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R E C E N Z J A 

Rozprawy doktorskiej autorstwa mgr Justyny Wójcik 

zatytułowana: Modelowanie numeryczne pochodnych porfiryn pod kątem ich 
zastosowania w terapii fotodynamicznej nowotworów. 

 Praca doktorska mgr Justyny Wójcik została wykonana w Instytucie Fizyki 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem dr hab. Romana Wrzalika. 

Tematyka badawcza pracy doktorskiej to zastosowanie modelowania kwantowo-

chemicznego do wyznaczenia właściwości spektroskopowych UV-Vis wybranych 

modelowych układów cząsteczkowych w kontekście ich zastosowania praktycznego w  

tzw. fotodynamicznej terapii nowotworowej. Mając na uwadze fakt, że choroby 

nowotworowe uznawane są aktualnie za jeden z najpoważniejszych problemów 

społecznych, uważam, że tematyka pracy jest aktualna i ważna. 

 Struktura rozprawy jest klasyczna, zawiera streszczenia, wprowadzenie w 

podjęte zagadnienie badawcze oraz opis wyników badań własnych. We wstępie 
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Autorka pracy zaznajamia czytającego z zagadnieniem terapii fotodynamicznej 

nowotworów, wyjaśniając podstawy fizyczne działania tzw. fotouczulaczy i 

podkreślając zalety tej metody leczenia wynikające z selektywnego działania czy braku 

efektów ubocznych. Ponieważ cząsteczki fotouczulaczy muszą spełniać pewne ściśle 

określone wymagania fizykochemiczne (np. absorpcja światła w ściśle określonym 

przedziale fal, zdolność wzbudzania cząsteczek tlenu do reaktywnego stanu 

singletowego etc.), które można badać stosując obliczenia kwantowo-chemiczne, to 

otwiera się ścieżka wstępnych badań teoretycznych, które skutecznie i relatywnie 

tanim kosztem pozwalają wyselekcjonować związki chemiczne będące potencjalnie 

skutecznymi fotouczulaczami. I taki właśnie cel badawczy obrała Autorka dysertacji, za 

obiekt badań wybierając sobie porfirynę i jej uwodornione pochodne pokazane na 

Rysunku 2 (przy okazji wspomnę, że rysunek ten przedstawia wzory strukturalne, a nie 

struktury geometryczne, jak sugeruje podpis pod rysunkiem). Motyw strukturalny 

porfiryny jest bardzo powszechny w przyrodzie, odgrywa ważną rolę w wielu 

procesach zachodzących w organizmach żywych, zatem wybór do obliczeń modeli 

cząsteczkowych wywodzących się od porfiryny jest bardzo trafny. 

 We wstępie Autorka wyjaśnia również podstawy teoretyczne zastosowanych 

technik obliczeniowych, wyjaśniając podstawy teoretyczne obliczeń TD-DFT oraz 

metod symulacji widm elektronowych uwzględniających wpływ drgań normalnych na 

proces absorpcji (procedura zaimplementowana w pakiet Gaussian 09, VRES), a także 

przybliżając zasady funkcjonowania tzw. modelu ciągłego ośrodka (PCM), 

symulującego wpływ rozpuszczalnika (z pominięciem oddziaływań specyficznych) na 

badany układ cząsteczkowy. Na wyróżnienie zasługuje bardzo skrupulatny opis 

procedury obliczeniowej VRES w rozdziale I.2.2.2 wraz z uzupełnieniem (w Aneksie A) 

o przykładowe pliki wsadowe programu Gaussian.  

 Zasadniczą część rozprawy stanowi Rozdział II, zatytułowany “Rozwinięcie”, w 

którym Autorka dyskutuje wynik badań własnych. W pierwszym kroku przedstawiono 

porównanie widma elektronowego porfiryny i jej dwóch pochodnych, chloryny i 

bakteriochloryny, powstałych w wyniku uwodornienia odpowiednich atomów węgla w 

pozycjach beta pierścienia porfiryny. Analizę porównawczą wykonano w celu 
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sprawdzenia wpływu zmiany struktury elektronowej cząsteczki na położenie i 

intensywność tzw. pasma Q (konkretnie Qx(0,0)), ważnego w kontekście właściwości 

fotouczulających. Z uzyskanych danych wynika, że zmiany w widmie wywołane 

redukcją fragmentów beta porfiryny są korzystne z punktu widzenia fototerapii. 

Zmiany te Autorka wyjaśnia różnicami w przejściach elektronowych między orbitalami 

cząsteczkowymi HOMO-1, HOMO, LUMO i LUMO+1. 

 W kolejnym rozdziale Autorka dokonuje porównania widm wygenerowanych 

metodami obliczeniowymi z widmami eksperymentalnymi. Dla przykładu w przypadku 

porfiryny dokonano porównania widma eksperymentalnego z serią widm 

teoretycznych uzyskanych dla cząsteczki porfiryny jako izolowanej molekuły oraz z 

uwzględnieniem kilku rozpuszczalników, wymieniwszy n-oktan, aceton oraz 

dimetylosulfotlenek, czyli DMSO. Ciekawi mnie, jakie kryterium Autorka pracy przyjęła 

wybierając te właśnie rozpuszczalniki. Czy wzięto w ogóle pod uwagę aspekt 

rozpuszczalności porfiryny w tych rozpuszczalnikach? O ile mi wiadomo, przynajmniej 

w acetonie porfiryna nie jest rozpuszczalna (za Merck index). Podobne pytanie 

miałbym w odniesieniu do prób odtworzenia widm chloryny (kolejny podrozdział). 

