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Ocena dorobku naukowego dra Karola Cieplucha w związku z postępowaniem 
w sprawie nadania stopienia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

1. Sylwetka kandydata

Karol Ciepluch ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2010. Pracę 

magisterską wykonał w Katedrze Biofizyki Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

UŁ pod kierunkiem prof, dr hab. Marii Bryszewskiej. W 2015 roku w tej samej jednostce 

uzyskał stopień doktora na podstawie pracy doktorskiej pt. „Dendrymery jako 

nanotransportery peptydów do komórek - charakterystyka kompleksów”, której promotorem 

była również prof, dr hab. Maria Bryszewska.

W latach 2011 -2013 mgr Ciepluch pracował w instytutach naukowych związanych 

z przemysłem innowacyjnym. Przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, odbył dwa 

długoterminowe staże na Uniwersytecie w Oslo, Norwegia (2014-2015) oraz 

w Forschungszentrum Julich, Niemcy (2015-2017). Od 2017 jest zatrudniony na stanowisku 

adiunkta w Zakładzie Biologii Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

Oceniane osiągnięcie naukowe pt. „Wpływ PEGylacji na wybrane właściwości biologiczne 

i fizykochemiczne białek i nanocząstek” stanowi cykl pięciu oryginalnych wieloautorskich 

artykułów naukowych (oznaczonych cyframi 1-5). Te artykuły zostały opublikowane w latach 

2018-2020 w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR). Ich sumaryczny IF wynosi 

20.35 (od 1.8 do >5.0, średnio 4/pracę). Zgodnie z danymi z listopada 2020, prace te były 

cytowane 17 razy. Niewielka liczba cytowań wynika z faktu, że prace są bardzo „młode”. 

W czterech (1, 2, 4, 5) spośród pięciu artykułów habilitant jest pierwszym autorem, a w trzech 

(2, 4, 5) autorem korespondującym. We wszystkich pracach, włączając te, w których 

habilitant nie jest pierwszym lub korespondującym autorem, jego wkład koncepcyjny
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i wykonawczy był istotny. Zgodnie z oświadczeniem, w każdej z prac habilitant uczestniczył 

w tworzeniu lub tworzył jej koncepcję.

W autoreferacie habilitant zwięźle i czytelnie opisuje założenia i główne wyniki każdej 

z publikacji wchodzących w skład osiągnięcia. Opisane w nich badania prowadzone są 

metodami eksperymentalnymi z zastosowaniem szeregu różnorodnych metod badawczych. 

Takie badania wymagają dużego zespołu ludzi, a wynikające z nich publikacje mają wielu 

autorów.

Tematycznie spójne prace, przedstawione jako osiągnięcie naukowe, dotyczą opracowania 

metod modyfikacji powierzchni aktywnych biologicznie cząsteczek, przede wszystkim białek 

i nanocząstek, tak, by w celach terapeutycznych zwiększyć ich biokompatybilność, 

wybiórczość i biodegradowalność. Te modyfikacje polegają na przyłączeniu do powierzchni 

cząstek obojętnego chemicznie polimeru, który zmniejsza ich rozpoznawalność przez układ 

obronny organizmu. Przyłączenie polimeru do powierzchni cząstki może mieć jednak 

niekorzystny wpływ na jej funkcjonowanie, istotne jest więc oszacowanie, na ile poprawa 

jednych własności nie wywołuje większego uszczerbku w innych. Najczęściej stosowanym 

polimerem do modyfikacji powierzchni cząstek o znaczeniu terapeutycznym jest 

polietylenoglikol (PEG), a proces modyfikacji nazywany jest skrótowo PEGylacją.

Celem badań habilitanta jest zarówno doskonalenie procesu PEGylacji wybranych, 

biologicznie aktywnych cząstek, jak i oszacowanie wpływu tego procesu na ich aktywność.

