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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Krzysztofa Nawary
Magnetic iron oxide nanoparticles as potential carriersfor doxorubicin targeted drug
delivery; Spectroscopic investigation of doxorubicin, nanoparticles and doxorubicinnanoparticle interactions
(Magnetyczne nanocząstki tlenków żelaza, jako potencjalne nośniki doksorubicyny w
celowanym transporcie leków. Badania spektroskopowe doksorubicyny, nanocząstek i
oddziaływań nanocząstek z doksorubicyng)

Rozprawa doktorska

Pan magistra Krzysztofa Nawary wykonana została we

współpracy dwóch placówek: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału
Chemii, Michigan State University. Promotorami byli: Prof. dr hab. Paweł Krysiński oraz Prof.
Gary Blanchard. Pomimo, że materia rozprawy to badania podstawowe, inspiracją do jej
powstania były zagadnienia niezwykle istotne dla farmacji i medycyny:

projektowanie,

synteza i metodyka tzw. celowanego transportu leków, tzn. kierowanie ich bezpośrednio i
selektywnie do chorych organów. Tego rodzaju procedura prowadzić może, z jednej strony,
do zwiększenia efektu terapeutycznego, a z drugiej - do uniknięcia, czy przynajmniej
zminimalizowania ubocznych skutków działania leku.

Autor podzielił serię swych prac na trzy części, z których każda zawiera dwie
publikacje. Część pierwsza poświęcona jest spektroskopii i fotochemii

doksorubicyny,

opisanych w publikacjach w RSC Advances i J. Chem. Phys. A. Zademonstrowano tam
skomplikowaną

i nietypową fotoreaktywność doksorubicyny w roztworach wodnych.

Związek ten, przy naświetlaniu promieniowaniem ultrafioletowym, rozkłada się na dwa
sposoby. Pierwszym

z nich jest redukcja do dihydrochinonu,

a drugi prowadzi do

utworzenia kwasu 3-metoksysalicylowego. Druga z powyższych reakcji jest nieodwracalna.
Natomiast produkt pierwszej - dihydrochinon - ulega utlenieniu do doksorubicyny przez
obecny w roztworze tlen, z wytworzeniem nadtlenku wodoru. A więc doksorubicyna jest
fotokatalizatorem reakcji tworzenia nadtlenku wodoru - związku toksycznego m.in. dla
mięśnia sercowego. Powyższa obserwacja jest więc bardzo ważna w aspekcie klinicznego
stosowania doksorubicyny.
Druga część uzyskanych przez Autora wyników przedstawiona została w dwóch
publikacjach; obie ukazały się w J. Phys. Chem. B. Opisują one wpływ podstawników w
antracyklinach na trwałość ich kompleksów z żelazem(lll). Porównano trzy pochodne,
podstawione grupą metoksylową, hydroksylową, a także daunosaminą (grupą cukrową).
Wykazano, że doksorubicyna i daunorubicyna - związki różniące się jedynie obecnością
dodatkowej grupy hydroksylowej w tej pierwszej - wykazują różnice w kompleksowaniu
jonów trójwartościowego żelaza. Może to być przyczyną różnic w aktywności biologicznej.
Do podobnego wniosku doprowadziło również porównanie daunorubicyny i idarubicyny,
różniących się jedynie brakiem grupy metoksylowej w tej ostatniej.
Trzecia część wyników pracy doktorskiej Pana mgr Nawary (praca w J. Phys. Chem. C
oraz artykuł przeglądowy w Bioelectrochemistry) dotyczy metodyki syntezy magnetycznych
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(doxorubicin) by a factor of ca. 2.5". Z Tabeli l wynika, że czynnik ten jest raczej mniejszy niż

dwa.
Pewne nieprecyzyjne sformułowania znalazłem w części literaturowej. W opisie
metody time-correlated single photon counting (TCSPC) Autor stwierdza (str. 54):
"...integrated electronics, which measure only the first arriving photon after sample
excitation." Takie sformułowanie niepoprawnie sugeruje, że fotonów jest więcej. Istota
metody TCSPC polega na tym, że pojedynczy impuls wzbudzający powinien prowadzić do
emisji co najwyżej jednego fotonu. Jeśli jest ich więcej, otrzymujemy zafałszowaną kinetykę
zaniku emisji.
Na str. 51 czytamy: „The ensemble of excited fluorophores subsequently undergoes
depolarization". Depolaryzacji ulega emisja, a nie wzbudzone cząsteczki.
Na str. 46 znajduje się niezrozumiałe stwierdzenie dotyczące fluorescencji: „As for the
case of uv-visible spectroscopy, it relies on the same physical phenomenon of light
absorbance".
Nazwanie prawa Lamberta-Beera "fundamenta! law of optics" (str. 40) wydaje mi się
nieco dyskusyjne.
Na przedstawionym na rys. 2.1 diagramie Jabłońskiego przedstawiono relaksację
oscylacyjną jako „non-radiative transition". Nie jest to błąd, ale nie zaznaczono równie, a
może nawet bardziej istotnych przejść bezpromienistych: procesów konwersji wewnętrznej i
przejścia międzysystemowego.

