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Ocena
dorobku naukowego dr. Karola Cieplucha

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych

I. Ocena osiągnięcia naukowego
Podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego przez dr. Karola Cieplucha 

jest zbiór powiązanych tematycznie 5 publikacji opatrzonych wspólnym tytułem: „Wpływ 
PEGylacji na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstekP. 
Publikacje stanowiące oceniane osiągnięcie naukowe są wieloautorskic (4-13 autorów), 
powstały w latach 2018-2020 i są opublikowane w czasopismach z bazy Journal Citation 
Reports (JCR) o współczynniku oddziaływania (IF) od 1,9-5,1. Łączny IF tych prac wynosi 
~20. Należy podkreślić, że w 4 publikacjach stanowiących osiągnięcie naukowe dr Karol 
Ciepluch jest pierwszym autorem, w tym w 3 pracach jest autorem korespondującym. W 
jednej pracy jest ósmym autorem spośród 13 autorów. Na podstawie opisu indywidualnego 
wkładu w poszczególne publikacje przedstawionego przez Habilitanta we wniosku oraz 
umieszczonego w niektórych publikacjach w punkcie Author Contributions, a także na 
podstawie oświadczeń współautorów można stwierdzić, że wkład dr. Karola Cieplucha w 
większości publikacji stanowiących osiągnięcie habilitacyjne jest istotny, zarówno na 
poziomie planowania badań, wykonywania doświadczeń, interpretacji wyników, jak i 
opracowania manuskryptów. Pewne wątpliwości budzi włączenie w cykl publikacji 
stanowiących osiągnięcie naukowe pracy w International Journal of Pharmacology (IF 4,9) z 
2020 roku, w której dr Karol Ciepluch jest ósmym spośród 13 autorów. Trudno w przypadku 
tej pracy mówić o wiodącym udziale Habilitanta w jej powstawaniu.

Prace stanowiące osiągnięcie habilitacyjne dr. Karola Cieplucha były 14 razy 
cytowane (wg. bazy Scopus, bez autocytowań, na dzień 20.11.2020). Mala liczba cytowań 
wynika zapewne z tego, że prace te są opublikowane niedawno (większość w 2020 roku, a 
więc w roku składania wniosku habilitacyjnego). Najlepiej cytowaną pracą (obecnie 10 
cytowań, bez autocytowań) jest najstarsza publikacja (z 2018 roku) w Bioconjugate 
Chemistry (IF 4,4) opisująca wpływ polietylenoglikolacji (PEGylacji) na dynamikę domeny 
katalitycznej kinazy fosfoglicerynianowej. Przeprowadzone przez Habilitanta analizy 
pozwoliły stwierdzić, że PEGylacja enzymu nie blokuje jego miejsca aktywnego, nie 
powoduje zmian strukturalnych, zmian dynamiki wewnętrznej enzymu i nie blokuje ruchu 
samych domen. W proponowanym mechanizmie działania, PEG zmniejsza aktywność 
enzymu poprzez utrudnianie substratom dotarcia do centrum aktywnego.

Do innych ważnych osiągnięć ujętych w osiągnięciu naukowym stanowiącym 
podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego można zaliczyć wykazanie, że: 
- PEGylacja dendronizowanych nanocząstek srebra nie obniża aktywności endolizyny a 
wzmacnia jej działanie przeciwbakteryjne w stosunku do bakterii Gram-ujemnych poprzez
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zmniejszenie powinowactwa do bakteryjnego liposacharydy (LPS) (Frontiers in 
Microbiology, 2019, IF 4,2),
- rozmiar, budowa dendronów i stosunek molowy do łańcuchów PEG mają istotny wpływ na 
interakcję nanocząstek złota z przeciwciałami anty-PEG (International Journal of 
Pharmacology, 2020, IF 4,9),
- PEGylowana albumina może transportować dendrymery kationowe bez zmiany struktury 
albuminy i poprawiać właściwości farmakokinetyczne tych dendrymerów (Biopolymers, 
2020, IF 1,9),
- mechanizm łączenia białek przeciwbakteryjnych (endolizyny i lizozymu) do dendrytycznych 
nanocząstek srebra zależy od ich rodzaju i modyfikacji powierzchniowej przez PEG; 
PEGylacja dendronizowanych nanocząsteczek srebra zwiększa powinowactwo do białek 
przeciwbakteryjnych i obniża powinowactwo do albuminy (Journal of Molecular Liquids, 
2020, IF 5,1).

