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Recenzja pracy doktorskiej mgra Damiana Makieły pt. ”Oddziaływanie  

-cyklodekstryny z lipidami i nanostrukturami węglowymi – symulacje komputerowe”. 

 

Symulacje komputerowe odgrywają dużą rolę w projektowaniu nowych leków 

ponieważ pozwalają zbadać oddziaływanie potencjalnego leku z wybranymi biopolimerami i 

strukturami komórkowymi na poziomie atomowym. Jednym z istotnych oligosacharydów o 

potencjalnych zastosowaniach w medycynie jest -cyklodekstryna.  

Celem przedstawionej pracy doktorskiej było zbadanie oddziaływania  

-cyklodekstryny z lipidami i nanostrukturami, a w szczególności (i) zbadanie oddziaływania 

-cyklodekstryny z cholesterolem pod kątem jej potencjalnego zastosowania do usuwania 

złogów cholesterolowych w terapii arteriosklerozy oraz (ii) zbadanie wpływu  

-cyklodekstryny na rozpuszczalność i biokompatybilność grafemu. 

W tej pracy doktorskiej wybraną metodą były symulacje komputerowe dynamiki 

molekularnej (MD) uwzględniające oddziaływania na poziomie atomowym. Symulacje MD 

wykonano przy pomocy standardowych metod NAMD i VDM, a oddziaływania 

międzycząsteczkowe obliczano przy pomocy potencjału CHARMM. Uwzględniano także 

oddziaływania elektrostatyczne dalekiego zasięgu. 

Bez wątpienia tematyka ta należy do głównego, najbardziej aktualnego nurtu 

projektowania leków przy pomocy symulacji MD.  

Treść pracy ściśle odpowiada tytułowi. 

We Wstępie Doktorant krótko przedstawił cel pracy i potencjalne zastosowania 

uzyskanych wyników. 

W rozdziale 2-gim bardzo szczegółowo omówiono metodę dynamiki molekularnej 

(MD) symulacji komputerowych z uwzględnieniem algorytmów i metod analizy wyników 
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symulacji, a w szczególności obliczanie funkcji radialnego rozkładu (RDF), średniego 

kwadratowego przesunięcia (MSD) atomów i liczby wiązań wodorowych. 

W rozdziale 3-cim szczegółowo omówiono struktury i własności fizyko-chemiczne 

badanych materiałów: -cyklodekstryny, cholesterolu, grafemu, lipidów, surfaktantów, miceli 

i błony komórkowej.  

Wyniki własne Autor przedstawił w rozdziałach 4-7. 

Pierwszym badanym zagadnieniem był wpływ -cyklodekstryny (CD) na złóg 

cholesterolowy. Wyniki tych badań zawarte są w rozdziale 4-tym. Przy pomocy symulacji 

MD badano układ CD-cholesterol w środowisku bezwodnym i wodnym w sześciu 

temperaturach od 280 do 330 K. Powstałe struktury analizowano przy pomocy RDF 

pomiędzy atomem wodoru z drugorzędowej grupy OH -cyklodekstryny a atomem tlenu z 

wody, średniej liczby wiązań wodorowych na jedną cząsteczkę CD oraz pierwiastka z MSD 

(RMSD) w zależności od temperatury. Stwierdzono, że CD tworzy z cholesterolem 2 różne 

kompleksy: kompleks 1, w którym grupa węglowodorowa cholesterolu znajduje się wewnątrz 

CD, oraz kompleks 2, w którym wewnątrz CD znajduje się grupa OH cholesterolu. 

Określono też zawartość kompleksów 1 i 2 w układzie w zależności od temperatury w 

środowisku bezwodnym i wodnym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

w środowisku wodnym preferowany jest kompleks 1, oba kompleksy są rozpuszczalne w 

wodzie i stabilne termicznie. Zatem CD i jej pochodne są potencjalnymi kandydatami na 

nowe leki przeciwmiażdżycowe.  

Wyniki badań drugiego zagadnienia: dynamiki molekuł CD na warstwie grafenowej 

omówione zostały w rozdziale 5-tym. Główną motywacją tych badań było zwiększenie 

rozpuszczalności w wodzie i zmniejszenie cytotoksyczności grafemu, co mogłoby umożliwić 

jego szersze zastosowanie w systemach dostarczania leków i układach nanomedycznych. 

