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1. Imię i Nazwisko 
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Dane kontaktowe: 

Katedra Biologii Molekularnej, 

Instytut Biotechnologii, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

ul. Konstantynów 1i, 20-708, Lublin 

tel. : +48 501027862 

e-mail: maciekm@kul.pl 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2009 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, 

doktor nauk biologicznych, dyscyplina biologia, 

 Tytuł rozprawy doktorskiej: „Oddziaływania międzybiałkowe i ich wpływ na 

aktywność kinazy białkowej CK2”. 

2004 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, 

magister ochrony środowiska, 

Tytuł pracy magisterskiej: „Trzy molekularne formy holoenzymu kinazy białkowej 

CK2 drożdży i ich właściwości”. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

 

2011 – obecnie Adiunkt, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II. 

2009 – 2011 Stanowisko Post-doc, Grupa Projektowania Leków, Wydział Farmacji, 

Uniwersytet San Pablo CEU, Madryt 

2007 – 2009 Asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut 

Ochrony Środowiska, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 



Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego | dr Maciej Masłyk 

Autoreferat w języku polskim 

3 
 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

„Aktywność biologiczna inhibitorów kinazy białkowej CK2” 

 

4.2.  Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 

Cykl 9 publikacji z lat 2011 – 2017 (IF = 18,83; MNiSW = 185) 

 

1. Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Oleg M. Demchuk, Anna Boguszewska-Czubara, 

Hieronim Golczyka, Anna Sierosławska, Anna Rymuszka, Aleksandra Martyna and 

Konrad Kubiński: A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively 

inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the 

activity of protein kinases in vitro. Saudi Pharm J., 2017, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jsps.2017.12.004 

IF=2.3, MNiSW=20  

Indywidualny wkład w publikację - 60%; opracowanie koncepcji badań, kierowanie 

badaniami, udział w badaniach mikrobiologicznych, badania z użyciem kinaz białkowych, 

badania toksyczności, przygotowanie manuskryptu, oraz odpowiedź recenzentom. 

 

2. Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Aleksandra Martyna, Konrad Kubiński: CX-4945: 

the protein kinase CK2 inhibitor and anti-cancer drug shows anti-fungal activity. 

Molecular and Cellular Biochemistry 05/2017;, DOI:10.1007/s11010-017-3068-z 

IF=2.61, MNiSW=20 

Indywidualny wkład w publikację - 70%; opracowanie koncepcji badań, kierowanie 

badaniami, udział w badaniach mikrobiologicznych, opracowanie koncepcji i 

przygotowanie manuskryptu, oraz odpowiedź recenzentom. 

 

3. Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Hieronim Golczyk: Emodin, a 

natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and 

biofilm formation of Candida albicans. Yeast 02/2017;, DOI:10.1002/yea.3230 
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IF=2.26, MNiSW=25 

Indywidualny wkład w publikację - 30%; udział w opracowaniu koncepcji badań, 

projektowanie doświadczeń, udział w badaniach mikrobiologicznych, wykonanie badań 

związanych z fosforylacją, badania in silico, opracowanie i przygotowanie manuskryptu, 

oraz odpowiedź recenzentom. 

 

4. Konrad Kubiński, Maciej Masłyk✉, Andrzej Orzeszko: Benzimidazole inhibitors of 

protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1. 

Molecular and Cellular Biochemistry 12/2016;, DOI:10.1007/s11010-016-2892-x  

IF=2.61, MNiSW=20 

Indywidualny wkład w publikację - 48%; opracowanie koncepcji badań, kierowanie 

badaniami, udział w badaniach aktywności inhibitorów CK2, udział w badaniach 

kinetycznych, udział w badaniach termostabilności, badania in silico, udział w 

przygotowaniu manuskryptu, oraz odpowiedzi recenzentom. 

 

5. Monika Janeczko, Zygmunt Kazimierczuk, Andrzej Orzeszko, Andrzej Niewiadomy, 

Ewa Król, Ryszard Szyszka, Maciej Masłyk✉: In Search of the Antimicrobial 

Potential of Benzimidazole Derivatives. Polish journal of microbiology / Polskie 

Towarzystwo Mikrobiologów = The Polish Society of Microbiologists 08/2016; 

65(3):359-364., DOI:10.5604/17331331.1215615 

IF=0.7, MNiSW=15 

Indywidualny wkład w publikację - 60%; opracowanie koncepcji badań, kierowanie 

badaniami, udział w badaniach mikrobiologicznych, przygotowanie manuskryptu i 

odpowiedzi recenzentom. 

 

6. R. Swider, M. Masłyk, J.M. Zapico, C. Coderch, R. Panchuk, N. Skorokhyd, A. 

Schnitzler, K. Niefind, B. De Pascual-Teresa, A. Ramos: Synthesis, biological activity 

and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors. RSC 

Advances 08/2015; 5(89):72482-72494., DOI:10.1039/c5ra12114k 

IF=3.35, MNiSW=35 

Indywidualny wkład w publikację - 40%; udział w opracowaniu koncepcji badań, 

poszukiwanie i zapraszanie do wspólnych badań inne jednostki naukowe, projektowanie 
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związków, udział w badaniach aktywności związków, badania in silico, udział w 

opracowaniu i przygotowywaniu manuskryptu i odpowiedzi recenzentom. 

 

7. Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Ryszard Szyszka, Andrea Baier: Interactions 

between subunits of protein kinase CK2 and their protein substrates influences its 

sensitivity to specific inhibitors. Molecular and Cellular Biochemistry 07/2011; 356(1-

2):121-6., DOI:10.1007/s11010-011-0951-x 

IF=2.0, MNiSW=15 

Indywidualny wkład w publikację - 60%; opracowanie koncepcji badań, wykonanie badań 

dotyczących aktywności kinaz oraz inhibitorów jak i badań kinetycznych, udział w 

przygotowaniu manuskryptu. 

 

8. Robert Świder, Maciej Masłyk, Sonsoles Martín-Santamaría, Ana Ramos, Beatriz de 

Pascual-Teresa: Multisite-directed inhibitors of protein kinase CK2: New challenges. 

Molecular and Cellular Biochemistry 07/2011; 356(1-2):117-9., DOI:10.1007/s11010-

011-0962-7 

IF=2.0, MNiSW=15 

Indywidualny wkład w publikację - 45%; udział w opracowaniu koncepcji badań, udział 

w badaniach aktywności związków, projektowanie związków, badania in silico, udział w 

przygotowaniu manuskryptu i odpowiedzi recenzentom. 

