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Recenzja rozprawy doktorskiej 

mgr Ambroise Wu 

zatytułowanej: „Rola białka ABCA1 w organizacji błony komórkowej w 

komórkach ssaków”, wykonanej w Zakładzie Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem promotora dr hab. Aleksandra Czogalli, 

kierownika Zakładu Cytobiochemii oraz promotora pomocniczego dr Tomasza 

Trombika, adiunkta w Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii. 

Recenzja przygotowana została na prośbę Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki 

Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Dr. hab. inż. Marcina Kadeja, Prof. UWr, z dn. 25 

maja 2022 r. popartą Uchwalą Rady nr 114/2022 z dnia 19 maja 2022 r.  

 

 

Tematyka, cel i zakres rozprawy 

 

Odkrycie w 1976 r. zjawiska oporności wielolekowej (MDR) początkowo dotyczyło komórek 

nowotworowych, jako zjawisko niekiedy krytycznie utrudniające chemoterapię. Odpowiedzialne za nie 

białka nazwano dopiero w 1990 r. (białka ABC - ATP-binding cassette), wciąż jako białka 

interferujące w przebieg chemioterapii. W ciągu ostatnich dekad zidentyfikowano około 50 białek tej 

grupy, grupując je w 7 podgrup. Rzeczą oczywistą jest, że z racji stosunkowo krótkiego czasu 

historycznego rozwoju medycyny, opisania nowotworu jako choroby i określenia sposobów jego terapii 

odporność wielolekowa nie mogła być głównym czynnikiem ewolucyjnym, który doprowadził do 

powstania i dywersyfikacji tych białek. Warto nadmienić, że są one kodowane przez jedną z 

największych nadrodzin genów.   

Trzeba bowiem pamiętać, że są to przede wszystkim białka błonowe, które w wielu przypadkach służą 

po prostu do aktywnego transportu substancji kosztem hydrolizy ATP. Należy zatem domyślać się, że 

białka te aktywnie wspierają aktywność metabolomu zmieniając stężenia poszczególnych reagentów. 

Ale to nie wszystko, są to białka błonowe, transbłonowe, przy tym zróżnicowane genetycznie i 

występujące w postaci dimerów, ale również monomerów. Być może zatem jedną z ich pierwotnych 

funkcji była taka, jak wielu innych białek błonowych – wpływ i modulacja dynamiki strukturalnej błon 

biologicznych, a przez to procesów od nich zależnych, nie tylko zatem transportu. Pamiętając, że białka 

ABC wykazują funkcję ATP-azy, można zatem oczekiwać również udziału w metabolizmie 

energetycznym i w homeostazie ATP i innych nukleotydów oraz fosforanów i pH. 

Z drugiej strony warto pamiętać, że fosfolipidy, woda oraz cholesterol, nie są zapisane explicite w 

genomie komórki w taki sposób, w jaki są zapisane białka. Ponieważ jednak w prawidłowej komórce 

istnieje wiele różnych pul błon, różniących się właściwościami, a białka stanowią jeden z ich 
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kluczowych składników, musi istnieć sieć mechanizmów metabolomicznych, utrzymujących 

równowagę pomiędzy informacją genetyczną a innymi elementami komórki nie zakodowanymi wprost 

w genomie. Ze względu na powszechność występowania we wszystkich domenach świata żywego 

ewolucji nadrodziny ABC, to mogłaby być jedna z pierwotnych jej funkcji. Tematykę przedstawionej 

do recenzji pracy można by w skrócie sparafrazować w ten właśnie sposób. 

Praca dotyczy przede wszystkim grupy ABCA, konkretnie białka ABCA1, jego roli w utrzymaniu 

struktury i dynamiki błony biologicznej, w metabolizmie i funkcjonowaniu cholesterolu oraz w 

mechanizmie utrzymania oporności na amfoterycynę B – antybiotyku przeciwgrzybicznego. 