Uzyskane w wyniku symulacji MD układy CD-grafen, których przykłady przedstawiono w 

pracy, analizowano przy pomocy MSD CD w kierunku równoległym i prostopadłym do 

płaszczyzny grafemu (w zależności od stężenia), zależnych od temperatury: współczynników 

dyfuzji translacyjnej CD w kierunku równoległym i prostopadłym do płaszczyzny grafemu, 

indeksu Lindemanna i energii oddziaływań niezwiązanych atomów węgla grafenu i CD, 

profilu gęstości cząsteczek CD w kierunku prostopadłym do płaszczyzny grafemu, średniej 

liczby wiązań wodorowych na cząsteczkę CD, oraz funkcji radialnego rozkładu g(r). 

Powyższe wyniki uzyskane w środowisku wodnym porównane zostały z wybranymi 

wynikami dla środowiska bezwodnego. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno w 
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układach wodnych jak i bezwodnych cząsteczki CD pokrywają powierzchnię grafemu, ale 

nie są na niej zlokalizowane i mogą się stosunkowo łatwo po niej poruszać. Natomiast silnie 

ograniczony jest ich ruch w kierunku prostopadłym do powierzchni. Cienka warstwa 

cząsteczek CD na powierzchni grafemu jest stabilna w środowisku wodnym w szerokim 

zakresie temperatur, zwiększając jego hydrofilowość i biokompatybilność. Może to ułatwić 

zastosowanie grafemu w nanomedycynie. 

W rozdziale 6-tym zawarto wyniki badań miceli fosfolipidowych z udziałem  

-cyklodekstryny. Badania te motywowane były licznymi pracami doświadczalnymi 

dotyczącymi ekstrakcji lipidów z biomembran i miceli. Przy pomocy symulacji MD zbadano 

wpływ CD na tworzenie miceli fosfolipidowych DMPC w środowisku wodnym. Wyniki 

badań symulacji w funkcji temperatury interpretowano analizując średnią liczbę wiązań 

wodorowych cząsteczki CD z wodą i DMPC oraz funkcję g(r) i RMSD. Stwierdzono, że 

kompleks CD-DMPC powstaje przez oddziaływanie hydrofobowej grupy węglowodorowej 

DMPC z hydrofobowym wnętrzem -CD. Jest on stabilny i rozpuszczalny w wodzie. 

Stwierdzono też, że w mieszaninie CD-DMPC w wodzie dominują oddziaływania DMPC-

DMPC, które prowadzą do utworzenia klastra DMPC, do powierzchni którego przyklejają się 

cząsteczki CD, nie wpływając na strukturę klastra.  

Rozdział 7-my zawiera wyniki badań wpływu -cyklodekstryny na biomembranę 

utworzoną z DMPC z i bez domieszki cholesterolu w środowisku wodnym. Zagadnienie 

wpływu CD na błony biologiczne jest bardzo istotne z punktu widzenia jej zastosowań 

terapeutycznych. Wyniki symulacji interpretowano analizując średnią liczbę wiązań 

wodorowych między cząsteczkami CD i CD, wody i DMPC, RMSD dla cząsteczek CD i 

DMPC. Wykazano, że cząsteczki CD nie ekstrahują żadnych cząsteczek z błony ani do niej 

nie przenikają, zwiększają natomiast rozpuszczalność w wodzie cholesterolu nie 

wchodzącego w strukturę błony. Zatem CD może być brana pod uwagę przy projektowaniu 

leków przeciwmiażdżycowych.  

W podsumowaniu, w rozdziale 8-mym Autor omówił wszystkie nowe wyniki badań i 

perspektywy potencjalnych zastosowań medycznych CD. 

Największymi osiągnięciami tej pracy doktorskiej są: 

1. Wykazanie, że CD tworzy z cholesterolem dwa rodzaje stabilnych i 

rozpuszczalnych w wodzie kompleksów i umożliwia przez to wiązanie i 

transport cholesterolu. 
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2. Pokazanie, że cząsteczki CD w środowisku wodnym i bezwodnym tworzą 

na powierzchni grafemu cienką stabilną warstwę, w której mogą się 

poruszać. Przez to grafem staje się bardziej biokompatybilny i hydrofilowy, 

co zwiększa jego potencjalne zastosowania w medycynie. 

