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Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz (elzbieta.budzisz@umed.lodz.pl) 

Łódź, dn. 11.04.2018 r. 

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

zatytułowanej:  

„Badanie oddziaływania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami Cu2+ i Zn2+ 

w aspekcie projektowania mimetyków SOD” 

 złożonej przez mgr Aleksandrę Kotynia Wysokiej Radzie Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu w celu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk 

farmaceutycznych. Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska dotyczy poszukiwania 

mimetyków dysmutazy ponadtlenkowej SOD – ważnego enzymu odpowiedzialnego za 

wychwytywanie wolnych rodników. Obszarem zainteresowań Pani Magister było zbadanie 

wpływu struktury cyklicznych peptydów na wiązanie jonów miedzi(II) i cynku(II) 

i aktywności związków kompleksowych jako zmiataczy anionorodnika ponadtlenkowego. 

Praca wpisuje się w badania prowadzone przez promotora niniejszej rozprawy dr hab. n. 

chem. Justynę Brasuń, która od wielu lat z powodzeniem rozwija tematykę oddziaływania 

jonów metali z biocząsteczkami. Z uwagi na to, że problem stresu oksydacyjnego to ważny 

problem zdrowotny populacji ludzkiej wybór tematyki pracy uważam za bardzo interesujący 

i istotny. 

Dysertacja zawiera typowe dla prac doktorskich rozdziały: Wprowadzenie, Część 

teoretyczną, Cel pracy, Część eksperymentalną, Wyniki i Dyskusję, Wnioski, Podsumowanie, 

Bibliografię oraz Streszczenie w języku angielskim. 

 Rozprawa doktorska w części literaturowej skonstruowana jest w sposób przejrzysty 

i staranny. Na wstępie Doktorantka wprowadza nas w charakterystykę cyklopeptydów, które 
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stanowią ważną grupę ligandów dla jonów miedzi(II). Pani Magister opisuje również 

dotychczas znane właściwości biologiczne umożliwiające ich zastosowanie w lecznictwie. 

Kolejne podrozdziały to rozważania dotyczące roli jonów miedzi(II) i cynku(II) 

w organizmach żywych. Szczególnie ważne podrozdziały dotyczą zjawiska homeostazy obu 

jonów oraz ich transportu i dystrybucji. Na zakończenie części teoretycznej znajduje się 

krótki rozdział opisujący rolę dysmutazy ponadtlenkowej. Całość rozważań teoretycznych 

kończy rozdział dotyczący rozważań strukturalnych peptydów względem jonów Cu(II) 

i Zn(II). 

 Po wprowadzeniu czytelnika w tematykę badań będących przedmiotem dysertacji 

pojawia się wyjątkowo starannie przedstawiony rozdział pt. Cel pracy. Doktorantka w bardzo 

przejrzysty sposób przedstawiła jej założenia. Dysertacja została podzielona na dwa 

zasadnicze nurty. Pierwszy dotyczył badań chemicznych, drugi aktywności biologicznej 

otrzymanych związków kompleksowych zawierających jony miedzi(II), cynku(II) lub obu 

jonów. Podstawowym założeniem rozprawy było zbadanie wpływu motywów 

aminokwasowych (mimikujących SOD) w cyklopeptydach na sposób oddziaływania z jonami 

miedzi(II) i cynku(II), na ich trwałość termodynamiczną oraz aktywność biologiczną. 

Logicznie sformułowane założenia pracy świadczą o dobrym przygotowaniu merytorycznym 

pani mgr Kotynia do prowadzenia badań naukowych.  

Dysmutaza ponadtlenkowa zawiera w swej strukturze zarówno jony miedzi(II) i cynku(II) 

a mitochondrialna jony manganu. Struktura enzymu została ustalona dopiero w 1992 roku. 

Główną funkcją tego enzymu jest ochrona przed szkodliwym działaniem reaktywnych form 

tlenu, których nadmiar odpowiedzialny jest za powstawanie stresu oksydacyjnego. 

W przewlekłych procesach zapalnych (np. reumatoidalnym zapaleniu stawów) powstaje dużo 

RFT produkowanych przez komórki układu immunologicznego. Reaktywne formy tlenu 

pojawiają się również w wyniku niedokrwienia organu (np. w przebiegu zawału serca, udaru 

niedokrwiennego mózgu) następują w niedotlenionych komórkach pewne zmiany. Po 

przywróceniu krążenia zmiany te powodują wytwarzanie olbrzymich ilości RFT, co powoduje 

poważne uszkodzenia komórki. RFT (podwyższony poziom O2) mogą również odgrywać rolę 

w: procesie nowotworzenia, miażdżycy, powstawaniu zaćmy, chorobach 

neurodegeneracyjnych. Z tego więc powodu wybór tematyki uważam za wyjątkowo 

interesujący. Bardzo ważnym jest poszukiwanie związków, które odwzorowywałyby 

katalityczne działanie tego typu enzymów. Niewielka liczba doniesień naukowych 
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dotyczących wykorzystania cyklopeptydów o różnej długości i sekwencji stanowiła punkty 

wyjścia do niniejszej pracy. 

