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RECENZJA
rozprawy na stopie doktora mgr Katarzyny Jakimiuk zatytutowanej,,Charakterystyka
nadziemnych wybranych gatunkÓw
fitochemiczna oraz ocend aktywnościbiologicznej części
z rodzaju Scleranthl)sL.,,,Praca wykonanazostaław ZaktadzieFarmakognozjiWydziatu
Farmaceutycznegoz oddziałem Medycyny LaboratoryjnejUniwersytetu Medycznego
pod kierunkiemdra hab.MichataTomczyka.
w Biatymstoku,
Wedtug raportÓw State of the Wor|d,sPlantspubIikowanychprzezRoyal Botanical
jest okoto 2000 nowych
Garden Kew wynika,iżkażdegoroku na świecieidentyfikowanych
gatunkÓwrośIin.
jednak
pod względemprzynależności
Sq one klasyfikowane
systematycznej,
jak i potencjalne
ich składfitochemiczny,
wtaściwości
bio|ogiczne
nie sa poznane.Doktadnie
zap|anowane
komp!eksowe
badanianadgatunkami
stabopoznanymipozwalajq
bardzoczęsto
na izolacjęnieznanychdotqdzwiqzkÓw,nowychstrukturo dużympotencjaleleczniczym,ale
teżjednocześnie
pozwalajacym
okazaćsię mogqistotnymmarkeremchemotaksonomicznym,
przyna|ezności
gatunkÓw
na okreś|enie
w obręblerodzajuczy nawetrodziny.
W swoich badaniachPani mgr KatarzynaJakimiukzainteresowata
się rodzajem
(rodzina
czerwiec ScleranthusL.
Caryophy|laceae).
SzczegÓ|nquwagęDoktorantkazwrÓcita
na dwa gatunki Scleranthusperennis (czerwiectrwały)oraz Scleranthusannuus (czerwiec
roczny), ktÓre to nie zostały dotychczas szczegÓłowozbadane ani pod względem
jak i pod kqtem ich potencjalnejaktywności
fitochemicznym,
biologicznej.Dlategoteż za
nadrzędnyce| pracyAutorkapostawitasobie przeprowadzenie
szczegÓtowejcharakterystyki
sktaduchemicznegonadziemnychczęści
obu gatunkÓw,Wrazz ocenqWybranychaktywności
biologicznych.
W sktad recenzowanejpracy doktorskiej wchodzi pięć publikacji,W' ktÓrych
Doktorantka jest plerwszym autorem
trzy prace oryginalne, opublikowane
w specjatistycznych
czasoplsmach
z listyJCR,oraz dwa artykutyo charakterzeprzegtqdowym.
SumarycznylF (ISIJournatCitationReports)cyk|ujest rÓwny 24.30, zaśpunktacjaMN|SW
pozycje:
wynosi660.Sq to następujqce

from
L) JakimiukK, StrawaJW, GranicaS, TomczykM. New flavoneC-glycosides
Scleranthusperennisand their anti-collagenaseactivity.Molecules,2O2L,f6, 563L
= 4.4L2;ME|N= L4Opkt.)
(1F2020
2) JakimiukK, Strawa JW, Granica S, LocatelliM, TartagliaA, Tomczyk M.
Determination
of flavonoidsin selectedScleranthus
speciesandtheiranti-collagenase
=4.4L2;MEiN = 140)
and antioxidantpotential.Molecules,2O22,
27,20L5, L7 (1F2020
3) Jakimiuk K, Suat S, Milewski R, Supuran CT, SohretogluD, Tomczyk M.
Flavonoidsas tyrosinaseinhibitorsin in silicoand in vitro models:basicframeworkof
SAR usinga statisticalmodelingapproach.Journolof Enzymelnhibitionand Medicinal
= 5.051;MEIN= 140 pk)
427-436(1F2020
Chemistry,2022,37,
4) JakimiukK, Gesek J, AtanasovAG, TomczykM. Flavonoidsas inhibitorsof
human neutrophil elastase.Journal of Enzyme lnhibition and Medicinal Chemistry
2O2L,36,1016-1028(lFf020= 5.051;ME|N= L40 pkt)
5) Jakimiuk K, Wink M, Tomczyk M. Flavonoidsof the Caryophyllaceae.
PhytochemistryReviews,2022,2L,L79-218(lF202O= 5.374;MEiN = 100 pkt).
Pracadoktorskama uktadtypowydla tego rodzajuopracowa . Rozprawaprzygotowana
jest starannie,napisanajest precyzyjnym,przystępnymjęzykiem.Wszystkorazem stanowi
spÓjnacałość.
Po przedstawieniupublikacjibędqcychpodstawq rozprawy doktorskiej(Rozdział1|,
Doktorantkaprzechodzido wstępu,ktÓry ma być wprowadzeniemi przeglqdemliteratury
dotyczqcejtematupracy(Rozdział
wyjaśnienia
2).W tym miejscubrakujeniecodokładnego
d|aczegoten rodzaj wydat się szczegÓlnieinteresujacy?D|aczegoana|iza akurat tych
wybranychgatunkÓw czerwca,,stonowiistotny wktad w określenie
chemotaksonomiiroślinz
rodzajuScleranthusoraz rodzinybotanicznejCaryophyllaceae,,?
Co pozwolitoprzypuszczać,iŻ
wtaśniete wybrane roślinY,,ffio7Qokazać się być cennymi roślinnymi
surowcami leczniczym
do dolszych badari nad potencjalnym wykorzystaniem w fitoteropii joko bogatych źrÓdeł
potqcze flawonoidowych,,?
zwiqzkÓw o charakterzepolifenolowym w szczegolności
W kolejnymrozdzia|emgrJakimiukjasnoi szczegÓłowo
zarysowujece|pracy.Brakujetutaj
jednak uzasadnieniapodjętejtematyki badawczej- jak zasugerowanoW samym tytule
Rozdziatu
3.
jest Rozdziat.4, stanowiqcyomÓwienie
Najobszerniejszy,
a zarazem najważniejszy
materiatÓw i metod badawczych,przedstawienieotrzymanychwynikÓw bada Wraz
z podsumowaniemi dyskusjq.Pracęzwie czajednostronicowy
Rozdziat5 ,,osiqglięlewynlki
i wnioski,,.Catośćprzedstawionejdysertacj!poparta jest bibliografiqliczqcq48 pozycji.
jest dobraneodpowiednio,W przeważajqcej
Piśmiennictwo
części
sq to pozyc.iepochodzqce
pubtikowanaW znanych,
z ostatnichlat. Jest to gtÓwnie literaturafachowa,ang|ojęzYczna,
Iiczqcych się czasopismach. Do pracy dotqczono streszczen!aW języku polskim
(Rozdziat
i angielskim
7 i 8).

