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RECENZJA 
rozprawy doktorskiej mgr Moniki Alicji Drózd 

 pt.  

„Synteza oraz badanie zdolności kompleksowania jonami miedzi(II) wybranych 

ligandów organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej” 

 

 

 

Podstawa: uchwała Rady Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej 

(obecnie Wydziału Farmaceutycznego) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pismo 

Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych Prof. 

dr hab. n. farm. Dariusza Matosiuka z dnia 20.08.2021 r.  

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65 poz. 595 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Cel i zakres pracy 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Alicji Drózd została wykonana w Samodzielnej Pracowni 

Radiofarmacji Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod opieką naukową dr hab. n. farm. Moniki Pitucha 

prof. UM. Zasadniczym celem naukowym przedstawionej do recenzji dysertacji była 

synteza oraz ocena zdolności kompleksowania jonami miedzi(II) wybranych ligandów 

organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej (tj. pochodnych tiosemikarbazydu, 

1,2,4-triazolino-5-tionu oraz tiosemikarbazonu). W ramach swojej pracy Autorka 

wyznaczyła sobie kilka szczegółowych celów badawczych, wśród których należy 

wymienić:  



 

 

 

 

▪ Syntezę ligandów z grupy pochodnych tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz 

tiosemikarbazonu.  

▪ Potwierdzenie ich struktury chemicznej przy użyciu wybranych technik. 

▪ Reakcję kompleksowania wybranych ligandów jonami miedzi(II).  

▪ Szczegółową analiza właściwości fizykochemicznych wraz z określeniem typu 

połączeń koordynacyjnych 

▪ Badania aktywności biologicznej otrzymanych ligandów oraz wybranych 

kompleksów z jonami miedzi(II), jako potencjalnych substancji w terapii 

antynowotworowej oraz porównanie aktywności biologicznej otrzymanych 

układów. 

 

W mojej opinii, tematyka rozprawy doktorskiej przedstawionej przez mgr Monikę 

Alicję Drózd jest bardzo aktualna i wpisuje się w zagadnienia związane z poszukiwaniem 

nowych związków o pożądanej aktywności biologicznej. Do jednych z najpoważniejszych 

zagrożeń dla zdrowia publicznego, zalicza się oporność na antybiotyki patogenów 

bakteryjnych.  Co istotne, skala tego zjawiska stale się zwiększa, dlatego też stanowi to 

jeden z głównych problemów współczesnej medycyny. Wprowadzenie nowego leku na 

rynek to proces niezwykle żmudny i długotrwały. W związku z tym, poszukiwania nowych 

struktur a także modyfikacja potwierdzonych farmakologicznie substancji - w celu 

zwiększenia ich aktywności biologicznej, mieszczą się w aktualnym nurcie badań 

naukowych i w pełni uzasadniają celowość badań zaproponowanych przez Doktorantkę w 

ramach przedłożonej do recenzji dysertacji. 

 

Ocena układu rozprawy 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Alicji Drózd została napisana w języku polskim i 

przygotowana w układzie typowym dla prac eksperymentatorskich, obejmującym: Wstęp, 

Cel pracy, Część teoretyczną (18 stron) obejmującą przegląd literatury dotyczący m.in. 

charakterystyki i znaczenia biologicznego miedzi, oraz charakterystyki i struktury 

związków kompleksowych i ich aktywności biologicznej. Część doświadczalną (19 stron) 

z opisem aparatury pomiarowej, odczynników oraz przeprowadzonych syntez ligandów i 

kompleksów, analizy strukturalnej oraz badań biologicznych. Następnie Wyniki i dyskusja 

(46 stron)  wraz z interpretacją, wnioski końcowe oraz wykaz cytowanych odnośników 



 

 

 

 

literaturowych (149 pozycji, 14 stron). Całość pracy kończy Spis Rycin i Tabel, Streszczenie 

pracy w języku polskim i angielskim oraz Wykaz dorobku naukowego Doktorantki.  

