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RECENZJA 

Rozprawy Doktorskiej mgr Ewy Niedziałkowskiej 
pt. „The influence of posttranslational modifications on interaction 

between histone H3 and Survivin” 
 
 

W przedstawionej do oceny Rozprawie Doktorskiej podjęto się 

trudnego zadania scharakteryzowania na poziomie molekularnym 

mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg podziału 

komórki. W szczególności skupiono się na wyznaczeniu molekularnych 

podstaw oddziaływania histonu H3 z fragmentem kompleksu CPC, w 

skład którego wchodzi m.in. surwiwina, borealina oraz INCENP. 

Zastosowano zaawansowane techniki z zakresu biologii molekularnej, 

techniki fluorescencyjne, izotermiczne miareczkowanie 

kalorymetryczne oraz krystalografię rentgenowską. Badano surwiwinę 

ludzką oraz jej odpowiednik z Xenopus laevis. Udało się wyznaczyć m.in. 

stałą dysocjacji między N-końcowym fragmentem histonu H3 a 

kompleksem surwiwina-borealina-INCENP1-58, badano takŜe znaczenie 

fosforylacji treoniny-3 oraz metylacji i acetylacji lizyny-4 histonu H3. 

Ponadto, zidentyfikowano reszty aminokwasowe surwiwiny istotne dla 

oddziaływania z histonem H3. 

Praca jest bardzo ambitna i w sumie oceniam ją wysoko. Podczas 

czytania nasunęły mi się następujące uwagi: 

Tytuł trochę wprowadza w błąd, gdyŜ sugeruje analizę interakcji 

pomiędzy dwoma białkami, podczas gdy w rzeczywistości analizowano 

oddziaływanie białka z fragmentem drugiego partnera – naleŜało uŜyć 

sformułowania „fragment N-końcowy histonu H3” lub „ogon histonu 

H3”. 

Streszczenie: Praca jest napisana ładnym angielskim, ale 

streszczenie polskojęzyczne zawiera termin „izotermalna kalorymetria” 

– powinno być „izotermiczna”. 
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Materiały i Metody: Bardzo szczegółowo opisano techniki 

biologii molekularnej – opis tak podstawowych czynności 

laboratoryjnych jak np. sposób sporządzania poŜywek bakteryjnych (str 

45) i to z komercyjnych granulatów jest zbędny.  Podobnie, niezwykle 

szczegółowo opisano ekspresję i oczyszczanie białek a takŜe sposoby 

krystalizacji. W tym kontekście ubogo brzmi opis wykonywanych 

pomiarów kalorymetrycznych. 

Rezultaty: bardzo rozbudowany opis preparatyki białek nie 

znajduje odzwierciedlenia w wynikach. Wykonane doświadczenia 

biofizyczne zaleŜne są od jakości preparatów i poprawności 

wyznaczenia stęŜeń przyjętych w analizie. W Rozprawie zauwaŜa się 

brak informacji dokumentujących przeprowadzone oczyszczania, nie 

ma równieŜ informacji o czystości uzyskiwanych preparatów oraz o 

sposobach określania ich stęŜeń. 

W pomiarach anizotropii fluorescencji brak informacji w jakiej 

temperaturze wykonywany był eksperyment. Ponadto, wykorzystanie 

zmian anizotropii do określenia Kd wg opisanego modelu wymaga 

braku zmiany wydajności kwantowej podczas tworzenia kompleksu – 

czy tak było w tym przypadku? 

Niepewność uzyskanych stałych dysocjacji określono z 

odchylenia standardowego dla trzech powtórzeń – jakie były 

niepewności anizotropii fluorescencji powstających kompleksów? 

Na str. 66  w konkluzji opartej na analizie Rys. 13 stwierdzono, Ŝe 

nie występuje ekspresja rekombinowanych hBorealiny i hINCENP5-47. Z 

treści pracy moŜna wnosić, Ŝe wniosek wyprowadzono na podstawie 

braku współoczyszczania tych białek z surwiwiną podczas 

chromatografii powinowactwa. Czy brak ekspresji potwierdzono np. 

techniką WB? 

