~urn

Śląski Uniwersytet
Katowicach

+

·r

Medyczny w

Dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska,

prof. SUM

Sosnowiec,0l.03.2021

Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Wydział Nauk Farmaceutycznych
ul. Jagiellońska

4,41-200

w Sosnowcu

Sosnowiec

bmlodawska@sum.edu.pl
tel. 32 364 16 04

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdy Kondej
zatytułowanej:
"Synthesis and studies of novel multi-target Iigands of aminergic GPCRs
with expected application for the treatment of schizophrenia"
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Przekazana
przygotowana

w

Leczniczych
Lublinie

do recenzji
Katedrze

wieloletnie

i Zakładzie

z Pracownią

pod kierunkiem

Modelowania

doktorska
Syntezy

koncentrują

badania modelowania

w kierunku

prokognitywnej,

oceny

aktywności

Kondej

Chemicznej

Uniwersytetu

Środków
w

prof. UM, której

teoretycznych

receptorów

została

Medycznego

A. Kaczor,

się wokół zarówno

molekularnego

Magdy

(obejmujących

GPCR) jak i syntetycznych

Tematyka tajest ściśle związana z badaniami
przeciwpsychotycznej,

przeciwlękowej

i

dając możliwość wysokiej aplikacyjności.

Rozprawa

doktorska

Pani mgr Magdy Kondej została przygotowana

stronicowej,

anglojęzycznej

prowadzonych

badań (przedstawiony

wprowadzenie

w tematykę badawczą oparte na przeglądzie

cel rozprawy,

mgr

i Technologii

Komputerowego,

aspektów ligandów receptora D2 dopaminowego.
behawioralnymi

Pani

Pani dr hab. n. farm. Agnieszki

prace badawcze

zaawansowane

rozprawa

postawione

dysertacj i

hipotezy

zawierającej:

abstrakt

również w języku polskim),

badawcze

będący

w formie 160kwintesencją

listę stosowanych

skrótów,

literaturowym, jasno sprecyzowany

a następnie

przywołane

trzy

publikacje
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współautorstwa

Doktorantki

wchodzące w cykl badawczy i obszerny zestaw kolejnych badań,

które nie zostały jeszcze opublikowane.

Całość zwieńczona jest wyciągniętymi

wnioskami

i

podsumowaniem.
Bardzo uprzejme jest podziękowanie
z którymi prowadziła
badawczej

w

jakie składa Doktorantka Pani Promotor i osobom,

badania, które wskazuje,

interdyscyplinarnym

zespole

iż posiada pełną świadomość
naukowców.

Dodatkowo

zostało

NCN OPUS Grant Nr. 2017/27/B!NZ7/01767,

zewnętrzne źródło finansowania

trudnej pracy
wskazane

dzięki któremu

badania mogły zostać zrealizowane.
Materiał
zostały

dysertacji

uwypuklone

molekularnego,
otrzymane

uzyskane

wykonane

związki

współautorów

przygotowany

oraz

został w sposób jasny

wyniki

ukazujące

syntezy,

dowody

badania

ich

w publikacjach

stanowiących

wnikliwe

strukturalne,

właściwości

Bardzo dobrze

badania

nowatorsko

modelowania

zaprojektowane

farmakologicznych.

i

Oświadczenia

część rozprawy doktorskiej:

Al: M. Kondej, P. Stępnicki, A. A. Kaczor: Multi-target
against schizophrenia.

staranny.

Inf. J. Mol. Sef. 2018,19, 1-30.

IF2018 =

approach for drug discovery

4,183

A2: M. Kondej, A. Bartyzel, M. Pitucha, T. M. Wróbel, A. G. Silva, D. Matosiuk, M.
Castro,

A. A. Kaczor:

Synthesis,

structural

tetrahydropyridin-4-yl)-5-ethoxy-1H-indole
Moleeules, 2018,23,

1-17.

and thermal

(D2AAK1_3)

studies

of 3-(l-benzyl-1,2,3,6-

as dopamine

D2 receptor ligand.