Podsumowując, pozytywnie oceniam osiągnięcie naukowe dr. Karola Cieplucha 
stanowiące podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Stanowi je cykl 5 
powiązanych tematycznie artykułów naukowych, które mają znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny nauk biologicznych, w szczególności w rozwój wiedzy na temat wpływu 
PEGylacji na właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstek oraz 
wykorzystania polimerów PEG do modyfikacji bi©farmaceutyków.

II. Ocena pozostałego dorobku naukowego, aktywności naukowej realizowanej w więcej 
niż jednej uczelni czy instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej oraz ocena staży 
naukowych

W styczniu 2015 roku Karol Ciepluch obronił pracę doktorską „Dendrymery jako 
nanotransportery peptydów do komórek — charakterystyka kompleksów,, na Wydziale 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof, dr hab. Marii 
Bryszewskiej. Przed obroną pracy doktorskiej pracował przez rok (04.2014-02.2015) w 
Katedrze Chemii na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. Następnie przebywał na 1,5-rocznym 
(04.2015-10.2017) stażu podoktorskim w Institute of Complex Systems, Forschungszentrum 
Juelich, w Niemczech. Od października 2017 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii 
Medycznej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach.

Na podkreślenie zasługuje umiejętność realizacji badań we współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Oprócz wymienionych długich staży naukowych, dr 
Karol Ciepluch odbył kilka krótszych staży w ośrodkach naukowych: w Słowacji (Comenius 
University, Bratysława, 1 miesiąc), Francji (Laboratoire de Chemie de Coordination du 
CNRS, Tuluza, 1 miesiąc), Norwegii (University of Oslo, 2 miesiące) czy Hiszpanii 
(Universitario Gregorio Maranon, Madryt, 3 tygodnie). Habilitant w swoim dorobku 
naukowym posiada szereg publikacji, które powstały w wyniku współpracy z tymi ośrodkami 
naukowymi. W mojej opinii mobilność naukowa Habilitanta zasługuje na wyróżnienie. Dr 
Karol Ciepluch spełnia zatem wymóg formalny stawiany kandydatom do stopnia doktora 
habilitowanego dotyczący wykazania się aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni 
czy instytucie badawczym.

Na pozostały dorobek naukowy dr. Karola Cieplucha. poza 5 pracami wskazanymi 
jako osiągnięcie naukowe, składa się łącznie 14 prac opublikowanych w czasopismach z bazy
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JCR (w tym 5 po uzyskaniu stopnia doktora) o łącznym IF ponad ~44 (IF ~17 dla prac po 
doktoracie). Habilitant jest pierwszym autorem w 5 pracach przed doktoratem i w 2 pracach 
po doktoracie. A zatem, na cały dorobek naukowy Habilitanta (łącznie z pracami wskazanymi 
jako osiągnięcie naukowe) składa się 19 publikacji (wszystkie opublikowane w czasopismach 
z bazy JCR) o łącznym IF ~64. Powyższy dorobek naukowy jest zatem dość duży pod 
względem liczby opublikowanych prac, choć prawie połowa (9 publikacji) pochodzi z okresu 
przed uzyskaniem stopnia doktora. Dorobek ten wnosi istotne wartości poznawcze. 
Potwierdza to zarówno ranga czasopism, w których prace zostały opublikowane o IF od 1,4 
do 5,2 (średnio IF ~3,4 na publikację), jak również liczba cytowań tych prac. Według bazy 
Scopus (7.06.2021) całkowita liczba cytowań prac, których współautorem jest dr Karol 
Ciepluch, wynosi 362 (156 bez autocytowań) a indeks Hirscha określający wagę i znaczenie 
wszystkich prac naukowych danego autora wynosi w przypadku Habilitanta 10 (7 bez 
autocytowań). Najczęściej cytowaną publikacją (82 cytowania, 37 bez autocytowań) w całym 
dorobku Habilitanta jest praca eksperymentalna z okresu przed doktoratem (2011 r.), 
opublikowana w Journal of Biomedical Materials Research - Part A (IF ~3,4), w której jest 
trzecim autorem W pracy tej badano toksyczność in vivo dendrymerów 
polipropyleneiminowych w modelu zwierzęcym. Biorąc pod uwagę sześcioletni okres czasu, 
który upłynął od nadania stopnia doktora, oceniam dorobek naukowy dr. Karola Cieplucha 
jako dobry i spełniający wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora 
habilitowanego.

