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Badania nad nowymi związkami koordynacyjnymi jako potencjalnymi lekami w

nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych są obecnie bardzo aktualne. Związki

koordynacyjne, np. kompleksów rutenu rozpatrywane są w także w kontekście leczenia

chorób neurodegradacyjnych tj. choroby Alzhaimera czy wirusowych (zakażenia

wirusem HIV). Biorąc pod uwagę aKualne trendy badawcze, tematyka przedstawionej

do recenzji pracy doktorskiej jest bardzo aktualna. Poszukiwania nowych związków

koordynacyjnych mogących stanowić nowe leki przeciwnowotworowe, wykazujących

jednocześnie unikalne właściwości biologiczne, działające na komórki nowotworowe i

nie wykazujące działania toksycznego na komórki prawidłowe, to ważny i cenny nurt

w aktualnych badaniach prowadzonych na świecie i w Polsce. Poszukiwanie nowych

związków przeciwnowotworowych, które jednocześnie mają działanie przeciwgrzybicze

jest bardzo trafne, gdyż np, szczepy Candida są poważnym zagrożeniem u pacjentów

z nowotworami, w tym z nowotworami krwi, czy pacjentów po przeszczepie szpiku

kostnego. Istnieje nieustanne zapotrzebowanie na poszukiwania nowych leków o

niskiej toksyczności i szeroki m działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska napisana została w języku polskim i

ma układ typowy dla prac eksperymentalnych. W pracy Autorka wyrÓźniła takie



rozdziały jaki wstęp, cel pracy, materiały, metody, wyniki, dyskusję, wnioski,

literaturę, streszczenie, abstract oraz wykaz skrótów i oznaczeń.

Wstęp jest dobrym wprowadzeniem do eksperymentalnej części pracy, W

początkowych rozdziałach wstępu Autorka omawia wybrane właŚciwoŚci biologiczne

kompleksów metali tj. ich cytotoksycznoŚĆ względem komórek eukariotycznych,

właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, a takze właŚciwoŚci biofizyczne

kompleksów metali. Autorka omawia zjawisko apoptozy w odniesieniu do związków

stosowanych w medycynie, mających właściwoŚci przeciwnowotworowe. We wstępie

pracy omawia także reakcje wolnorodnikowe, a także oddziaływania kompleksów

metali z DNA. W rozdziale omawiającym przeciwbakteryjne właŚciwoŚci kompleksów

niklu(II), kobaltu(II) i miedzi(II) z pochodnymi imidazolu Doktorantka trafnie zwraca

uwagę, iz pochodne kompleksów metali wykazując dobrą aktywnoŚĆ biologiczną mogą

być rozpatrywane jako potencjalne preparaty w terapii przeciwdrobnoustrojowej.

Ciekawie przedstawiony jest rozdział dotyczący utraty funkcji i aktywnoŚci

enzymatycznej białek w odpowiedzi na utlenianie katalizowane metalami. Analiza

merytoryczna wstępu potwierdza dobre teoretyczne przygotowanie Doktorantki do

prowadzenia badań eksperymentalnych. Pytanie do tej częŚci pracy: w jaki sposób

kompleksy niklu(II), kobaltu(II) i miedzi(II) mogą oddziaływaĆ z białkami błony

zewnętrznej (OMP, outer membrane protein) baKerii?

Cele postawione w pracy są precyzyjnie zdefiniowane. Głównym celem pracy była

ocena wybranych właściwości biologicznych kompleksów niklu(Il), kobaltu(II) oraz

miedzi(II) z pochodnymi imidazolu. Cele zrealizowane zostały poprzez analizę

cytotoksyczności kompleksów wobec dwóch linii komórkowych (BEAS-2B oraz A549),

analizę właściwości biofizycznych kompleksów oraz właściwości przeciwbakteryjnych i

przeciwgrzybiczych. Postawione cele wskazują na bardzo szeroki zakres badań

eksperymentalnych jakich podjęła się Doktorantka. Bardzo pomocnym w analizie

zaproponowanych metod był schemat badań (Ryc.20), na którym Doktorantka

zaprezentowała jakie właściwości kompleksów metali przejŚciowych z pochodnymi

imidazolu, jaką metodą i z wykorzystaniem jakich materiałów zamierza testowaĆ.

Wartym wyróźnienia i podkreślenia jest fakt, iż w dyseńacji Doktorantka wykazała się

znajomością bardzo wielu technik z pogranicza chemii, biologii molekularnej,

mikrobiologii i biofizyki. Doktorantka wykazała się znajomoŚcią takich metod jak:

cytometria przepływowa, PCM-HRM, dichroizm kołowy, spektroskopia fluorescencyjna

FT-IR, interferometria laserowa czy techniki hodowli bakterii i grzybów. Bardzo

interesująca jest interpretacja wyników interakcji kompleksów metali z DNA mierzona

metodą PCR-HRM, a także zastosowanie interferometrii laserowej do oceny dyfuzji

testowanych kompleksów metali przejściowy ch przez monowarstwę komórkową.