Str. 68 – Z jakiego powodu wybrano właśnie peptydy o długości 

4 i 12 reszt aminokwasowych? Czy wykazano dla nich brak 

oddziaływań w stosowanych buforach i stęŜeniach? 
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Eksperymenty ITC – stanowią większość rezultatów a w sumie  

są najsłabiej opracowane. Brak informacji o liczbie powtórzeń 

eksperymentów dla kaŜdych warunków; brak informacji o stosowanej 

korekcji względem ciepła rozcieńczenia peptydów; brak jakichkolwiek 

wykresów ilustrujących pomiary ITC (powinien się pojawić 

przynajmniej jeden); brak informacji o źródle niepewności pomiarowej 

wyznaczanych parametrów, czy wynika z liczby powtórzeń, czy jest 

miarą niepewności analizy pojedynczego pomiaru? 

W tabelach przedstawiających dane kalorymetryczne 

umieszczono informacje o stechiometrii, stałej dysocjacji, entalpii, 

entropii, natomiast dyskutowane są tylko stałe dysocjacji – dlaczego 

pominięto pozostałe? 

Spodziewana stechiometria oddziaływania wynosi 1:1 – w 

tabelach moŜna spotkać wartości od 0,82 do 1,41. Skąd taki rozrzut – czy 

wynika z błędnego wyznaczenia stęŜenia czy z bardziej 

skomplikowanego mechanizmu oddziaływania? W obu przypadkach 

mogło to istotnie wpłynąć na wartości stałych asocjacji. 

Sposób pokazania parametrów termodynamicznych sugeruje, Ŝe 

są to parametry standardowe reakcji, opisujące oddziaływania peptydu 

z białkiem. W rzeczywistości obserwowany sygnał moŜe pochodzić od 

wielu procesów stowarzyszonych z badaną reakcją, stąd bezpieczniej 

pisać o stałej pozornej itd. 

Eksperymenty wykonywano w buforze TRIS lub HEPES, których 

entalpie jonizacji są wysokie, stąd nie zalecane do pomiarów ITC. W 

przypadku ich uŜycia wszelkie zmiany pKa grup naładowanych 

partnerów interakcji wygenerują niezaniedbywalny wkład w 

obserwowaną energetykę, pochodzący od oddziaływania 

wymienianych protonów z buforem. W takim przypadku wyznaczona 

entalpia obarczona jest błędem systematycznym, który przenosi się na 

wyznaczoną entropię. Jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę reszty 

aminokwasowe zaangaŜowane w oddziaływania wykazane w niniejszej 
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pracy. Tłumaczy to wstrzemięźliwość Autorki w interpretacji wartości 

tych funkcji termodynamicznych wprost, ale juŜ nie w kwestii ich zmian 

(czyli ∆∆H). 

W tabeli 4 moŜna zaobserwować duŜą zmienność wyznaczonych 

entalpii w zakresie od -2800 do +1300 cal/mol. Dlaczego w takim razie 

brak sygnału interpretowany jest jako brak oddziaływania a nie 

oddziaływanie z entalpią bliską zeru. Czy zostało to potwierdzone? 

Uwaga ta odnosi się równieŜ do pozostałych układów oznaczonych n/b 

w kolejnych tabelach. 

Str. 68 – Autorka wskazuje na uŜycie peptydów o róŜnej długości, 

aby – co słuszne – określić wpływ długości na powinowactwo. Wyniki 

w tabeli 4 jednoznacznie pokazują istnienie takiego wpływu dla Kd i 

entalpii, przy czym dłuŜszy fragment wiąŜe się ok. 5x silniej do 

surwiwiny, jednak nie zostało to w Ŝaden sposób skomentowane w 

tekście. 

Str. 69 – Stałe dysocjacji surwiwiny są zbliŜone dla peptydów z i 

bez fosforylacji – ma to wskazywać na brak fosfospecyficzności. Jednak 

obserwowane róŜnice w entalpii są znaczące, w przypadku 

oddziaływania H3T3(1-12) z hs wt wynosi prawie 2000 cal/mol (tabela 

4) i świadczy o duŜym znaczeniu fosforylacji w termodynamice 

oddziaływania. 

Str. 73 – Dane krystalograficzne pozwoliły uzyskać dane o 

strukturze 4 pierwszych reszt dla peptydów 1-4 i 1-12 i wskazały na 

duŜą zgodność ich konformacji i sposobu oddziaływania z surwiwiną. 