Szczegółowymi celami badań, ujętymi w pięciu punktach, jest wykazanie:

1. wpływu PEGylacji enzymu kinazy fosfoglicerynianowej (PGK) na zmianę jej aktywności 

enzymatycznej (artykuł #1);

2. efektu 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 (artykuł #2);

3. roli kontrolowanej PEGylacji dendrytycznych nanocząstek złota na wykrywalność ich 

przez przeciwciała anty-PEG (artykuł #3);

4. czy PEGylowana albumina może transportować kationowe dendrymery bez modyfikacji 

ich właściwości fizykochemicznych (artykuł #4);

5. wpływu PEGylacji dendrytycznych nanocząstek srebra na powinowactwo białek 

przeciwbakteryjnych i albuminy do ich powierzchni (artykuł #5).
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Pierwsza i czwarta praca różnią się od trzech pozostałych tym, że w tych pracach 

PEGylowane są cząsteczki białka. W pracy #1, autorzy wykazują, że PEGylacja enzymu, 

kinazy fosfoglicerynianowej, częściowo osłabia jego aktywność. To osłabienie nie jest 

wynikiem ani zmian struktury ani dynamiki wewnętrznej białka, czy też blokowania miejsca 

aktywnego, ale wynika z efektu entropowego, który prowadzi do zmiany powinowactwa 

miejsca wiązania do Uganda. W pracy #4 wykazano, że cytotoksyczność kationowych 

dendrymerów jako nośników leków lub jako leków, można zredukować przez związanie ich 

z albuminą. PEGylacja albuminy ułatwia to wiązanie i, co ważne, nie zmienia jej struktury 

przestrzennej i własności biologicznych, dzięki czemu uzyskuje się stabilny preparat 

o obniżonej cytotoksyczności i dużym potencjale leczniczym.

W trzech pozostałych pracach PEGylowane są dendronizowane nanocząstki srebra (#2 i #5) i 

złota (#3). W pracach #2 i #5, autorzy badają wpływ PEGylacji na antybakteryjną aktywność 

dendronizowanych nanocząstek srebra. W #2 wykazują, że przepuszczalność błony 

zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych dla tych nanocząstek jest większa po ich PEGylacji. 

W efekcie, PEGylowane dendronizowane nanocząstki srebra wykazują większą skuteczność 

w antybakteryjnym działaniu niż niePEGylowane. Ponieważ dendronizowane nanocząstki 

srebra mogą również służyć do transportu w organizmie białek przeciwbakteryjnych, w #5 

podjęta została próba wyjaśnienia szczegółów wiązania białek przeciwbakteryjnych oraz 

białek osocza z kationowymi dendronizowanymi nanocząstkami srebra. Otrzymano ciekawy 

wynik, wskazujący, że białka przeciwbakteryjne (przynajmniej lizozym), ze względu na 

ładunek powierzchniowy, łączą się z PEGylowanymi dendronizowanymi nanocząstkami 

srebra, podczas gdy albumina łączy się z niePEGylowanymi nanocząstkami; uzyskuje się 

w ten sposób pożądaną selektywność. Wynik tych badań jest o tyle zaskakujący, że w pracy 

#4 wykazano, iż PEGylacja albuminy ułatwia jej wiązanie z kationowymi dendrymerami.

Celem pracy #3 jest określenie związku pomiędzy generacją dendronów i liczbą łańcuchów 

PEG związanych z nanocząstką złota a jej rozpoznawalnością przez przeciwciała anty-PEG 

we krwi. Ponieważ anty-PEG rozpoznaje grupy metylowe na końcach PEG, wydawałoby się, 

że im lepiej są one osłonięte, tym gorzej PEGylowana cząstka jest przez nie rozpoznawana. 

Wbrew oczekiwaniom, optymalny stosunek molowy dendron:PEG wynosi 1: 3 i 3: 1, a nie 

1:1, dla którego grupy metylowe na końcach PEG wydają się najbardziej odsłonięte. 

Rozpoznawalność PEGylowanych dendrytycznych nanocząstek złota przez przeciwciała anty-
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PEG zależy więc zarówno od stosunku ilościowego PEG:dendron jak i od generacji 

przyłączonych do cząstek złota dendronów.

Wyniki opublikowane w pracach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

jednoznacznie wskazują, że szczegółowe cele badań, jakie habilitant postawił przed sobą, 

zostały osiągnięte. Badania opisane w tych publikacjach są przede wszystkim badaniami 

podstawowymi, ale mają też charakter badań aplikacyjnych. Dlatego w ich podsumowaniu 

w autoreferacie rzuca się w oczy brak informacji, czy badane układy, wprowadzane 

modyfikacje, znalazły zastosowania praktyczne, lub czy są plany takich zastosowań - 

oczywiście we współpracy z odpowiednio do tego przygotowanymi grupami. Pomimo że 

prace są tematycznie spójne, w autoreferacie brakuje też klamry spinającej wszystkie prace 

przez podkreślenie ich wspólnego mianownika, „uwspólnienie” ich wyników i pokazanie, że 

wzajemnie dopełniają się.

