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Recenzia

r ozpr awy d o ktorski ej Magister Aleksandry Kotyni

zatytułowanej:

Badanie oddziaĘwania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami CuZ* i Znz* w aspekcie

proj ektow ania mimetyków so D" .

Przedstawiona mi do oceny praca doktorska Mgr Aleksandry Kotyni wykonana została pod

kierunkiem dr hab. |ustyny Brasuń, prof. nadzw. na Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem

Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w Katedrze i Zakładzie Chemii

Nieorganicznej. |est to obszerne opracowanie liczące w sumie 1B3 strony wrazzałączonym oddzielnie

zeszytem zawierającym tabele i rysunki, które znajdują się w pracy.

W przedstawionej mi do oceny dysertacji zawarte zostały wyniki badań dotyczących zdolności

kompleksowania jonów miedzi [II] i cynku (II) przez krótkie, cykliczne peptydy zawiera)ące w swojej

strukturze m.in. reszty histydyny. Badania zostały przeprowadzone z vłykorzystaniem wielu metod

eksperymentalnych. Plan pracy doktorskie) zakładał charakterystykę cyklicznych peptydów

naśIadujących aktywność enzymu Cu,ZnSOD, a następnie charakterystykę połączeil wybranych

cyklopeptydów, jako substancji stosowanych W farmacji lub o potencjalnym znaczeniu

terapeutycznym. lest to tematyka ciekawa i na czasie. W pracy opisano zagadnienia z zakresu

biochemii jonów miedzi i cynku z uwzględnieniem ich prawidłowej homeostazy w funkcjonowaniu

organizmu. Dokonana została również charakterystyka dysmutazy ponadtlenkowej [SoD) oraz je1

mechanizm działania W połączeniu ze stanem wiedzy opisującym poszukiwanie substancji

naśladujących działanie tego typu enzymu. Część wynikowa dysertacji zwiera rezultaty badań

własnych przeprowadzonych przez Doktorantkę z zakresu ewentualnego oddziaływania pięciu

nowych, homodetycznych cyklopeptydów z jonami miedzi[II) i cynku[Il). Sekwencje tych związków
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Zostały Zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględnić w ich budowie reszty aminokwasowe, które

uczestnicząw wiązaniu jonów metali w centrum aktywnym dysmutazy ponadtlenkowej. Cała praca

napisana została bardzo starannie. Nie ustrzegła się jednak Doktorantka kilku uchybień, które nie

wpływają na wysoką wartość merytoryczną przedstawionego do oceny materiału'

Struktura pracy doktorskiej jest typowa dla tego rodzaju opracowań. Przegląd literaturowy

stanowi bardzo dobre wprowadzenie do tematu badań własnych. Zdaniem recenzenta ta część

rozprawy może być wykorzystana jako bardzo dobre źródło informacji dla studentów z zakresu

chemii bionieorganicznej jonów miedzi[I! i cynku(Il). Kandydatka do stopnia nie ustrzegła się w tej

części pewnych uproszczeń językowych oYaz sformułowań żargonowych. Zdaniem recenzenta

nadmiernie używa ona słów mimikować, system oraz interakcja, które są bezpośrednim

tłumaczeniem z języka angielskiego. Wydaje się, iż bardziej zręczne byłoby użycie odpowiednio:

naśladować, układ oraz oddziaływanie' W przypadku rzeczowników policzalnych lepiej brzmi w

języku polskim stwierdzenie (...) Iiczba opisanych nowych peptydów (...) zamiast (...) ilość opisanych

nowych peptydów ['.] [drugie zdanie w pierwszym akapicie na stronie 4' Zresztą wspomniane W

poprzednim zdaniu dwa pierwsze słowa Występują nader często na dalszych stronach rozprawy.

Zdaniem recenzenta należałoby wyraźnie zaznaczyĆ w opisie rysunku 1 w odniesieniu do część b, c i

d, że symbole Rr i Rz oznaczają dowolne reszty aminokwasowe z wyjątkiem glicyny, która w swojej

budowie nie posiada łańcucha bocznego. Na stronie 6 [ostatni akapit) pojawia się zdanie: Naturalnie

występujqce w przyrodzie cyklopeptydy (..)' Wydaje mi się, iż Doktorantka dokonuje w tej części

podziału aminokwasów ze względu na charakter łańcucha bocznego obecnego W aminokwasie.