Załącznik. Merytoryczne uzasadnienie wniosku o wyróżnienie.
1. W swojej rozprawie Pan mgr Krzysztof Nawara uzyskał szereg wyników istotnych dla
zrozumienia mechanizmów fotodestrukcji doksorubicyny. Opracował także nowego typu
procedurą tzw. celowego transportu leków z grupy antracyklin. Oprócz walorów czysto
poznawczych, wyniki te mogą w istotny sposób przyczynić się do udoskonalenia metodyki
stosowania leków przeciwnowotworowych.
2. Godnym wyróżnienia wynikiem jest także opublikowanie w ciągu zaledwie dwóch lat
sześciu prac w bardzo dobrych międzynarodowych czasopismach. W pięciu z nich Pan
Nawara jest pierwszym autorem.

Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
ul. R. Ingardena 3
tel:(48 12)6632250
email :nowakows@chemia.uj .edu.pl

OCENA
pracy doktorskiej Pana mgr Krzysztofa Nawary pt: „Magnetic iron oxide
nanoparticles as potential carriers for doxorubicin targeted drug delivery;
Spectroscopic inyestigation of doxorubicin, nanoparticles and doxorubicinnanparticle intercations"

Praca doktorska Pana mgr Krzysztofa Nawary została przygotowana pod
opieką promotorską Pana

Profesora dr hab. Pawła Krysińskiego (Wydział

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Pana Profesora Garego Blancharda,
Wydział Chemii, Michigan State University).

Prezentowane w niej wyniki

badań zostały uzyskane w wyniku prac doświadczalnych prowadzonych w obu
tych

jednostkach

naukowych,

zgodnie

z

wymogami

Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, w ramach których
Nawara realizował swe kształcenie.

programu
Pan mgr

Praca doktorska Pana mgr Nawary została przygotowana w języku
angielskim.

Otrzymałam także streszczenie pracy w języku polskim, które

zgodnie z przepisami, powinno jednak stanowić integralną część rozprawy a nie
być oddzielnym dokumentem.

Rozprawa doktorska stanowi cykl 6 publikacji

(5 prac oryginalnych i l przeglądowa) opublikowanych w prestiżowych,
specjalistycznych czasopismach naukowych o cyrkulacji międzynarodowej
(łączny

IF

= 21.31)

uzupełnionych

wprowadzeniem

literaturowym

prezentującym stan wiedzy w przedmiocie badań oraz omówieniem głównych
stosowanych

metod/technik

badawczych.

Wprowadzenie

literaturowe

przedstawia krótką charakterystykę właściwości antracyklin, grupy związków,
do których zaliczana jest doksorubicyna.

Szczególną uwagę zwrócił Doktorant

na zjawisko kardiotoksyczności tych połączeń, wpływu struktury antracykliny
oraz tworzącego się kompleksu antacyklina-żelazo na poziom toksyczności.
Przedstawił także pokrótce podejmowane działania i

stosowane w praktyce

medycznej metody pozwalające obniżyć ctoksyczność antracyklin.

W tym

fragmencie pracy omówił ponaddto metody otrzymywania i wskazał główne
obszary

zastosowania

magnetycznych

nanocząstek

żelaza, ze

tlenków

szczególnym uwzględnieniem zastosowań biomedycznych. Skoncentrował się
na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie wykorzystania tych nanostruktur
do celowanego dostarczania leków.
oparciu o analizę 277

Wstęp literaturowy został przygotowany w

dobrze dobranych pozycji literaturowych. Tekst ten

został przygotowany kompetentnie; Doktorant przedstawił w nim stan wiedzy w
zakresie wystarczającym

do zrozumienia przedmiotu Jego badań.

natomiast wątpliwość jeśli chodzi o potrzebę i zasadność
pracy

nadmiernie

rozbudowanego

i

szczegółowego

umieszczania w
fragmentu

zatytułowanego: „Methods", w którym Doktorant przedstawia
teoretyczne trzech, arbitralnie wybranych, spośród wielu
Niego

metod bazujących na absorpcyjnej

elektronowej

(widma

absorpcyjne

Mam
pracy

podstawy

stosowanych przez

i emisyjnej

UV-Vis oraz stacjonarne

spektroskopii
i czasowo-

rozdzielcze widma fluorescencyjne).

