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llsssnzja dorobku naukowego dokonana w ramach postgpowania habilitacyjnego
dr. Lukasza Urama w dziedzinie nauk Scislych i prryrodniczych w dyscyplinie nauki
biologiczne

Niniejsza ocena dorobku naukowego dr. Lukasza Urama zostala przygotowana
na podstawie wymienionych poniZej material6w nadeslanych przez Parra prof. dr.

hab.

Andrzeja Kozika, Przewodnicz4cego Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu
Jagielloriskiego

w

Krakowie reprezentuj4cego jednostkg prowadz4cej postqpowanie

habilitacyjne.

Lista dokument6w:

l. Pismo przewodnie Przewodnicz4cego Rady Dyscypliny Nauki

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

棚

RCCON 000349327 NIP 777 00‑02062

biologiczne
powolaniu
w celu
komisji
Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie informuj4ce o
przeprowadzenia postgpowania habilitaclnego dr. tr-ukasza Urama.
Wniosek dr. Lukasza Urama o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.
Dane wnioskodawcy.

Autoreferat.
Kopie prac wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego.
O6wiadczenia wsp6lautor6w dotycz4ce prac wchodz4cych w sklad osiqgnigcia
naukowego.
Informacja o osi4gnigciach naukowych, o kt6rych mowa w artykule 219 ustgp I punkt
2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce.
Kopia dyplomu doktora.

po2nanロ

Uwagi og6lne
Pan

tr

ukasz Uram jest absolwentem Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersletu

Jagielloriskiego (UJ) w Krakowie, na kt6r].rn w pierwszej dekadzie

w

magisterskie

zakresie biologii (specjalnoSi neurobiologia).

XXI wieku odbyl studia

W roku 2008 obronil

praca

zatltulowan4: ,,lllplyw c4ynnikdw neuroprotekcyinych na ekspresjg bialka S-100p wformacji
hipokampa u szczurdw" i uzyskal dyplom magistra biologii (promotorem pracy byl Pan prof.

dr hab. Krzysztof Janeczko). Zaraz po uzyskaniu t1'tulu zawodowego, Lukasz Uram zostal

w

doktorantern

Zakladzie Neuroanatomii na Wydziale Biologii

i

Nauk

o Zieni

UJ.

Przez kolejne czlery lata zajmowal siE badaniami dotycz4cymi wplywu lek6w
immunosupresyjnych na rozw6j m6zgu. Prowadzil je pod kierunkiem Pani prof. dr hab.
Ztzanny Setkowicz-Janeczko. W 2012 roku obronil rozprawg zatltulowanq ,fodatnoii na
napady drgav'ko$'e u szczura po podaniu Wbrunych lekdw immunosupresyinych. Rola
skladnikdw formuly famaceutycznef' i uzyskal stopieri doktora nauk biologicznych w
dyscyplinie biologii. W t).rn samym roku podj4l praca na stanowisku adiunkta w Katedrze
Kosmetologii Wy2szej Szkoty Informatyki i Zarz4dzaria z siedzibqw Rzeszowie. W kolejnym,

to jest 2013 roku, dr tr-ukasz Uram zostal zatrudniony na stanowisku profesora uczelni

w Katedrze Chemii Nieorganicznej

i

Analitycznq

ta

Wydziale Chemiczrym Politechniki

Rzeszowskiej im. lgnacego Lukasiewicza. W Katedrze tej pracuje do dzisiaj.
Nadeslana dokumentacja wniosku jest kompletna, tak wigc spelnione zostaly wszystkie

wymogi formalne niezbgdne do ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego.

Ocena osiqgniecia naukowego
Osi4gnigcie naukowe bgd4ce podstaw4 zloZotego wniosku o nadanie stopnia doktora

habilitowanego zatl.tulowane zostalo ,,Optymalizacja wlaiciwoici biologicsnych
dendrymerdw poliamidoaminotltch generacji trzeciej (PAMAM G3) w celu otr4ymania
wydajnego

i

ukierunkowanego noinika dla stosowanych

i

perspekQwicznych lehdw

przeciwno$'oth'orowych". Osi4gnigcie to stanowi cykl dziesigciu artykul6w, opublikowanych

w dobrych
wynosz4cym

czasopismach naukowych
36

o

sumarycznym wsp6lczynniku oddzialy'wania (lF)

,649. Dla poszczeg6lnych artykul6w IF przyj muj e wartodci w zakresie od 2,734

do 4,556. Pierwszy z artykul6w ukazal sig w 2013 a ostatni w 2020 roku. Wklad dr. tr-ukasza
Urama w powstanie zdecydowanej wigkszoSci publikacji jest znacz4cy. W przypadku oSmiu,

jest on r6wnoczeSnie pierwszym autorem

i

autorem do korespondencji. Jedynie

w dw6ch

pracach udzial dr. Lukasza Uramajest mniej znacz4cy, chod nadal istotny. Wszystkie artykuly

2

wchodzEce

w sklad ocenianego

osi4gnigcia naukowego stanowi4 zwart4, logiczn4 caloSi,

ciekawie charakteryzuj4cq rozw6j naukowy Habilitanta.