= 3,060

IF2018

A3: M. Kondej, T. M. Wróbel, A. G. Silva, P. Stępnicki, O. Koszła, E. Kędzierska,
B artyzel , G. Biała,
pharmacological

D. Matosiuk,
and

structural

tetrahydropyridin-4-yl)-lH-indoles
Chem. 2019, 180,673-689.

studies

M. Castro,
of

as multi-target

IF2019

w sposób jednoznaczny

M. 1. Loza,

A. A. Kaczor:

Synthesis,

5-substituted-3-(l-arylmethyl-l,2,3,6-

ligands of aminergic GPCRs. Eur. J. Med.

= 4,833

określają udział Doktorantki

w interdyscyplinarnych

jak i wskazują, iż Pani Promotor dr hab. n. farm. Agnieszka A. Kaczor, prof. UM ,będąc
koncepcji
Doktorantka

badawczej

czuwała

A.

nad realizacją

hipotez

w każdej z trzech publikacji jest pierwszym

w niniejszej

rozprawie

pracach,
twórcą

doktorskiej.

autorem, a Pani Promotor autor

korespondencyjnym.
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Rozprawa

doktorska

badań właściwości
indolu,

jako

Medyczny w

Pani mgr Magdy Kondej skupia się wokół syntezy i szerokich

nowych multicelowych

skutecznych,

ligadnów

przyszłościowych

opartych

strukturalnie

terapeutyków

w

na pochodnych

leczeniu

schizofrenii.

Schizofrenia jest złożoną jednostką chorobową o niedokładnie

poznanej etiologii, u podstawy,

której leży nadmierna

D2 w ciele prążkowanym

brak

stymulacji

preparatami,

aktywacja

receptorów

stulecia

wywoływały

Dl

w

korze

leczyć w sposób farmakologiczny

schizofrenię

liczne działania

naukowych, pozwalających

dopaminowych

dopaminowych

które pozwoliły

ubiegłego

receptorów

stały

się fenotiazyny.

niepożądane

co doprowadziło

mniej

jednak

preparaty

do wielokierunkowych

odnaleźć bardziej skuteczne i selektywne substancje

związków

dopaminowego

Pierwszymi

w połowie lat pięćdziesiątych

Nie

tej jednostki chorobowej. Mimo pojawienia się neuroleptyków
nowoczesnych

przedczołowej.

aktywnych,

modulujących

Drjest nadal istotnym wyzwaniem

oraz

te

badań

lecznicze dla

I, II i III generacji, poszukiwania
złożoność

do opracowania

sygnałową

receptora

nowych neuroleptyków.

Rozprawa została podzielona na dwie części. Pierwsza jej część skupia się wokół trzech
publikacji

naukowych:

naukowych

przeglądowej

zaprezentowanych

wskaźnikiem

oddziaływania

pochodnymi

na

i dwóch oryginalnych,

łamach

ogólnoświatowych

pełno-tekstowych
czasopism

IF, a druga część stanowi opis dalszych

z

wyników

prac

wysokim
badań nad

wirtualnej molekuły D2AAK 1.

W pierwszej

against

jednej

publikacji

schizophrenia"

receptorową mechanizmu
aktywnych

mogących

jednostkę

chorobową.

literaturowych,

"Multi-target approach Jor drug discovery

zatytułowanej

będącej

pracą

przeglądową

Doktorantka

ukazuje

złożoność

schizofrenii oraz najnowsze trendy badawcze poszukujące
stać się w przyszłości

doceniając

Do

przygotowania

równocześnie

preparatami
tej

pozwalającymi

publikacji

wykorzystano

substancji

kontrolować
140

tą

pozycji

wkład naukowy w tą dziedzinę badań zespołu Pani

Promotor.
Druga

praca

pt.:

"Synthesis,

structural

tetrahydropirydyno-4-yl)-5-etoksy-1H-indol
opisuje

syntezę

zainspirowana

związku

D2AAKl_3

bardzo obiecującymi

and thermal studies oj 3-(J-benzyl-l, 2, 3, 6(D2AAK1_3) as dopamine D2 receptor ligand"

będącego

wynikami dotyczącymi

1,2,3,6-tetrahydropirydyno-4-yl)-5-etoksy-1H-indol
indolu i 1-benzylopiperydyno-4-onu

pochodną

D2AAK 1. Praca

ta została

molekuły D2AAK1. 3-(1-Benzyl-

został otrzymany

w reakcji 5-etoksy-] H-

w metanolu, w obecności zasady. Nowa pochodna został

Śląski Uniwersytet
Katowicach
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w pełni scharakteryzowana
FTIR, spektrometrii

Medyczny w

strukturalnie

mas jak

z użyciem widm spektroskopii

analizy rentgenostrukturalnej,

potwierdziła

budowę

cząsteczki.