Jest to wiedza należąca do kanonu

wykształcenia chemika i jest dostępna w wielu monografiach i podręcznikach
akademickich.
Wyniki badań przedstawił Pan mgr Nawara w trzech komplementarnych
sekwencjach. W pierwszej z nich zaprezentował możliwości i ograniczenia
zastosowania metod spektroskopowych w określaniu stężenia doksorubicyny.
Drugą poświęcił badaniom natury oddziaływań antracyklina-żelazo, zaś w
trzeciej zawarł
paramagnetycznych

poczynione ustalenia na temat możliwości otrzymania
nanocząstek tlenku żelaza i

nośników doksorubicyny.

wykorzystania ich jako

Ten spójny tematycznie materiał doświadczalny

wzbogacił Pan mgr Nawara o

wyniki badań dotyczące właściwości

fotochemicznych doksorubicyny. Jest to fragment badań nieco odbiegający od
głównego nurtu lecz bez wątpienia wartościowy

i wyjaśniający pewne aspekty

toksyczności badanej substancji leczniczej istotne w warunkach eksponowania
jej na działanie światła.

Badania

te wniosły także istotne informacje

metodologiczne wykorzystane przez Doktoranta w dalszych badaniach.
Jak już wspomniałam powyżej, część eksperymentalna przedstawiona
została w cyklu publikacji w prestiżowych specjalistycznych czasopismach
naukowych, a więc jej poprawność merytoryczna została już zweryfikowana
przez niezależnych recenzentów w procesie peer review.
W swej ocenie skoncentruję się zatem jedynie na dwóch aspektach.
Pierwszy to aspekt natury formalno-prawnej.

Ustawa o stopniach i tytule

naukowym znowelizowana w 2011 r. dopuszcza przedstawienie spójnego
tematycznie cyklu publikacji jako podstawy pracy doktorskiej. Pan mgr Nawara
skorzystał z tej możliwości.

Przedstawił jednak cykl prac wieloautorskich.

Należy zatem rozumieć, że Jego praca doktorska stanowi część pracy zbiorowej.
W takiej sytuacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu i

warunków

przeprowadzania

czynności

w

przewodach

doktorskich,

w

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,
paragraf 5 punkt 3, „kandydat przedkłada oświadczenia

wszystkich jej

współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie".
Niestety, w przekazanych mi materiałach nie znajduję takiego oświadczenia.
Sądzę, ze wynika to z braku doświadczenia w stosowaniu tej nowej procedury.
Rozstrzygając zatem wątpliwości na korzyść Doktoranta zakładani, że Jego
badania miały kluczowe znaczenie dla powstania przedstawionych publikacji,
zaś ogólna koncepcja badań została stworzona przez Panów Promotorów, którzy
sprawowali opiekę merytoryczną nad pracą doktoranta.
słuszności

Potwierdzenie

tej hipotezy stanowi fakt, że we wszystkich oryginalnych

publikacjach naukowych Pan mgr Nawara jest pierwszym

autorem, zaś

Promotorzy są autorami korespondencyjnymi. Nie mam nadal pełnej jasności
jaką

rolę

pełnili

pozostali

członkowie

zespołów

badawczych,

także

współautorzy publikacji stanowiących przedmiot prowadzonej tu dyskusji.
Oczekuję, że sprawa ta zostanie wyjaśniona w trakcie publicznej obrony
omawianej

pracy

doktorskiej,

a

dokumentacja przewodu

odpowiednio

uzupełniona.
Drugi aspekt dotyczy oceny spójności tematycznej zaprezentowanego
cyklu publikacji i

odpowiedzi na pytanie o to czy przedstawione badania

pozwoliły na zrealizowanie założonego celu badań.

Odpowiedzi na te pytania

są pozytywne.
Doktorant otrzymał stabilizowane kwasem cytrynowym
nanocząstki Fe2O3 (o średnicy 7- 11 nm), które
swej powierzchni cząsteczki
5598-5609)

Zbadał

doksorubicyny

magnetyczne

adsorbują efektywnie

na

(J.Phys.Chem. C. 2012,116,

mechanizm tego procesu, wskazując na istotną rolę

oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy obdarzoną ładunkiem ujemnym
powierzchnią nanocząstki i naładowaną dodatnio (w warunkach eksperymentu,
pH = 5.8) cząsteczką doksorubicyny oraz wkładu wiązań wodorowych

tworzących się w tym układzie.

