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RECENZJA 

Rozprawy doktorskiej mgr Darii Lipowskiej-Kur 

pt.: “Degradowalne nanocząstki polimerowe jako nośniki substancji 

terapeutycznych” 

 

Rozprawa doktorska Pani mgr Darii Lipowskiej-Kur obejmuje zagadnienia 

związane z syntezą termoczułych polimerów oraz wytwarzaniem z nich 

mezoglobularnych układów, które mogą pełnić funkcję nośników substancji 

aktywnych.  Zasadniczym celem pracy było otrzymanie takich nanocząstek 

polimerowych, które przenoszą modelową substancję terapeutyczną 

(doksorubicynę) i są zdolne do degradacji oraz uwolnienia leku w zadanych 

warunkach pożądanych w terapii. Tematyka ta, związana z aplikacją polimerów 

termoczułych i tworzonych przez nie układów makromolekularnych, jest od lat z 

sukcesem rozwijana w zespole profesora Andrzeja Dworaka. Jest ona 

szczególnie istotna nie tylko ze względu na rosnące zapotrzebowanie na 

„inteligentne” układy polimerowe w zastosowaniach biomedycznych, ale także 

z uwagi na istotny aspekt poznawczy związany z oddziaływaniami 

międzycząsteczkowymi, które mogą być inteligentnie wykorzystywane do 

prostego otrzymywania złożonych strukturalnie materiałów funkcjonalnych.  

Przedstawiona do recenzji rozprawa jest spójna tematycznie, napisana w 

klasycznym układzie z podziałem na część literaturową i eksperymentalną, a 

całość poprzedzona jest krótkim wstępem oraz klarownym przedstawieniem 

celów pracy z wyszczególnieniem kroków zmierzających do osiągnięcia tych 

celów.  
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Część literaturowa obejmuje zasadnicze cztery rozdziały opisujące odpowiednio: 

polimery termoczułe, polimery i kopolimery metakrylanu 2-aminoetylu, podstawy procesów 

chemicznych określanych mianem „click” oraz omówienie nośników substancji terapeutycznych 

ze szczególnym uwzględnieniem nośników polimerowych, w tym nośników doksorubicyny. Ta 

część pracy doktorskiej generalnie dobrze przygotowuje czytelnika do zaznajomienia się z 

osiągnięciami opisanymi w części eksperymentalnej, choć brak trochę systematycznego 

przedstawienia wymagań biologicznych stawianych takim nośnikom (np. pożądany rozmiar 

nośnika,  optymalny czas uwalniania substancji aktywnej, celowane dostarczanie) – ułatwiłoby 

to ocenę osiągniętych parametrów nanonośników polimerowych w kontekście tych wymagań. 

Mimo wszystko, ta część pracy jest dość obszerna oraz odnosi się do ponad 250 cytowanych 

publikacji, co jest dobry przeglądem literaturowym w tym zakresie tematycznym. Udało mi się 

zauważyć stosunkową niewielką liczbę błędów językowych/rzeczowych, co  świadczy o dobrym 

poziomie edycyjnym pracy. Mam tylko drobne zastrzeżenia:  

- str.18, różne modyfikacje ATRP umożliwiają prowadzenie polimeryzacji przy dostępie tlenu, 

dlatego sformułowanie z trzeciego paragrafu na tej stronie powinno być skorygowane;  

- str. 36, teranostyka odnosi się do łączenia funkcji diagnostycznych i terapeutycznych układów, 

w tym polimerowych, wykorzystywanych w medycynie, ale nie spotkałem się z określeniem np. 

nośników polimerowych o tych funkcjach „teranostykami”; 

- mam też wątpliwości co do rozróżnienia procesów ATRP oraz SET-LRP, które wydają się różnić 

przede wszystkim zaproponowanym mechanizmem przebiegu reakcji, a nie składem mieszanin 

polimeryzacyjnych (w sposób istotny), czy warunkami prowadzenia tych procesów. Liczę na 

dyskusję w tym zakresie podczas publicznej obrony.    

Część eksperymentalna pracy jest napisana bardzo systematycznie rozpoczynając od 

zaplanowania i syntezy odpowiednich (ko)polimerów, charakterystyki fizykochemicznej, przez 

ich modyfikacje polegające na przyłączeniu odpowiednich grup funkcyjnych oraz modelowej 

substancji aktywnej (doksorubicyny), a na otrzymywaniu polimerowych nanonośników oraz  

kontrolowanym uwalnianiu doksorubicyny kończąc. Na podkreślenie zasługuje bardzo staranna 

charakterystyka fizykochemiczna stosowanych polimerów oraz otrzymywanych układów 

polimerowych przy zastosowaniu całego spektrum metod spektroskopowych, 



wysokorozdzielczych metod mikroskopowych, chromatografii oraz metod wykorzystujących 

rozpraszaniem światła. Stanowi to o rzetelności warsztatu badawczego zarówno doktorantki, 

jaki i zespołu, w którym wykonywała swoje badania.  