W

ostatniej dekadzie jego zainteresowania koncentrowaly sig wok6l szerokiego

spektrum zagadnieri dotycz4cych dendrymer6w

o regulamej rozga\gziotej

-

zloilonych zwi4zk6w organicznych

budowie. Dendrymery otrzymywane sE poprzez sekwencyjne

przyl4czafie zwykle dw6ch r62nych wielofunkcyjnych monomer6w. W pierwszym etapie
syntezy wyj6ciowy zwiqzek posiadaj4cy trzy lub wigcej jednakowych grup funkcyjnych
(nazwijmy je GF-A) poddaje sig reakcji z innym zwi4zkiem posiadaj4cym dwie lub wigcej grup

funkct'nych (GF-B), kt6re maj4 zdolno6i szybkiego i wydajnego reagowania z GF-A, dziEki
czemu powstaje dendrymer pierwszej generacji.

W kolejnym etapie dendrymer

pierwszej

generacji poddaje sig reakcji ze zwi4zkiem wyjSciowym zawieraj4cym trzy lub wigcej GF-A.

W rezultacie uzyskuje sig dendrymer drugiej generacji, kt6ry mo2na ponownie podda6 reakcji
ze z:wiqzkiem posiadaj4cym GF-B uzyskuj4c dendrymery trzeciej generacji. Proces ten mozna

kontynuowa6 uzyskuj4c kolejne generacje dendrymer6w. Dzigki swojej uporzqdkowanej

i

regulamej budowie dendrymery mog4 zrrale26 szereg r62norodnych zastosowan.

Od dluzszego juZ czasu wzbttdzaj4 duZe zainteresowanie migdzy innymi jako noSniki lek6w.

W tym przypadku poszukiwania koncentruj4 sig wok6l dendrymer6w charakteryzujqcych sig
niskq cltotoksyc znoici1 oraz zdolno5ci4 do przenikania przez blony biologiczne. Przykladem
tego typu zwi4zk6w s4 kationowe dendrymery typu poli(amidoaminowego), w skr6cie zwane

PAMAM. Taki to wlaSnie dendrymer trzeciej generacji (PAMAM G3) stal sig gl6wnym
obiektem badan podjgtych przez dr. Lukasza Urama. Postanowil on sprawdzii, czy tego typu
zwi4zek mo2e zostai wykorzystany j ako noSnik lek6w przeciwnowotworowych.

Aby osi4gn46 poryzszy cel, dr Uram przeprowadzil systematyczne wielokierunkowe
badania dendromeru PAMAM G3 oraz jego koniugat6w

z r62nymi zwiqz*arni maj4cymi:

(i) nada6 mu odpowiednie wla3ciwodci fizyko-chemiczne, (ii) zmniej szyi j ego cltotoksycznoSi
oraz

(iii) zwigkszyd jego powinowactwo wobec wybranego typu kom6rek. Nastgpnie

bazujqc

na zebranym doSwiadczeniu skonstruowal dendrymery bgd4ce wehikulami transportowymi dla

lek6w przeciwnowotworowych oraz przetestowal ich wla5ciwodci w liniach kom6rkowych.
Wiadomo, iz w przypadku kationowych dendrymer6w bgd4cych noSnikami r62nego

t)?u terapeutyk6w podstawowym problemern jaki nale2y rozwi4zai jest ich cytotoksyczno66.
Wynika ona z dwzego ladunku dodatniego spoczywaj4cego na tych cz4steczkach. Dr Uram

postanowil rozwiqzaC ten problem podstawiaj4c obdarzone ladunkiem grupy aminowe
witamin4 86 onzB7. Uzyskal koniugaty PAMAM G3 ze Srednio l0 resztami witaminy 86 i 9

resztami witaminy

B7

.

Wykazal,

i2

s4 one mniej toksyczne od niemodyfrkowanych

3

dendrymer6w PAMAM G3, co objawialo sig ich r62nym wplywem na zachowanie i 2ywotno(6

kom6rek. Dodatkowo dol4czyl
z witaminami 86

innymi,

iz

dendrymeru PAMAM

G3 oraz jego

koniugat6w

i 87 znacznik fluorescencyjny by umo2liwi6 monitorowanie zar6wno procesu

ich wnikania do kom6rek, jak
z tych badan

do

i

lokalizacji kom6rkowej. Wnioski jakie dr Uram wyci4gn4l

byly zgodne z oczekiwaniami

a niekiedy nawet doS6 oczywiste.