 

9. Maciej Maslyk, Jose Maria Zapico, Robert Swider, Sonsoles Martin-Santamaria, Ana 

Ramos, Beatriz de Pascual-Teresa: In search of a new prototype in CK2 inhibitors 

design. ARKIVOC, 01/2011; 2011(3):54-71. 

IF=1, MNiSW=20 

Indywidualny wkład w publikację - 60%; udział w opracowaniu koncepcji badań, udział 

w badaniach aktywności związków, projektowanie związków, badania in silico, udział w 

przygotowaniu manuskryptu i odpowiedzi recenzentom. 

 

 

✉ - autor korespondencyjny 

_ - równy wkład autorów 
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4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Wstęp 

 

Odwracalna fosforylacja białek jest jednym z ważniejszych procesów obecnym w 

każdym aspekcie życia komórki. Kinazy białkowe katalizujące ten proces ogrywają kluczową 

rolę w cyklu komórkowym, przemianach metabolicznych, jak również śmierci komórki. 

Rodzina kinaz białkowych liczy 518 członków i jest najliczniejszą rodziną białek kodowaną 

przez ludzki genom. Enzymy te oprócz istotnej roli w fizjologii komórki, uczestniczą w wielu 

procesach patologicznych tj. nowotworzenie, infekcje wirusowe, stany zapalne, co czyni je 

interesującymi celami molekularnymi przy projektowaniu nowych terapii [1-5]. 

Jedną z takich kinaz, jest kinaza białkowa CK2. Jest to jeden z najbardziej 

plejotropowych enzymów w swojej rodzinie, który do chwili obecnej posiada ok. 400 białek 

komórkowych zidentyfikowanych jako substraty tej kinazy.  Fakty, że kinaza CK2 jest istotnym 

czynnikiem generującym znaczną część komórkowego fosfoproteomu, oraz uczestniczy w 

licznych procesach komórkowych w tym patologicznych, sprawiają, że enzym cieszy się 

rosnącym zainteresowaniem badaczy z całego świata [6-8]. 

Kinaza białkowa CK2 jest zaliczana do eukariotycznych kinaz białkowych, a jej 

budowa oraz funkcje wykazują wysoką konserwatywność, począwszy od organizmów  

jednokomórkowych do człowieka. Enzym występuje w komórkach głównie w postaci 

tetramerycznego holoenzymu, który jest zbudowany z dwóch podjednostek katalitycznych α/α’ 

i dwóch podjednostek regulatorowych β/β’ (np. u człowieka αα`ββ, w drożdżach αα`ββ`). Poza 

strukturą holoenzymu kinaza CK2 występuje w postaci wolnych podjednostek CK2 zarówno 

katalitycznych, jak i regulatorowych, na co wskazują liczne doniesienia [9-12]. 

CK2 jest kinazą serynowo-treoninową fosforylującą reszty serynowe i treoninowe 

położone w otoczeniu kwaśnych aminokwasów, przy czym kluczowa jest obecność kwasu 

glutaminowego lub asparaginowego w pozycji n+3 lub n+1 od fosforylowanego aminokwasu. 

Jako donor fosforanu kinaza wykorzystuje zarówno ATP jak i GTP [6, 13]. 

Jedną z unikalnych właściwości CK2 jest jej konstytutywna aktywność, enzym po 

biosyntezie nie wymaga aktywacji. Cecha ta jest wynikiem specyficznego oddziaływania 

pomiędzy elementami struktury III-rzędowej podjednostki katalitycznej. Dodatkowym 

wyzwaniem dla badaczy enzymu jest fakt, że do dnia dzisiejszego nie został opisany 

uniwersalny mechanizm regulacji aktywności CK2 w komórkach. Jakkolwiek odkryto pewne 
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związki niskocząsteczkowe oraz białka komórkowe, które wpływają na aktywność CK2.[10, 

14-16]. 

Jak wspomniano powyżej, kinaza CK2 jest obecna w większości procesów 

zachodzących w komórce poprzez fosforylację wielu białek komórkowych, tj.: (i) białka 

sygnałowe (CD44, DARPP-32, IRS1, PKA RII, PTEN), (ii) czynniki transkrypcyjne (c-Myb, 

c-Myc, MAX, Tal-1), (iii) białka wpływające na funkcje DNA/RNA i syntezę białek 

(topoizomeraza DNA I, nukleolina, Nopp140, TPB, eIF2, białka rybosomowe: P0, P1, P2), (iv) 

białka wirusowe HIV-1 Rev, HIV-2 Nef, EBNA-2, HIV RT), (v) białka cytoszkieletu i 

strukturalne (spektryna, koneksyna, tubulina) oraz (vi) enzymy metaboliczne [6]. 

Jednym z najbardziej interesujących aspektów aktywności CK2 jest jej udział w 

nowotworzeniu. Liczne doniesienia wykazują podwyższoną aktywność oraz ekspresję kinazy 

białkowej CK2 w wielu rodzajach nowotworów, w których enzym wykazuje silne właściwości 

antyapoptotyczne, co czyni go odpowiednim  celem terapii przeciwnowotworowej. Do tej pory 

opisano wiele naturalnych (np. heparyna, emodyna, apigenina, kwas elagowy) oraz 

syntetycznych (np. pochodne benzimidazolu, pochodne kwasu karboksylowego) inhibitorów 

CK2 będących głównie cząsteczkami kompetycyjnymi względem ATP, które efektywnie i 

selektywnie hamują aktywność kinazy w warunkach in vitro i in vivo. Istnieją również 

doniesienia o skutecznych inhibitorach CK2 działających na zasadzie allosterii. W 2009 roku 

firma Cylene Pharmaceuticals opracowała nowy syntetyczny inhibitor CK2 o wysokiej 

selektywności - CX-4945 (Silmitasertib), wykazujący silne działanie przeciwnowotworowe w 

różnych rodzajach raka. W ostatnich latach CX-4945 poddawany był testom w II fazie badań 

klinicznych, jako potencjalny lek przeciwnowotworowy. W styczniu 2017 roku związek ten 

otrzymał status leku sierocego na raka dróg żółciowych przez amerykańską agencję FDA (ang. 

Food and Drug Administration) [15, 17-20]. 