Praca została przygotowana w Zakładzie Cytobiochemii i Zakładzie Biofizyki Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, przede wszystkim ze względu na dostępność metod, które mają charakter 

biofizyczny. Badania błon biologicznych od dziesięcioleci stanowią domenę biofizyki, a Wrocław jest 

jednym z wiodących centrów badań nad błonami. Część wyników uzyskano we współpracy z UMCS w 

Lublinie. 

 

Omówienie i ocena zawartości rozprawy  

 

Dysertację otwiera streszczenie po angielsku i po polsku, a następnie wstęp teoretyczny, który 

rozpoczyna się od omówienia teorii i faktów na temat budowy błon biologicznych, następnie białek 

błonowych i ich funkcji, z kolei białek kodowanych przez nadrodzinę genów ABC, charakterystykę 

ABCA i ABCA1, wreszcie aspektów praktyczny związanych z funkcjonowaniem ABCA1 (nowotwory, 

stan zapalny, choroba tangierska – wrodzony  niedobór HDL). Przy okazji opisuje rolę poszczególnych 

typów lipidów i ich interakcji, w tym cholesterolu, oraz regulację ekspresji genu kodującego ABCA1, 

od transkrypcji do degradacji produktu. Widać, że Autor skupia się na biologii i biochemii, kwestie 

metodologiczną ograniczając do niezbędnego minimum. Niestety, nie mogłem się doszukać zbyt wielu 

aspektów mikologicznych i mikopatologicznych,, których bardzo brakuje w całej pracy. Również 

bardzo powierzchownie potraktowana jest biologia czerniaka, począwszy od uzasadnienia wyboru tego 

i innych modeli komórkowych, stosowanych w pracy.  

Kolejnym krokiem jest sformułowanie celu pracy,  tu nieco brakuje zwięzłości, a cele mogłyby być 

sformułowane w postaci listy, celu ogólnego i celów szczegółowych, przez co łatwiej byłoby 

sformułować odpowiadające celom wnioski. Tym niemiej rozumiemy, że celem pracy było zgłębienie 

mechanizmu oporności na amfoterycynę B komórek nowotworowych z aktywnym genem kodującym 

ABCA1. Ma to związek z ograniczeniem mobilności cholesterolu.  

Ponieważ jednak do zrozumienia w pełni tej zależności niezbędne jest zgłębienie udziału transportera 

ABCA1 w metabolizmie cholesterolu, myślę, że od tej ogólniejszej tematyki należałoby rozpocząć 

omawianie wyników, a następnie dopiero przejść do kwestii amfoterycyny B. Ma to chyba związek z 

kolejnością ukazywania się publikacji, ale często spotykamy się z sytuacją odwrócenia kolejności 
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publikacji, ponieważ do przygotowania publikacji bardziej ogólnej, tłumaczącej mechanizmy 

omówione w pracy bardziej szczegółowej, potrzeba więcej czasu. 

Autor tłumaczy to postepowanie jeszcze inaczej, włącza wyniki opublikowane w pracy o amfoterycynie, 

w celu wykorzystania ich w dyskusji (tak pisze na str. 34). Stawia to pod znakiem zapytania sposób 

potraktowania tych wyników. W zasadzie praca mogła mieć przyjętą ogólnie formę „spinki” 2 prac 

eksperymentalnych z omówieniem. W obecnej sytuacji do końca nie wiadomo, na ile i które wyniki 

dotyczące amfoterycyny B należy traktować jako samodzielne (wówczas należałoby przedstawić 

oświadczenia innych współautorów o ich udziale w pracach). Z obowiązku recenzenta muszę zwrócić 

na to uwagę, choć w sumie wyników jest wystarczająco dużo, tak, że nie ma żadnych wątpliwości co 

do celowości dalszego jej procedowania. Zresztą wykorzystanie tych wyników w dyskusji jest dobrym 

pomysłem w kwestii wykorzystania ich w ogóle. Inne kwestie dyskusyjne zostaną omówione dalej. 

