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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr farm. Moniki Alicji Drózd
zatytułowanej:

"Synteza oraz badanie zdolności kompleksowania jonami miedzi(II)
wybranych ligandów organicznych o potencjalnej aktywności

biologicznej"

przedstawiona Radzie Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Recenzowana rozprawa doktorska Pani mgr farm. Moniki Drózd została przygotowana w

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej z Samodzielną Pracownią Radiofarmacji, Wydziału

Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem Pani dr hab.

Moniki Pituchy, profesora uczelni. Doktorantka swoje badania w obszarze chemii organicznej

rozpoczęła już w trakcie realizacji pracy magisterskiej, a od 2016r rozwijała je i pogłębiała w

ramach pracy doktorskiej. Opisane przed Doktorantkę poszukiwania nowych ligandów jak i ich

związków kompleksowych z miedzią(II), z panelem badań biologicznych, doskonale wpisują

się w aktualny, zwłaszcza w chemii medycznej, trend badawczy projektowania leków

ukierunkowanego na walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

Dysertacj a Pani mgr farm. Moniki Drózd została przygotowana w formie 131-stronicowej

rozprawy doktorskiej zawierającej: wprowadzenie w tematykę badawczą, określone cele i

założenia pracy, przegląd literaturowy, opis przeprowadzonych prac eksperymentalnych

omówionych w części dyskusji pracy, zwieńczonych podsumowaniem i wyciągnięciem

cennych wniosków. Praca zawiera spis cytowanej literatury, spis rycin i tabel oraz streszczenie
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i anglojęzyczny abstrakt. Doktorantka wskazuje na pierwszych stronach pracy jednostki, z

którymi w kooperacji zostały wykonane badania obejmujące doktorat. Są to:

./ Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,

./ Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w

Siedlcach,

./ Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet

Medyczny w Lublinie

./ Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w

Lublinie,

./ Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

./ Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski

Uniwersytet Medyczny.

Informacje te ukazują dojrzałość Doktorantki i pełną świadomość trudnej pracy syntetycznej w

interdyscyplinarnym zespole naukowców. Całość rozprawy jest uzupełniona suplementem, w

którym zgromadzony został opis dorobku naukowego Autorki.

Rozprawa doktorska rozpoczyna się krótkimi i bardzo przejrzyście napisanymi

rozdziałami: "Wstęp" i " Cel pracy", zawierającymi ideę i kwintesencję prowadzonych badań.

Następnie Autorka przygotowała obszerny rozdział poświęcony przeglądowi literaturowemu,

w którym na początku opisuje ogólną charakterystykę i znaczenie związków miedzi,

charakterystykę, strukturę i znaczenie biologiczne związków kompleksowych oraz

charakterystykę wybranych ligandów organicznych z grupy tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu i

tiosemikarbazonu. Niewielkim niedociągnięciem jest przywołanie w rozdziale omawiającym

znaczenie 1,2,4-triazolu, struktury 1,2,3-triazolu, (bez jej wyraźnego zaznaczenia), która

znajduje się jako farmakofor w substancjach leczniczych. Do przygotowania tej części

rozprawy Doktorantka wykorzystała 107 pozycji literaturowych, doceniając równocześnie

wkład naukowy w tą dziedzinę badań zespołu Pani Promotor dr hab. Moniki Pituchy.

Większość prac cytowanych przez Doktorantkę tyczy ostatniego dwudziestolecia co jest

wskazówką, iż realizowany temat wiąże się z nowoczesną tematyką badawczą.

Wyniki przeprowadzonych prac eksperymentalnych zostały zawarte w rozdziale "Część

eksperymentalna" a ich omówienie Doktorantka opisała w rozdziale "Wyniki i dyskusja".

Autorka swe badania podzieliła na trzy sekcje związane tematycznie z: pochodnymi
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tiosemikarbazydu (seria B), pochodnymi 1,2,4-triazolino-5-tionu (seria C), pochodnymi

tiosemikarbazonu (seria T). W każdej serii została omówiona:

• synteza ligandów i wybranych związków kompleksowych,

• analiza strukturalna nowych pochodnych obejmująca: widma lH, J3C NMR, FTIR, a dla

związków kompleksowych: analizy elementarne oraz termiczne,

• analiza rentgenostrukturalna,

• analiza profilu biologicznego obejmująca badania aktywności przeciwbakteryjnej,

przeciwgruźliczej i przeciwnowotworowej (w tym analizę procesu apoptozy wybranych,

najbardziej aktywnych związków kompleksowych).

Autorka ukazuje w tej części opracowane przez siebie procedury, wg których otrzymywała

nowe związki chemiczne w ilości 42 na 55 otrzymanych. Ustaliła budowę chemiczną

zsyntezowanych pochodnych biegle interpretując widma NMR, analizę rentgenostrukturalną

wybranych pochodnych. Świadczy to bardzo dobrze o technice pracy Doktorantki ijej wysokim

przygotowaniu warsztatowym. Pewien niedosyt pozostawia jedynie fakt nieprzypisania

atomów węgla poszczególnym sygnałom w widmach J3CNMR oraz brak analiz spektrometrii

mas MS, które jako Recenzent uważam, iż należy wykonać dla pełnej charakterystyki związku.

