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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Damiana Makieły 

pod tytułem “Oddziaływanie β-cyklodekstryn z lipidami i nanostrukturami węglowymi”

Rozprawa doktorska  mgr  Damiana Makieły  dotyczy niezwykle  istotnego z punktu

zastosowań  medycznych  związku  chemicznego.  Chodzi  o  β-cyklodekstrynę  z  rodziny

sacharydów,  w skrócie  oznaczaną też  βCD.  Cechą,  która  wyróżnia  ten  związek  jest  jego

wysoka  biokompatybilność.  Ta  własność  pozwala  mieć  nadzieję  na  zastosowanie

β-cyklodekstryny,  jako  składnika  leków  w  przemyśle  farmaceutycznym.  Badania

przeprowadzone  w  tej  pracy  koncentrują  się  na  oddziaływaniach   β-cyklodekstryny

z cholesterolem,  lipidami  i  nanostrukturami  węglowymi  w  środowisku  wodnym

i bezwodnym. 

Autor, jako metodę badań wybrał symulacje komputerowe. Swój wybór motywując

wglądem do dynamiki atomów i molekuł, która z kolei umożliwia wstępny wybór związku

chemicznego,  jako  kandydata  na  składnik  leków  nowej  generacji.  Kolejnym  ważnym

argumentem  przy  wyborze  tej  metody  badawczej  było  ograniczenie  kosztów  badań

eksperymentalnych. 

Jako cele  tej  pracy autor  postawił sobie zbadanie jak wpływa  β-cyklodekstryna na

rozpuszczalność  złogów  cholesterolowych,  zwiększenie  biokompatybilności  grafenu  czy

uszkodzenia  biomembrany.  Grafen,  to  alotropowa  odmiana  węgla  w  postaci  pojedynczej

warstwy atomów. Wzbudza on obecnie duże oczekiwania wśród badaczy z całego świata. Jest

on  typowany,  jako  ukierunkowany  nośnik,  dostarczający  leki  do  chorych  komórek.  Jego

szersze  zastosowanie,  jako  narzędzia  medycznego,  wymaga  jednak  pozbycia  się

cytotoksyczności. Może to być osiągnięte choćby przez zwiększenie jego rozpuszczalności

w roztworze wodnym.  
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Cele badawcze, których podjął się w tej pracy mgr Damian Makieła wpisują się jak

najbardziej  w  najnowsze  trendy  obserwowane  w  naukach  fizycznych,  chemicznych

i medycznych.  Pan  magister  Damian  Makieła  jest  autorem  5  prac  opublikowanych

w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. Cztery z tych prac dotyczą tematu

tej  rozprawy doktorskiej.  Z danych naukometrycznych warto jeszcze odnotować,  że dwie

prace opublikowane w Journal of Molecular Liquids według nowej listy MNiSW mają po 100

punktów.  Napisana  rozprawa  doktorska  zasadniczo  podzielona  jest  na  dwie  części.

W pierwszej,  składającej  się  z  dwóch  rozdziałów  opisana  jest  metoda  badawcza,  czyli

symulacje  komputerowe  oraz  własności  fizyko-chemiczne  badanych  materiałów.  Jeżeli

chodzi o rozdział poświęcony symulacjom komputerowym to widać, że autor dość pobieżnie

potraktował  niektóre  tematy.  Dla  przykładu  wspomniane  pojęcie  łańcuchu  Markowa  na

stronie 3 nie jest bliżej wyjaśnione, ale i też nie ma odnośnika do literatury uzupełniającej.