W kooperacji

Uniwersytetu

w Santiago de Compostela,

pochodnej w stosunku do receptora dopaminowego

która w niepodważalny

z grupą

w Hiszpanii

'H NMR, 13CNMR,

profesora

sposób

Mariana

zostało określone

Castro

powinowactwo

z
tej

D2, z wartością Ki równą 151 nM, (wartość

niższa w stosunku do D2AAK1), co wskazuje na wyższy potencjał powinowactwa.
Trzecia wieloośrodkowa

.Synthesis, pharmacological

publikacja zatytułowana:

studies oj 5-substituted-3-(l-arylmethyl-l,

2, 3, 6-tetrahydropyridin-4-yl)-1 H-indoles

target ligands oj aminergic GPCRs", jest kontynuacją
dziewiętnastu

nowych związków

organicznych

rozpoczętych

zbudowanych

9. Badania

biologiczne

badań. Opisuje syntezę
indolu

Dla rodziny tych związków

strukturalna jak i rentgenostrukturalna

i analiza zależności

as multi-

na bazie pochodnych

będących chemiczną modyfikacją strukturalną molekuły D2AAKl.
została wykonana pełna charakterystyka

and structural

struktura-aktywność

dla pochodnej

wykazała,

iż trzy związki

opisane numerami 5,9, 17 wykazują wysoce korzystny profil multireceptorowy

w stosunku do

receptorów D2, 5-HT'A i 5-HT2A. Badane związki okazały się być antagonistami

receptorów 5-

HT2A i D2 oraz agonistami lub częściowymi
pochodna

5 została w dalszej kolejności

kooperacji z profesor Ewą Kędzierska,
wykazał działanie przeciwdepresyjne
wykazywała
Należy

agonistami receptora 5-HT'A. Najbardziej
wytypowana

z Uniwersytetu

w teście wymuszonego

uruchomieniem

uwagę,

iż badania

pływania u mysz jak i dodatkowo

zawarte

w obu publikacjach

finansów czterech grantów w tym międzynarodowych,

materiałach publikacyjnych,
Pozostała

cześć

dysertacj i przedstawiona

na podstawie
w

e1ektronodonorowymi

zostały

w rozdziale

doniesień

pozycjach

4,5,6

literaturowych,
7

i elektronoakceptorowymi.

Analizowała

z

badań.

szóstym

jest

kontynuacją

A2 i A3.

zdecydowała

ugrupowama

wykonane

co można odczytać w

i co wskazuje na wysoką rangę prowadzonych

wyników jak i uzyskanych wniosków opisanych w publikacjach

podstawienia

w Lublinie. Pochodna ta

aktywność przeciwpsychotyczną.

zwrócić

Doktorantka

in vivo w

do badań behawioralnych
Medycznego

aktywna

indol owego

się

zbadać

wpływ

grupami:

silnie

również wpływ wprowadzenia

atomu azotu w pozycje 4,5,6,7 układu indolowego. W ten sposób otrzymała rodzinę 68 nowych
pochodnych,

które zostały

scharakteryzowane

strukturalnie.

W tym miejscu

chciałabym

zwrócić uwagę, iż dobrze byłoby przypisać w widmach 'H jak i 13CNMR poszczególne
wodoru jak i węgla ich sygnałom.
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Pragnę zwrócić uwagę, że otrzymanie
układów

heterocyklicznych

h-,

Medyczny w

takiej liczby związków,

była zadaniem

trudnym.

logicznie z dużą wiedzą związaną z mechanizmami
sposób

profesjonalny.

