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Warszawa, 13 lutego 2023 
 

Recenzja rozprawy doktorskiej "Wpływ żelsoliny, nieintegrynowego receptora lamininy oraz 
kinazy zależnej od integryn na rozwój obwodowego układu nerwowego zarodka kurzego" 

autorstwa mgr Ewy Justyny Mrówczyńskiej. 
 

 Praca doktorska Pani mgr Ewy Mrówczyńskiej powstała w Zakładzie Patologii Komórki, Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorką pracy jest dr hab. Antonina Mazur. 

Tytuł pracy doskonale podsumowuje jej cel a więc określenie wpływu trzech białek żelosoliny (GSN), 

kinazy zależnej od integryn (ILK) oraz nieintegrynowego receptora lamininy (LamR) na komórki grzebienia 

nerwowego kury a co za tym idzie formowanie obwodowego układu nerwowego. Grzebień nerwowy tworzą 

komórki multipotecjalne, z których podczas rozwoju powstają tkanki pełniące różnorodne funkcje, których 

komórki często zasiedlają obszary bardzo odległe od źródła a więc ośrodkowego układu nerwowego. 

Kluczowym dla rozwoju neuronów czy lemocytów (komórek Schwanna) budujących obwodowy układ 

nerwowy, ale także melanocytów, komórek endokrynnych i innych, jest zdolność ich prekursorów do migracji. 

Nieprawidłowości w migracji komórek grzebienia nerwowego mogą prowadzić do powstawania zaburzeń 

rozwojowych mogących mieć dotkliwe skutki dla organizmu. Analiza i zrozumienie mechanizmów 

kontrolujących migrację komórek grzebienia nerwowego jest zadaniem istotnym zarówno z punktu widzenia 

biologii rozwoju jak i nauk medycznych. Doktorantka skupiła się więc na wybranych białkach 

zaangażowanych w adhezję i migrację komórek - GSN, ILK, LamR, i postawiła sobie szereg szczegółowych 

celów których realizacja opierała się o wykorzystanie modelu badawczego jakim były zarodki kury 

oraz neurony i lemocyty powstające z grzebienia nerwowego. Badania prowadzono zarówno in vivo 

jak in vitro. Dzięki takiemu podejściu Doktorantce udało się uzyskać szeroki obraz wpływu badanych 

czynników na rozwój obwodowego układu nerwowego kury.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska to praca pisemna w języku polskim licząca 231 stron (!). 

To masywne dzieło składa się z Alfabetycznego wykazu najważniejszych skrótów, Streszczeń w języku 

polskim i angielskim, Wstępu, Założenia i celu pracy, Materiałów i metod, Wyników, Dyskusji, Wniosków, 

Podziękowań, Spisu rycin, tabel i równań oraz Bibliografii (427 pozycji!).  
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Wstęp do rozprawy został świetnie przygotowany. W sposób szczegółowy i przystępny przedstawia 

główne etapy rozwoju układu nerwowego, udział komórek grzebienia nerwowego w formowaniu 

obwodowego układu nerwowego oraz rolę białek zaangażowanych w migrację komórek. Jest ilustrowany 

bardzo dobrymi rycinami ułatwiającymi lekturę. Jedyne czego mi zabrakło we Wstępie (ale także w Dyskusji) 

to uzasadnienie wyboru modelu badawczego i informacji jakie są jego zalety i wady na tle innych modelowych 

kręgowców (np. Danio rerio). W pracy pojawiają się określenia łuki skrzelowe i łuki gardłowe. O ile skrzelowe 

nie są mi obce o tyle z gardłowymi nie miałam do czynienia. Jaka jest różnica?  

Po zakończeniu lektury Wstępu czułam się gotowa do Wyników.  Przedtem jednak zapoznałam się 

z Materiałami i Metodami, które uprzedzają czytelnika o tym jak masywne będą następujące po tym rozdziale 

Wyniki. Cele doktoratu mgr Justyna Mrówczyńska zrealizowała przeprowadzając szereg bardzo dobrze 

zaplanowanych doświadczeń, podczas których wykorzystała liczne techniki współczesnej biologii komórki, 

biologii molekularnej, hodowli in ovo i in vitro. Do metod tych zaliczają się m.in.: hodowle zarodków kury, 

hodowle komórkowe, elektroporacja, analiza ekspresji genów, wycieszenie ekspresji genów, Western blotting, 

immunolokalizacja, analizy migracji komórek, analizy statystyczne. W tym ogromie danych na temat 

stosowanych technik i odczynników nie znalazłam informacji (jest w Wynikach) z jakich narządów zarodka 

kury izolowano białko i RNA (str. 88, 89). Brakuje mi także informacji ile zarodków było analizowanych na 

danym etapie badań albo z ilu zarodków izolowano komórki. Zastosowanie różnorodnych metod pozwoliło 

Doktorantce na doskonałe opanowanie warsztatu naukowca a na szerokie spojrzenie na badany problem 

i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej wielości podejść eksperymentalnych i analitycznych.  