Kolejny, najobszerniejszy rozdział pracy omawia Wyniki. Jak wspomniano, podzielony jest na 2 części, 

III.1 – cytotoksyczność amfoterycyny B u ssaków oraz III.2. – wpływ ABCA1 na lateralną organizację 

(tj. dotyczącą sąsiadujących ze sobą w płaszczyźnie horyzontaknej lipidów i ich grup, np. „tratw”) błony 

biologicznej oraz przerzutowaniem w kontekście udziału cholesterolu w metabolomie komórek 

czerniaka. W rozdziałach tych wykazane zostało m.in. to, że poziom ABCA1 jest odwrotnie 

proporcjonalny do poziomu cholesterolu w komórkach niektórych linii czerniaka ludzkiego, a zatem do 

płynności ich błon, co może skutkować zmianą własności migracyjnych i przerzutowania.  Cholesterol 

był natomiast akumulowany w komórkach pozbawionych aktywności ABCA1.  Skutkowało to 

szeregiem zmian w metabolomie tych komórek, a przede wszystkim w aktywności i fosforylacji 

ważnych  kinaz i uczestników ich szlaków sygnałowych, np. CREB, STAT3 czy AKT. Jest to dowód 

na ingerencję w metabolizm poprzez aktywność ABCA1. Manipulacje te nie zmieniały proliferacji 

komórek czerniaka, ale przerzutowanie – tak, np. poprzez wpływ na degradację matrix 

zewnątrzkomórkowej, adhezję ogniskową,  redystrybucję integryny β3 i tworzenie inwadopodiów.  Jest 

to bardzo ważny efekt aktywności ABCA1, po raz pierwszy opisywany dla komórek ludzkiego 

czerniaka. 

Skoro ABCA1 wpływa na płynność błony, stopień jej uporządkowania oraz własności migracyjne i 

metastatyczne poprzez wpływ na metabolizm cholesterolu, łatwiej jest wytłumaczyć mechanizm 

generowania oporności na amfoterycynę B przez ABCA1 w komórkach ssaków. Otóż jednym z 

ligandów wiążących amfoterycynę i skutkując tworzeniem perforacji w błonie komórkowej (główny 

mechanizm toksyczności amfoterycyny B) jest właśnie cholesterol. Aktywność ABCA1 powodowałaby 

usuwanie cholesterolu z komórek, który, przy nieobecności funkcjonalnych ABCA1 gromadziłby się z 

błonach i łączył z amfoterycyną, nasilając jej toksyczność. Grzyby, pozbawione tego mechanizmu, 

ulegalyby zatem, jak mniemam, działaniu antybiotyku, łączącego się ze sterolami błony przy znacznie 

niższych stężeniach, niż komórki gospodarza z aktywną kasetą ABCA1, usuwającą wraz ze związanym 

cholesterolem antybiotyk. 
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Uzyskane wyniki są omówione w dyskusji, a następnie zebrane i podsumowane w dyskusji ogólnej, 

wnioskach i perspektywach dalszych badań.  

Kolejnym rozdziałem pracy jest materiał i metody, przy czym metody są podzielone na metody 

molekularne, komórkowe, biochemiczne, mikroskopowe, fluorymetryczne (FLIM) i statystyczne, po 

których następuje obszerny spis cytowań. Warto podkreślić różnorodność metod, które dotyczą zjawisk 

obserwowanych na różnych poziomach organizacji materii żywej.  

Po tej części następuje spis publikacji (439 pozycji), a prace są cytowane po numerach, w kolejności 

cytowania. 

Pracę zamyka wykaz publikacji Autora, w których opublikowano część wyników, tj.  

1. Would ABC transporters tune the plasma membrane organization? Wu, A. Wójtowicz, K. 

Savary, S. Hamon, Y. Trombik, T. Cellular & Molecular Biology Letters (2020).  

2. ABCA1 transporter reduces amphotericin B cytotoxicity in mammalian cells.Wu, A. Grela, E. 

Wójtowicz, K. Filipczak, N. Hamon, Y. Luchowski, R. Grudziński, W. Raducka-Jaszul, O. 