W przedstawionym poniżej cyklu prac poświęconym aktywności biologicznej 

inhibitorów kinazy CK2 znajdują się artykuły stanowiące kolejny etap moich badań nad tym 

enzymem, które rozpocząłem w roku 2009 podczas mojego 2-letniego pobytu na Uniwersytecie 

San Pablo CEU w Madrycie na Wydziale Farmacji na stanowisku typu „Post-doc”. Jako 

członek grupy badawczej zajmującej się projektowaniem związków biologicznie czynnych 

(skierowanych przeciwko CK2 oraz receptorom estrogenu) rozwijałem swoje umiejętności w 

badaniach in silico, oraz chemii farmaceutycznej, które po powrocie do kraju kontynuowałem 

we własnym zespole badawczym działającym w ramach Katedry Biologii Molekularnej KUL. 

Opisane badania obejmują projektowanie, syntezę oraz ewaluację aktywności biologicznej 
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nowych niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy CK2 oraz ukazanie nowych aspektów 

aktywności znanych i wcześniej opisanych inhibitorów CK2.  

 

 

4.3.2. In search of a new prototype in CK2 inhibitors design. 

Maciej Maslyk, Jose Maria Zapico, Robert Swider, Sonsoles Martin-Santamaria, 

Ana Ramos, Beatriz de Pascual-Teresa: ARKIVOC, 01/2011; 2011(3):54-71. 

 

Celem pracy była synteza i badanie aktywności względem kinazy CK2 nowo 

zaprojektowanych związków na bazie pochodnych puryn. Była to pierwsza seria związków, 

którą otrzymano jako potencjalne inhibitory kinazy CK2. Związki przygotowano przez S-

alkilowanie, a następnie N9-alkilowanie 6-merkaptopuryny. W wyniku syntezy powstało 29 

związków, które następnie przebadano pod względem aktywności wobec CK2. Niektóre z nich 

wykazały umiarkowaną aktywność (IC50 dla najlepszego związku to 60 µM) i w związku z tym 

cząsteczki oparte na purynach mogą być uznane za nowy punkt wyjścia do projektowania 

inhibitorów CK2 wiążących się do kieszeni odpowiedzialnej za oddziaływanie z ATP. Analizy 

z użyciem dokowania molekularnego udowodniły, że wszystkie zsyntetyzowane związki są w 

stanie tworzyć kompleks z centrum wiązania ATP oddziałując w różnym stopniu z kluczowymi 

aminokwasami takimi jak Ile66, Met163, Val53, Ile174 lub Val116. Wykazano, że ze względu 

na utratę aktywności, podstawniki zawierające pierścienie aromatyczne są mniej pożądane, niż 

podstawniki alifatyczne.  

 

 

4.3.3. Multisite-directed inhibitors of protein kinase CK2: New challenges.  

Robert Świder, Maciej Masłyk, Sonsoles Martín-Santamaría, Ana Ramos, Beatriz 

de Pascual-Teresa: Molecular and Cellular Biochemistry 07/2011; 356(1-2):117-9., 

DOI:10.1007/s11010-011-0962-7 

 

 Celem pracy było zbadanie nowej serii związków jako inhibitorów kinazy CK2. 

Bazując na poprzednich wynikach zastąpiono rdzeń purynowy ugrupowaniem o nazwie 

4,5,6,7-benzotriazol (TBB). Za pomocą techniki tzw. „click chemistry” zsyntetyzowano serię 

pochodnych TBB, w których zastosowano znacznie dłuższe podstawniki (alifatyczne 

zawierające pierścień triazolowy) niż poprzednio. Celem zastosowania długich podstawników 

była próba otrzymania związku/ów, które będą w stanie jednocześnie blokować kieszeń 



Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego | dr Maciej Masłyk 

Autoreferat w języku polskim 

9 
 

wiążącą adenozynę z ATP, centrum aktywne i będą sięgać do aminokwasów wiążących substrat 

białkowy. Analiza bioinformatyczna wykazała, że takie związki są w stanie formować trwały 

kompleks z kinazą, oddziałując za pomocą pierścienia triazolowego z aminokwasami 

kwaśnymi budującymi centrum aktywne oraz tworzyć oddziaływania z zasadowymi 

aminokwasami (wiążącymi substrat białkowy) za pomocą kwaśnych podstawników na końcu 

łańcucha alifatycznego. W rezultacie uzyskano 14 związków, które powodowały spadek 

aktywności kinazy CK2 o 13-60% przy stężeniu 10µM. Najlepszy związek wykazał aktywność 

na poziomie IC50 = 6,33 µM.  

 

4.3.4. Interactions between subunits of protein kinase CK2 and their protein substrates 

influences its sensitivity to specific inhibitors. 

Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Ryszard Szyszka, Andrea Baier: Molecular and 

Cellular Biochemistry 07/2011; 356(1-2):121-6., DOI:10.1007/s11010-011-0951-x 

 

Celem pracy było porównanie aktywności różnych form izoenzymatycznych kinazy CK2 

drożdży poprzez wyznaczenie stałych Michaelisa dla ATP/GTP oraz stałych inhibicji dla 

dwóch popularnych inhibitorów tej kinazy TBB oraz TBI w układzie z różnymi substratami 

białkowymi enzymu. Do badań użyto pięciu form molekularnych CK2 o składzie: αα’ββ’, 

α’α’ββ’, ααββ’, α oraz α’ w kompleksie z pięcioma substratami: Elf1, Fip1, Svf1 oraz peptydem 

syntetycznym. Wyniki pokazały, że różne formy kinazy z różną siłą wiążą donory fosforanu w 

zależności od fosforylowanego substratu białkowego, KmATP = 2.4 - 53µM, KmGTP = 23 - >100 

µM. Najciekawszy okazał się wynik wskazujący, że różne formy kinazy w kompleksie z 

różnymi substratami są w różnym stopniu podatne na działanie inhibitora, Ki = 0.2 - >50 µM. 

Różnice we wrażliwości badanych form CK2 na inhibitory zostały potwierdzone badaniami in 

vivo przy zastosowaniu mutantów drożdżowych niosących delecje genów kodujących 

poszczególne podjednostki katalityczne. Wyniki jednoznacznie pokazały znaczne różnice we 

wzroście kolonii drożdżowych mutantów pod wpływem TBB oraz TBI. Uzyskane dane 

pozwoliły wysnuć wniosek, iż przy danym stężeniu inhibitora aktywność kinazy CK2 może 

być skutecznie hamowana jedynie w pewnych układach enzymatycznych (enzym-donor 

fosforanu/inhibitor-substrat białkowy).  

 

4.3.5. Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based 

protein kinase CK2 inhibitors. 
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R. Swider, M. Masłyk, J.M. Zapico, C. Coderch, R. Panchuk, N. Skorokhyd, A. 