Ciekawe wydaje się być następujące stwierdzenie ['',J Pierwiastek ten ze względu na swoje właściwości

redukujqco-utleniajqce uczestniczy w licznych procesach metabolicznych' fstrona L7 ,3 zdanie od góry]'

Nasuwa się pytanie o to jakie są właściwości redoks miedzi? Na rysunku B I strona 17) nie

zaznaczono stopnia utlenienia centrum koordynacyjnego. W dalszych częściach rozpra:vq.u

Doktorantka podaje już stopnie utlenienia wspomnianych jonów na rysunkach. W drugim zdaniu pod

tabelą 5 na stronie 40 wkradł się błąd okreś|ający anionorodnik ponadtlenkowy jako cząsteczkę. Na

stronie 47 (6 wers od góry) pojawiły się ['..,) donory azotowe ['']. |est to określenie zdecydowanie

żargonowe i należałoby unikać takowych W pracy doktorskiej. Podobni e Zresztą jak mało precyzyjne

wydaje się być zdanie Atom tlenu Z grupy karboksylowej jest potencjalnym donorem dla
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dwuwąrtościowych jonów metali' (strona 48, drugie zdanie pod rysunkiem 22)' W równaniu 4 na

stronie 54 mamy do czynienia z procesem równowagowym i należałoby użyć właściwego zapisu' Na

tej samej stronie jest zdanie, które zostało prawdopodobnie błędnie przetłumaczone (...) czqsteczki

wody skoordynowanej przez atom cynku (...).W przypadku związków koordynacyjnych to metal jest

koordynowany przez ligandy, w tym konkretnym przypadku przez cząsteczki wody. Mimo moich

kilku krytycznych uwag, przegląd literaturowy został przeprowadzony starannie. Rysunki i tabele

zostały wykonane bardzo przejrzyście. Ten fragment rozprawy stanowi logiczną i spójną całość oraz

dowodzi dużej świadomości naukowej Doktorantki.

Cel pracy został zdefiniowany i uzasadniony na dwóch stronach rozpraw' Głównym celem

rozprawy było poszukiwanie nowych związków, które mogłyby naśladować działanie dysmutazy

ponadtlenkowej (Cu,ZnSoD). Badania oparto na grupie pięciu homodetycznych peptydów

cyklicznych, które stanowiły ligandy zdolne do wiązania jonów miedzi (Cuz-) i cynku (Znz-\. Związki

te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w swojej strukturze posiadały reszty aminokwasowe,

których grupy boczne biorą udział w wiązaniu jonów metali W centrum aktywnym enzymu Cu,ZnSoD.

Nadrzędny cel pracy został podzielony na dwa cele szczegółowe, tzn': określenie modeli

koordynacyjnych oraz badanie aktywności enzymatycznej w pH 7,4' Cel podsumowuje bardzo

klarowny schemat planowanych badań wrazzich efektem końcowym przestawiony na rysunku 3L.

Aby osiągnąć założone cele Doktorantka zaplanowała i przeprowadziła badania pięciu nowych

i homodetycznych cyklicznych peptydów z wykorzystaniem następujących metod fizykochemicznych:

miareczkowanie potencjometryczne, spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-Vis, spektroskopia

dichroizmu kołowego [CDJ, rezonans paramagnetyczny (EPR) oraz spektrometria mas (ESI-MS),

które pozwoliły na określenie czy i w jaki sposób ligandy te mogą wiązać jony miedzifll) i cynku(Il).

Wykonane zostały również badania pozwalające określić czy iw jakim stopniu powstające kompleksy

są W stanie neutralizować anionorodnik ponadtlenkowy, wykorzystując test redukcji błękitu

nitrotetrazolowego (NBT). Doktorantka wspomniała, iż dwa cykliczne peptydy zostały zsyntezowane

W grupie prof' Wojciecha Kamysza z Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu

Medycznego. Wszystkie pomiary fizykochemiczne zostały wykonane przy użyciu aparatury W

Katedrze i Za|<ładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, bądź też w

innych jednostkach macierzystej uczelni, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytucie Biochemii
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i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wprawdzie w badaniach zastosowane zostały

standardowe techniki, jednak ich kompilacja jest interesująca ze wzg\ędu na poznawcze aspekty.