Doktorantka otrzymała kopolimery termoczułe na bazie metakrylanów zawierających 

grupy boczne złożone z glikolu dietylowego i oligoetylenowego oraz metakrylanu 2-aminoetylu, 

który wprowadza aminowe grupy funkcyjne, które był poddawane dalszym modyfikacjom. 

Przestudiowała i przedyskutowała wpływ zmian w składzie kopolimerów na uzyskiwane wartości 

dolnej krytycznej temperatury rozpuszczalności (ang. LCST).  Poprzez bardzo efektywne reakcje 

typu „click” pomiędzy grupami azydkowymi oraz alkinylowymi udało jej się wytworzyć nie tylko 

koniugaty polimerowe z doksorubicyną, ale także polimery zdolne do sieciowania tworzonych 

przez nie mieszanych mezoglobul. Dzięki odpowiedniej modyfikacji polimerów oraz 

usieciowaniu mezoglobul z udziałem katalitycznych ilości jonów miedzi, udało się uzyskać 

polimerowe nanonośniki z wykorzystaniem termoczułości otrzymanych polimerów, które po 

obniżeniu temperatury do pokojowej nie ulegały samorzutnej dezintegracji. W ten sposób 

doktorantka osiągnęła jeden z celów pracy jakim było uzyskanie stabilizowanych nanocząstek 

polimerowych w warunkach poniżej LCST charakterystycznych dla tworzących je polimerów. 

Poprzez zastosowanie w procesie tworzenia mezoglobul odpowiednich konjugatów z 

doksorubicyną, doktorantka była w stanie także umieścić w polimerowych nośnikach 

kowalencyjnie związaną doksorubicynę. W dalszej części pracy badawczej wykazała one, że 

zamknięta w polimerowym nośniku doksorubicyna może być w kontrolowanych warunkach, w 

obecności odpowiedniego enzymu uwalniania, dzięki dezintegracji polimerowego nośnika oraz 

odczepianiu tej substancji aktywnej od polimerowego konjugatu.  

Wyniki badań przedstawione zostały w sposób systematyczny z równoczesną wnikliwą 

dyskusją wypływającą z przedstawianych kolejno wyników eksperymentalnych np. optymalizacji 

składu polimerów, czy też metody wytwarzania mezoglobul (szybkie oraz powolne ogrzewanie), 

która doprowadziła do zmniejszenia zarówno rozmiarów, jak i rozrzutu rozmiarów pierwotnie 

uzyskiwanych asocjatów. Umiejętny dobór metod badawczych do charakterystyki nowych 

materiałów polimerowych oraz poprawne wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników 

świadczy o dojrzałości naukowej doktorantki. Ponadto, język rozprawy zarówno pod względem 



merytorycznym, jak i gramatycznym oraz stylistycznym jest dobry. Błędy literowe i inne błędy 

edycyjne są raczej nieliczne, co świadczy również o dużej dbałości w przygotowaniu całej 

rozprawy.  

Poza wysoką oceną wartościowych wyników badawczych przedstawionych w pracy 

doktorskiej, z racji mojej roli recenzenta, musze odnieść się do pewnych wątpliwości i uwag 

polemicznych w tym zakresie: 

- jak otrzymywane rozmiary nanocząstek jako nośników doksorubicyny mają się do pożądanych, 

z punktu widzenia biologicznego rozmiarów w celu maksymalizacji ich pochłaniania przez 

komórki nowotworowe? Czy jakieś badania były robione w tym zakresie? 

- czy uzyskiwany czas uwalniania doksorubicyny jest odpowiedni dla zastosowań nośników? Jeśli 

nie, to jak można byłoby go zmodyfikować. 

  

W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa stanowi bardzo interesujący wkład w 

badania nad (ko)polimerami termoczułymi oraz tworzonymi w wyniku ich agregacji i sieciowania 

nowych nanonośnikami substancji aktywnych. Pani mgr Daria Lipowska-Kur wykazała się 

bezsprzecznie umiejętnością prowadzenia pracy badawczej na dobrym poziomie, właściwego 

doboru technik badawczych i wyciągania rzetelnych wniosków na podstawie uzyskanych 

wyników badań. Oceniając pozytywnie recenzowaną pracę stwierdzam, że spełnia ona wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę, zatem do Wysokiej Rady Centrum Materiałów 

Polimerowych i Węglowych PAN o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie mgr Darii Lipowskiej-Kur 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
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