Schnitzler, K. Niefind, B. De Pascual-Teresa, A. Ramos: RSC Advances 08/2015; 

5(89):72482-72494., DOI:10.1039/c5ra12114k 

 

Badania nad inhibitorami CK2 prowadzone w grupie badawczej na Uniwersytecie San Pablo 

CEU były przeze mnie kontynuowane po powrocie do jednostki macierzystej. Na podstawie 

poprzednich danych zaprojektowano kolejną serię związków opartych na rdzeniu 

benzotriazolowym składającą się z 22 cząsteczek. Otrzymane związki zbadano pod względem 

aktywności wobec kinazy CK2, a następnie określono profil selektywności trzech wybranych 

substancji wobec 24 kinaz białkowych. Uzyskane cząsteczki wykazywały wysoką aktywność 

(IC50 = 0.8 – 3.52 µM) oraz selektywność wobec kinazy CK2. Z grupy 24 kinaz jedynie kinazy 

HIPK2 i PIM1 były hamowane przez wybrane inhibitory na zbliżonym aczkolwiek niższym 

poziomie w porównaniu do CK2. Kolejnym etapem było zbadanie wpływu wybranych 

związków na komórki ludzkich linii nowotworowych. Do badań wybrano linie Jurkat T-cells, 

L1210, MDA-MB-231 oraz MCF-7. Aktywność związków wahała się w zakresie LC50 7.9 – 

20.7 µM. Użycie barwników: jodku propidyny oraz aneksyny ujawniło, że badane związki 

wywołują apoptozę w badanych komórkach nowotworowych. W celu identyfikacji kluczowych 

oddziaływań pomiędzy inhibitorem a kinazą CK2 uwidoczniono strukturę trzeciorzędową 

kompleksu enzym-inhibitor z zastosowaniem krystalografii rentgenowskiej. Do tego celu 

zaprosiłem do współpracy Dr. Karstena Niefind’a z Uniwersytetu w Kolonii, specjalistę w 

dziedzinie krystalografii rentgenowskiej oraz badań nad kinazą CK2. Uzyskane dane na temat 

formowanych kompleksów zostały podparte badaniami in silico z zastosowaniem dokowania 

molekularnego.  

 

4.3.6. In Search of the Antimicrobial Potential of Benzimidazole Derivatives. 

Monika Janeczko, Zygmunt Kazimierczuk, Andrzej Orzeszko, Andrzej 

Niewiadomy, Ewa Król, Ryszard Szyszka, Maciej Masłyk✉: Polish journal of 

microbiology / Polskie Towarzystwo Mikrobiologów = The Polish Society of 

Microbiologists 08/2016; 65(3):359-364., DOI:10.5604/17331331.1215615 

 

Celem pracy było zbadanie pochodnych benzimidazolu (znanych inhibitorów kinazy CK2) pod 

kątem aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. Przetestowano 22 związki na 

szeregu szczepów bakteryjnych: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus hominis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 
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Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, trzech szczepach z rodzaju Candida (C. albicans, 

C. glabrata i C. tropicalis) oraz na trzech gatunkach grzybów będących patogenami roślin: C. 

gloeosporioides, S. sclerotiorum, F. culmorum. Z całej serii przetestowanych związków, 

jedynie cztery (8, 16, 18, 19) wykazały aktywność przeciwbakteryjną. Najbardziej podatnymi 

gatunkami bakterii na benzymidazole okazały się mikroorganizmy z rodzaju Staphylococcus. 

Wartości MIC zawierały się w przedziale 0.6 – 5 mg/ml. Testowane związki wykazały znacznie 

większą aktywność względem grzybów z rodzaju Candida. Badane izolaty z pochwy, moczu i 

plwociny wykazały wrażliwość na związki 16-22. Wartości MIC zawierały się w przedziale 

0.02 – 2.5 mg/ml. Najbardziej opornym na działanie benzymidazoli okazał się grzyb z gatunku 

C. tropicalis. Wszystkie aktywne związki względem Candida spp. zawierają w swojej budowie 

grupę hydroksylową lub karboksylową podstawioną przy pierścieniu imidazolowym. 

Najskuteczniejszym związkiem, który hamował wzrost wszystkich przebadanych grzybów był 

związek 19, zawierający przy imidazolu dodatkowy pierścień benzenowy podstawiony trzema 

grupami hydroksylowymi. Bardzo ciekawe wyniki uzyskano w przypadku grzybów 

pleśniowych. Okazało się, iż wszystkie testowane związki hamowały skutecznie wzrost pleśni 

wykazując wartość MIC w zakresie 0.031 – 2 mg/ml. Uzyskane wyniki wskazują na grupę 

związków benzimidazoli jako potencjalny punkt wyjścia do projektowania skutecznych 

związków przeciwgrzybiczych, w szczególności przeciwko grzybiczym patogenom roślin. 

 

4.3.7. Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of 

atypical protein kinase Rio1. 

Konrad Kubiński, Maciej Masłyk✉, Andrzej Orzeszko. Molecular and Cellular 

Biochemistry 12/2016; 426(1-2), 195-203, DOI:10.1007/s11010-016-2892-x 

 

Celem pracy było zbadanie wpływu pochodnych benzimidazolu – znanych inhibitorów kinazy 

białkowej CK2 na aktywność nietypowej kinazy białkowej Rio1. Pomysł zrodził się ponieważ 

po pierwsze, do tej pory w badaniach nad selektywnością opracowywanych inhibitorów CK2, 

nie uwzględniano nietypowej kinazy Rio1, a wiadomo, że jest to enzym niezbędny dla 

przeżycia komórki. Po drugie niewiele jest wiadomo do tej pory na temat inhibitorów kinazy 

Rio1. Przebadano wpływ 13 związków – pochodnych benzimidazolu na aktywność 

rekombinowanej ludzkiej kinazy Rio1 i stanowiącej punkt odniesienia - katalitycznej 

podjednostki CK2α. Uzyskane wyniki ujawniły wrażliwość kinazy Rio1 na inhibitory CK2, 

otrzymane wartości IC50 mieściły się w przedziale 0.09 – 2.17 µM i w kilku przypadkach były 

zbliżone do wartości dla CK2. Najsilniejszym inhibitorem kinazy Rio1 okazał się związek TIBI 
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(tetrajodobenzimidazol), który jest pierwszym udokumentowanym nanomolarnym (IC50 = 0.09 

µM) ATP-kompetycyjnym inhibitorem Rio1. Wykazano, że TIBI w przeciwieństwie do innego 

inhibitora Rio1 – antybiotyku tojokamycyny, nie wpływa na zmianę struktury IV-rzędowej 

kinazy. Przeprowadzone dokowanie molekularne wykazało, że TIBI efektywnie wiąże się w 

kieszeni wiążącej ATP kinazy Rio1. Siłę oddziaływania potwierdza badanie termostabilności 

enzymu w obecności TIBI. Cząsteczka powoduje wzrost temperatury topnienia (Tm) białka o 

10°C. Opisana w pracy po raz pierwszy wrażliwość kinazy Rio1 na benzimidazolowe inhibitory 

CK2 dowodzi relacji pomiędzy tymi dwoma enzymami. Możemy przypuszczać, że ilekroć w 

przeszłości testowano nowe inhibitory CK2 na komórkach, hamowano również Rio1. 