Gagoś, M. Szczepaniak, A. Chimini, G. Gruszecki, W. I. Trombik, T. Cell Mol Life Sciences, 

Springer, Volume 76/ Issue 24, pp 4979–4994. 2019  

Prace te zostały już zacytowane 10 razy. 

 

Ocena redakcji pracy 

  

Dysertacja napisana jest w języku angielskim, zawiera streszczenie w j. polskim. Jest bardzo obszerna 

jak na dysertację doktorską. Autor jednak ma sporo do pokazania i rozmiar pracy jest w dużym stopniu 

uzasadniony. Pracę swą dzieli w sposób nietypowy, ale stosowany w pracach naukowych, tj. metodykę 

badań omawia na końcu pracy (stosują to podejście niektóre czasopisma). Autor prezentuje 57 rysunków 

(przy czym na str. 88 znajdują się dwa rysunki o numerze 51) i co najmniej 6 tabel (5 ponumerowanych 

i 1, na str. 84, bez numeru). Cytuje 439 pozycji literaturowych, czyli bardzo dużo. Prezentacja wyników 

jest systematyczna, logiczna i ułatwia śledzenie tej obszernej pracy (poza usterkami w numeracji, 

wymienionych wyżej). Niestety zawiera sporo drobnych błędów literowych i edytorskich, np. Autor 

używa litery „x” w miejsce znaku „×”, również niekonsekwentne jest użycie spacji. Powinna się ona 

znajdować pomiędzy liczbą, a skrótem jednostki, jeśli zaczyna się on od litery (np. 10 cm), ale nie 

powinno jej być, jeśli jednostka jest wyrażona innym znakiem (np. 5%). Podając producenta sprzętu, 

odczynników, czy dostawcę zwierząt zwykle podaje się nazwę firmy, miejscowość (tzw, „headquarter”) 

- siedziby firmy oraz państwo, a w przypadku USA skrót stanu. Autor ma także drobne problemy z j. 

angielskim, zwłaszcza z liczbą pojedynczą i mnogą, ale są to drobiazgi. Obecnie czasopisma zwykle 

przeprowadzają korektę typograficzną i wychwytują takie błędy. 
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Dyskusja usterek rozprawy.  

 

Recenzowana rozprawa nie zawiera znaczących błędów. Powyżej, z obowiązku recenzenta, 

wymieniłem drobne mankamenty o charakterze edytorskim, które nie umniejszają wartości pracy: Jeśli 

zaś chodzi o stronę merytoryczną, to poniższe zagadnienia mają raczej charakter punktów do dyskusji, 

niż zarzutów. 

1. Jako modele do części „komórkowej” badań wybrano linie komórkowe: Chinese Hamster 

Ovary – K1 (CHO-K1), RAW 264.7 (transformowane makrofagi) i kilka linii ludzkiego 

czerniaka skóry. CHO są to prawidłowe komórki nabłonkowe jajnika chomika chińskiego, 

wykorzystywane głównie do produkcji białek rekombinowanych, komórki RAW to mysie 

makrofagi transformowane wirusem, a czerniak to zwykle wysoce stransformowane komórki 

nowotworowe pochodzące od melanocytów. Dlaczego te komórki zostały wykorzystane? W 

szczególności – jaki był powód wyboru linii czerniaka ludzkiego, które są bardzo specyficzne? 

Moim zdaniem można było również użyć komórek prawidłowych (np. dostępnych na rynku, 

ludzkich melanocytów napletka) i innych komórek nowotworowych. Czy wśród 

obserwowanych zjawisk dotyczących efektów ABCA1 istnieje jakaś specyficzność 

przypisywane komórkom czerniaka? Czerniaki są bardzo specyficzne jeśli chodzi o białka 

ABC. 