Uzyskane wybrane ligandy Doktorantka poddała reakcji kompleksowania jonami miedzi(II)

przy użyciu chlorku miedzi(II). Kompleksy zostały scharakteryzowane widmami FTIR, analizą

elementarną oraz termiczną. Autorka ustaliła, iż w przypadku połączeń Cu(II) z ligandami Tl

i T16 łączenie z jonem miedzi(II) następuje jednocześnie przez siarkę i azot tworząc

pięcioramienny pierścień, a w pozostałych połączeniach koordynacyjnych jon centralny łączy

się z ligandami organicznymi jedynie przez atom siarki.

Wszystkie nowo otrzymane ligandy i wybrane połączenia kompleksowe zostały poddane

badaniom in vitro w kierunku aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgruźliczej oraz

przeciwnowotworowej, w kooperacji z jednostkami zewnętrznymi. Doktorantka w grupie

badanych pochodnych uzyskała związki o obiecujących aktywnościach biologicznych, co jest

wskazówką aplikacyjności. Została dokonana również analiza zależności struktura-aktywność.

Należy zwrócić uwagę, iż w badaniach aktywności przeciwnowotworowej dla najbardziej

aktywnych kompleksów zostały poczynione wstępne badania mechanizmu szlaku apoptozy.

Całość dysertacj i została zwieńczona w rozdziale .Podsumowanie i wnioski", w którym

Autorka precyzuje starannie wnioski z wykonanych prac badawczych oraz potwierdza

pozytywną weryfikację hipotezy badawczej. Można śmiało stwierdzić, iż uzyskane wyniki są
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nowatorskie i obiecujące. Jako Recenzent bardzo doceniam ogrom pracy syntetycznej

zrealizowany przez Doktorantkę w laboratorium chemii organicznej jak i umiejętność

dokonywania żmudnych analiz strukturalnych. Przeprowadzone badania bardzo właściwie

wpisują się w aktualną tendencję związaną z projektowaniem nowych substancji bioaktywnych,

które mogą zostać wykorzystane w chorobach cywilizacyjnych.

Interesujące są wyniki badań cytotoksyczności w stosunku do linii komórek nowotworowych.

W tym miejscu chciałabym dodać, iż dobrze byłoby rozwinąć badania nad mechanizmem

aktywności przeciwnowotworowej. Chciałabym tym samym zapytać, czy tego rodzaju projekty

są rozważane. Należy zwrócić uwagę, iż opisane badania zostały wykonane w kooperacji z

zewnętrznymi jednostkami naukowymi co wskazuje na ich wysoką rangę a część wyników

badawczych została już opublikowana na łamach czasopisma International Journal oj

Molecular Sciences, wydawnictwa mdpi:

Pitucha M., Korga-Plewko A., Czylkowska A., Rogalewicz B., Drózd M., Iwan M., Kubik J.,

Humeniuk E., Adamczuk G., Karczmarzyk Z., Fornal E., Wysocki W., Bartni P. Influence oj

complexation oj thiosemicarbazone derivatives with Cu (II) ions on their antitumor activity

against melanoma cells. International Journal oj Molecular Sciences (2021) 22, 3104.

Podsumowując rozprawę doktorską przygotowaną przez Panią mgr farm. Monikę

Drózd należy podkreślić, iż została ona przygotowana w sposób przejrzysty i staranny, dobrze

zostały uwypuklone uzyskane wyniki z uwzględnieniem zaproponowanych metod syntezy,

dowodów strukturalnych, nowatorsko zaprojektowanych i otrzymanych związków oraz badań

ich aktywności biologicznych. Z obowiązku Recenzenta musiały zostać zaznaczone pewne

niedociągnięcia, które w niczym nie umniejszają wartości przedstawionej rozprawy,

zasługującej na wysoką ocenę.

Całkowity dorobek naukowy Doktorantki, w którego skład wchodzą cztery prace

opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym o sumarycznym IF=17,153 oraz

czterdzieści publikacji nieposiadających punktów IF (o łącznej punktacji 659 punktów

KBNlMNiSW) uważam za bardzo dobry. Materiały naukowe Autorka prezentowała również

na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dodatkowo doktorantka w czasie

trwania studiów aktywnie uczestniczyła w życiu akademickim, będąc członkiem komitetów

organizacyjnych wielu wydarzeń w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W latach 2017-

2019 była członkiem komisji stypendialnej doktorantów. Jest Honorowym Członkiem

Organizacji Młodych Medyków, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2019r. zajęła wraz
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z zespołem pierwsze miejsce na XV Lubelskim Festiwalu Nauki w kategorii "Najlepszy pokaz

(do 50 osób) przygotowany przez pracowników uczelni" z autorskim projektem "Bajkowy

świat małego chemika". Doktorantka w czasie realizacji pracy doktorskiej cały czas pracowała

w zawodzie w aptece ogólnodostępnej. Powyższa działalność zarówno naukowa jak

organizacyjna świadczy o wysokiej dojrzałości Pani mgr farm. Moniki Drózd.

Podsumowując stwierdzam, iż rozprawa doktorska Pani mgr farm. Moniki Drózd,

spełnia wszelkie wymagania ustawy o Tytule Naukowym i Stopniach Naukowych. Wnoszę

zatem do Wysokiej Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne, Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Sosnowiec, dnia 28 sierpnia 2021 r.
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