Takie szerokie spektrum wykorzystywanych w badaniach przez Mgr A. Kotynię technik

eksperymentalnych dowodzi |e) dojrzałości naukowej oraz wskazuje na umiejętność współpracy z

innymi zespołami'

Najobszerniejszą część dysertacji stanowi część wynikowa. Wyniki badań przedstawione przez

Doktorantkę zostały opublikowane W trzech fachowych czasopismach o znaczących współczynnikach

wpływu i międzynarodowym zasięgu. Zostały one już zrecenzowane i dalsze ich ocenianie wydaje się

być mało uzasadnione. Prosiłbym jednak o doprecyzowanie informacji nt. procedury kalibracji

elektrody uzywanej podczas miareczkowania potencjometrycznego i podanie wartości parametrów

nachylenia i interceptu w równaniu 5 na stronie 63 oraz podanie krótkiego wyjaśnienia dlaczego

prowadzono pomiary przy sile jonowej 0,1 mol/dm3. Wyniki i ich dyskusja zostały przedstawione w

recenzowanej pracy na bardzo wysokim poziomie staranności. Zdarzają Się nieliczne błędy

edytorskie, które przy tego rodzaju pracy są nie do uniknięcia. Uwagę recenzenta zwróciły rysunki

przedstawiające widma absorpcyjne badanych układów jako funkcja długości fali [}"J mierzone dla

różnych wartości pH, np.rysunek 36 na stronie 78 i dalsze'Czywartość absorbancji poniżej 0,1 nie

jest za niska i nie stanowi ona granicy szumów? Dlaczego krzywe absorpcji nie osiągają wartości 0

przy dużych wartościach }'? |eżeli porówna się wszystkie rozkłady form kompleksowych w badanych

układach koordynacyjnych, to mozna zaobserwować początek tworzenia się związków

kompleksowych przy wartościach pH ok 4-5 i koniec procesu przy pH ok. 11' Czy to oznacza, że

povłyżej tej wartości powstają inne połączenie chemiczne? Proszę o komentarz' Doktorantka

przeprowadza bardzo rzetelną i dokładną dyskusję wyników popartą odpowiednimi dowodami

eksperymentalnymi.

Pięć najwaŻniejszych wniosków do przeprowadzonych badań zostało przedstawionych na

niespełna dwóch stronach' Całość koitczy jedno stronicowe podsumowanie. oprócz dokonanej

charakterystyki fizykochemicznej badanych związków kompleksowych Doktorantka wykazała, iż

otrzymane i przebadane W toku realizacji pracy doktorskiej związki charakteryzują się niższą

skutecznością neutralizacji wolnych rodników w stosunku do natywnego enzymu Cu,ZnSoD.
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Dowodzi to dystansu i krytycznego spojrzenia Doktorantki na prowadzone badania' W pracy zostało

zacytowany ch ZL3 pozy c)i literaturowych.

Nim przejdę do podsumowania mojej oceny pracy doktorskiej pragnę zwrócić uwagę na

bardzo istotny fakt. Pani Mgr Aleksandra Kotynia jest współautorką w sumie 13 publikacji

naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 1'5 prezentacji konferencyjnych' Uwazam, iż jak

na ten etap Jej kariery naukowej jest to dorobek bardzo imponujący i rzadko spotykany. Świadczy to

o |ej bardzo dużym zaangażowaniu w badania naukowe i dobrze rokuje na przyszłość. Nie zna|azłem

zadnych informacji nt. zdolności Kandydatki do pozyskiwania funduszy z instytucji wspierających

badania, np. Narodowego Centrum Nauki czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej' Biorąc pod uwagę

dorobek publikacyjny, zdaniem recenzenta, Doktorantka ma bardzo duże szanse na uzyskanie

finansowania swoich badań w jednym Z programów dedykowanych młodym naukowcom z wfw

instytucji.

Dysertacja została napisana w języku polskim. Doktorantka nie ustrzegła się pewnych błędów

edytorskich i niezgrabności językowych, o których recenzent już wspomniał. Jednak, krytyczne uwagi

zawarte w recenzji nie mają wpływu na moją bardzo pozytywną ocenę i wysoką jakość wykonanych

przez Kandydatkę badań oraz |ej duże zaangażowanie W pracę eksperymentalną. Rozprawa zawiera

Wymagane elementy nowości naukowej potwierdzone wynikami naukowymi. Przedłożona mi do

oceny rozprawa spełnia wszystkie wymagania stawiane ustawą o tytule i stopniach naukowych z dnia
']'4 marca 2003 r. (Dz. Ust. nr 65, poz. 595) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunkóW przeprowadzania czynności w przewodach

doktorskich, W postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U'

nr 204, poz' 1200, z dnia 22 września 20Lt r.) a takze zwyczajowe kryteria stawiane rozprawom

doktorskim i wnoszę o dopuszczenie rozprawy mgr Aleksandy Kotyni do dalszych etapów. Ze

względu na wysoką wartość naukową oraz Znaczących dorobek naukowy Kandydatki, wnoszę do

Rady Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego We

Wrocławiu o wyróżnienie rozprawy doktorskiej Mgr Aleksandry Kotyni.
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