Wyznaczył także parametry termodynamiczne

tego procesu oraz jego efektywność, wykazując, że stężenie powierzchniowe
leku na powierzchni nanocząstek jest ok. 2000 razy wyższe niż w roztworze
użytym do adsorpcji. Przeprowadził także wstępne eksperymenty dotyczące
profilu uwalniania doksorubicyny w roztworze o pH = 6.3 w obecności soli
NaCl o stężeniu c = 0.1 M. Wyniki tych badań sugerują, że otrzymany materiał
może być potencjalnie użyteczny jako nośnik pozwalający na celowane
dostarczanie doksorubicyny.

Jest oczywistym, że wyniki te należy traktować

jako pierwszy, wstępny etap do dalszych badań, zarówno chemicznych jak i
biologicznych, uwzględniających całą złożoność procesu określanego mianem
„celowanego dostarczania leku". Doktorant poczynił już pierwsze kroki w tych
badaniach. Podjął bowiem systematyczne studia nad procesem kompleksowania
jonów żelaza Fe3+ przez antracykliny, w tym przez doksorubicynę. Problem
ten jest ściśle powiązany z wykorzystaniem nanocząstek Fe2O3 jako nośników
doksorubicyny ze względu na obecność

jonów żelaza w wodnej dyspersji

F 6203 i omawianą już w części literaturowej kardiotoksycznoscią kompleksów
jonów żelaza z doksorubicyną.

Badania dotyczące tego problemu zawarł

Doktorant

opublikowanych

w

dwóch

2013,117,6859-6867

i

pracach

w:

/. Phys.Chem.

J.Phys.Chem. B 2013,117,6868-6873.

B

W pracach

tych skupił się Doktorant na określeniu wpływu struktury antracykliny i
obecności określonych grup funkcyjnych na efektywność tworzenia kompleksu
z jonami żelaza.

W pierwszej z wymienionych prac dokonał porównania

kompleksowania jonów
struktury

różnią

się

przez doksorubicynę i daunorubicynę, których
obecnością

komplementarne fizykochemiczne

grupy

hydroksylowej

Stosując

metody badawcze i obliczenia metodą

dynamiki molekularnej, wykazał istotny

wpływ grupy hydroksylowej na

mechanizm tworzenia i stabilność kompleksu antracyklina- Fe3+ .

W drugiej z

wspomnianych powyżej publikacji Pan mgr Nawara wykazał istotny wpływ
zawady

sterycznej

wnoszonej

przez

podstawniki

metoksylowe

czy

daunosaminowe

ugrupowania

cukrowe

zawierających je antrcyklin z

na

jonami żelaza.

stabilność

kompleksów

Stosując komplementarne

eksperymentalne i obliczeniowe metody badawcze do porównania zdolności
kompleksowania jonów żelaza przez podobne strukturalnie (różniące się jedynie
obecnością grupy metoksy w pozycji 4 pierścienia D antracykliny) wykazał, że
obecność grup metoksylowych utrudnia tworzenie kompleksu. Porównując zaś
proces kompleksowania, w którym uczestniczą jony Fe3+ i daunorubicyna lub
jej pochodna powstała po hydrolitycznym oddzieleniu daunosaminy wykazał ,
że ten podstawnik w bardzo znacznym stopniu utrudnia ten proces i obniża
trwałość utworzonego kompleksu.

Wyniki tych badań są wartościowe, tak w

warstwie czysto poznawczej jak i w wymiarze praktycznym. Mogą się one
przyczynić

do zminimalizowania zagrożeń

nanoczastek magnetycznych

związanych ze

stosowaniem

jako nośników chemoterapeutyków, ale także

mogą ułatwić wyjaśnienie mechanizmu kardiotoksyczności antracyklin, w
szczególności poprzez określenie znaczenia ich oddziaływania z żelazem
obecnym w tkankach organizmu pacjenta.
Dwie pozostałe oryginalne publikacje naukowe, które ukazały się w RSC
Advances, 2012, 2, 4059-4061 i w /. Phys. Chem. A 2012, 116, 4330-4337
poświecone są badaniom nad fotochemią (fotoreaktywnością i fotodegradacją)
doksorubicyny.

W pierwszej z tych prac wykazał Doktorant, że w wyniku

naświetlania roztworu wodnego doksorubicyny promieniowaniem z zakresu UV
ulega ona głównie procesowi fotokatalitycznej redukcji z utworzeniem formy
dihydrochinonowej, która z kolei ulega samorzutnemu procesowi utlenienia z
utworzeniem nadtlenku wodoru.