Wykazywany wcześniej wpływ długości fragmentu H3 na 

powinowactwo wskazuje jednak na znaczenie kolejnych reszt 

aminokwasowych… 

Str. 80 – bardziej wnikliwą analizę wykonano poprzez 

zastosowanie mutacji punktowych. Dane krystalograficzne wykazały 

brak wpływu tych mutacji na konformację białek. Jednak sam proces 

krystalizacji i sposób pomiaru moŜe prowadzić do ujednolicenia 
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struktur. Czy podjęto badania porównawcze białek w roztworze, w 

temperaturze pokojowej, np. techniką CD? W szczególności obecność 

reszty tryptofanowej w rejonie wiązania pozwala na zastosowanie 

spektroskopii CD w bliskim UV w celu analizy ewentualnych zmian w 

obrębie struktury trzeciorzędowej. Podobne znaczenie miałaby analiza 

widm fluorescencji reszt tryptofanowych. 

Str. 88 – Parametry oddziaływania hs z H80R wskazują 

jednoznacznie na proces niesamorzutny. Z kolei brak detekcji 

oddziaływania dla niefosforylowanego peptydu nie jest dowodem 

zyskania fosfospecyficzności, gdyŜ moŜe to być rezultat bliskiej zeru 

entalpii procesu. Brak odniesienia do zmiany charakteru reakcji z endo- 

na egzotermiczny pod wpływem fosforylacji peptydu (wiersz 3 i 4 

tabeli). 

Koncepcja wpływu pH na wiązanie ze względu na obecność 

reszty histydynowej – Autorka uŜyła mieszanki trzech substancji 

buforujących i tłumaczy to zakresem pH, ale w tym zakresie, tj. 6,8-8,2 

buforuje tylko HEPES, dlaczego zatem uŜyto dodatkowo cytrynianu i 

CHES?  

Str. 91, Rozdział 7.8 – Wykazano brak zaleŜności temperaturowej 

- czy uwzględniono zmiany wartości pKa HEPESu zaleŜne od 

temperatury ustalając pH buforów? W przeciwnym razie mogło to 

doprowadzić do błędów w wyznaczonych parametrach i/lub ich 

interpretacji. 

Dyskusja jest dobrze napisana; wywód spójny, logiczne 

wnioskowanie. Jakość rozdziału jest niewątpliwie pochodną tego, Ŝe w 

większości został on opracowany na potrzeby publikacji. Jednak 

wymienione wcześniej uchybienia w analizie i interpretacji danych 

powodują, Ŝe nie kaŜdy wniosek moŜna traktować z równym 

prawdopodobieństwem, nawet jeŜeli jest niesprzeczny z doniesieniami 

z innych źródeł. Pomiary kalorymetryczne wykazały fosfospecyficzność 

ludzkiej surwiwiny w kontekście entalpii chociaŜ nie entropii 
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swobodnej. RóŜnice w entalpii i entropii, chociaŜ wzajemnie się 

kompensujące, wskazują na odmienny mechanizm molekularny 

wiązania ogona fosforylowanego, co moŜe mieć przełoŜenie na 

rekrutację dalszych partnerów tworzonego kompleksu. 

Wszystkie kwestie podniesione w recenzji nie umniejszają 

wysokiej oceny pracy. Potwierdzają one tylko, Ŝe Doktorantka podjęła 

się trudnego zadania. Często mówimy o badaniach „molekularnych 

mechanizmów” ale koncentrujemy się wtedy przewaŜnie na badaniu 

zmian w poziomie waŜnych dla danego procesu białek,  ich aktywności 

biologicznej czy teŜ np. poziomu transkryptów itp. Natomiast 

przedstawiona do oceny Rozprawa Doktorska faktycznie zawiera 

materiał doświadczalny dotyczący badania mechanizmów rządzących 

oddziaływaniem białek w kompleksach i wpływu modyfikacji 

potranslacyjnych na te oddziaływania na poziomie molekularnym. 

Mierzono bowiem m.in. termodynamiczne parametry oddziaływania 

czy zidentyfikowano poszczególne reszty aminokwasowe uczestniczące 

w interakcjach partnerów w złoŜonym kompleksie, co pozwoliło 

następnie wnioskować o mechanizmach kontroli przebiegu procesu 

podziału komórkowego.  

ZwaŜywszy na bardzo zaawansowany warsztat metodyczny oraz 

na ogrom pracy, która została wykonana a takŜe na wartościowe wyniki 

będące nowością naukową stwierdzam, Ŝe przedstawiona do recenzji 

Rozprawa Doktorska spełnia warunki określone w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r z późniejszymi 

zmianami. 

Stawiam więc wniosek do Wysokiej Rady Wydziału Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego o dopuszczenie Pani 

mgr Ewy Niedziałkowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 


