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Ocena całokształtu dorobku oraz osiągnięcia naukowego pt. „Wpływ PEGylacji na 
wybrane właściwości biologiczne i fizykochemiczne białek i nanocząstek” dr Karola 
Cieplucha ubiegającego się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych

I Informacje ogólne
Dr Karol Ciepluch jest absolwentem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył w 2010 r. w dyscyplinie biofizyka.
W styczniu 2015 r. obronił pracę doktorską, wykonaną w Katedrze Biofizyki Ogólnej 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowaną: 
„Dendrymery jako nanotransportery peptydów do komórek - charakterystyka kompleksów,” 
pod kierunkiem prof, dr hab. Marii Bryszewskiej.

Od 2017 r. Habilitant jest adiunktem w Zakładzie Biologii Medycznej, Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od marca 2014 r. do października 2017 roku kolejno 
pracował w Uniwersytecie w Norwegii i w Niemczech.
W okresie 08.2013 - 09.2013 był pracownikiem naukowym w Laboratorium Biofizyki, 
Bionanoparku w Łodzi, a w okresie 09.2011 -02.2012 był asystentem Innowacji w Polfie Łódź.

II Ocena dorobku naukowego
Całkowity dorobek dr Karola Cieplucha składa się z 19 pełnotekstowych publikacji o wartości 
IF=63,53 (osiągnięcie 20,348. Liczba cytowań 336. Indeks Hirscha 9.
Od początku aktywności naukowej Habilitant interesował się dużymi cząsteczkami 
o potencjalnym zastosowaniu w farmacji.
Należy podkreślić, że przed uzyskaniem stopnia doktora dr Karol Ciepluch był współautorem
9 publikacji. Wiele prac opublikowano w międzynarodowych zespołach, a w znaczącej części 
publikacji Habilitant jest pierwszym lub drugim autorem.
Liczba punktów MNiSW do 2018 r. 410, od 2019 r. 610 wg nowej punktacji.

III Ocena rozprawy habilitacyjnej
W skład osiągnięcia naukowego wchodzi 5 oryginalnych prac naukowych spośród których 
w 4 Habilitant jest pierwszym autorem. Łączna wartość IF publikacji wchodzących w skład 
osiągnięcia wynosi 20.348; liczba cytowań (bez autocytowań): 17 (14). Ilość punktów MNiSW: 
470.
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Przedstawiona do oceny praca stanowi zwarty cykl badań dotyczących pegylacji białek 
i nanocząstek. W badaniach Habilitant skoncentrował się na badaniu:
• wpływu PEGylacji kinazy fosfoglicerynianowej (PGK) na zmianę jej aktywności 
enzymatycznej (pierwsza praca),
• wpływu PEGylacji dendrytycznych nanocząstek srebra na ich aktywność przeciwbakteryjną 

w stosunku do bakterii Gram-ujemnych oraz jej rolę w oddziaływaniu nanocząstek 
z bakteryjnym lipopolisacharydem (LPS) i białkami przeciwbakteryjnymi (druga praca),
• roli kontrolowanej PEGylacji dendrytycznych nanocząstek złota na wykrywalność ich przez 
przeciwciała anty-PEG (trzecia praca),
• wykazaniu, czy PEGylowana albumina może transportować kationowe dendrymery bez 
modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych? (czwarta praca),
• wpływu PEGylacji dendrytycznych nanocząstek srebra na powinowactwo białek 
przeciwbakteryjnych i albuminy do ich powierzchni, (piąta praca).

Na podstawie przedstawionych prac Habilitant wykazał że:
• PEGylacja PGK (kinazy fosfoglicerynianowej) nie blokuje centrum aktywnego enzymu, nie 

wpływa na strukturę białka, nie powoduje zmian wewnętrznej dynamiki enzymu oraz nie 
blokuje ruchów domen. Powodem spadku aktywności PEGylowanego enzymu, jak wnioskuje 
Habilitant i z czym się zgadzam, jest fakt, że łańcuch PEG działa jak sprężyna przyczepiona do 
białka i w ten sposób ligandy potrzebują kilka prób na dotarcie do miejsca wiążącego, dla 
których PEG stanowi przeszkodę. Jest to istotna obserwacja.
• PEGylacja dendronizowanych nanocząstek srebra wzmacnia działanie przeciwbakteryjne 
endolizyny. Endolizyna i lizozym zachowują aktywność enzymatyczną w obecności 
PEGylowanych i niePEGylowanych dendronizowanych nanocząstek srebra, a PEGylowane, 
dendronizowane nanocząstki srebra zmniejszają ich powinowactwo do bakteryjnego 
lipopolisacharydu LPS.
• Generacja dendronów i stosunek dendron/PEG wpływają na interakcję AuNP z 
przeciwciałami anty-PEG. W przypadku, gdy PEG jest bardziej odsłonięty ze względu na 
rozmiar dendronów, końcowa grupa PEG jest lepiej rozpoznawana przez przeciwciała.
• Dendrymery polipropylenoiminowe mogą wiązać się z PEGylowaną albuminą na 
powierzchni albuminy lub z łańcuchem PEG. PEG-Albumina może stanowić stabilną platformę 
do przenoszenia kationowych dendrymerów bez zmiany struktury albuminy i poprawić 
właściwości farmakokinetycznych dendrymerów bez ich dalszej modyfikacji.
• PEGylacja dendronizowanych nanocząsteczek srebra zwiększa powinowactwo do białek 
przeciwbakteryjnych (lizozym i endolizyna). Ponadto PEGylacja zmniejsza powinowactwo 
albuminy do dendronizowanych nanocząsteczek srebra.