 Badania chemiczne zostały zaprojektowane z dużą starannością, gdyż Doktoranta na 

podstawie analiz spektroskopowych chciała określić modele koordynacyjne wybranych 

cyklopeptydów. 

W pracy wykorzystała miareczkowanie potencjometryczne, spektroskopię UV-VIS, 

CD (dichroizm kołowy) i EPR, a także spektrometrię mas ESI-MS. 

Zastosowana metoda miareczkowania potencjometrycznego pozwoliła na określenie 

stałych protonowania wybranych ligandów oraz wyznaczenie stechiometrii oraz stałych 

trwałości powstających form kompleksowych. Inne metody spektroskopowe w tym EPR, CD, 

ESI-MS pozwoliły na dokładną charakterystykę związków kompleksowych. Szczególnie 

przydatna jest metoda EPR do określenia ilości donorów azotowych w sferze koordynacyjnej 

jonu Cu2+. Na podstawie wnikliwej analizy pani Magister ustaliła sposób wiązania jonów 

miedzi(II) a następnie cynku(II) z wybranymi do badań ligandami. Na podstawie EPR, jak i 

spektrometrii mas potwierdziła tworzenie dinuklearnych form kompleksowych oraz ilość 

atomów donorowych związanych z jonami Cu(II).  

Ciekawym etapem pracy było zaprojektowanie cyklopeptydu z jednym motywem –

HDHKH- w celu scharakteryzowania właściwości koordynacyjnych peptydu. Doktorantka 

słusznie zauważyła, że gdyby cyklopeptyd zawierał dwa takie motywy interpretacja wyników 

byłaby bardzo skomplikowana. W tym przypadku udało się pani Magister uzyskać odpowiedź 

na kilka ważnych pytań. Dowiedziono, że wszystkie peptydy charakteryzują się obecnością 

dwóch domen wiążących jony metali, co ważne na podstawie przeprowadzonych analiz 

zaobserwowano, że cyklopeptydy zawierające 12 reszt aminokwasowych tworzą stabilniejsze 

termodynamiczne związki kompleksy niż oktapeptydy. 

Rozsądne projektowanie badań świadczy o dobrym przygotowaniu Doktorantki do 

twórczego planowania a następnie prowadzenia badań.  

Druga część badań dotyczyła oceny aktywności enzymatycznej otrzymanych 

związków kompleksowych. Stwierdzono, że badane związki charakteryzują się mniejszą 

skutecznością usuwania wolnych rodników w porównaniu do natywnego enzymu CuZnSOD. 

Co interesujące nie stwierdzono czy wielkość cyklopeptydu ma wpływ na ich aktywność. 

Zaobserwowano, że najlepszą aktywność wykazują kompleksy, w których dominują 

mononuklearne formy kompleksowe. 

Wnioski z przeprowadzonych analiz sformułowane są jasno i z dużym krytycyzmem. 
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Przedstawiona do recenzji dysertacja jest dobrze zaplanowaną i świetnie wykonaną 

pracą badawczą, a wkład pracy Doktorantki, uważna interpretacja widm w celu 

scharakteryzowania zarówno ligandów, jak również ich związków kompleksowych wskazuje 

na doskonałe przygotowanie merytoryczne Pani Magister do prowadzenia badań 

i krytycznego podejścia do otrzymanych wyników. Łatwość z jaką pani Magister porusza się 

po bardzo trudnej i szerokiej dziedzinie metod analitycznych wzbudza mój szczery podziw. 

 Niestety, z obowiązku recenzenta muszę zwrócić uwagę Doktorantce na drobne 

nieścisłości językowe, choć w zasadzie praca napisana jest z dużą dbałością o stronę 

merytoryczną i językową. Często pojawiające się określenie „rola miedzi i cynku 

w organizmie” to raczej slang chemiczny, gdyż w organizmie występują tylko i wyłącznie 

jony. Ponadto w pracy brak zwrócenia uwagi na pozytywną rolę reaktywnych form tlenu. 

A może takie nie występują? To dlaczego organizm je produkuje? 

 Pani Magister jest współautorką trzech publikacji, które dotyczą pracy doktorskiej 

o łącznym IF = 7,796 oraz jedenastu publikacji, o łącznym współczynniku oddziaływania 

wynoszącym 34,865. Liczba punktów Ministerialnych (MNiSW) dla cyklu prac wchodzących 

w skład rozprawy to 80 pkt a całości dorobku to 386,0 pkt. W pracach wchodzących w skład 

doktoratu Pani mgr Kotynia jest pierwszym autorem a w pozostałych jedenastu w pięciu. 

Wyniki badań były również prezentowane na piętnastu konferencjach tematycznych. 

Cytowane przez Doktorantkę piśmiennictwo naukowe w większości anglojęzyczne zostało 

dobrze tematycznie wybrane.  

Reasumując, stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska w pełni spełnia 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim zawarte w art. 13 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. (Dz.U. 

2003 r. numer 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) o tytułach i stopniach naukowych i wnoszę do 

Wysokiej Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu o dopuszczenie mgr Aleksandrę Kotynia do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. Z uwagi na interesujące i nowatorskie podejście do tematyki 

poszukiwania mimetyków SOD wnioskuję o wyróżnienie niniejszej rozprawy.    

Z wyrazami szacunku 

       Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz 
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