez Doktorantk? vymieni6 nalezy: 1)

dlugotrwala ekspozyqja hepatocyt6w na kwas oleinowy/lipidy prowadzi do obnizenia poziomu bialka

MCPIPl ; 2) bialko MCPIPI wplywa na aktywnoi6 PPARI POPrZeZ regulaqj? POZiomu i aktywnosti
bialek TXNIP i PGC‑1α; 3) myszy pozbawione bialka MCPIPI w leukocytach linii mieloidaln♀j

rozw胴脅SyStemOWy Stan ZaPalny, hipoglikeml?, dyslipideml?言s脅Chronione przed otylo§ci脅

wywolana dieta wzbogacona w tluszcz; 4) myszy z nokautem genu MCPIPI w kom6rkach
epitelialnych w叫Oby rozw胴a PlerWOtne ZaPalenie dr6g Z61ciowych i nie sa chronione przed

otylo§cia wywolana diet脅WZbogacona w tluszcz・ Wszystkie te dane wskaz朋na istotn叩ol? bialka
MCPIP I w utrzymaniu prawidlowQj funkQji w卸roby.
Rozdzial ten, tak jak i cala praca jest napISany klarownym J?Zykiem・ Przynosi bardzo duzo

interes朋CyCh danych・ Cz?SC SPOStrZeZeh Doktorantka b?dzie mogla rozwma6 w przyszlych
badaniach. Warto tut砧nadmieni6, Ze rezultaty z cz?SCI Jn l,ivo badah zostaly juZ przyj?te do druku w
●

′

●

prestizowym czasopISmle FEBS Joumal・ W moim przekonaniu, r6wniez pozostale wyniki
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przedstawione w oceniang rozprawie doktorski匂map szans? na Publikaqj? W r6wnie dobrym

CZaSOPISmle W dziedzinie.

DyskusJa i wnioski ‑ Uzyskane przez siebie wyniki doktorantka om6wila w oparciu o
naynowsze obserwaqe opublikowane w pISmlennictwie naukowym・ Podkreili6 chciafoym fakt
umieszczenia w spisie cytowanych publikaqii az

215

pozyqii, kt6rych wi?kszost zostala

opublikowana w ostatnich latach. Cala dysku直dowodzi, Ze Pani mgr Natalia Pydyn bardZoねuwo
porusza sle W trudnych zagadnieniach zwlaZanyCh z metabolizmem lipid6w w hepatocytach

fizjoIogla W卸rOby oraz metaboliczna rola bialka MCPIP I w organizmie.

Zwiezle i loglCZne POdsumowanie wynik6w badah i ich naukowego komentarza zawartego w
Dyskuiji Autorka zawar書a w 9 wnioskach, kt6re dobrze podsumowuJa PreZentOWane badania i s脅

zwi?Zねodpowiedzia na stawiane w pracy cele. Nalezy zwr6ci6 tylko uwag?, Ze wniosek 9 jest w
●

●

zasadzie podsumowaniem infomaq l PrZedstawionych we wnioskach 5‑8 ・

Niezaleznie od mQ南bardzo wysoki匂oceny dyserta串, CZuJ? Sl? W Obowiazku przedstawi6

kilka uwag, kt6re nasun?ly ml Sl? PO JqI Wnikliwym przestudiowaniu.
1・ Dlaczego wybrano 4‑gOdzimy czas glodzenia myszy przed wykonaniem testu GTT oraz

przed u§mierceniem, a nie zazwycz句stosowane glodzenie przez 12‑1 6 godzin?

2. Na jakiqj podstawie okreSIono stezenia kwasu oleinowego uZywanego w badaniach in vitro?

Dlaczego O,5 mM st?Zenie kwasu oleinowego prowadzilo do istotnego podwyzszenia

poziomu bialka MCPIPl, a St?Zenie l mM juZ nie wywolywalo takiego efektu? Czy spadek
zawartosci bialka MCPIPI w kom6rkach HepG2 po 9 dniach hodowli w obecnoSci kwasu
Oleinowego m6gl by6 spowodowany aktywowana apoptoza?

3. Jaki moze by6 mechanizm chromaCy mySZy Z nOkautem genu MCPIPI w kom6rkach
epitelialnych w却roby, kt6re rozw胴脅Stluszczenie w卸roby, WyWOlane dieta wzbogacona w
tluszcz, PrZed rozwQ]em Stanu ZaPalnego? Powszechnie znanyjest fakt, Ze NAFLD wywo坤e

Silny stan zapalny.
Prosz? O uStOSunkowanie si? Doktorantki do powyZszych uwag podczas obrony pracy・

Poza vymienionyml POWy袖drobnymi uwagami, PrZedstawiona prac? OCeniam bardzo
vysoko. Autorka postawila przed sobかnteres明Ce Cele, kt6re oslngnela przy uZyclu nOWOCZeSnyCh
tec血ik badawczych・ Rozprawa zawiera wyniki orygmalnych badah i stanowi istotny wklad

poznawczy w regulacy]na funkqj? bialka MCPIPI w procesie patogenezy niealkohoIowego
′

′

stluszczenia w叫Oby. Na podkreSlenie zasluguje fakt, Ze znaczna cz?SC Wynik6w zaprezentowanych

w dyserta串zostalajuZ opublikowana w pracy: Pydyn N, Zurawek D, Koziel J, Kus E, WQjnar‑Lason
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K, Jasztal A, Fu M, Jura J, Kotlinowski J, Role of Mcpipl in obesity‑induced hepatic steatosis as
detemined by myeloid and liver‑SPeCific conditional knockouts・ FEBS J・ 2021; doi:

10.1 1 1 1/febs.16040 (IF=5,542).

Stwierdzam, Ze rozprawa doktorska pani Natalii Pydyn speInia warunki okreSIone w art. 1 3
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule wzakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, POZ. 595; Z 2005 r. Nr 164, POZ. 1365; Z 2610 r・ Nr

96, POZ. 620, Nr 182, POZ. 1228; Z 2011 r. Nr 84, POZ.455). Zwracam si? Zatem do Rady Dyscypliny
Nauki bioIogiczne Uniwersytetu Jagiellohskiego w Krakowie o dopuszczenie mgr Natalii Pydyn do
′

●

dalszych etapow post?POWania o nadanie stopma doktora w dziedzinie nauk icislych i
PrZyrOdniczych w dyscyplinie nauki bioIoglCZne・

R6wnoczeinie, biorac pod uwag? WySOki poziom naukowy przeprowadzonych badah oraz
′
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ich nowatorski charakter, Wniosk函o wyrozmenie tQj rozprawy odpowiednia nagroda.
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