Ogrom Wyników nieco przytłacza, ale szczęśliwie zostały bardzo sprawnie zaprezentowane, ułożone 

w blokach, po każdym z nich następuje krótkie podsumowanie. To bardzo ułatwia lekturę pracy.  

Pierwsza część Wyników dotyczy określenia poziomu ekspresji badanych białek w rozwijających 

się zarodkach kury i izolowanych z nich narządach. Analizy ekspresji genu kodującego LamR czyli RPSA oraz 

ILK wykonano technikami RT-PCR oraz hybrydyzacji in situ z wykorzystaniem sond znakowanych 

digoksygeniną. W przypadku ILK (rycina 27, II) w hybrydyzacji kontrolnej w zarodkach na stadium H25 

bardzo wyraźny jest sygnał w mózgowiu i pęcherzykach ocznych/wzrokowych. Ergo, na jakiej podstawie 

Doktorantka uznała, że na na rycinie 27N jest to sygnał specyficzny? Nie mniej jednak ekspresja badanych 

genów wykrywana była w narządach, w których powstawaniu biorą udział komórki pochodzące z grzebienia 

nerwowego.  

Kolejną, bardzo ważną częścią doktoratu, była analiza wpływu wyciszenia ekspresji RPSA, ILK oraz 

GSN na rozwój obwodowego układu nerwowego, w tym na migrację komórek grzebienia nerwowego. Badania 

te prowadzono zarówno in ovo jak i in vitro. Do wyciszenia ekspresji genów wykorzystano plazmidy kodujące 

specyficzne shRNA oraz kontrolne scRNA oraz dodatkowo GFP, co pozwoliło na lokalizację komórek, 

w których doszło do ekspresji wprowadzonych konstruktów. W tej części pracy zabrakło mi kontrolnych analiz 

(np. hybrydyzacji in situ? immunolokalizacji białka?) świadczących o tym, że faktycznie udało się wyciszyć 
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ekspresję badanych białek. Dobrze jeżeli użycie shRNA prowadziło to zmiany fenotypu wskazującej 

na rolę badanego białka w migracji komórek. A co jeżeli fenotyp nie uległ zmianie? Czy dlatego, że dany 

czynnik nie odgrywa roli w badanym procesie? Czy dlatego, że nie doszło do obniżenie jego ekspresji?  

Zastosowanie shRPSA wpłynęło na liczbę komórek wymigrowujących z cewki nerwowej, ale już nie 

na ich rozmieszczenie w lokalizacjach docelowych. Nie obserwowano też zmian w ekspresji SOX10 

ani przebiegu rozwoju zarodków. W przypadku zastosowanie shILK nie zaobserwowano zmiany w fenotypie 

zarodka, liczbie komórek, ekspresji SOX10.  W przypadku zastosowania shGSN obserwowane były pewne 

"tendencje", ale w większości analizowanych przypadków różnice nie były istotne statystycznie. Jedynie 

w przypadku korzeni grzbietowych liczba komórek eksprymujących GFP była znacząco wyższa w porównaniu 

z kontrolą. Czy więc w każdym badanym przypadku wyciszenie "zadziałało"? Czy stwierdzenie, 

że "wyciszenie ekspresji genu ILK nie miało znaczenia dla tych procesów" jest uprawnione? 

Najlepiej udokumentowaną i przynoszącą najciekawsze wyniki moim zdaniem jest część pracy 

dotycząca hodowli in vitro i badaniu wpływu LamR, ILK, GSN oraz białek ECM na migrację komórek 

grzebienia nerwowego oraz na DRG (neurony, komórki Schwanna). W tej części pracy precyzyjnie określono 

lokalizację badanych białek i przebadano wpływ lamininy-1 a także peptydów z niej pochodzących na komórki 

izolowane z grzebienia nerwowego. Doktorantka wykazała, pozytywny wpływ lamininy-1 na delaminację 

i migrację komórek i wskazała na istotną rolę jej fragmentu - peptydu IKVAV. Laminina wpływała na liczbę 

filopodiów, co potwierdzono stosując przeciwciało przeciwko temu białku. Ponadto, wykazano że pozytywnie 

wpływa ona na wydłużanie się neurytów z DRG. Wydłużanie neurytów zależało także od prawidłowej funkcji 

LamR i pozostałych badanych czynników. Badania "kierunkowości" wydłużania neurytów, migracji komórek 

Schwanna potwierdziły rolę badanych białek w ww. procesach i wskazały, że działają one poprzez zmiany 

w strukturze cytoszkieletu czy szlaków przekazywania sygnału zależnych od kinazy AKT czy GSK3.  