W autoreferacie jest sporo nieprawidłowości językowych (tą siłę, po mimo, ilość łańcuchów, 

itp.) - te nieprawidłowości mogą wynikać zarówno z długich pobytów habilitanta za granicą 

jak i wyjątkowości języka polskiego.

W podsumowaniu, dr Karol Ciepluch w swoich pracach pokazał, jak metodami chemicznymi 

można modyfikować białka oraz nanocząstki używane w lecznictwie, aby zwiększyć ich 

potencjał terapeutyczny. Stosując szereg metod eksperymentalnych wyjaśnił szczegóły 

oddziaływań zaangażowanych w te modyfikacje oraz wskazał kierunki modyfikacji 

prowadzące do poprawy czy zwiększenie użyteczności modyfikowanych cząstek. Wkład 

habilitanta w rozwój metod i wyjaśnianie mechanizmów jest znaczący.

Z punktu widzenia habilitacji, jako formalnego potwierdzenia samodzielności badawczej, za 

najważniejsze uważam prace 2, 4, i 5, w których habilitant jest korespondującym autorem 

oraz samodzielny grant Miniatura (2020/04/X/ST4/00015) na przygotowanie przyszłego 

projektu badawczego. Te osiągnięcia pokazują dojrzałość habilitanta do samodzielnego 

prowadzenia badań oraz kierowania zespołem. W sumie, pozytywnie oceniam osiągnięcie 

naukowe dra Karola Cieplucha.

3. Ocena pozostałego dorobku naukowego

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych mgr Karol Ciepluch był współautorem 

9 artykułów opublikowanych między 2011 i 2014 rokiem w czasopismach z bazy Journal 

Citation Reports (JCR) o wysokim IF. W pięciu z tych prac był pierwszym autorem,
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a w trzech dodatkowo autorem korespondującym, co wskazuje na jego bardzo duży udział 

w ich powstaniu. Ten dorobek uważam za duże osiągnięcie, szczególnie zważywszy na młody 

wiek mgra Cieplucha w czasie, gdy powstawał. Spójność tematyczna publikacji pokazuje, że 

mgr Ciepluch od początku swojej kariery naukowej konsekwentnie specjalizuje się 

w zagadnieniach związanych z powierzchniową modyfikacją cząstek w celach 

terapeutycznych.

Po doktoracie, oprócz 5 artykułów zaliczanych do osiągnięcia naukowego, habilitant 

opublikowała 5 prac w czasopismach z bazy JCR, również o wysokim IF. W dwóch z pięciu 

prac jest pierwszym i równocześnie korespondującym autorem. Tu również, głównym celem 

badań są modyfikacje chemiczne aktywnych biologicznie cząstek w celach terapeutycznych.

Habilitant wykazuje się wartościowym dorobkiem publikacyjnym. Jego prace są 

systematycznie publikowane w dobrych biofizycznych, chemicznych i fizykochemicznych 

czasopismach. Jednakże wszystkie prace są wieloautorskie. Jest to w dużej mierze wynikiem 

szerokiej gamy stosowanych metod eksperymentalnych, niemożliwych do opanowania przez 

jedną osobę. Wynika również z faktu, że aparatura niezbędna do wykonania pomiarów 

zazwyczaj jest w wyposażeniu różnych laboratoriów. W dorobku habilitanta brakuje jednak 

prac przeglądowych i rozdziałów w książkach. Prace przeglądowe podsumowują osiągnięcia 

w danej dziedzinie badań i są użyteczne zarówno dla czytelnika, jak i ich autora. Habilitant 

nie pokazał, że potrafi w sposób zrozumiały dla szerszego grona czytelników uogólnić 

i przybliżyć badane przez siebie zagadnienia, lub też przekazać informację, jaka ogólna 

wiedza wynika z tych badań. Nasuwa się też uwaga, której nie należy traktować jako zarzut, 

że habilitant cały swój dotychczasowy zapał badawczy - od pracy magisterskiej do publikacji 

z końca 2020 roku - poświęcił jednemu zagadnieniu. Te nieco monotematyczne badania 

zapewne wynikają z krótkiej kariery naukowej habilitanta - swoje badania prowadzi dopiero 

11 lat. Nie umniejszając wagi prowadzonych badań, powtórzę tu postawiony już wyżej zarzut 

- ich aspekt aplikacyjny nie jest dostatecznie podkreślony w osiągnięciu naukowym.