Tytuł rozprawy został sformułowany poprawnie i odpowiada rezultatom badań 

zaprezentowanym w pracy. Całość dysertacji obejmuje 131 stron maszynopisu i zawiera 17 

tabel oraz 48 rycin. Praca napisana jest dosyć starannie i zredagowana w estetyczny sposób. 

Występują w pracy drobne błędy stylistyczne oraz interpunkcyjne które nie wpływają na 

bardzo pozytywną ocenę tej części pracy. 

 

Ocena merytoryczna rozprawy 

Dysertację mgr Moniki Alicji Drózd rozpoczyna Wstęp będący wprowadzeniem w 

zagadnienie antybiotykoodporności, skali problemu i nowych rozwiązań jakie są 

podejmowane w tym temacie. W ramach Części teoretycznej Doktorantka przybliżyła po 

krótce charakterystykę miedzi, jej właściwości fizyczne oraz występowanie na świecie. 

Zaprezentowała także informacje na temat zastosowania miedzi w przemyśle i rolnictwie. 

Wskazała mechanizm działania przeciwbakteryjnego co ma kluczowe znaczenie w jej 

późniejszych zastosowaniach. Kolejny rozdział opisuje znaczenie biologiczne miedzi jako 

mikroelementu niezbędnego dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. 

Następnie zaprezentowano charakterystykę, strukturę i właściwości związków 

kompleksowych. Kolejny podrozdział dotyczy aktywności biologicznej kompleksów 

miedzi(II). Autorka przedstawiła połączenia kompleksowe miedzi(II) o różnych liczbach 

koordynacyjnych. Dokonała przeglądu literatury dotyczącego otrzymywania kompleksów 

miedzi(II) z różnymi ligandami. Wszystkie te połączenia charakteryzowały się 

udowodniona aktywnością biologiczną m.in. wykazywały działanie antynowotworowe. 

Ostatni podrozdział dotyczył charakterystyki pochodnych tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu 

oraz tiosemikarbazonu. Autorka przedstawia budowę chemiczną tych związków ich 

właściwości m.in. udowodnione szerokie spektrum działalności biologicznej.  

To czego zabrakło mi w tej dosyć zwięzłej cz. literaturowej to wprowadzenia w 

syntezę pochodnych (na bazie tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz tiosemikarbazonu) 

które publikowała tak obszernie pani promotor Prof. Monika Pitucha. Ułatwiłby to 

zrozumienie tematu i uzupełniło lukę dotyczącą syntezy i badań biologicznych tych 

interesujących związków.  



 

 

 

 

Część eksperymentalną pracy Autorka rozpoczęła od opisu aparatury pomiarowej 

oraz spisu odczynników. W kolejnym podrozdziale przedstawione zostały syntezy (jeden 

ogólny opis dla danych pochodnych). Dla wszystkich otrzymanych układów na bazie  

tiosemikarbazydu (B1-B18) oraz 1,2,4-triazolino-5-tionu (C1-C18) wyznaczono 

temperaturę topnienia, widma 1H i 13C NMR oraz FTIR. W przypadku pochodnych 

tiosemikarbazonu zastosowano podobny schemat opisu syntezy, przy czym charakterystyka 

spektroskopowa oparta była na analizie 1H NMR, wyznaczono również temperaturę 

topnienia oraz wydajność reakcji. O ile w przypadku widm 1H NMR Autorka przypisała 

poszczególne sygnały grupom funkcyjnym to już dla widm 13C NMR i FTIR takiego opisu 

jest brak. Przynajmniej dla najbardziej reprezentacyjnych układów, takie szczegółowe 

przypisanie sygnałów do grup na widmie (w formie graficznej), bardzo ułatwiłoby ocenę 

poprawności interpretacji i czystość otrzymanych pochodnych.  

Kolejny podrozdział poświęcono syntezie kompleksów Cu(II). Następnie, Autorka 

opisała procedurę badań aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwprądkowej dla 

poszczególnych serii pochodnych.  Bardzo interesującym zagadnieniem przedstawionym w 

Podrozdziale 4.6.2 są badania aktywności przeciwnowotworowej. Wykonano m.in. test 

żywotności komórek, analizę cyklu komórkowego czy ocenę uszkodzeń DNA.  

