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Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr Michala Kryjewskiego
pt. ,rSynteza,badania strukturalne i fotochemicznekoniugatdw
z adamantanemtt

Przedlo2ona do recenzji praca zgodnie z

i ftalocyjanin

tyfiilem opisuje syntezq;, wyniki badari

strukturalnych, oraz wlaSciwo$ci spektralne, fotofizyczne i

wybranych

koniugat6w porfirazyn i ftalcyjanin z adamantanem.Praca doktorska
Kryjewskiego zostala wykonana w Katedrze i

mgr Michala

ZalrJadzie Chemii

Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Poznaniu pod

kierunkiem Pani prof. dr hab. Jadwigi Mielcarek zudzialempromotora po

iczego dr hab.

Tomasza GoSliriskiego. Pod wzglgdem formalnym przedstawiona

oceny praca

zredagowanajest w spos6b konwencjonalny. Rozprawg doktorskq stanor,viopracowanie w

jEzyku polskim zawartena lI2 stronach,a wraz z dodanymna koricu

mentem caloSd

liczy 140stron, zawierajqc62 ryciny (nie licz4c26 widm zaprezentowanychsuplemencie),
l l schemat6wi 6 tabel. W rozprawie zawarto r6wnieZ :vqtkazskr6t6w,

ia: w jpzyku

polskimorazw jEzykuangielskim
i tabel,bibli
, orazspisyrycin, schemat6w

fialiczy 142

pozycji.

!

Rozdzial I Wstgp, stanowi eleganckiewprowadzeniew tematykg
przedstawiaw,,pi gulce" historiEterapii fotodynamicznej,wprowadza

doktorskiej,
ika w tematykg

zainteresowaridoktoranta. Ptozdzial ten jest o tyle wuhny, 2e zwykle poz'w
przedstawienie swojego punktu widzenia, a czytelnikowi umoZliwia

Autorowi na
e s l Q z

Autorem . i jego pogl4dami pod wzglpdem tematu zarysowanegow tytule
Rozdzial II Cele pracy zgodnie z jego tytulem przedstawia zwig2le

pracy. Bardzo

podobalo mi sig, 2e Autor opracowanianie tylko przedstawil cele pracy zwy

formulowane

jako zadaniabadawcze, ale r6wnie2 w odniesieniu do literaturowego stanu

i. Wybrane

tLg
ul. Umultowska
6l-614Pozneth
89b,CollegiumChemicum,
tel.+48 6t 829 1593,fax +48 61 829 1555
sikorski@amu.edu.pl
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do realizacji cele szczeg6lowe sformulowane se jasno i obejmuj4 zadania dotyczqce tak
etap6w syntezy jak

i charakterystyki otrzymanych pochodnych ftalfcyjariny

jak

i

porfirazyny, okreSleniewlaSciwosci spektralnych i fotofizycznych otrzymanj,ch pochodnych,
wyznaczenie wydajnoSci

kwantolvych

tworzenia

tlenu

singletolvlgo,

okreslenie

fotostabilnoSci otrzymanych zwiqzk6w oraz zbadanie ich aktywnoSci fltotoksycznej na
kom6rki nowotworowe i bakterie.
W czgSci literaturowej Autor postawil sobie za cel om6wienie aktualneg,ostanu wiedzy w
zakresie koniugat6w porfirazyn i ftalocyjanin z adarrrantanem,oraz ,wJubranychlek6w
stosowanych klinicznie a zawierajqcych ugrupowanie adamantylowe. Aflrtor postanowil
uzupelnii przeglqd wsp6lczesnegostanu wiedzy o dane literaturowe na t,enhatkompleks6w
inkluzyjnych i koniugat6w cyklodekstryn z porfirynoidami a wykorz:y$tywanymi jako
foto sensybilizatori dIa potrzeb terapi i foto dynam icznej.
Rozdzial III CzgSd literaturowa

to solidna porcja wiedzy przedstawfona w bardzo

skondensowaneji eleganckiej formie. Autor w elegancki spos6b wyflelnil wszystkie
wczeSniej postawione sobie cele dotycz4ce przegl4du literatury. W moirn przekonaniu po
drobnych modyfikacjach tekst tego rczdzialu stanowil mo2epodstawq barrllo solidnej pracy
lub nawet kilku prac przeglqdowych. Tekst jest napisany bardzo ladnym jq:zj'kiem, ilustracje
s4 bardzo czytelne a dob6r literatury wskazuje, 2e Autor zna i potrafi kryfycznie dokona6
anahzy literatury przedmiotu. Ponadto, duhe wrailenie robi wyr62nienie na.z\vkomercyjnych
przy stosowanychklinicznie lekacho zastosowaniufotouczulajqcym.
Rozdzial IV Wyniki

i

dyskusja

stanowi podstawow4 czgfi(, pracy i

zawiera w

skondensowanej formie bardzo duzy material badawczy wruz z jego lirltyczn4 analizq.
Uznanie recenzentawzbudza szeroki zakres badaripod wzglqdem iloSci badapych zwiqzk6w,
ale przede wszystkim iloSi stosowanych technik badawczych, oraz ich wl{Sciury dob6r w
odniesieniu do postawionych sobie cel6w. Na uznanie zasluguje prer:lzja i elegancja
wykonania eksperyment6w.Przedstawionewyniki i dyskusja to bogaty matgrial obejmuj4cy
syntezqi charakterystykq:
-