Wykonane badania mają istotny wpływ na rozwój chemii medycznej i stanowią pierwszy etap 
w poszukiwaniu skutecznych leków. Wiadomo jednak, że dendrymery są związkami 
toksycznymi dla komórek ssaków, a ich toksyczność wzrasta z kolejną generacją, dlatego też 
obok poszukiwania nowych struktur i badania ich aktywności farmakologicznej, należy 
zwrócić uwagę na ich toksyczność. Właściwość ta jest zresztą znana Habilitantowi, co opisał 
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w swojej pierwszej pracy (Journal of Biomedical Materials Research - Part A, 2011, 99 A, 2, 
261-268).

IV Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzujący naukę
Dr Karol Ciepluch prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: Biologia i Biotechnologia; 
Biofizyka Molekularna, Genetyka Molekularna, Biochemia, Genetyka, Inżynieria Genetyczna, 
Metody Biologii Molekularnej. Od 2017 do 2020 był koordynatorem programu Erasmus na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Instytucie Biologii oraz opiekunem studentów 
zagranicznych. Ponadto od 2018 corocznie prowadzi wykłady podczas Nocy Biologów. Był 
również promotorem 6 prac licencjackich i 4 prac magisterskich, jest też promotorem 
pomocniczym jednej pracy doktorskiej.

V Inne rodzaje działalności
Współpraca z sektorem gospodarczym:
09.2011 - 02.2012 praca na rzecz firmy farmaceutycznej w ramach: Assistant of Innovation, 
Pharmaceuticals company Polfa Lodz, Poland. Projekt realizowany i finansowany przez 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
Staże naukowe

• 07.2018 Institute of Complex Systems (ICS-1), Forschungszentrum Juelich, Germany 
(2 tygodnie) - realizacja wspólnych badań

• 04.2015 - 10.2017 Postdoc position at Institute of Complex Systems (ICS-1), 
Forschungszentrum Juelich, Germany - staż podoktorski

• 05.2017 - The Institut Laue-Langevin, Grenoble, France (2 tygodnie) - realizacja 
wspólnych badań

• 03.2014-02.2015 Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norway - 
realizacja projektu badawczego (Mobilność plus)

• 2013 Department of Nuclear Physics and Biophysics, Comenius University, Bratislava, 
Slovakia (1 miesiąc) - realizacja wspólnych badań, staż naukowy

• 10.2012-11.2012 Laboratoire de Chemie de Coordination du CNRS (LCC), Toulouse, 
France - realizacja wspólnych badań, staż naukowy

• 05.2012 Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norway (2 miesiące) - 
realizacja wspólnych badań, staż naukowy

• 03.2012 Laboratorio InmunoBiologia Molecular, General Hospital Universitario 
Gregorio Maranon, Madrid, Spain (3 tygodnie) - realizacja wspólnych badań, staż 
naukowy

Nagrody:
2019- Nagroda Zespołowa 1 stopnia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 
osiągnięcia naukowe
2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za pracę doktorską pt„ Dendrymery 
jako nanotransportery peptydów do komórek - charakterystyka kompleksów”
2013 - Nagroda Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe w latach 
2011-2012
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Granty
Udziały w projektach badawczych przed uzyskaniem stopnia doktora:
01.2010 - 06.2010 Projekt TEAM ‘’Biological properties and biomedical application of 

dendrimers”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - wykonawca jako magistrant
03.2014-02.2015 Projekt „Mobilność Plus”, Dendrimer- based Drug Delivery - Dostarczanie 

leków na bazie dendrymerów. Program finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Miejsce realizacji: Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norway* - kierownik 
*Project kontynuowany po obronie pracy doktorskiej

Udziały w projektach badawczych po uzyskaniu stopnia doktora:
2018 - Program finansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa "Incubator of Innovaion+" 
Project No. 3/NAB4/II+/2018 on "Development of technology for the purification of 
biotechnological products from bacterial endotoxins using a copolymer immobilized with 
dendrimers" - wykonawca

2018-2021 Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (NCN) Project No. UMO- 
2017/27/B/NZ6/00199 on "Gasdermin as a potential permeabilizing agent of outer cell 
membrane of Pseudomonas aeruginosa in order to enhanced bactericidal effect of recombinant 
phage endolysins" -wykonawca
Od 10.2019 COST Action CAI7140. Nano2Clinic, Cancer Nanomedicine - from the bench to 

the bedside - wykonawca
od 09.2020 grant „Miniatura”- Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (NCN). 
2020/04/X/ST4/00015. „Zbadanie efektu dendronizacji na wybrane właściwości biologiczne i 
fizyko chemiczne enzymu alfa-glukozydazy.” -kierownik
od 05.2020 „Minigrant” przyznany przez Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego- 
kierownik
od 05.2020 Indywidualny Grant Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego-kierownik

V. Wniosek
Działalność naukową dydaktyczną i organizacyjną dr Karola Cieplucha oceniam 

wysoko. Dorobek Habilitanta jest bardzo wartościowym wkładem w rozwój nauk 
farmaceutycznych i biologicznych, a uzyskane wyniki dają realne możliwości na 
wprowadzenie nowego polskiego leku. W mojej opinii dorobek Habilitanta spełnia wszystkie 
kryteria zawarte w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i dlatego wnoszę do Wysokiej 
Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o nadanie doktorowi 
Karolowi Ciepluchowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

kierownik 
Katedry Chemii Farmaceutycznej 

, Zakładu Chemii Farmaceutycznej. 
Analizy Leków i Radiofarmacji 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof dr hab. n. farm. Elżbieta f^ierdk-Olasik
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