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Recenzja pracy doktorckiej mgra Szymona Kosieka

p,t -Poszukiwanie nowych substancji o akĘwnoki biologienej w gruptb
pochodnych hydrazyd w kwas w 2-, 3- i 4-łIuorobenzoegwych"
przedstawiona Radzie Wydziału Farmaceutyenego z oddziałem AnaliĘki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie celem uzyskania stopnia
doktora na uk fa rmaceuĘcznych

Pzedstawiona do recenzji rozprawa doktorska została pzygotovyana w Katedrze i Zakładzie

Chemii organicznej,

na

Wydziale Farmaceutycznym

z

oddziałem AnaliĘki Medyenej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Wujec, w zespole

kt ry od lat zajmuje się syntezą nowych związk w heterocyklicznych o potencjalnej aktywności
biologicznej. TemaĘka pzedstawionej do oceny rozprawy doktorskiej jest kontynuaQą bada

przesiewowych, prowadzonych
związk

wo

z

powodzeniem

w

zespole, zmieaających

Vm samym

aktywności przeciwdrobnoustrojowej,

do

idenĘfikacji

doskonale wpisuje się w

aktualne kierunki badawcze wsp łczesnej chemii medycznej.

Pzedstawiona do recenzji rozprawa ma układ powszechnie przyjęty dla prac doktorskich o

charakteze eksperymentalnym. Została podzielona na siedem rozdział w, W tym Wstęp,
rozdział zaĘ1tułowany Mechanizm oporności na anĘbiotyki przygotowany w oparciu o dostępną

literaturę pzedmiotu oraz częścipracy dotyczące

bada

własnych

Ę. Cel pracy,

synteĘeną, Badanb mtkrobtblogtizne, fudantb aktywności qtotoksycznej

i

Część

Wnioski. Całość

pzeprowadzonych prac podsumowano w postaci streszcenia w języku polskim iangielskim.

Częsć literaturowa, poświęconarozpoznanym mechanizmom oporności na anĘbioĘki,
obejmuje ponad 150 pozycji literaturowych idobrze koreluje z podjętą tematyką badawczą.

opis

pzeprowadzonych

zaĘltułowanym Cel pracy,

prac eksperymentalnych popzedzony został rozdziałem
w K rym Autor przejrzyście pzedstawił założenia projektu i
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jednoznacznie określiłzakres zaplanowanych prac badawczych. Mgr Kosiek zaprojeKował
szereg związk w jako potendalne antybiotyki, umiejętnie wykolzystując doświadczenia i wyniki

wcześniejszych prac prowadzonych

w

macierzysĘm zespole, jak r wnież własne studia

literaturowe

Doktorant zaplanował otrzymanie serii pochodnych tiosemilęrbazydowych
hydrazyd

w

kwas

izotiocyjanianami,

dehydrocyklizacji

w

fluorobenzoesowych

a następnie otrzymane
W 4,S-dwupodstawione

podkeślić,Że wykorzystane zostaĘ wydajne

z

odpowiednio

W

reakcji

wyselekcjonowanymi

związki przekształcił W wyniku

zasadowej

2,4-dihydro-3|*1,2,4-triazolo-3-tiony. Należy

i

proste procedury syntezy zaprojeKowanych

ałiązk w, uwzględniono r wnież uzycie łafuvo dostępnych substrat w, co jest niezwykle istotne
jeŻeli załoĄ się, w dalszej perspektywie, koniecznośćsyntezy wybranych, najaĘwniejszych
pochodnych w większej skali.

Mgr Kosiek zakładał, że badaniom aktywności pzeciwbakteryjnej poddane zostaną zar wno
tiosemikarbazydy, jak

i szereg

podstawionych pochodnych I,2,4-tnazolo-3-tionu. Modyfikacja

struktury w obrębie zaprojektowanych serii zwĘzk

w miała obejmować ich

funkcjonalizację

wprzez użycie kwas w fluorobenzoesowych oraz odpowiednich izotiocyjanian w. Doktorant nie
ograniczył się do użycia jedynie izotiocyjanianu fenylu i jego monopodstawionych pochodnych

oraz izotiocyjanianu l-naftylu. Poprzez zastosowanie dw ch izotiocyjanian w alkilowych
bibliotelę zaprojektowanych związk w została uzupełniona o kolejne pochodne zawierające
ugrupowanie alkilowe. Dzięki temu Doktorant miał szanse wykazać celowość wprowadzania
podstawnika aromatycznego W pozycję 4 w szkielecie l,2,4-triazolo-3-tionu.

Ęcznie DoKorant otzymał 96 związk w, 48 pochodnych

tiosemikarbazyd

w

oraz

48

odpowiednio podstawionych L,2,4-triazolo-3-tion w. otaymano zatem pokaźnąserię związk w

przekazanych

do badari aktywnościbiologicznej, umożliwiająą W następnej

przeprowadzen ie rzetelnej

a

na

l

izy zależnościstruktura

-a

kolejności

ktywność.

Poprawnośćustalenia struktury otzymanych związk w nie budzi zastneŻe(l, choć szkoda, że

przynajmniej

dla

związk

w

nieopisanych wcześniej W literatuze,

W celu ich

pełnej

charakterysĘki, dane speKralne nie zostały uzupełnione o widma 13c NMR. DoKorant wykazał

się r wnież pewną niekonsekwencją w podawaniu temperatur topnienia - dla wszystkich
stałych związk w temperatury topnienia powinny być podane jako odpowiedni zakes,
natomiast Autor dla części związk w podał jedynie jedną waftość.