Mgr Katarzyna Jaklmiuk dotqczytakopie wszystkich artykutÓw oraz oświadczenia
wspÓtautorÓw.Doktorantkaprzedstawita
takżekrÓtko swÓj dorobeknaukowy,co pozwala
zapoznaćsię z Jej sy|wetkqmtodego,ale doświadczonego
badacza.ZwrÓcićuwagęnależy,iż
punktÓw.
|F=44,286
całkowitydorobekmgr Jakimiukto dziesięćpublikacjlo sumarycznym
ReaIizowałaona kilka projektÓw badawczychfinasowanychz subwencji UM (jedno
kierownictwooraztrzywykonawstwa).
odbyłatakżetrzy bardzowartościowe
stażenaukowe.
pub|ikacji
Po przeanaIizowaniu
dotqczonych
orazprzeczytaniu
opracowaniastwierdzam,iŻ
postawioneprzedsobqcete.W ramachzap|anowanych
mgr KatarzYnaJakimiukzrealizowata
bada przeprowadzita:
- petnqcharakterystykę
wraz z ana|izqi|ościowq
zwiqzkÓwf|awonoidowychw ekstraktach
oraz frakcjachobu gatunkÓwS. perennlsi S. onnuus,bazujqcna opracowanejprzezsiebie
nowejmetodzieanalitycznejLC-MS,
- wyizolowałaW postaci czystej dziewięć zwiqzkÓw, podajqc jednocześniepetnq
charakterystykę
ich struktur.W tym miejscupodkreś|ić
należy,iżczteryz nichtj. sklerantozyd
A, B, c, D, zostaĘ zidentyfikowanei opisane po raz pierwszy.Pozostałewyizo|owane
substancjestanowićmogqistotnywskaźnik
chemofenetyczny
categorodzajuScleranthus,
- dla ekstraktÓw'i frakcji przeprowadzitaocenę dziatania hamujacegoaktywność
potencjatantyoksydacyjny
kolagenazYoraz okreś|ita
z zastosowaniemtestÓw DPPH,ABTS,
FRAP,CUPRAC,
- dla czterdziestu
przez
czterechpołqczeflawonoidowych,
w tym czterechwyizo|owanych
siebie, przeprowadzitabardzo doktadne badania aktywnościinhibicyjnej przeciwko
tyrozynaziegrzybowejWrazz kinetykqreakcji,skupiajqcsiejednocześnie
na anaIizieza|eżności
(sAR) W modelu in silico. Ponadto Doktorantkazastosowatamodel
budowa.aktywność
pozwolitoJej po raz pierwszyokreś!ić
Tak kompleksowepodejście
statystyczny.
cechystruktur
grup
flawonoidowych,ktÓre utatwlajqhamowanietyrozynazyjak na przyktad:obecność
hydroksylowych
w pozycjic3 i C7,wykazujqcprzY
tym,iz ichglikozylacja,
mety|acja
iacetylacja
powoduje zmniejszenieaktywności.obserwacje te sq bardzo ważne i pozwalajq na
ukierunkowaneposzukiwaniezwiqzkÓwaktywnych,czy to w świecieroślin,
czy teżpoprzez
odpowiedniop|anowanesyntezy.Dodatkowoprzeprowadzone
badaniakinetycznezwiqzkÓw
po raz pierwszfniekompetencyjnego
o najsi|niejszej
aktywności
doprowadzitydo określenia
typu inhibicjidwÓch rzadkichw śwlec|e
roślinnym
f|awonoidÓw,
izookaniny
i robinetyny.
W toku prowadzonychprzez siebie bada Doktorantkawykorzystała:zer.egtechnik
chromatograficznych,
spektralnych
czyspektrofotometrycznych
takichjak np. chromatografia
cieczowapotqczonaze spektrometriqmas, preparatywnawysokosprawnachromatografia
cieczowa(LC-DAD),
tR,spektroskopia
magnetycznego
rezonansujqdrowego1D NMR: ].H,13c
oraz 2D NMR: COSY,HMBc, HsQc. świadczyto o wszechstronności
Doktorantkii dobrej
znajomoścl
tematykioraz o obyciui doświadczeniu
W pracylaboratoryjnej.