Zdania  takie  jak  „Korzystając  z  dynamiki  molekularnej  należy  stworzyć  atomowy model

analizowanej  substancji,  a  następnie  opisać  dynamikę  układu  na  podstawie  oddziaływań

międzyatomowych.” nie poprawiają zrozumienia tematu symulacji komputerowych metodą

dynamiki molekularnej. W opisie działania metody MD na stronach 4 i 5 brakuje punktu w

którym  układ  dochodzi  do  równowagi  termodynamicznej.  Sam  stan  równowagi

termodynamicznej też nie jest opisany. Jeżeli chodzi o początkowe położenia cząstek to autor

nie wspomina o jednorodnym rozkładzie cząstek w zdanej objętości, co jest osiągane przy

zastosowaniu  generatora  liczb  losowych.  Opis  periodycznych  warunków  brzegowych  na

stronie  6  też  nie  jest  kompletny.  Brakuje  informacji  o  przenoszeniu  oddziaływań  przez

periodyczne  obrazy  komórek.  Nie  ma  wzmianki  o  najczęściej  stosowanym  algorytmie

zwanym, metodą najmniejszych obrazów. Brakuje tutaj też odnośnika do literatury. W sekcji

algorytmy dynamiki molekularnej równanie ruchu Newtona ma służyć do obliczania sił, co

nie  jest  zgodne  z  założeniami  metody  dynamiki  molekularnej.  To  równanie  powinno

wyznaczać na podstawie starych położeń i prędkości nowe położenia i prędkości. Z równania

2.3  raczej  nie  wyznaczymy tych wartości.  Brakuje  rozpisania  równań ruchu na  poziomie

definicji różniczki.  Na stronie 11 można się dowiedzieć że algorytm Verleta z termostatem

Langevina połączony jest prędkością w metodzie BBK. Jest różnica między „łączy prędkością

wersję  algorytmu Verleta”  a  „łączy prędkościową wersję  algorytmu Verleta”.  Nie  ma  też

wyjaśnień  dla  pojęcia  stochastyczne zachowanie temperatury.  W sekcji  „Wybrane  metody

analizy wyników symulacji MD” brakuje wzmianki o związku liczonych funkcji z wynikami

otrzymywanymi  w  eksperymentach  fizycznych.  Dobrym  tutaj  przykładem  mógłby  być
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eksperyment  rozpraszania  neutronów,  w  którym  obserwowany  jest  tak  zwany  czynnik

struktury.  Jego  związek  z  funkcją  radialnego  rozkładu  opisany  jest  przez  odwrotną

transformatę  Fouriera  tejże  funkcji.  Na  stronie  11  odnośnie  funkcji  odchylenia  średnio-

kwadratowego (MSD) brakuje wyjaśnienia pojęć reżim balistyczny i liniowo dyfuzyjny.  W

analizie wyników symulacji mamy najczęściej do czynienia z wielkością mikroskopową jaką

jest położenie. Autor nie wspomina nic o sposobie obliczania tych funkcji, gdy uruchomione

są periodyczne warunki brzegowe. Brakuje informacji o oprogramowaniu do analizy danych

z symulacji. 

W następnym rozdziale opisującym własności fizyko-chemiczne badanych materiałów

autor dość zwięźle przedstawia właściwości cyklodekstryn, cholesterolu,  grafenu i  lipidów

oraz gromad cząstek zaliczanych do surfaktantów tworzących micele. W rozdziale tym autor

nawiązuje również do własności bio-medycznych prezentowanych związków chemicznych.

Szczególnie rola cholesterolu jest tu dość jasno sprecyzowana, jako istotnego budulca błony

komórkowej,  będącego jednocześnie jednym z głównych czynników powstawania zatorów

miażdżycowych.  W rozdziale  tym jednak  też  można  zauważyć  drobne  błędy  logiczne  w

tekście. Zdanie ze strony 19, brzmiące „Proces kompleksowania cząsteczek wewnątrz wnęki

może zachodzić zarówno w roztworze wodnym, jak i w fazie stałej.” jest logicznie wątpliwe.

Roztwór wodny substancji może być w fazie ciekłej, stałej lub w mezofazie. Wypowiedź ta

wymagałaby więc uściślenia. Przy opisie miceli znowu brakuje odnośników do literatury.  