3. Pokazanie, że mimo, że pojedyncze cząsteczki CD i DMPC w układach 

wodnych i bezwodnych tworzą stabilny kompleks, to w mieszaninach 

dominują oddziaływania przyciągające cząsteczek DMPC, które tworzą 

klastry pokryte cząsteczkami CD. 

4. Wykazanie, że cząsteczki CD nie wyciągają cholesterolu ani fosfolipidów z 

błony komórkowej. 

Bardzo wysoko oceniam wartość naukową przedstawionej pracy doktorskiej. Autor z 

dużą inwencją logicznie zaplanował cały cykl badań, wybrał właściwe zaawansowane metody 

teoretyczne i układy modelowe, a przedstawione w pracy wizualizacje bardzo ułatwiają 

zrozumienie uzyskanych wyników. W sposób jednoznaczny pokazano, że cząsteczki CD 

tworzą stabilne, rozpuszczalne w wodzie kompleksy z cholesterolem, nie naruszają jednak 

struktury i stabilności błony biologicznej. Dodatkowo pokazano, że CD tworzy stabilne i 

biokompatybilne kompleksy z grafemem. CD może być zatem uwzględniona w 

projektowaniu leków przeciwmiażdżycowych i modyfikacji grafemu, umożliwiającej jego 

zastosowanie w medycynie. Bez wątpienia wyniki uzyskane przez Doktoranta w istotny 

sposób rozszerzają naszą wiedzę w tej dziedzinie.  

Na uznanie zasługuje fakt, że Doktorant jest pierwszym współautorem pięciu prac  

opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokiej randze w tej 

dziedzinie, a część wyników zostanie wkrótce opublikowana.  

Praca doktorska mgr Damiana Makieły zawiera 99 stron, 8 rozdziałów, spis rysunków, 

spis dorobku naukowego Autora oraz obszerną bibliografię zawierającą 97 starannie 

dobranych odnośników literaturowych. Praca napisana jest bardzo starannie i wraz z 

zawartym w pracy szczegółowym przeglądem literatury dotyczącej przedmiotu pracy oraz 

opisem metod symulacji komputerowych świadczy o głębokiej wiedzy Autora i gruntownym 

zrozumieniu omawianych problemów. Praca napisana jest merytorycznie jasno, sposób 

prezentacji wyników (rysunki, tabele) jest jasny, a wnioski są wyraźnie sformułowane. 

Wyniki własne Autora zawarte są w oddzielnych rozdziałach i przedstawione na tle 

aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie.  

Mimo bardzo starannej redakcji Autor nie ustrzegł się kilku drobnych błędów: 
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- str.5, wzór (2): ij i  w przedostatnim i ostatnim członie wzoru oznaczają różne 

wielkości fizyczne, 

- str.10, linia 8 0d góry: zamiast „jej stabilność” powinno być „jego stabilność”, 

- str.21,  linia 14 od góry: zamiast „momentem dipolowym” powinno być „moment 

dipolowy”, 

- str. 26, linia 3 od góry: zamiast „długości światła” powinno być „długości fali 

światła”, 

- na wielu rysunkach są opisy angielskie zamiast polskich, 

- opis Rys. 5.4 i 5.5: koncentracja – czego? 

- opis Rys. 5.7 i 5.8: dyfuzji translacyjnej – czego? 

- opis Rys. 5.10: zamiast „interakcji oddziaływań” powinno być „oddziaływań”. 

- opis Rys. 5.11, 5.12, 7.5, 7.6: jaki jest kierunek osi z? 

Te drobne błędy w żadnym stopniu nie umniejszają mojej bardzo wysokiej oceny tej 

pracy doktorskiej. 

 

Uważam, że przedstawiona praca doktorska mgra Damiana Makieły pt. 

”Oddziaływanie -cyklodekstryny z lipidami i nanostrukturami węglowymi – symulacje 

komputerowe” spełnia warunki określone w ustawie o tytule i stopniach naukowych i wnoszę 

o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

Prof. dr hab. Adam Patkowski 

 

 