Zastanawia mnie też wniosek dotyczący samego dopasowania. Widma 

eksperymentalne uzyskano dla fazy gazowej. Autorka stwierdza, że  teoretyczne 

widmo porfiryny w n-oktanie wykazuje najlepsze dopasowanie do eksperymentu w 

związku z czym dalsza szczegółowa analiza prowadzona jest dla modelu porfiryny w n-

oktanie. Czy Autorka rozważała zastosowanie jawnego numerycznego skalowania 

widma teoretycznego dla modelu izolowanej cząsteczki porfiryny i dopasowania go 

do widma eksperymentalnego zamiast skalowania poprzez obliczenia w polu 

rozpuszczalnika (wszak w tym przypadku to też  tylko numeryka)? 

 Kolejne podrozdziały poświęcono szczegółowej analizie widm teoretycznych 

porfiryny i chloryny w odniesieniu do widm doświadczalnych. Autorka przekonująco 

dowodzi skuteczności procedury VRES. Kluczowym jest też wniosek zgodnie z którym: 

“włączenie do obliczeń wkładu wynikającego z poprawki Herzberga-Tellera, 

uwzględniającej ruch jąder spowodowany drganiami cząsteczki, umożliwia 
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modelowanie widm jakościowo i ilościowo bardzo zbliżonych do widm 

doświadczalnych”. W rozdziałach II.3.2 oraz II.4.2 dyskutowany jest wpływ 

zastosowania modelu uwzględniającego pole rozpuszczalnika w oparciu o obliczenia 

PCM dla n-oktanu, acetonu i DMSO. Również w tym przypadku mam wątpliwości co 

do trafności wyboru rozpuszczalników. Nie jest mi też znane kryterium wyboru tych 

właśnie rozpuszczalników. Natomiast ważne w mojej opinii jest zaobserwowanie 

zależności między stosunkiem intensywności pasm Qx/Qy oraz wartości stałej 

przenikalności elektrycznej uwzględnionych w obliczeniach rozpuszczalników. 

Obserwacja ta zdaje się mieć charakter ogólny i z dużym prawdopodobieństwem 

będzie miała zastosowanie dla szerszego spektrum możliwych ośrodków.  

  W ostatniej części dysertacji Autorka dyskutuje wpływ wystąpienia 

podstawników w pozycji mezo na zmiany w profilu badanych widm teoretycznych. 

Jako modyfikację , zastosowano podstawienie trzema podstawnikami 

hydroksyfenylowymi, zaś w czwartej pozycji różnymi wariantami tego podstawnika. 

Już pobieżna analiza wskazuje na brak istotnego wpływu podstawników na 

właściwości spektroskopowe badanego układu, zatem Autorka przechodzi do innej 

modyfikacji porfiryny, polegającej na fuzji pierścieni fenylowych z pierścieniami 

pirolowymi w strukturze makrocyklicznej tetrahydrophenyloporfiryny. Tego typu 

modyfikacja znacznie skuteczniej modyfikuje właściwości spektralne porfiryny niż 

wcześniej rozpatrywane podstawienie do pozycji mezo. Jednak z uzyskanych danych 

Autorka wnioskuje, że jedynie jedna z tak utworzonych modyfikacji spełnia 

ewentualne kryteria, jakie stawiane są cząsteczkom fotouczulaczy (w pracy jest to 

struktura I). Dysertację wieńczy dwustronicowy rozdział z wnioskami do badań 

własnych, lista 44 odnośników literaturowych oraz wspomniany wcześniej aneks. 

 Bardzo wysoko oceniam przygotowanie edytorskie recenzowanej dysertacji. 

Praktycznie nie doszukałem się poważniejszych błędów edytorskich. Praca została 

napisana poprawną polszczyzną, a ewentualne niedociągnięcia językowe w mojej 

ocenie nie wymagają osobnego komentarza. 
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 Na zakończenie warto wspomnieć, że materiał który wchodzi w zakres 

ocenianej pracy doktorskiej stanowił podstawę trzech publikacji naukowych w których 

Pani mgr Wójcik jest współautorem (dwie prace opublikowane w 2013 roku w  

Spectrochimica Acta A i Physical Chemistry Chemical Physics oraz praca w Journal of 

Chemical Physics opublikowana w 2015 roku).  

 Podsumowując zatem, z przyjemnością stwierdzam, że opiniowana rozprawa 

doktorska jest obrazem dokumentującym wysokie kompetencje jej Autorki w 

dziedzinie modelowania właściwości spektroskopowych układów modelowych o 

potencjalnych zastosowaniach farmakologicznych. Choć Autorka posługiwała się 

metodami teoretycznymi, to uzyskane wyniki konfrontowała bezpośrednio z danymi 

eksperymentalnymi, co w mojej opinii dodatkowo podwyższa wartość naukową pracy. 

Nie mam wątpliwości, że przedłożona do oceny rozprawa w pełni odpowiada 

warunkom określonym w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65 poz. 

595 z późniejszymi zmianami). Dlatego wnioskuję do Wysokiej Rady Instytutu Fizyki 

Uniwersytetu Śląskiego o dopuszczenie mgr Justyny Wójcik do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 