Druga część rozprawy doktorskiej opisuje wyniki badań przeprowadzonych przez mgr

Damiana  Makiełę  metodą  dynamiki  molekularnej.  Wpływ  β-cyklodekstryny  na  złóg

cholesterolowy jest pierwszym z tematów badawczych, który możemy znaleźć w tej części

rozprawy.  Wyniki tych badań w znacznej większości zostały opublikowane w czasopiśmie

Journal  of  Molecular  Liquids.  Można  tu  jednak  mieć  uwagi,  co  do  opisu  przygotowania

samych symulacji.  Jak wiadomo,  współrzędne atomów są niezwykle istotną sprawą jeżeli

chodzi o odtworzenie wyników symulacji. Autor w tekście rozprawy w dość enigmatyczny

sposób stwierdza, że pobrane zostały one z pliku PDB. Nie ma wyjaśnienia, ani odnośnika,

czym  są  i  skąd  są  pobierane  te  pliki.  Na  jakiej  podstawie  utworzona  została  struktura

β-cyklodeksryny i cholesterolu? Pewne wątpliwości można też mieć co do funkcji radialnego

rozkładu z rysunku 4.5. Systematyczny wzrost wartości tej funkcji od odległości względem

atomu odniesienia może świadczyć o braku jej normalizacji. Jest to wyniki dość nietypowy

jak na układ w fazie ciekłej. Mało precyzyjnym sformułowaniem jest też „faza miękka” ze

strony  34.  W  tekście  rozprawy  brakuje  wyraźnego  wskazania  na  wyniki  otrzymane
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z symulacji  metodą  MD  przy  temperaturze  T=310  K.  Temperatura  ta  nazywana  jest  też

temperaturą fizjologiczną. Wszelkie zastosowania medyczne opisanego związku chemicznego

powinny uwzględniać jego właściwości w tej temperaturze. Dla przykładu, na rysunku 4.7 dla

stężenia  1:5  βCD:Cholesterol  w  tej  właśnie  temperaturze  występuje  najmniejsza  liczba

wiązań wodorowych między tymi  cząstkami.  Na stronie  39  autor  pisze  o  funkcji  RMSD

zależnej  od  temperatury.  Jednak  definicja  tej  funkcji  zależna  jest  od  czasu  patrząc  na

równanie 2.19. Brakuje wyjaśnienia tej  kwestii w tekście rozprawy doktorskiej.  Sukcesem

tych badań jest niewątpliwie odkrycie dwóch typów kompleksów  βCD-Cholesterol.  Brakuje

wyników  określających  ilość  wiązań  wodorowych  dla  każdego  z  tych  kompleksów

w roztworze wodnym. Taki wynik mógłby bardziej bezpośrednio udowodnić tezy stawiane

przez autora rozprawy. 

Następny  temat  badawczy  jakiego  się  podjął  autor  w tej  rozprawie  doktorskiej  to

zwiększenie biokompatybilności  grafenu przez umieszczenie na jego powierzchni molekuł

β-cyklodekstryny.  Wyniki  tych  badań  zostały  opublikowane  w  pracy  „The  dynamics  of

β-cyclodextrin  molecules  on  graphene  sheet.  A  molecular  dynamics  simulation  study”,

Makieła D., Janus-Zygmunt I., Górny K., Gburski Z., Journal of Molecular Liquids, vol 288,

(2019)  110974.  W  opisie  przygotowania  symulacji  autor  napisał,  że  użyto  potencjału

CHARMM, jednak nie wiadomo jakiego, bo nie ma odnośnika. Do niewątpliwych sukcesów

tych badań należy zaobserwowanie przylegania  βCD do powierzchni  grafenu.  Dynamika

molekuł  βCD  w  kierunku  równoległym  jest  większa  niż  w  kierunku  prostopadłym  do

powierzchni grafenu. Widoczne jest to na wykresie funkcji MSD przedstawionej na rysunku