Stwierdzil miqdzy

wnikanie oruz lokalizacja wewnqtrzkom6rkowa poszczeg6lnych wariant6w

dendrymeru zaleiy od ich wla6ciwo5ci fizyko-chemicznych
zale2e,6? Ponadto,

-

a od czego innego moglaby

nie do korica mozna zgodzit, sig z jednym z postulat6w Habilitanta,

iz dendrymery PAMAM G3 mog4 byi uykorzystane w praktyce jako transportery witaminy

86

i

87. W takiej sytuacji

cz4steczki witaminy powinny by6 uwalniane

w

kom6rkach

co r6wnoczeinie prowadziloby do powstawania niezmodyfikowanych, czyli toksycznych
dendrymer6w obdarzonych duzym ladunkiem dodatnim. Mozna zatem powiedziei, 2e seria

pierwszych tzech prac przyniosla wiele ciekawych, acz niekoniecznie przelomowych
informacji na temat potencjalnego wykorzystania dendrymer6w PAMAM G3 jako no5nik6w
lek6w. Podstawowy wynikaj4cy z nich wniosek wskazywal na bezwzglgdn4 konieczno56

zneutralizowania ladunku dodatniego dendrymer6w

oraz utrzymania ich

dobrej

rozpuszczalnoSci w roztworach wodnych.

Bior4c pod uwagg powyzsze wzglgdy, w kolejnym etapie badan dr Uram postanowil
zmodyfikowa6 powierzchnig dendrymer6w PAMAM G3 resztami cukrowymi. Posiadaj4 one

wiele grup hydroksylowych a r6wnocze6nie pozbawione s4 ladunku. Dodatkowo zaopatzyl
dendrymery w biotyng (witamina B7), kt6ra powinna zwigksza6 ich wychwytywanie przez
kom6rki posiadajqce odpowiednie receptory oraz w znacznik fluorescencyjny. Wykazal, i2 tak

zmodyfikowane dendrymery s4 zdecydowanie mniej toksyczne dla r62nego typu linii
kom6rkowych zar6wno prawidlowych

jak

i

rakowych. ToksycznoSd ta nie byla jednak

identyczna dla wszystkich typ6w badanych kom6rek. Najbardziej wraZliwa byla linia
wyprowadzona z kom6rek glejaka. Uzyskane wyniki byly bardzo zachEcajqce

przysl4pi6

do

kolejnego etapu badari polegajqcego

na

i

pozwolily

wykorzystaniu dendrymeru

zmodyfikowanego resztami cukrowymi jako no6nika standardowego leku stosowanego

w leczeniu nowotwor6w. Biorqc pod uwagg

wczeSniejsze obserwacje,

dr Uram postanowil,

iz lekiem tym bg&ie doksorubicyna, kt6ra byla w6wczas testowana jako jeden z elanent6w

terapii glejaka. Analizy przeprowadzone

in vitro

wykazaly,

iz

koniugat doksorubicyny

z dendrymerem jest zdecydowanie bardziej toksyczny dla kom6rek nowotworowych ni2 sam

lek. Ponadto dr Uram zaobserwowal, 2e czynnikiem cltotoksycznym nie jest uwolniona

z dendrymeru doksorubicyna, lecz koniugat jako caloSi. Spostrze2enie to wydaje sig byi

4

szczeg6lnie cenne w kontek(cie dalszego projektowania lek6w przeciwnowotworowych oraz
ich noSnik6w.

Ostatni etap badari wchodz4cych
zaprojektowaniu

i

w

sklad opisanego osi4gnigcia polegal na

syntezie dendrymer6w bgd4cych noSnikami nowych potencjalnych lek6w

przeciwnowotworowych

a

nastgpnie

na zbadaniu wlaSciwoSci uzyskanych koniugat6w

w liniach kom6rkowych. Do dalszych analiz wybrane zostaly dwa potencjalne leki: celekoksyb

oraz

Fmoc-L-Leucyna. Pierwszy

cyklooksygenazy-2,

a

ze

zwi4zk6w

jest

niesterydowym inhibitolem

drugi antagonist4 receptor6w aktyr,vowanych przez proliferatory

peroksysom6w gamma. Zamiast testowanych wczeSniej dendrymer6w zmodyfikowanych
resztami cukrowymi, w tym przypadku dr Uram zastosowal standardowy dendrymer PAMAM
G3, w kt6rym

3

I grup aminowych zostalo podstawionych potencjalnym lekiem ajedna biotyn4.