Uzyskane wyniki stanowią rekomendację dla badaczy, aby testując nowe cząsteczki 

skierowane przeciwko CK2, sprawdzić ich selektywność na panelu kinaz zawierającym Rio1. 

 

4.3.8. Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal 

development, and biofilm formation of Candida albicans. 

Monika Janeczko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Hieronim Golczyk. Yeast 

02/2017;, DOI:10.1002/yea.3230 

 

Celem pracy było zbadanie wpływu roślinnego antrachinonu emodyny na komórki drożdżaka 

Candida albicans. Emodyna jest znanym naturalnym inhibitorem kinazy białkowej CK2, a 

udział enzymu w wirulentności drożdżaka został wcześniej opisany [21]. Pierwszym krokiem 

było wyznaczenie wartości MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration) i MFC (ang. Minimal 

Fungicidal Concentration) dla emodyny wobec czterech gatunków drożdżaków z rodzaju 

Candida. Najbardziej podatnym na działanie emodyny były grzyby z gatunku Candida 

albicans. Uzyskane wartości MIC i MFC wynosiły 12.5 µg/ml, co wskazuje na aktywność 

grzybobójczą emodyny porównywalną ze znanymi antybiotykami. Następnie zbadano wpływ 

emodyny na formowanie strzępek przez drożdżaka. Wyniki uzyskane za pomocą mikroskopii 

fluorescencyjnej wykazały, że emodyna już w stężeniu 1.25 µg/ml hamuje przemianę komórek 

z formy drożdżowej w strzępkową, która kojarzona jest z wirulentnością Candida albicans. 

Następnie zbadano wpływ emodyny na adhezję i tworzenie biofilmu z zastosowaniem 

klinicznych izolatów drożdżaka. Antrachinon w stężeniu od 100 µg/ml hamował wytwarzanie 

biofilmu, natomiast już w stężeniu 200 µg/ml związek powodował zaburzenie struktury 

uformowanego wcześniej biofilmu. Aby sprawdzić, czy efekt działania emodyny wynika z 

zahamowania aktywności kinazy białkowej CK2 w komórkach, zbadano poziom fosforylacji 

białek w komórkach C. albicans hodowanych pod presją emodyny (0.5, 2, 8 µg/ml). W lizacie 
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uzyskanym z tych komórek zaobserwowano spadek poziomu fosforylacji białek o połowę, co 

może być wynikiem zahamowania aktywności plejotropowej kinazy CK2. Następnie z 

komórek drożdżaka wyizolowano holoenzym kinazy CK2 i zbadano wpływ emodyny na jego 

aktywność. Wyznaczona wartość IC50 wyniosła 10 µM (2.7 µg/ml), co wskazuje, że w 

stężeniach emodyny, którymi traktowano komórki, aktywność CK2 mogła być zahamowana. 

Wyniki badań opisane w pracy po raz pierwszy tak szeroko dokumentują wpływ naturalnego 

inhibitora CK2 - emodyny na komórki Candida albicans i wskazują na kinazę jako potencjalny 

cel w terapii drożdżycy. 

 

4.3.9. CX-4945: the protein kinase CK2 inhibitor and anti-cancer drug shows anti-fungal 

activity.  

Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Aleksandra Martyna, Konrad Kubiński: 

Molecular and Cellular Biochemistry 05/2017;, DOI:10.1007/s11010-017-3068-z 

 

Po uzyskaniu wyników wykazujących przeciwgrzybiczą aktywność emodyny, przebadano pod 

tym kątem pierwszy inhibitor CK2, który został dopuszczony w USA do terapii 

przeciwnowotworowych jako „lek sierocy” w terapii nowotworów dróg żółciowych. CX-4945 

znany również jako Silmitasertib jest inhibitorem kompetycyjnym kinazy CK2 względem ATP. 

Udowodniono, że związek ten hamuje szlak PI3K/Akt poprzez hamowanie fosforylacji Akt i 

innych białek jak np. p21 [22]. Uzyskane przeze mnie wyniki badań wskazują, że CX-4945 w 

różnym stopniu hamuje wzrost mutantów szczepów S. cerevisiae niosących delecję genów 

poszczególnych podjednostek kinazy CK2. Ponadto, związek ten wykazał hamujący wpływ na 

drożdżaka Candida albicans. Silmitasertib równie skutecznie hamował formowanie strzępek 

oraz fazę adhezji podczas tworzenia biofilmu przez komórki C. albicans już w stężeniu 

kilkukrotnie niższym od wartości MIC.  

 

4.3.10. A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth 

and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein 

kinases in vitro. 

Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Oleg M. Demchuk, Anna Boguszewska-

Czubara, Hieronim Golczyka, Anna Sierosławska, Anna Rymuszka, Aleksandra 

Martyna and Konrad Kubiński: Saudi Pharm J., 2017, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jsps.2017.12.004 
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Celem badań była weryfikacja przeciw-mikrobiologicznych właściwości cząsteczki 4-AN, 

pochodnej oksymu arylocyjanochinonu oraz sprawdzenie mechanizmu działania jako 

potencjalnego inhibitora kinaz białkowych. Wyniki badań pokazały, że badana cząsteczka w 

bardzo niskich stężeniach hamuje wybiórczo wzrost grzybów z rodzaju Candida. Ponadto, w 

stężeniu 16-krotnie niższym od wartości MIC hamuje formowanie strzępek grzyba i jego 

adhezję. Jednocześnie 4-AN w stężeniu odpowiadającym wartości MIC nie powoduje hemolizy 

erytrocytów ludzkich oraz nie wpływa negatywnie na embriogenezę rybek D. rerio. Badania 

nad możliwymi mechanizmami działania związku sugerują, że jednymi z celów molekularnych 

4-AN są kinazy białkowe. Związek redukuje fosforylację białek komórkowych o 20%. Dla 

potwierdzenia tej tezy sprawdzono wpływ związku na aktywność jednej z najbardziej 

plejotropowych kinaz białkowych, kinazę CK2. Wartość IC50 wynosiła 89 µM.  