2. Czy w efektach modyfikacji ekspresji ABCA1 w liniach czerniaka natrafiono na jakieś efekty 

związane z melanogenezą? Np. CREB związane z kinazą A jest m.in. odpowiedzialne za 

ekspresję genu tyrozynazy. Podobnie AKT. W niektórych czerniakach można wykazać wyraźne 

korelacje miedzy przerzutowaniem a pigmentacją. Czy obserwowano i czy badano różnice w 

pigmentacji? I czy miało to związek ze stopniem progresji komórek?\ 

3. W związku z tym pytaniem uwaga metodyczna: DMEM zawiera tyrozynę, która jest substratem 

dla tyrozynazy w melanogenezie, ale może również działać jak hormon indukując 

melanogenezę (W Slominski et al., 2012 – doi: 10.1111/j.1755-148X.2011.00898.x) dlatego 

pożywka może pośrednio wpływać na obserwowane efekty właśnie poprzez indukcję 

melanogenezy. Melanogeneza bardzo silnie zależy od aktywności pomp i kanałów jonowych, 

nie można zatem wykluczyć tutaj działania pośredniego, poprzez aktywację genów za 

pośrednictwem pożywki. W badaniach takich zwykle używa się RPMI a najlepiej buforu 

Ham’s-F10. 

4. Amfoterycyna B.  Jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym. Problem z infekcjami grzybiczymi 

jest taki, że grzyby (również te patogenne) są organizmami eukariotycznymi  i stąd tyle efektów 

ubocznych i duża toksyczność. Ogólnie można powiedzieć, że działają one podobnie jak 

antybiotyki przeciwnowotworowe (chemoterapeutyki).  Same grzybice głębokie, bywa, że są 

mylone z nowotworami w przebiegu klinicznym, co zresztą wcale nie ułatwia sprawy w 

przypadku ich (grzybic) wykrycia. Dlatego wszelkie różnice we wrażliwości na amfoterycynę 

https://doi.org/10.1111%2Fj.1755-148X.2011.00898.x
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pomiędzy grzybami a komórkami ssaków są kluczowe w planowaniu strategii leczenia zarówno 

grzybic, jak i nowotworów. Melanina jest czynnikem pogarszającym rokowania zarówno w 

przypadku czerniaka, jak i grzybów. Co gorsza, ostatnio obserwujemy inwazję grzybów 

chorobotwórczych z obszarów tropikalnych i subtropikalnych, wymagających 

wielomiesięcznego leczenia i źle rokujących. Jako czynnik wirulencji wymienia się u nich 

grzybową melaninę (tzw. „czarne drożdże”). W ocenianej pracy brakło mi tego wątku, zarówno 

w części opisowej jak i eksperymentalnej (wykorzystanie hodowli grzybów, niekoniecznie 

chorobotwórczych, w celach porównawczych).  

 

Wniosek końcowy.  

 

Rozprawa doktorska przedstawiona przez pana mgr Ambroise Wu, zatytułowana „Rola białka ABCA1 

w organizacji błony komórkowej w komórkach ssaków” oparta jest o oryginalny i wartościowy dorobek 

naukowy w dziedzinie nauk biologicznych. Doktorant wykazał dojrzałość w planowaniu, prowadzeniu 

oraz interpretacji prezentowanych w dysertacji badań. Rezultaty tej eksperymentalnej  pracy, poza 

walorem czysto poznawczym, mają niewątpliwie walor aplikacyjny, w kontekście terapii nowotworów 

oraz grzybic głębokich. Jestem przekonany, że oceniana rozprawa odpowiada tak ustawowym jak i 

zwyczajowym wymaganiom stawianym rozprawom na stopień doktora nauk biologicznych. Dysertacja 

spełnia zatem wszystkie warunki stawiane rozprawom doktorskim określone w art. 187 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 

Dlatego też składam wniosek do Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego o 

dopuszczenie pana mgr Ambroise Wu do dalszych etapów postepowania o nadanie stopnia doktora w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.  

 

Kraków, dn. 19 lipca, 2022 r. 

 

Dr hab. Przemysław M. Płonka 

 

Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 