Najdłuższym rozdziałem przedstawionym w pracy jest prezentacja wyników z 

dyskusją. Autorka przedstawiła w formie graficznej reakcje otrzymywania pochodnych 

wraz z krótkim opisem syntezy oraz kluczem do nazw w formie skrótów, co znacznie 

pomaga w zorientowaniu się w tak bogatym materiale doświadczalnym. W celu 

potwierdzenia struktury związku dla wybranych układów wykonano badania metodą 

rentgenowskiej analizy strukturalnej. Synteza kompleksów Cu(II) z pochodnymi 

tiosemikarbazydu wykonana została we współpracy z Politechnika Łódzką. Analizując 

widma FTIR dla układu CuCl2(B4), Autorka trafnie oceniła przebieg koordynacji i 

pojawienie się pasma -OH przy ok. 3440 cm-1, wiąże się to również z zanikiem sygnału od 

grupy C=O przy ok. 1700 cm-1. Z kolei na widmach (ryc. 27) sygnał ok. 1700 cm-1 jest 

bardzo wyraźny dla kompleksów. W jaki sposób można to wyjaśnić?  

Autorka przedstawiła również analizę TG dla kompleksów CuCl2(B1), (B4), (B10), 

(B17) i (B18). Nie odnalazłam informacji o typie aparatu na jakim te badania były 

wykonywane oraz informacji w jakiej atmosferze wykonano analizy przedstawione na Ryc. 

29. Czy ilość residual mass jest zgodna z ilością dodanych jonów miedzi(II)? O czym 



 

 

 

 

świadczy niewielki ubytek masy w temperaturze ok. 80-100 oC na krzywej DTG dla 

pochodnych B10, B17, B18?  

W kolejnym podrozdziale (5.1.3) przedstawiono ocenę aktywności biologicznej 

pochodnych tiosemikarbazydu które zostały wykonane we współpracy z Katedrą i 

Zakładem: Biochemii i Biotechnologii oraz Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Dla wybranych związków, (C3 i C8) została wykonana analiza X-

ray (rentgenowska analiza strukturalna) na UPH w Siedlcach i UMCS w Lublinie. 

Następnie, przestawiono syntezę kompleksów Cu(II) z pochodnymi 1,2,4-triazolino-5-

tionu. Dla otrzymanych pochodnych wykonano również analizę elementarną oraz FTIR. Na 

Rycinie 35: „Widma porównawcze FTIR dla ligandów i kompleksów” brak jest skali i opisu 

osi X oraz opisu linii na widmach. Dla wszystkich połączeń oraz wolnych ligandów została 

wykonana analiza termograwimetryczna jak Autorka pisze; „w atmosferze powietrza oraz 

obojętnej” i tutaj także brak jest informacji o warunkach analizy przedstawionej na Ryc. 37. 

Brakuje mi przynajmniej jednego opisu rozkładu dla analizowanych związków.  

Analizując termogramy możemy odczytać że analiza TG wykonywana była do 

temperatury 800 oC. Trudno jest mi zgodzić się ze stwierdzeniem, że pozostałością po 

analizie są „związki wielkocząsteczkowe” (str. 73). Polimery ulegają generalnie rozkładowi 

w tak wysokiej temperaturze, i raczej w pozostałości oczekiwałabym dodanej miedzi i 

węgla (ewentualnie jakiś skondensowanych układów aromatycznych). Dobrym 

rozwiązaniem byłaby (w przyszłości) analiza TG w połączeniu z analizą rozkładających się 

gazów która potwierdziłaby jednoznacznie produkty rozkładu w poszczególnych 

temperaturach. Dodatkowo, w Tabeli 8 przedstawiono charakterystykę otrzymanych 

kompleksów miedzi(II) i wykazano od ok. 14,5 do 16 % Cu co zgadza się mniej więcej z 

przebiegiem krzywej TG.  Podpis ryc. 37 jest nieprawidłowy. Należy wskazać poprawne 

warunki analizy (powietrze lub azot). 