 

 

 ✉    - autor korespondencyjny 

 ___   - równy wkład autorów 

  

 

 

 

 

4.3.11. Podsumowanie 

 

Za najważniejsze osiągnięcia opisane w cyklu prac pt. „Aktywność biologiczna inhibitorów 

kinazy białkowej CK2” można uznać: 

1) Zaprojektowanie, syntezę oraz ewaluację aktywności nowych inhibitorów kinazy CK2, 

2) Opracowanie związków, które jednocześnie mogą hamować wiązanie ATP oraz substratu 

białkowego przez kinazę CK2, 

3) Wykazanie różnic w aktywności różnych molekularnych form drożdżowej kinazy 

białkowej CK2, 

4) Wykazanie różnic w aktywności inhibitorów CK2 w zależności od związanego z kinazą 

substratu białkowego, 

5) Odkrycie wpływu znanych inhibitorów kinazy białkowej CK2 na aktywność nietypowej 

kinazy Rio1, 
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6) Wykazanie przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego potencjału inhibitorów kinazy 

CK2, 

7) Wykazanie wpływu naturalnego inhibitora CK2 – emodyny na wybrane cechy 

warunkujące wirulentność drożdżaka Candida albicans. 

8) Odkrycie przeciwgrzybiczych właściwości Silmitasertibu - pierwszego inhibitora CK2, 

który jest stosowany w terapii przeciwnowotworowej, 

9) Wskazanie nowego związku (4-AN) o potencjale antybiotyku przeciw grzybom z rodzaju 

Candida wpływającego na aktywność kinaz białkowych, w tym CK2. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

5.1. Osiągnięcia w pracy badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora 

 Aktywność naukową rozpocząłem prowadząc badania w ramach pracowni 

magisterskiej w Katedrze Biologii Molekularnej KUL pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda 

Szyszki. W 2004 r jeszcze jako student 5-go roku zostałem zatrudniony na stanowisku 

sekretarza Instytutu Ochrony Środowiska KUL. Czas po godzinach pracy spędzałem w 

laboratorium angażując się w badania Katedry zdobywając cenne doświadczenie w pracy 

naukowej. Prowadzone przeze mnie badania miały na celu identyfikacje różnych form 

holoenzymu kinazy białkowej CK2 w drożdżach S. cerevisiae oraz określenie ich właściwości. 

Dowiedziono, że w komórkach Saccharomyces cerevisiae mogą funkcjonować cztery, różniące 

się składem podjednostkowym, formy CK2 (α`, α`αββ`, ααββ`, α`α`ββ`). Okazało się, że w 

zależności od rodzaju obecnych w kompleksie podjednostek katalitycznych, enzym wykazuje 

różne właściwości, tj. wrażliwość na inhibitory, czy specyficzność substratowa. Uzyskane 

wyniki zostały opublikowane w pracy: 

Katarzyna Domańska, Rafał Zieliński, Konrad Kubiński, Ewa Sajnaga, Maciej Masłyk, 

Maria Bretner, Ryszard Szyszka: Different properties of four molecular forms of protein 

kinase CK2 from Saccharomyces cerevisiae. Acta biochimica Polonica 02/2005; 52(4):947-

51. 

 

 Po skończeniu studiów z powodu braku etatu naukowego pozostałem na stanowisku 

sekretarza jednocześnie prowadząc intensywne badania naukowe do roku 2008, kiedy zostałem 

zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Moje zainteresowania 

badawcze skoncentrowane były wokół zjawiska odwracalnej fosforylacji, kinazy białkowej 
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CK2, a przede wszystkim poszukiwaniu nowych substratów kinazy. Badania te zaowocowały 

publikacją: 

Maciej Masłyk, Elzbieta Kochanowicz, Rafał Zieliński, Konrad Kubiński, Ulf Hellman, 

Ryszard Szyszka: Yeast surviving factor Svf1 as a new interacting partner, regulator and 

in vitro substrate of protein kinase CK2. Molecular and Cellular Biochemistry 06/2008; 

312(1-2):61-9., DOI:10.1007/s11010-008-9721-9  

 

 

5.2. Osiągnięcia w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

 Po obronie rozprawy doktorskiej w 2009 r. otrzymałem propozycję wyjazdu na 

stypendium zagraniczne typu „post-doc” w ramach umowy offsetowej pomiędzy 

Ministerstwem Gospodarki a firmą AIRBUS MILITARY z siedzibą w Hiszpanii. Stypendium 

odbyłem na uniwersytecie San Pablo CEU w Madrycie na Wydziale Farmacji gdzie 

pracowałem w grupie badawczej projektującej związki biologicznie czynne skierowane wobec 

receptorów estrogenu. Do pracy badawczej zespołu włączyłem jednocześnie inhibitory kinazy 

CK2. Wyniki tej współpracy to 6 publikacji naukowych, z których trzy wykazałem i opisałem 

powyżej w cyklu publikacji (podrozdziały: 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5), a ponadto: 

Sonsoles Mart'in-Santamar'ia, José Juan Rodr'iguez, Maciej M Maslyk, Beatriz Pascual-

Teresa, Ana Ramos: SERMs: un largo camino desde el tamoxifeno hasta las nuevas 

estrategias para el diseño de fármacos más selectivos. An. Quím. 2010, 106(3), 199–206 

Jose Juan Rodríguez, Kamila Filipiak, Maciej Maslyk, Jakub Ciepielski, Sebastian 

Demkowicz, Sonia de Pascual-Teresa, Sonsoles Martín-Santamaría, Beatriz de Pascual-

Teresa, Ana Ramos: Towards β-selectivity in functional estrogen receptor antagonists. 