Podsumowując, ogrom przeprowadzonych badań doprowadził do uzyskania nowatorskich i istotnych 

dla zrozumienia powstawania obwodowego układu nerwowego kręgowców wyników. Doktorantka 

zidentyfikowała i scharakteryzowała rolę białek istotnych dla migracji komórek grzebienie nerwowego, 

migracji komórek Schwanna czy rozwoju DRG. Wyniki zostały przedstawione w sposób logiczny, a to przy 

ich mnogości niekoniecznie było łatwym zadaniem.  

W Dyskusji wyniki zostały skrupulatnie podsumowane i zestawione z istniejącą literaturą dotyczącą 

problematyki badań. Problemem tej części pracy jest nadmierne powtarzanie i omawianie uzyskanych 

rezultatów łącznie z odwoływaniem się do rycin. Doktorantka nie uniknęła więc błędu wielu młodych 

naukowczyń i naukowców. Ta część pracy powinna być bardziej zwięzła. Nie mniej jednak w tych 

fragmentach, w których do głosu doszła Dyskusja Doktorantka udowodniła, że potrafi prawidłowo 

wyselekcjonować materiał do omówienia i uniknąć uproszczeń. To czego mi zabrakło, i o czym już 

wspomniałam w początkowej części mojej recenzji, to odniesienie się do wyników uzyskanych w wyniku 

analiz neurogenezy innych zwierząt modelowych, np. Danio rerio. Czy takie prace były prowadzone? Z drugiej 



ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa 
tel.: 22 55 42 216 
e-mail: ciemerych@biol.uw.edu.pl 
 

 

 4

jednak strony bardzo dobre są odniesienia do procesów nowotworzenia i możliwości przełożenia uzyskanych 

wyników na ich analizy.  

Rozprawa doktorska napisana jest po polsku. Doktorantce nie udało się uniknąć żargonu czy błędów 

stylistycznych. Bardzo dużo jest też fragmentów, w których dominuje "sztucznie" naukowy język. No ale jak 

często piszę w recenzjach - nobody's perfect, a co istotne pomimo tego rodzaju problemów tekst jest czytelny. 

Kilka przykładów zamieściłam już poza recenzją.  

 Podsumowując, mgr Ewa Mrówczyńska zrealizowała wszystkie postawione cele. Jej ogromny wysiłek 

pozwolił na wielowątkową analizę neurogenezy, roli GSN, ILK oraz LamR i lamininy w migracji 

i różnicowaniu komórek grzebienia nerwowego oraz ich pochodnych. Przeprowadzone doświadczenia 

i analiza uzyskanych wyników świadczą o samodzielności i dojrzałości Doktorantki. Wiem, że część tych 

danych została już opublikowana. Dlatego stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska 

spełnia wszystkie wymaganiami art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

i Nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i wnoszę do Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 

na Uniwersytecie Wrocławskim o dopuszczenie mgr Ewy Mrówczyńskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe usterki stylistyczne, edytorskie, itd/.: 

str. 35  "1.4.4. Struktury biorące w niej udział w migracji"; 

str. 45 "w ludzkiej linii komórek czerniaka" - szyk, powinno być np. linia komórek ludzkiego czerniaka; 

str. 59 i w wielu innych miejscach - przeciwciała any-żelsolina itd., powinno być przeciwciała skierowane 

przeciwko....; 

str. 80, 81 "izolacje... prowadzono z zarodków kurzych", "izolacje..... prowadzono na zarodkach kurzych" - 

styl, można prościej - z zarodków kurzych izolowano ...............; 

str. 88, str. 101 i inne - tabela powinna mieścić się na jednej stronie, szczególnie wtedy jeżeli jej rozmiar na to 

pozwala; 

str. 100 "struktura sekwencji" - sekwencje, rycina nie przedstawia struktur; 

str. 107 "jakościową analizę ekspresji genów .... na poziomie mRNA wykonano poprzez reakcję..." styl; 

str. 108 "wzór ekspresji genu ... na poziomie mRNA..." - styl; 
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str. 111 "bardziej wszechobecny" - styl - wszechobecny nie może być bardziej czy mniej, wszechobecny jest 

wszędzie i tyle; 

str. 111 "wzór mRNA" - ??? 

str. 114 "..gen RPSA jest ekspresjonowany na poziomie białka we wszystkich analizowanych lizatach", styl - 

gen jest eksprymowany w komórkach, nie w lizatach. Można napisać prościej, np. białko wykrywano w 

lizatach uzyskanych z .......;  

str. 115 "obserwację tę można zauważyć ..." - styl; 

str. 115 "Fenomen ten widoczny był szczególnie...." - styl; 

str. 123 "rozmieszczenie komórek GFP-pozytywnych ...... charakteryzowało się średnio 2-krotnie większą 

liczbą komórek ...." - styl; 

str. 129 "pozytywny sygnał podczas detekcji żelsoliny", może dałoby się prościej? wykryto/zlokalizowano 

żelsolinę? 

str. 167 "zaadherowanej"; 

str. 183 "szlak sygnalny"; 

cała praca - nadużywanie rzeczownika "skutkować" i imiesłowów, np. skutkowało.  
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