CykI prac składajqcych
się na ocenianqrozprawędomykajqdwie prace przeglqdowe,
w ktÓrych Autorka dyskutujedotychczasowebadaniadotyczqcewykorzystaniazwiqzkÓw
jako inhibitorÓwludzkieje|astazyneutrofilowej(Journalof Enzymelnhibition
flawonoidowych
and Medicinal Chemistry 2o2L) oraz omawia zwiqzki flawonoidowe scharakteryzowane
w gatunkachroślinz rodzinyCaryophyllaceae(Phytochemistry
Reviewsfo22|.
W pracach wchodzqcychw składrecenzowanegocyklu Doktorantkajest wiodqcym
wykonawcq.Każdorazowobrata udziat We wspÓtpracowaniukoncepcji i planu pracy,
zaangazowana
byta w każdyz etapÓw eksperymentÓw,samodzle|niewykonaławiększość
badari.
W trakcie doktadnejanaIizypracy dopatrzećsię można pewnych nieścistości
np.
nakreślajqc
cel pracy Autorka pisze ,,Celemnaukowympracy doktorskiejbyta szczegÓtowa
charakterystyka sktadu chemicznego nadziemnych częściwybranych gatunkÓw z rodzaju
czerwiecScleranthusL., w tym S. perenn,sl s. annuus,,- kiedy to ty|kote dwa gatunki były
badane.W trakcie lekturypojawiasię kilka niezrozumiatych
sformutowa jak np. ,,Dzięki
wielokierunkowymbodaniomnad sktodemchemicznymopisywanychroślin,ocenazawartości
zwiqzkÓwflawonoidowychzostaławykonanametodq HPLł,.
W przygotowanym
opracowaniuDoktorantkabardzodużouwagipoświęcita
na opisanie
izolacjiorazcharakterystyki
strukturdziewięciuzwiqzkÓwC-glikozydÓwflawonoidowych,
co
możnabytopominqć,edvżprzedstawiono
pracach.Nigdzie
to doktadniew opublikowanych
natomiastnie zna|azłaminformacjina temat czystości
tych zwiqzkÓw,co jest niezwyk|e
istotne,gdyżprzekazanezostatyone do daIszychbadari majqcychna celu określenie
ich
aktywności
biologicznych.
Bez wqtpieniajednak podkreś|ić
na|ezy,iz Doktorantkajest
potifeno|i.
specjalista
w zakresieidentyfikacji
Świadczyo tym sposÓb prowadzonych
analiz
struktur.Poza izo|owanymidziewięciomazwiqzkami,stosujqctechniki Lc-Ms, w ramach
poszukiwaniamarkerÓw chmotaksonomicznych,
opisałatakżedwadzieścia
cztery zwiqzki
pochodnych
o charakterze
flawonoidowych
oraz kwasÓwfenolowych.
Podsumowujqcstwierdzam,że ceIe pracyzostatyzrea|izowane,
a osiqgn|ęteoryginalne
wynikimajacharakterpoznawczyi stanowiqistotnywkładw rozwÓjdziedziny.Przedstawiony
do oceny cyk| prac jest spÓjny, badania wtasne Doktorantka.zaplanowatadobrze
i konsekwentniezrealizowata.Wysokq wartośćwykonanych badari obrazujq artykuty
opublikowane
W renomowanych
czasopismach
o wysokimwspÓłczynniku
oddziatywania.

Wnioski koricowe
Podsumowujqc,
stwierdzam,żerozprawadoktorskapani mgr KatarzYna
Jakimiukspełnia
wymogi formalne i merytoryczneokreśloneW ustawie o stopniachnaukowychi tytule
naukowym.W zwiqzkuz powyższymzwracam się do Senatu UniwersytetuMedycznego

Doktorantkido dalszychetapÓw
w Biatymstoku
o przyjęcieniniejszejrozprawyi dopuszczenie
w postępowaniu
o nadaniestopniadoktoraw dzledzinienaukmedycĄychi nauko zdrowiu
w dyscyp|inie
naukifarmaceutyczne.
Jednocześnie,
ze względuna wysokqwartość
uzyskanych
wynikÓwWnoszęo wyrÓżnienierozprawydoktorskiejstosownqnagrodq.

trenOwxm
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