Organic & Biomolecular Chemistry 07/2012; 10(36):7334-46., DOI:10.1039/c2ob26062j 

Sebastian Demkowicz, Kamila Filipiak, Maciej Maslyk, Jakub Ciepielski, Sonia de 

Pascual-Teresa, Sonsoles Martín-Santamaría, Beatriz de Pascual-Teresa, Ana Ramosa: 

Clicked Full Agonists of the Estrogen Receptor ß. RSC Advances 01/2013; 3(11)., 

DOI:10.1039/C3RA00122A 

Jednocześnie w trakcie pobytu za granicą kończyłem badania, rozpoczęte w 2008 r. we 

współpracy z zespołem Prof. Wojciecha Rode nad fosforylacją syntazy tymidylanowej (ST) 

przez kinazę CK2. Uzyskane wyniki poszerzyły listę białek fosforylowanych przez CK2 o 

nowy substrat. Okazało się, że fosforylacja Ser124 białka syntazy zmienia konformację 
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cząsteczki ST przez co wpływa na jej aktywność katalityczną. Syntaza tymidylanowa została 

trzecim substratem, obok kalmoduliny i BID, który ulega fosforylacji jedynie przez wolne 

podjednostki katalityczne CK2 a nie przez holoenzym. Wyniki opisano w publikacji: 

Tomasz Fraczyk, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Joanna Cieśla, Ulf Hellman, David 

Shugar, Wojciech Rode: Phosphorylation of thymidylate synthase from various sources 

by human protein kinase CK2 and its catalytic subunits. Bioorganic Chemistry 02/2010; 

38(3):124-31., DOI:10.1016/j.bioorg.2010.02.001 

 

Po powrocie z pobytu w jednostce zagranicznej (2011r.) kontynuowałem pracę w Katedrze 

Biologii Molekularnej KUL jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. W 2012 r. podjąłem 

współpracę z zespołem badawczym kierowanym przez dr Jerzego Pieczykolana z Działu 

Badawczo-Rozwojowego firmy farmaceutycznej Adamed. Kierowałem projektem 

(finansowanym przez NCBiR) z ramienia KUL. Projekt badawczy poświęcony był 

opracowaniu białkowej cząsteczki fuzyjnej o aktywności antynowotworowej w oparciu o 

cząsteczkę TRAIL (ang. TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand). Mój udział polegał na 

opracowywaniu warunków produkcji w bakteriach i oczyszczania wielu zaprojektowanych w 

Adamedzie fuzyjnych cząsteczek białkowych. Szczególny udział miałem w badaniach nad 

cząsteczką nazwaną AD-O53.2. Białko to powstało z fuzji genu kodującego ligand TRAIL i 

peptydu pochodzącego z białka Smac/Diablo. Opracowano optymalne warunki produkcji 

białka w bakteriach, jak też jednostopniową metodę jego oczyszczania do stanu homogenności. 

Uzyskany preparat białkowy poddano następnie testom na jego aktywność proapoptotyczną i 

antynowotworową. Badania z zastosowaniem wielu technik, tj. powierzchniowy rezonans 

plazmonowy, badania na panelu kilkunastu linii komórkowych, cytometria przepływowa i w 

końcu doświadczenia na mysich modelach ludzkich nowotworów jelita grubego i płuc, 

wykazały znaczny potencjał antynowotworowy cząsteczki AD-O53.2, która w przyszłości 

może być brana pod uwagę jako potencjalny lek antynowotworowy. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w pracy: 

Jerzy S Pieczykolan, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Sebastian D Pawlak, Anna 

Pieczykolan, Piotr K Rózga, Michał Szymanik, Marlena Gałązka, Małgorzata Teska-

Kamińska, Bartłomiej Żerek, Katarzyna Bukato, Katarzyna Poleszak, Albert Jaworski, 

Wojciech Strożek, Robert Świder, Rafał Zieliński: AD-O53.2 - A novel recombinant 

fusion protein combining the activities of TRAIL/Apo2L and Smac/Diablo, overcomes 
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resistance of human cancer cells to TRAIL/Apo2L. Investigational New Drugs 09/2014; 

32(6), 1155-1166, DOI:10.1007/s10637-014-0153-y 

 W trakcie pobytu na Uniwersytecie San Pablo CEU poznałem dra Sebastiana 

Demkowicza, naukowca z Katedry Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej, który również 

odbywał staż typu „post-doc” w tej samej jednostce badawczej. Wspólnie opracowaliśmy 

koncepcję badań dotyczących projektowania, syntezy oraz ewaluacji biologicznej nowych 

inhibitorów sulfatazy steroidowej w kontekście leczenia nowotworów piersi u kobiet w wieku 

pomenopauzalnym, który to projekt rozpoczęliśmy po powrocie do kraju. Sulfataza steroidowa 

jest enzymem odpowiedzialnym za formowanie aktywnych estrogenów w tkance piersi kobiet 

po menopauzie, a estrogeny są kluczowymi czynnikami indukującymi raka piersi. Na 

przestrzeni czterech lat trwania projektu, zsyntetyzowano kilkaset cząsteczek (pochodnych 

kumaryny, tyraminy, bifenylu, oraz flawonów) z których wiele wykazuje wysoką aktywność 

wobec sulfatazy steroidowej już w stężeniach nanomolarnych. Moim zadaniem było 

kierowanie zespołem badawczym biorącym udział w tym projekcie. Odpowiedzialny byłem za 

ekstrakcję natywnej sulfatazy steroidowej z łożyska, testowanie związków wobec 

oczyszczonego enzymu, oraz wyznaczanie wartości IC50. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w serii 10 prac: 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Bartłomiej 

Gielniewski, Jerzy S. Pieczykolan, Janusz Rachon: Phosphate tricyclic coumarin analogs 

as steroid sulfatase inhibitors: Synthesis and biological activity. RSC Advances 09/2014; 

4(84)., DOI:10.1039/C4RA07135B 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Bartłomiej 

Gielniewski, Janusz Rachon: Synthesis of bicoumarin thiophosphate derivatives as 

steroid sulfatase inhibitors. European Journal of Medicinal Chemistry 07/2015; 101:358-

366., DOI:10.1016/j.ejmech.2015.06.051 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Bartłomiej 

Gielniewski, Janusz Rachon: Synthesis and biological evaluation of thiophosphate 

tricyclic coumarin derivatives as steroid sulfatase inhibitors. Journal of Asian Natural 

Products Research 08/2015;, DOI:10.1080/10286020.2015.1054815 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Agnieszka Wołos, Maciej Masłyk, 

Konrad Kubiński, Andrzej Składanowski, Majus Misiak, Janusz Rachon: Synthesis and 
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steroid sulfatase inhibitory activities of N-alkanoyl tyramine phosphates and 

thiophosphates. RSC Advances 04/2015; 5(41), 32594-32603, DOI:10.1039/C5RA01614B 

Sebastian Demkowicz, Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, 

Janusz Rachon: Phosphate and Thiophosphate Biphenyl Analogs as Steroid Sulfatase 

Inhibitors. Drug Development Research 04/2015; 76(2), 94-104, DOI:10.1002/ddr.21245 