Opr6cz koniugat6w zawieraj4cych jeden tylko lek otrz).rnane zostaly tak2e takie bgd4ce
noSnikami obu lekow. Nastgpnie
przetestowana

aktyvnoii biologiczna poszczeg6lnych koniugat6w zostala

w kilku liniach kom6rkowych. Okredlona zostala nie tylko cytotoksyczno5i

i dystrybucja wewn4trzkom6rkowa preparat6w, lecz takze ich wplyw na zdolno6i kom6rek do
r62nicowania oraz migracji. Dodatkowo podjgto pr6by okre5lenia mechanizmu dzialania
poszczeg6lnych dendrymer6w. Niestety budz4 one pewne w4tpliwoSci. W mojej opinii badany
uklad jest na tyle zlozony, i2 przeprowadzone analizy nie po zwalaj4 wyci4gac j ednoanacznych

wniosk6w. Podstawowy problem, z jakim mamy

w tym przypadku do czynienia, zostal

ju2 wcze6niej zatwai ony przez dr Urama. Jest nim stabilnoSd uzyskanych zwi4zk6w. W Swietle

zebranych danych trudno jest stwierdzi6, czy obserwowane efekty wynikajq z aktywnoSci
calych koniugat6w, z aktywnoSci uwolnionych z nich lek6w, czy z aktywnoSci kationowych
dendrymer6w pozbawionych modyfikacji. Z pewno5ci4 lepsze zrozumienie tego zagadnienia
wymaga przeprowadzenia dalszych wielokierunkowych badan. Nie ulega jednak w4tpliwoSci,

i2 oceniany cykl publikacji jest 2r6dlem wielu cennych obserwacji

i

gotowych do uzycia

procedur, ukazuj4cych wjaki spos6b projektowai, syntetyzowai i bada6 dendrymery, maj4c na

uwadze ich wykorzystanie

w terapii nowotwor6w.

Jestem tak2e przekonany,

iz

uzyskane

dotychczas wl.niki stanowi4 solidn4 podstawg, na kt6rej dr Uram bgdzie m6gl dalej rozwijai
swoje badania naukowe.

Z

poryzszego opisu wynika, i2 oceniane osi4gnigcie wnosi nowe istotne elementy

do caloksaaltu naszej wiedzy dotycz4cej dendrymer6w oraz ich praktycznego zastosowania
w medycynie. Nie mam zatem 2adnych wqtpliwoSci, i2 stanowi ono bardzo dobre uzasadnienie
dla zlo2onego wniosku o przyznanie dr.

tr

ukaszowi Uramowi stopnia doktora habilitowanego.

ＥＪ

Ocena pozostalych osiqgnigd naukowo-badawczych dr. Lukasza Urama

W sklad calkowitego dorobku naukowego Kandydat4 obok ocenionych

wcze6niej

dziesigciu, wchodzi 18 dalszych artykul6w. Sumaryczny IF wszystkich opublikowanych prac

wynosi okolo 86. Prace te byly cltowane ponad 160 razy.Wyznaczoty na tej podstawie indeks
Hirscha wynosi 9.

Pod wzglgdem merytorycmym calkowity dorobek naukowy dr. I-ukasza Urama
podzielii mo2ina na co najmniej dwie wyraZnie r62ne czgSci. Pierwsza dotyczy dojrzewania
m6zgu i zwipana jest z okresem pracy na Uniwersytecie Jagielofskim, gdzie przygotowyrral
swoj4 rozprawg doktorskq. Druga to typowe badania z pogranicza chernii medycznej i farmacj i
prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej. Obie czgSci stanowi4 istotny wklad do rozwoju

wiedzy w zakesie neurobiologii oraz chemii medycznej.
Dowodem aktywno6ci naukowej Kandydata sq nie tylko publikacje, lecz tak:2e lego
zaangaZowanie w cztery projekty badawcze finansowane ze Srodk6w krajowych i europejskich.

W taech z nich dr Uram pelnil rolg wykonawcy,

aw

jednym kierownika.

Dr Lukasz Uram bierze takze udzial w kajowym 2yciu naukowym, bgd4c czlonkiem
dw6ch towarzystw: Polskiego Towarzystwa Biochernicznego oraz Polskiego Towarzystwa

Histochemik6w

i

Cytochemik6w.

O

uznaniu,

jakim Kandydat cieszy sig na

migdzynarodowej, Swiadcz4 recenzje wykon)"wane

na

arenie

zaproszenie dobrych

migdzynarodowych czasopism naukowych.

Wniosek koricowy

Uwaiam, 2e om6wione powyzej osiqgnigcia

w

dzialalnoici naukowo-badawczej

Kandydata spelniaj4 wszystkie Wznaczone ustaw4 kryteria konieczne do uzyskania stopnia

doktora habilitowanego, stqd zwracam sig

do Rady Dyscypliny Nauki

biologiczne

Uniwersytetu Jagielloriskiego z wnioskiern o nadanie dr. I-ukaszowi Uramowi stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk Scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

