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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Przemyslawa Jurczaka zatytulowanej ,,Studies of the influence 

of protein-ligand and protein eel membrane interactions on the amyloidogenic protein 

oligomerisation process: the case of human cystatin C ", tytul w j�zyku polskim "Badania 

wplywu oddzialywan bialko-ligand oraz bialko-blona komorkowa na process oligomeryzacji 

bialek amyloidogennych na przykladzie ludzkiej cystatyny C" 

Przedstawiona do oceny dysertacja doktorska zostala wykonana pod kierunkiem 

dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidlo i doskonale wpisuje siy w podejmowane z duzym sukcesem 

trendy badawcze w Katedrze Chemii Medycznej, a podjyte zadanie badawcze w niniejszej dysertacji 

stanowi kontynuacjy badan. dotyczc:icych cystatyny C. 

Pomimo zaangazowania duzych naklad6w srodk6w finansowych oraz prowadzonych 

na szerokl! skaly badan proces6w amyloidogenezy istnieje ci!!gle cale mn6stwo znak6w zapytania 

dotyczqcych tworzenia siy amyloid6w, ich funkcji oraz oddzialywania z ukladami biologicznymi. 

S!! to bardzo wazne procesy, kt6re odgrywajl! duze znaczenie w chorobach neurodegeneracyjnych 

takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Z tego wzglydu reakcje tworzenia ,,konstrukt6w" 

bialkowych w postaci organizujl!cych siy struktur od dimer6w do amyloid6w Sq bardzo waznym 

aspektem poznawczym. Cystatyna C, inhibitor proteinaz cysteinowych w organizmie ludzkim pelni 

roly od ochronnej np. tworzy kompleksy z amyloidem � do patogennej, jest przyczynl! wrodzonej, 

rodzinnej angiopatii amyloidowej. Z tego wzglydu poznanie oddzialywan cystatyny C z blonl! 

kom6rkowl! oraz innymi bialkami jest niezmiernie waznym problemem badawczym. 

Niniejsza rozprawa doktorska zostala napisana w jyzyku angielskim i czyta siy jl! bardzo 

dobrze zar6wno pod wzglydem jyzykowym jak i merytorycznym. Uklad pracy jest przemyslany 

sklada siy z 9 rozdzial6w w tym gl6wnych: wstypu, podstaw teoretycznych, celu pracy, rezultat6w 

i dyskusji, wniosk6w, zastosowanej metodyki i metod oraz referencji. 

Pracy rozpoczyna wstyp literaturowy, kt6ry jest proporcjonalny w stosunku do pozostalych 

rozdzial6w w pracy. We wstypie zostaly opisane choroby zwil!zane z procesami tworzenia 

amyloid6w. Rozpoczyna siy on kr6tkim opisem chor6b neurodegeneracyjnych w tym choroby 

Alzheimera i Parkinsona oraz innych niezwil!zanych z ukladem nerwowym w kt6rych tworzenie siy 

amyloid6w odgrywa znaczc:icl! roly. Zawiera r6wniez opis prawdopodobnego mechanizmu 

powstawania amyloidowych fibryli. Nastypny podrozdzial jest poswiycony blonie kom6rkowej oraz 

jej komponentom. Ten fragment pracy jest napisany jako wprowadzenie do opisu mimetyk6w blon 

kom6rkowych, czyli uklad6w micelamych, liposomowych oraz nanodysk6w. Nastypnie zostaly 

opisane parametry tworzenia siy r6znych agregat6w tworzl!cych siy z amfifilowych zwil!zk6w. 

Dalsza czysc wstypu jest bardzo ciekawa, poniewaz zawiera streszczenie opisujl!ce oddzialywania 

bialek 
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