Kolejnym zadaniem badawcrym, jakie postawił sobie DoKorant, było zbadanie aktywności

pzeciwbakteryjnej

i

cytotoksycznej otrzymanych związk

w, a W

ko cowym etapie
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pzeprowadzenie analizy zależnościstruktura-aKywność. Badania alGywności biologicznej
zrealizowane zostały we wsp Ęracy

z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii

Pracownią Diagnostyki Mikobiologicznej oraz Katedrą
macierzystego

U n

i

Farmaceutycznej z

Zakładem Biologii

z

Genetylę

iwersytetu.

Badania aktywnościpzeciwbakteryjnej wykonano W stosunku do wybranych sześciuszczep w

balGerii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus aureus ATCC
25923, Staphylrcoccus epidermtidis ATCC 12228, fucillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus
ATCC 10876 i Micrococcus luteusA\CC L0240) oraz czterech szczep w bakterii Gram-ujemnych

(Escherbhtb coli ATCC 2592Ż, Klebsblla pneumoniae ATcc 13883, Proteus minbtltś XICC
L2453 i Bordetella bronchiseptica ATCC 4617).

Wśrod pochodnych tiosemikarbazydowych obiecującą aktywnośćw stosunku do bakterii Gram-

dodatnich zaobserwowano w serii pochodnych kwasu Z-fluorobenzoesowego (I-1) oraz 3fluorobenzoesowego (I-2).W serii I-1 najaktywniejsze okazaĘ się pochodne z ugrupowaniem

metłf]uoromeĘlofenylowym (I-lo) oraz metłchlorofenylowym

l-li i l-lk),

i

metłbromofenylowym

zaśw serii I-2 najwyższą aktywność wykazywały pochodne z
chlorem igrupą trifluorometylową zar wno w pozycji meta jaki para pieścienia benzenowego
(odpowiednio

(l-2a,

l-zi

oraz

l-2o i I-2p). Na podstawie

analizy uzyskanych wynik w Doktorant słilsznie

postuluje, że pochodne L,2,4-triazolo-3-tionu są mniej aktywne w stosunku do badanych
szczep w bakterii niż ich tiosemikarbazydowe prekursory. Zar wno Uosemikarbarydy, jak

i

pochodne L,2,4-triazolo-3-tionu nie wykazywały natomiast aktywności wobec badanych
szczep w baterii Gram-ujemnych.

R wnolegle mgr Kosiek zaplanował wykonanie oznacze aĘwnościcytotoksycznej
otrzymanych zwĘzk w wobec dw ch linii fibroblast w prawidłowych

(Wsl i IMR90)

oraz

dwoch linii nowotworowych wywodzących się z układu hematopoeĘcznego człowieka HL60
HL60/MX2. Wykazano, że wszystkie badane związki są cytotoksyczne

in

i

uitro w stosunku do

linii prawidłowych w zakresie ICso = 18 _ 110 pg/mL. Jednocześnie zaobserwowano, że pięć z
badanych tiosemikarbazyd w nie wpływa istotnie na przeżywalnośćkom rek po ekpozycji na

określone stężenie badanego związku,

a

wśrd nich najmniej toksyczna jest pochodna

tiosemikarbazydowa kulasu 2-fluorobenzoesowego
chlorofenylowe.

I-1j

zawierająca ugrupowanie parćr

Z drugiej strony Autor zwr cił uwagę na

zaobserwowany

dla

pochodnej

I-3j, otrzymanej z hydrazydu kwasu 4-fluorobenzoesowego, brak efeku
cytotoksycznego W stosunku do linii kom rek prawidłowych Wsl i IMR60 w stężeniu przy

tiosemikarbazydowej

K

balGeriostaĘczne.
rym wykazuje on właściwości
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Doktorant zadbał o korektę edytorską, choc nie udałc mu się uniknąć drobnych
- sb. 20

- furylomeĘl, pirydylomeĘl,

- str. 71

-

bĘ w:

ale nie.furylmeĘl inie piridylme!/;

pierścieri benzenowy, a nie fenylowy;

- pewną niekonsekwencję można zauważyć w spisie treści. Rozdział 2.1 zaĘ1tułowany został w
języku angielskim ,,Efflux pomp'' - dlaczego nie po polsku: Pompy efluksyjne?

Uwagi dotyczą pojedynczych, drobnych uchybie i w żadnym stopniu nie zmniejszają
merytorycznej waftości Prał, kt rą oceniam pozfiwnie.

Mgr Szymon Kosiek wykazał się umiejętnościąstawiania hipotez badaweych, logicznego
planowania prac eksperymentalnych, kt re następnie konsekwentnie realizował. Podkeślić
należy interdyscyplinarny charakter prowadzonych bada , na kt re składa się zar wno synteza

związk w chemicznych, jak i r wnież ocena ich aktywności biologicznej. Warto podkeślić,że
Doktorant nie

Ęlko samodzielnie wykonał syntezę zaprojektowanych związk w, ale r wnież

podjął się oznaczenia aktywności cytotoksyczności otrrymanych związk w. To dobze świadczy
o DoKorancie idowodzi, że nie boi się on podejmowania nowych wyzwa

.

Podsumowując stwierdzam, że rozprawa doktorska mgra Szymona Kosieka spełnia
wymagania ustawowe (Ustawa z dnia 14 marca 2OO3 r. o stopniach naukowych i

Sule naukowym oraz stopniach i Sule w zakresie sztuki; Dz.U. z 2OO3 r. Nr 65,
poz. sis z p źniejszymi zmianami Dz.U , z 2016, Poz. 882). Wnoszę zatem do Rady
Wydziału FarmaceuĘcznego z oddziałem AnaliĘki Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Doktoranta do dalsrych etap w pzewodu

doktorskiego.
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