Uwagi i pytania do tej części pracy:

{ dla części metodyki nie odnajduję źródeł literaturowych, dlaczego nie zostały

podane w rozdziale: Metody? (metoda dichroizmu kołowego;

spektrofotometryczna analiza wygaszania fl uorescencji tryptofanu czy analiza

deg rada cj i peptydog l i kanu przez lizozy m i en d ol i zynę) ;

,/ na jakiej podstawie dobrano warunki eksperymentu, a takźe stężenia lizozymu

i endolizyny w doświadczeniu dotyczącym degradacji peptydoglikanu?

r' czy istnieje korelacja pomiędzy otrzymanymi wartościami niecytotoksycznymi

kompleksów metali, które zastosowano dla badania właŚciwoŚci

przeciwbakteryjnych, a wartościami MIC lub MBC? Czy Doktorantka wykonała

też może dodatkowo takie testy dla analizowanych związków?

r' czym kierowano się dobierając szczepy bakterii do badań?

Wyniki przestawione są czytelnie. Rozdział ten jest bogaty w wykresy (ryciny) i

tabele. Za szczególnie cenne uważam wykazanie, iz kompleksy niklu i miedzi z

pochodnymi imidazolu są bardziej cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych

A549 niż same metale, a dodatkowo w badanym stężeniu nie są cytotoksyczne dla

komórek prawidłowych. W zakresie badań nad właściwościami biofizycznymi

kompleksów metali Doktorantka sprawdzała ich wpływ na drugorzędową strukturę

BSA, endolizyny i lizozymu. Kompleksy nie wpływały na strukturę drugorzędowątych

białek. Ciekawe wyniki otrzymano w eksperymentach analizujących wpływ kompleksów

niklu(II), kobaltu(II) i miedzi(II) z pochodnymi imidazolu na aktywnoŚĆ enzymatyczną

endolizyny i lizozymu. O ile nie zaobserwowano różnicy między aktywnoŚcią

enzymatyczną samego lizozymu i lizozymu preinkubowanego z kompleksami, o tyle

wykazano różnice w aktywności endolizyny. Jak Doktorantka tłumaczy te wyniki? W

badaniach dotyczących przeciwdrobnoustrojowych właściwości kompleksów niklu,

kobaltu i miedzi z pochodnymi imidazolu Doktorantka stwierdziła brak ich

przeciwbaKeryjnego działania, ale także takiego działania nie wykazały same metale i

ligandy. Tutaj również kieruję pytanie do Doktorantki, jak interpretuje otrzymane

wyniki w tym zakresie? Szczególnie w kontekŚcie faktu, iż przeciwdrobnoustrojowe

właściwości metali znane są od tysięcy lat. Co Autorka rozumie przez stwierdzenie: ,,

(...) główne reszty docelowe komponentów komórek bakteryjnych" (str. 86 Dyskusji)?

Analizując Dyskusję pracy chciałabym także zapytać, jaka jest opinia Doktorantki

dotycząca zjawiska generowania przez metale oporności u bakterii, czy zjawisko takie

jest możliwe w odniesieniu do testowanych kompleksów niklu (II), kobaltu (II) i miedzi

(II) z pochodnymi imidazolu? Czy Doktorantka uważa, że takie związki mogą wywołaĆ

zjawisko opornoŚci krzyżowej na antybiotyki u bakterii?



Dyskusja jest dobrze napisana. Syntetycznie i po kolei Doktorantka dyskutuje

uzyskane wyniki własne z aktualną literaturą w tej tematyce. Ciekawym elementem w

Dyskusji, niezbyt często stosowanym w rozprawach doktorskich, jest umieszczanie

tabel zestawiających wyniki, rycin czy fotografii. Przyznam, że ułatwia to analizę

wyników i jest ciekawym uzupełnieniem. Rozdział ten jest dobrze i przejrzyŚcie

napisany. Wnioski są trafne, dobrze podsumowują całokształt pracy. Założone przez

DoKorantkę cele pracy zostały zrealizowane/ a otrzymane wyniki pozwoliły na

sformułowanie poprawnych wniosków.

Literatura jest aktualna, dobrze dobrana, jej zakres merytoryczny jest adekwatny

do tematyki rozprawy. Strona edytorska nie budzi zastrzeżeń, choĆ w pracy pojawiają

się drobne błędy literowe czy stylistyczne.

W podsumowaniu chciałabym podkreślić, iż bardzo ważnym aspektem,

podnoszącym walory naukowe pracy przedstawionej mi do recenzji, jest jej

interdyscyplinarność. DoKorantka realizując postawione sobie cele wykazała się

bardzo dobrą znajomością wielu technik badawczych, a także na ich podstawie dobrą

interpretacją uzyskanych wyników. Bardzo wysoko oceniam ten aspekt pracy

doktorskiej.

Pragnę zaznaczyć, że przedstawione w niniejszej recenzji drobne uwagi krytyczne

nie umniejszają wartoŚci naukowej przedstawionej do recenzji pracy, a pytania są

elementem dyskusji z Doktorantką.

Podsumowując stwierdzam, iż rozprawa doktorska mgr Katarzyny Gałczyńskiej
wykonana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach pt. "Ocena właŚciwości bioIogicznych kompleksów
nikIu(II), kobaltu(Il) i miedzi(II) z pochodnymi imidazolu" została dobrze

zaplanowana i wykonana, uzyskano w niej interesujące wyniki. Stwierdzam, iż:

"Rozprawa doktorska spełnia warunki okreŚlone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595,zpoźn. zm.)", Zwracam się do Wysokiej Rady

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mgr

Katarzyny Gałczyńskiej do dalszych

rozprawy doktorskiej.
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