ftalocyjanin

posiadaj4cych ugrupowanie 2-(l-adamarrtylo)etoksylo'vye w

pozycji

nieperyferyjnej,
-

ftalocyjanin

'posiadaj4cych

ugrupowanie

1-adamantylosulfanylo'w$ w

pozycji

ni eperyferyj nej wr az z badaniami foto chemiczny m|
- porfnazyny posiadaj4cej ugrupowanie 2-(l-adamarftyl)-5-fenylo-111-pirQlilorve
wraz z
badaniamifotochemiczrrymii biologicznymi.
Rozdzial V Wnioski

przedstawia najwahniejsze zdaniem Autora

c,si]qgniqcia pracy

doktorskiej, ujgte w 12 punktach. IJwaLam,2e najwahniejszeosi4gnigciapraoy to m.in. $l \
slrona2z 4

opracowanie
metodysyntezyzwi47k6w4, 6, 7,10, 11, 14,22 wedlugnurn{racjizawartejw
pracy. Identyfikacja pasm Soreta i pasm a (z maksimum dla wszy$tkictr badanych
ftalocyjanini porf,trazynw przedziale600-800nm), co pozwalarozpatrywli te zrrui42ftl,
j4Lo
potencjalnefotosensybilizatory
w terapii fbtodynamicznej.Zbadanieprocesfufotodegradacji
porfnazyny 22. OkresleniewydajnoScikwantowej tworzenia tlenu sinE[letorvego
przez
zwiqzek 14 (0,49 w DMF i DMSO) i zwiryek t0 (0,32 w DMF i Q,zs w DMSO).
Stwierdzenie,2e porfrazyna 22 ulegadw6m procesomredukcyjnymorw. {w6rn procesom
oksydacyjnym oraz identyfikacja tych proces6w, jako przemian jeclnpelektronowych.
Stwierdzenie,
2eprocesyredokswykazujEodwracalnoSd
elektrochemiczn4
i s4kontrolowane
przez dyfuzjq. Stwierdzenie,2e porfirazyna22 po enkapsulacjiw liposoniy nie wykazuje
fototoksycznoSci
w ramachprzeprowadzonych
badari.Udowodnienie,Le:ftalocyjanina14
wykazujeaktywnoSifotodynamiczqwzglEdem
linii kom6rkowejCEM i I{gLa na poziomie
I C s o : 2 1p M .
RozdzialVI Czg5ddoSwiadczalnazgodniez tytulem rozdzialuzawierasrz$zeg(rlowe
opisy
czg(ci doSwiadczalnej
pracy tak stosowanychprzyrzqdow,technik eksperfmentalnychdo
opisuprzeprowadzonych
syntez.Przedstawione
opisyilustruj4du2ynakladpt'acypoSwigcony
synteziebadanych zwiqzklw oraz ich identyfi kacji.

Nastgpnerozdzialyto streszczenie
w jEzykupolskim(VID, streszczenie
w.jg[yku angielskim
(VIII),

oraz spisy rycin, schemat6w i tabel (IX), i bibliografia (X) pr: czyn1.nastEpuje

suplementjako rozdzialXI.
Praca napisana jest bardzo dobrym jEzykiem, zawiera wiele oryginalnfch i waznych
wynik6w, z kt6ryph w recenzji wymienilem tylko najwuZniejsze.Praca zarwlerabardzo malq
liczbE usterek i uchybieri, do kt6rych zaliczylbym m.in. usterki edltorskie rnyinien.ionenizej,
Str. 38. Rozdzial zaczynasiq od tzw. tel<stuwiszqcego.

- takjak jest
Str.68.Na Ryc. 54. Jest,,widmoabsorbancji"
powinnobyd ,,widmoabsorpQji"
to w podpisie'do
w/w rysunku.To samona stronie69
Podsumowuj4c, uwazam, 2e przedstawiona mi do recenzji praca doktors$a mgr Michala
Kryjewskiego pt.,,,Synteza,badania strukturalnei fotochemicznekoniugatpw porfirazyn i
ftalocyjanin z adamantanem" spelnia ustawowe i zv,ryczajowe wymagarlia o.keSlone w
ustawie z 14 marca 2003 o stopniachnaukowych i tyule naukowym oraz st,ofniachi tytule w
zakresiesztuki(Dz.U. 2003nr 65 poz.595 zp62niejszymizmianami).
Skladamwniosek,o dopuszczeniemgr Michala Kryjewskiego do dalszyche{ap6lvprzewodu

doktorskiego.

ue
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Ponadtostawiamwniosek o wyr6Znieniew/w pracy, ze wzglgdu na

i poziom

naukowy. Zadaniabadawczewybraneprzez Autora do realizacji sq

w

kontekdcie przeglqdu wsp6lczesnej literatury dotycz4cej terapii

icznej a

zaproponowane i wybrane metody badawcze adekwatne do tychZe zadafi.

wyniki

pokazujq2e Autor zrealizowalpostawionesobiecele.Pracazawieraduzyi

material

w tym, du?q liczbg badanych zwiqzk6w, szeroki zakres prze

badan z

zastosowaniem urozmaiconych technik pomiarowych, a przede

bardzo

interesuj4c4 i warto6ciow4 dyskusjg uzyskanych wynik6w. Pracg

bardzo

interesujqcq
i wartoSciowqa za najwaimiejsze
osi4gnigciapracyuwa2amte

lone przy

juz

omawianiu rozdzialu V Wnioski. PodkeSli6 nale?y, Ze czESi
opublikowana w czasopiSmie Inor. Chem. Commun. (IF:2.016). Stanowi to nr
niezalelne potwierdzenie wagi wybranej tematyki, jakoSci badan i

prowadzonychprzez doktoranta.Jestempewien, 2e nastgpnepracez

4tpliwie

kusji wynik6w
Pana mgr

Michala Kryjewskiego sq tylko kwestiq czasu. W mojej opinii
a

wyrozruerue.
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