5.4.  Autor  liczy  dalej  współczynnik  dyfuzji  z  relacji  Einsteina  jako  nachylenie

prostoliniowego  odcinka  funkcji  MSD. Trudno  jednak  odszukać  w jej  przebiegu  odcinka

prostoliniowego. W opisie tej symulacji była mowa o tym, że wyniki były zbierane aż do

30 ns co równa się 30000 ps. Pytanie jest dlaczego na wykresie 5.4 widzimy tylko wynik do

350 ps? Na stronie 58 przedstawione są wyniki dla profilu gęstości. Sposób obliczania tej

wielkości nie jest jednak opisany w tej rozprawie doktorskiej. Z wyników tych widać różnicę

między  dwoma  stronami  βCD.  Pozytywnym elementem tych  badań  jest  koncentracja  na

temperaturze fizjologicznej w przypadku funkcji RDF przedstawionej na stronie 61. W trakcie

tych  badań  odkryto  także  jednokierunkową  reorientację  molekuł   βCD.  Głównym

osiągnięciem  badań  nad  grafenem  pokrytym  warstwą  β-cyklodekstryny  jest  stwierdzenie

dużej  stabilności  zaadsorbowanych  molekuł  w  roztworze  wodnym.  Efekt  ten  znacznie

zwiększa zastosowanie grafenu jako nośnika leków. 
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W następnym  rozdziale  autor  przeprowadza  badania  nad  możliwością  wyciągania

lipidów  z  miceli  przez  β-cyklodekstryny.  Badania  te  wykonane  były  w  kontekście

dostarczania leków.  Symulacje wykazały że molekuły fosfolipidów DMPC w środowisku

wodnym łączą się tworząc klaster. W tym miejscu brakuje jednak opisu mechanizmu, który

sprawia,  że  te  właśnie  molekuły  łączą  się  w środowisku wodnym w klastry.  Brakuje  też

informacji  na  ile  te  struktury  są  stabilne.  Na  stronie  68  autor  pisze  „Funkcja  radialnego

rozkładu g(r), obliczona między czwartym atomem węgla z pierścienia glukopirazonowego

βCD a ostatnim atomem węgla w hydrofobowym ogonie DMPC”. Brakuje tu uzasadnienia

dlaczego  dla  funkcji  radialnego  rozkładu  g(r)  wybrane  zostały  akurat  takie  atomy węgla

w βCD  i  DMPC.  Tematyka  tych  badań  silnie  wiąże  się  z  poprzednimi  badaniami  nad

oddziaływaniem  z  grafenem  i  cholesterolem.  Wynik  wskazujący  na  to,  że   βCD  słabo

oddziałuje  z agregatami fosfolipidowymi jest  jak najbardziej  korzystny dla  wykorzystania

tego związku w systemach biologicznych. 

W celu jawnego wskazania na zastosowania biomedyczne autor w siódmym rozdziale

rozprawy doktorskie  prezentuje  wyniki  oddziaływania   β-cyklodekstryny  z  biomembraną.

Przeprowadzone symulacje komputerowe nie wykazały wnikania cząsteczek  βCD do błony

komórkowej oraz wyciągania z niej cząsteczek DMPC oraz cholesterolu. Te ostatnie badania

w  powiązaniu  z  poprzednimi  badaniami  dotyczącymi  rozpuszczania  cholesterolu  przez

β-cyklodekstryny, wskazują na jej możliwe zastosowania do walki z chorobą miażdżycową.

Są  to  wyniki  niezmiernie  ważne,  szczególnie,  gdy  z  powodu  arteriosklerozy  umiera  na

świecie coraz więcej osób.

Podsumowując,  niewielkie  błędy  zauważone  w  pracy  nie  umniejszają  jej

jakościowego  wkładu  do  badań  nad  układami  molekularnymi  wykorzystywanymi

w medycynie, dlatego wnioskuje do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

o dopuszczenie mgr Damiana Makieły do dalszego etapu przewodu doktorskiego. 

                               Aleksander Dawid
Dąbrowa Górnicza, 30 październik 2019
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