Dla wszystkich

dokonała

farrnakoforowe

zaprojektowana

przebiegających

pochodnych

również wnikliwej

determinujące

się tematem

Została

synteza nowych

zostało

wnikliwie

kolejnych

określony

ocenione

publikacji

analizy struktura-aktywność
kierunek aktywności.

w renomowanych

i

reakcji i zrealizowana
powinowactwo

02, 5-HTIA i 5-HT2A, ukazujące związki o najwyższym

stosunku do receptorów
Doktorantka

a zwłaszcza

w
w

potencjale.

wskazując

fragmenty

Materiał ten może śmiało stać

czasopismach

z dziedziny

chemii

multicelowe

ligandy

medycznej.
Autorka
receptorów

w swojej

monoamin

rozprawie

o działaniu

gnitywnym z potencjalnym
wyniku optymalizacji
inspiracją

opracowała

nowe,

przeciwpsychotycznym,

zastosowaniem

przeciwlękowym

w leczeniu schizofrenii.

i proko-

Ów cel został osiągnięty w

wirtualnej cząsteczki nazywanej "hitem D2AAK I", który stał się swoistą

do badań w powierzonej

rozdziałem

doktorskiej

do oceny pracy. Całość dysertacji

została zwieńczona

.Podsumowanie ", w którym Autorka precyzuje starannie wnioski z wykonanych

prac badawczych

oraz potwierdza pozytywną weryfikację hipotezy badawczej.

Można śmiało stwierdzić,

iż uzyskane wyniki badawcze są nowatorskie

Jako Recenzent wysoko oceniam ogrom pracy syntetycznej
laboratorium

chemii organicznej,

jak i pracy w interdyscyplinarnym

umiejętność

zrealizowany

dokonywania

zespole naukowców.

i wysoce obiecujące.
przez Doktorantkę

żmudnych

Dodatkowo

analiz strukturalnych

przeprowadzone

bardzo właściwie wpisują się w aktualną tendencję związaną z chorobami
W tym miejscu chciałabym

dodać, iż dobrze byłoby poznać toksyczność

a szczególnie tych wysoce obiecujących,
panel cytotoksyczności.

Chciałabym

wobec komórek prawidłowych
równocześnie

zapytać,

w

badania

cywilizacyjnymi.
badanych związków

aby określić ich pełny

czy tego rodzaju

badania

są

rozważane.
Analizując
podkreślić,
muszę

rozprawę doktorską przygotowaną

przez Panią mgr Magdę Kondej należy

iż została ona napisana starannie i poprawnie. Z obowiązku

o drobnych

przedstawionej

błędach

edytorskich,

które

w

niczym

nie

recenzenta wspomnieć
umniejszają

wartości

rozprawy, która w opinii Recenzenta zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Mając na uwadze czas realizacji

badań przez Doktorantkę

(lata 2016-2021),

światowej pandemii jak i analizując całkowity dorobek naukowy Doktorantki,
wchodzi siedem prace opublikowanych

w czasopismach

okres

w którego skład

o zasięgu ogólnoświatowym

w latach

Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach

0'U(f)+
2017-2020

o sumarycznym

w monografiach
w literaturze,
osiągnięciach

IF=29,400,

stwierdzam,
co jest

współautorstwo

trzech patentów polskich oraz udział

iż dorobek ten jest bardzo dobry. Prace te już zostały odnotowane

wysokim

osiągnięciem

jak

na tak młodego

badacza.

W swoich

Pani mgr Magda Kondej posiada również dziewięć komunikatów

zaprezentowanych

na zjazdach ogólnopolskich

także swoje kwalifikacje

uczestnicząc

i międzynarodowych.

w kursach i szkoleniach,

zjazdowych

Doktorantka

podnosiła

co uważam, że pozytywnie

wpłynęło najej rozwój personalny.

Podsumowując stwierdzam, iż rozprawa doktorska Pani mgr Magdy Kondej
spełnia wszelkie wymagania

ustawy (Ustawy o Tytule

Naukowym

Naukowych). Wnoszę zatem do Wysokiej Rady Dyscypliny Nauk

i Stopniach

Farmaceutycznych,

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
Mając na uwadze oryginalność przedstawionych badań, ich multidyscyplinarny
charakter jak również ogólnie bardzo wysoki dorobek naukowy Doktorantki zwracam się
do wysokiej Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych,

Uniwersytetu Medycznego w

Lublinie z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdy Kondej,
wykonanej pod opieką promotorską Pani dr hab. n. farm. Agnieszki A. Kaczor, prof. UM.

Sosnowiec, dnia 01 marzec 2021 r.

Dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska,

prof. SUM
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