W swoich pracach Habilitant wykorzystywał szereg różnorodnych metod 
biochemicznych, biofizycznych, mikrobiologicznych czy technik mikroskopowych, w tym 
pomiary aktywności enzymatycznej, fluorescencji, właściwości antybakteryjnych, dichroizmu 
kołowego, technikę SAXS (małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego) czy 
TEM (transmisyjną mikroskopię elektronową). Świadczy to o dużych kompetencjach 
naukowo-doświadczalnych Habilitanta.

Habilitant był stypendystą programu Mobilność Plus MNiSW, który umożliwił mu 
odbycie przed doktoratem rocznego stażu na Uniwersytecie w Oslo (03.204-02.2015) a 
obecnie kieruje projektem Miniatura NCN. Był też wykonawcą w kilku projektach 
finansowanych przez polskie i zagraniczne agendy, w tym COST Action CAI7140 
(NanoClinic, Cancer Nanomedicine - from the bench to the bed). Trochę szkoda, że jak dotąd 
Habilitant nie kierował dużym projektem naukowym.

Dr Karol Cieluch prezentował wyniki swoich badań w formie referatu/wykładu na 
trzech konferencjach zagranicznych i jednej polskiej. Był recenzentem kilku manuskryptów 
przesłanych do czasopism międzynarodowych oraz redaktorem numeru tematycznego w 
czasopiśmie Polymers.

Podsumowując, pozytywnie oceniam pozostały dorobek naukowy i aktywność 
naukową dr. Karola Cieplucha. Stwierdzam, że Habilitant wykazuje się istotną aktywnością 
naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni czy instytucji naukowej i spełnia wymóg 
stawiany osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego.

III. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego
Pracując od października 2017 roku jako adiunkt w Instytucie Biologii UJK w 

Kielcach, dr Karol Ciepluch przygotował i prowadził szereg różnorodnych zajęć
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dydaktycznych (ćwiczenia i wykłady) dla studentów kierunków Biologia i Biotechnologia. 
Był również kierownikiem 6 prac licencjackich i 1 pracy magisterskiej. Obecnie jest 
kierownikiem 3 prac magisterskich oraz promotorem pomocniczym jednej pracy doktorskiej. 
Dane te wskazują na dużą aktywność dydaktyczną Habilitanta.

Dr Karol Ciepluch pełnił funkcje koordynatora programu Erasmus w Instytucie 
Biologii UJK oraz opiekuna studentów z zagranicy. Od 2019 roku jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Biofizycznego. Ponadto od 2018 roku corocznie wygłasza wykład podczas 
Nocy Biologów. Trzeba także wspomnieć o kilkumiesięcznej (09.2011-02.2112) pracy dr 
Karola Cieplucha jako asystenta innowacji w firmie farmaceutycznej Polfa Łódź w ramach 
projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Podsumowując, pozytywnie oceniam 
aktywność organizacyjną i popularyzatorską Habilitanta.

Powyższe działania wskazują, że dr Karol Ciepluch aktywnie uczestniczy w procesie 
nauczania, rozpowszechniania i wdrażania wiedzy. Pozytywnie oceniam aktywność 
poza/wokółnaukową Habilitanta.

IV. Podsumowanie
Całokształt aktywności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej 

wskazuje, że dr Karol Ciepluch jest dojrzałym pracownikiem naukowym, cenionym i 
twórczym, potrafiącym pracować w zespołach badawczych oraz posiadającym kwalifikacje 
do samodzielnego prowadzenia działalności badawczej. Na wyróżnienie zasługuje odbycie 
kilku staży zagranicznych i współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, która 
prowadzi do wspólnych publikacji.

Dorobek naukowy i osiągnięcie naukowe dr. Karola Cieplucha stanowiące podstawę 
wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego stanowią oryginalny, liczący się wkład do 
dyscypliny nauk biologicznych w zakresie analizy wpływu polietylenoglikolacji (PEGylacji) 
na właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne białek i nanocząstek oraz wykorzystania 
polimerów PEG do modyfikacji biofarmaceutyków co ma potencjalne znaczenie dla biologii 
medycznej. Dorobek naukowy i osiągnięcie naukowe dr. Karola Cieplucha spełniają wymogi 
ustawowe do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych. Dlatego też popieram wniosek o 
nadanie dr. Karolowi Ciepluchowi, adiunktowi w Instytucie Biologii UJK, stopnia doktora 
habilitowanego.
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