W pracy przedstawiono obszerny opis badań biologicznych dla pochodnych 

tiosemikarbazonu. Dla tych połączeń uzyskano najbardziej obiecujące wyniki aktywności 

przeciwnowotworowej. Badania wykazały, że proces kompleksowania znacząco 

podwyższa aktywność cytotoksyczną pochodnych tiosemikarbazonu wobec linii 

komórkowej czerniaka.  

Podsumowując część eksperymentalną dysertacji mgr Moniki Alicji Drózd, mogę 

stwierdzić, że została poprawnie zaplanowana i w pełni zrealizowana. Autorka otrzymała 



 

 

 

 

42 nowe związki tj. 18 związków z grupy pochodnych tiosemikarbazydu, 18 związków z 

grupy pochodnych 1,2,4-triazolino-5-tionu oraz 19 z grupy pochodnych tiosemikarbazonu, 

które zidentyfikowała za pomocą metod spektroskopowych (1H, 13C NMR, FTIR oraz MS). 

Wybrane układy poddano reakcji kompleksowania z jonami miedzi(II) oraz badaniom 

biologicznym. Jest to ogromny materiał doświadczalny który wymagał dużej ilości pracy 

podczas jego syntezy w laboratorium, jak również w trakcie potwierdzania struktury m.in. 

metodami spektroskopowymi.  

Na podkreślenie zasługuje również duża ilość „współprac” które bardzo pozytywnie 

wpłynęły na jakość prezentowanych w dysertacji badań. Jest to zasługa Pani promotor Prof. 

Moniki Pitucha a Doktorantka stała się częścią tego dobrze działającego układu. Dzięki 

temu zaprezentowano nie tylko syntezę nowych związków ale również sprawdzono ich 

działanie. Badania są bardzo perspektywiczne i powinny być dalej kontynuowane. 

Wszystkie uwagi, zapytania czy komentarze przedstawiłam w tekście recenzji. 

Chciałabym jednak wyraźnie podkreślić, że żadna z przedstawionych uwag oraz sugestii 

nie umniejsza wartości merytorycznej prezentowanych wyników, jest tylko polem do 

dyskusji. Nie wpływa to również na bardzo pozytywną ocenę recenzowanej dysertacji. 

Nakreślone przez Autorkę cele badawcze zostały w pełni zrealizowane. A uzyskane wyniki 

zawierają elementy nowości naukowej, czego najlepszym dowodem są 4 artykuły naukowe 

opublikowane w czasopismach z IF. 

 

Ocena całego dorobku naukowego 

Wszystkie osiągnięcia naukowe mgr Moniki Alicji Drózd oceniam bardzo pozytywnie.  

Do najważniejszych dokonań Doktorantki należy zaliczyć: 

• opublikowanie 4 artykułów naukowych z IF=17,153;  (450 pkt) 

• 40 artykułów w czasopismach bez IF (205 pkt) 

• Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: 31  

• Wykonawca w projekcie DS 16 „Synteza, badania strukturalne i biologiczne 

nowych kompleksów tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz pirazolu z wybranymi 

jonami metali przejściowych”.  

• Członek Komisji Stypendialnej w latach 2017 – 2019. 

• Członek Komitetów Organizacyjnych wielu naukowych wydarzeń organizowanych 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 



 

 

 

 

 

Wniosek końcowy: 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty stwierdzam jednoznacznie, że przygotowana przez 

Panią mgr Monikę Alicję Drózd rozprawa doktorska pt. „Synteza oraz badanie zdolności 

kompleksowania jonami miedzi(II) wybranych ligandów organicznych o potencjalnej 

aktywności biologicznej” spełnia wszystkie kryteria stawiane pracom doktorskim, 

wymienione w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65 poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, z dnia 26 

września 2016 r. dlatego też kieruję do Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie Autorki do kolejnych etapów 

postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

 

 

 

Lublin, 30.08.2021 

 