Witold Kozak, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Janusz Rachon, 

Sebastian Demkowicz: Steroid Sulfatase Inhibitors Based on Phosphate and 

Thiophosphate Flavone Analogs. Drug Development Research 09/2015; 76(8), 450-462, 

DOI:10.1002/ddr.21281 

Sebastian Demkowicz, Mateusz Daśko, Witold Kozak, Katarzyna Krawczyk, Dariusz 

Witt, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Janusz Rachon: Synthesis and Biological 

Evaluation of Fluorinated 3-Phenylcoumarin-7-O-Sulfamate Derivatives as Steroid 

Sulfatase Inhibitors. Chemical Biology & Drug Design 02/2016; 87(2)., 

DOI:10.1111/cbdd.12652 

Sebastian Demkowicz, Mateusz Daśko, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Justyna Aszyk, 

Janusz Rachon: Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 

3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates. Medicinal Chemistry Communication 

04/2016; 7(6), 1146-1150, DOI:10.1039/C6MD00113K 

Mateusz Daśko, Janusz Rachon, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Sebastian 

Demkowicz: Synthesis and biological evaluation of N -acylated tyramine sulfamates 

containing C-F bonds as steroid sulfatase inhibitors. Chemical Biology & Drug Design 

12/2016, 87(2), 233-238, DOI:10.1111/cbdd.12931 

Mateusz Daśko, Maja Przybyłowska, Janusz Rachon, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, 

Majus Misiak, Andrzej Składanowski, Sebastian Demkowicz: Synthesis and biological 

evaluation of fluorinated N-benzoyl and N-phenylacetoyl derivatives of 3-(4-

aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamate as steroid sulfatase inhibitors. European Journal 

of Medicinal Chemistry 01/2017; 128., DOI:10.1016/j.ejmech.2017.01.028 

 W 2015 roku zaprosiłem do współpracy dr. hab. Olega Demchuka z Wydziału 

Chemicznego UMCS w Lublinie. Nasze wspólne badania, które trwają do dzisiaj dotyczą 

opracowywania nowych związków o aktywności antybakteryjnej i antygrzybiczej. Pierwszą 

serią zsyntetyzowanych i przebadanych na ww. właściwości była rodzina kilkunastu 
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pochodnych 1,4-naftochinonu. Otrzymane związki wykazywały najsilniejszą aktywność wobec 

komórek gronkowca złocistego z wartościami MIC wynoszącymi nawet 7.8 µg/ml. Ponadto 

związki nie wykazywały aktywności hemolitycznej wobec ludzkich erytrocytów. Uzyskane 

wyniki zostały opublikowane w pracy: 

Monika Janeczko, Oleg M. Demchuk, Dorota Strzelecka, Konrad Kubiński, Maciej 

Masłyk✉: New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone. 

European Journal of Medicinal Chemistry 10/2016; 124, 252, 

DOI:10.1016/j.ejmech.2016.10.034 

 

Następnie pracowaliśmy nad pochodnymi cyjanofenylonitrylu. Wyniki tego projektu zostały 

opisane w publikacji opisanej powyżej stanowiącej część osiągnięcia naukowego (podrozdział 

4.3.10).  

W tym czasie z własnym zespołem badawczym kontynuowałem badania nad związkami o 

aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. W kolejnej pracy przedstawiłem wyniki 

dotyczące próby określenia mechanizmu działania 1,4-naftochinonów w komórkach Candida 

albicans:  

Monika Janeczko, Konrad Kubiński, Aleksandra Martyna, Angelika Muzyczka, Anna 

Boguszewska-Czubara, Sławomir Czernik, Małgorzata Tokarska-Rodak, Marta 

Chwedczuk, Oleg M. Demchuk, Hieronim Golczyk, Maciej Masłyk✉: 1,4-

Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit 

formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos. Journal of Medical 

Microbiology 02/2018;, DOI:10.1099/jmm.0.000700 

 

W 2017 r. zaprosiłem do współpracy dra Angela Amesty z Zakładu Chemii Organicznej, 

Uniwersytetu La Laguna na Teneryfie. Dra Amesty poznałem podczas pobytu w Hiszpanii 

będąc opiekunem części jego doktoratu dotyczącej badań in silico. Współpraca zaowocowała 

publikacją, w której opisaliśmy syntezę i aktywność przeciwbakteryjną serii związków 

pochodnych kumaryny: 

Priscila López-Rojas, Monika Janeczko, Konrad Kubiński, Ángel Amesty, Maciej 

Masłyk✉, Ana Estévez-Braun: Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 
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1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives. Molecules 01/2018; 23(1):199., 

DOI:10.3390/molecules23010199 

Jednocześnie w 2016 roku zaprosiłem do współpracy Prof. Andrzeja Orzeszko z SGGW w 

Warszawie. Wspólne badania dotyczyły aktywności inhibitorów kinazy CK2 jako związków 

hamujących aktywność nietypowej kinazy Rio1. Część badań opublikowaliśmy w pracy 

opisanej powyżej i stanowiącej część osiągnięcia (podrozdział 4.3.7). Zainteresowanie dwoma 

kinazami Rio1 i CK2 zaowocowało opublikowaniem wspólnie z dr. hab. Konradem Kubińskim 

pracy przeglądowej: 

Konrad Kubiński, Maciej Masłyk✉: The Link between Protein Kinase CK2 and Atypical 

Kinase Rio1. Pharmaceuticals 02/2017; 10(1):21., DOI:10.3390/ph10010021 

 

 

 

 

6. Podsumowanie dorobku i dane bibliometryczne 

6.1. Publikacje 

 Artykuły  

w czasopismach 

posiadających 

współczynnik IF 

Artykuły  

w czasopismach  

nie posiadających 

współczynnika IF 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
2 - 

Po uzyskaniu stopnia 

doktora bez 

uwzględnienia cyklu 

publikacji 

17 2 

Cykl publikacji 9 - 

SUMA 30 

 

6.2. Punkty uzyskane za publikacje 
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 Współczynnik 

IMPACT FACTOR 

Punkty  

MNiSW 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 
3.2 30 

Po uzyskaniu stopnia 

doktora bez 

uwzględnienia cyklu 

publikacji 

47.05 487 

Cykl publikacji 18.83 185 

SUMA 69.08 702 

 

6.3. Cytowania i indeks Hirscha 

 Web of Science Scopus Google Scholar Research Gate 

Ilość cytowań 
102/75 109 149 113 

Indeks Hirscha 
5 7 7 6 
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