W drugiej z prac należących do tego cyklu

Pan mgr Nawara nie tylko wyjaśnił mechanizm tego odwracalnego procesu
utleniania-redukcji ale także wykazał, że w badanym układzie zachodzi
dwuetapowa, nieodwracalna reakcja degradacji doksorubicyny z utworzeniem
kwasu 3-metoksysalicylowego. Doktorant sugeruje, że produkt przejściowy jest
nietrwały i nie zdołał go zidentyfikować.

Może warto sprawdzić czy nie

udałoby się tego zrobić stosując szybkie metody badawcze takie jak np. fotoliza
błyskowa. To byłoby istotne ustalenie ponieważ mogłoby być użytecznym w
rozważniach nad ograniczeniem tej niepożądanej ścieżki reakcji fotochemicznej
doksorubicyny.

Szczególnej wartości wyników

zaprezentowanych

w tych

pracach upatruję w tym, że badania te prowadzone były w środowisku wodnym.
Przyczyniają się one do lepszego zrozumienia mechanizmu toksycznego
działania doksorubicyny i mogą zostać wykorzystane do wypracowania dobrej
praktyki w zakresie przechowywania i stosowania tego chemoterapeutyku. W
wymiarze czysto poznawczym związanym z badaniami prezentowanymi w
niniejszej pracy, ustalenia poczynione w tych pracach wskazały na problemy i
ograniczenia zastosowania metod spektroskopowych do określania stężenia
doksorubicyny w badanych układach.
Cykl publikacji włączonych do rozprawy doktorskiej zamyka praca
przeglądowa,

(Bioeletrochemistry,

2013,93,2-14)

w

której

porównano

właściwości biologiczne różnych magnetycznych i hybrydowych nośników
doksorubicyny oraz wskazano na zalety materiałów otrzymanych w ramach
realizacji badań przedstawionych w niniejszej rozprawie doktorskiej.
Wnioski końcowe.
Po starannym zapoznaniu się z rozprawą doktorską Pana mgr Krzysztofa
Nawary stwierdzam, ze główny cel pracy został dobrze zdefiniowany, a dobór
materiału i metod badawczych pozwolił na jego realizację.
pracy badania należą do głównego, światowego

Zaprezentowane w

nurtu badań nad nowymi

formulacjami i metodami dostarczania leków. Badania maj ą charakter studiów
interdyscyplinarnych, wymagających od Doktoranta dobrego przygotowania i
wiedzy z zakresu kilku gałęzi chemii, inżynierii materiałowej i znajomości
elementów biomedycyny.

Pomyślna realizacja badań była możliwa dzięki

zastosowaniu

nowoczesnych,

szeregu

komplementarnych,

zarówno

eksperymentalnych jak i obliczeniowych,
Nawara

opanował zarówno podstawy

kompetencje

instrumentalne

metod badawczych.

Pan mgr

fizykochemiczne jak

i zdobył

umożliwiające

właściwy

dobór

technik

badawczych, przeprowadzenie pomiarów i interpretację wyników. W pracy
przedstawiono wyniki badań podstawowych lecz osiągnięte rezultaty mogą
znaleźć zastosowanie w praktyce biomedycznej.
Pan mgr Krzysztof Nawara wykazał się także znajomością literatury
dotyczącej przedmiotu badań.

Wyniki przeprowadzonych przez Niego badań

zostały opublikowane w pięciu pracach

w recenzowanych, prestiżowych,

międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak: RSC Advances, J.
Phys. Chem A, J. Phys. Chem B,
współautorem

publikacji

Bioelectrochemistry.

J. Phys. Chem. C.

przeglądowej,

która

Rezultaty te stały się

Doktorant jest też

ukazała

się

w

,

także przedmiotem dwóch

komunikatów i trzech prezentacji w formie plakatów na międzynarodowych
konferencjach naukowych.
Biorąc pod uwagę powyższe uważam, ze spełnione są warunki ustawy o
stopniach i tytułach naukowych z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65)
znowelizowanej w dniu 18 marca 2011 r.
wnoszę

do Rady

Wydziału Chemii

(Dz.U. 2011 nr 84 póz. 455) i

Uniwersytetu Warszawskiego

dopuszczenie Pana mgr Krzysztofa Nawary

o

do dalszych etapów przewodu

doktorskiego.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę wysoką wartość merytoryczną pracy, fakt
opublikowania znacznej części zawartych w niej wyników w

uznanych

specjalistycznych czasopismach naukowych wnoszę ojej wyróżnienie.
Kraków 18 październik 2013 r.