Na uznanie zasługuje natomiast szeroka współpraca habilitanta z wieloma dobrymi ośrodkami 

naukowymi w Polsce i za granicą. W kraju współpracuje między innymi ze swoją macierzystą 

uczelnią Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim, z różnymi grupami 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpraca zagraniczna obejmuje między 

innymi Uniwersytet w Alcala de Henares, Forschungszentrum Jiilich, Instytut Laue-Langevin 

w Grenoble.
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Do czasu wystąpienia o nadanie stopnia doktora habilitowanego, dr Karol Ciepluch 

zaprezentował ustnie swoje wyniki na trzech międzynarodowych konferencjach i jednej 

krajowej. Prezentował też wyniki w formie plakatu na konferencji w Niemczech. Z 

dokumentów wynika, że dotychczas nie brał udziału w organizacji konferencji ani nie 

wygłaszał wykładów na zaproszenie.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

oraz jedną Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Aktualnie jest członkiem Topics Board Editors w czasopiśmie Polymers.

Liczbowe podsumowanie całej działalności publikacyjnej habilitanta (dane z 15. 11.2020):

Liczba publikacji w czasopismach: 19

Sumaryczny impact factor wszystkich prac: 63.63

Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus: 336

(bez autocytowań) 315

Indeks Hirscha według bazy Scopus: 9

Dr Karol Ciepluch był lub jest wykonawcą w czterech projektach badawczych finansowanych 

przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Narodowe 

Centrum Nauki, COST Action. Był lub jest kierownikiem projektu badawczego „Mobilność 

Plus” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, realizowanego na 

Uniwersytecie w Oslo, Norwegia, oraz grantu „Miniatura” 2020/04/X/ST4/00015 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a także kierownikiem dwóch grantów 

wewnętrznych finansowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Odbył 

też szereg staży zagranicznych - sześciu krótkoterminowych (kilka tygodni) i dwóch 

długoterminowych (roczny i dwuletni) - w Niemczach, Francji, Norwegii, Słowacji 

i Hiszpanii, gdzie prowadził badania w ramach współpracy. Był recenzentem pięciu 

artykułów do trzech czasopism.

4. Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę

Dr Karol Ciepluch jest aktywnym nauczycielem akademickim. Prowadzi szereg kursów 

(wykłady z ćwiczeniami) na kierunku Biologia i Biotechnologia Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego. Są to kursy z biofizyki molekularnej, genetyki molekularnej, biochemii, 

genetyki, metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Uderza ich liczba 

i różnorodność. Do czasu złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, 
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był promotorem zakończonych sześciu prac licencjackich i jednej pracy magisterskiej, a 

w toku były dalsze trzy prace magisterskie; pełnił także funkcję promotora pomocniczego 

jednej pracy doktorskiej.

Dr Ciepluch uczestniczy w pracach organizacyjnych Uczelni; w latach 2017-2020 pełnił 

funkcję koordynatora Erasmus w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

Angażuje się też w organizację życia naukowego w Polsce pełniąc kolejne funkcje w Polskim 

Towarzystwie Biofizycznym.

W ramach popularyzacji nauki, każdego roku wygłasza wykłady na Nocy Biologów, 

corocznej imprezie popularyzującej wiedzę biologiczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działalność dydaktyczną habilitanta oceniam bardzo wysoko, działalność popularyzatorską 

i organizacyjną jako wystarczającą.

5. Wniosek końcowy

Dr Karol Ciepluch ma istotny, o dużym znaczeniu dorobek naukowy z pogranicza biofizyki, 

chemii, biologii molekularnej i fizykochemii. W mojej opinii, osiągnięcie naukowe 

dra Cieplucha spełnia kryteria art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2018 roku „Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce”. Osiągnięcie oraz pozostały dorobek naukowy, a także 

dydaktyczny i organizacyjny pozwala uznać habilitanta za dojrzałego do samodzielnej pracy 

naukowo-dydaktycznej.

Zwracam się więc do Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach z wnioskiem o nadanie dr Karolowi Ciepluchowi stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
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