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Niniejsza praca doktorska stanowi cykl publikacji zawierających wyniki badań 

przeprowadzonych w latach 2018-2022 w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Cykl publikacji 

o łącznym wskaźniku Impact Factor równym 20,904 (560 pkt MNiSW) obejmuje: jedną 

publikację przeglądową (A1) oraz cztery publikacje oryginalne (A2-A5) opublikowane 

w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports) dotyczące syntezy oraz oceny 

aktywności biologicznej nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu. W wyniku 

przeprowadzonych badań otrzymano 90 nowych związków, które nie zostały opisane 

wcześniej w literaturze naukowej, potwierdzono ich strukturę chemiczną oraz oceniono 

aktywność biologiczną pod kątem ich działania przeciwbakteryjnego oraz 

przeciwgrzybiczego. Dla wybranych związków dokonano również oceny ich 

cytotoksyczności oraz wyznaczono lipofilowość. 

Inspiracją do zajęcia się omawianą tematyką był przegląd literatury, wskazujący 

na poważne zagrożenie o charakterze globalnym z jakim spotyka się współczesna 

medycyna. Zagrożenie to dotyczy narastającej antybiotykoodporności, która związana 

jest z naturalną cechą drobnoustrojów. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków zwiększa 

dynamikę narastania i rozprzestrzeniania się tego zjawiska. Dochodzi do sytuacji, 

w których leczenie zakażeń bakteryjnych takich jak zapalenia płuc czy gruźlica staje się 

trudniejsze, ponieważ stosowane dotychczas antybiotyki są nieskuteczne. Problem 
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zmniejszenia liczby skutecznych leków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, prowadzi 

do wzrostu powikłań, a nawet zwiększonej śmiertelności. Odsetek szczepów 

drobnoustrojów opornych na antybiotyki osiąga krytyczny poziom. Wyjątkowo 

niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka są zakażenia gronkowcem złocistym 

opornym na metycilinę czyli MRSA - methicyllin-resistant Staphylococcus aureus. 

Szczególnie narażeni są pacjenci chorzy na cukrzycę typu 1, poddawani hemodializom, 

nosiciele wirusa HIV oraz osoby przyjmujące dożylne środki lecznicze. Zważywszy na 

fakt wysokiej zjadliwości oraz szerzenia się szczepów wielolekoopornych, S. aureus 

został w 2017 roku umieszczony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na liście 

patogenów, wobec których pilnie potrzebne są nowe antybiotyki. 

Choroby grzybicze obok infekcji bakteryjnych również skutkują corocznie 

milionami przypadków śmiertelnych, a pojawienie się oporności na nieliczne dostępne 

środki przeciwgrzybicze, pogłębia ten problem. Ogólnoustrojowe infekcje grzybicze są 

obecnie leczone głównie za pomocą czterech grup leków, gdzie dominującą rolę 

odgrywają azole, wobec których pojawiły się szczepy oporne z rodzaju Candida. Jest to 

poważny problem, jako że klinicyści nie dysponują skutecznymi alternatywnymi 

środkami leczniczymi. 

Mając na uwadze powyższe fakty konieczne jest poszukiwanie nowych substancji, 

które będą bardziej efektywne w działaniu, a zarazem bezpieczne dla pacjentów. Taki 

potencjał wykazują pochodne N-acetylo-1,3,4-oksadiazoliny oraz półprodukty w ich 

syntezie - acylohydrazony. 

Acylohydrazony są związkami o udokumentowanej w literaturze naukowej 

aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Posiadają również właściwości przeciwzapalne, 

przeciwnowotworowe oraz przeciwdrgawkowe. Wykorzystywane są w syntezie 

organicznej jako półprodukty do otrzymywania wielu rodzajów układów 

heterocyklicznych np. pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, które także wykazują istotne 

działanie biologiczne obejmujące m.in.: aktywność przeciwbakteryjną, przeciwgruźliczą, 

przeciwgrzybiczą i przeciwnowotworową. 

Przedmiotem badań będących podstawą niniejszej pracy doktorskiej stały się 

pochodne 1,3,4-oksadiazolu z podstawnikiem acetylowym w pozycji 3 pierścienia, które 

zostały otrzymane z acylohydrazonów w reakcji cyklizacji bezwodnikiem kwasu 

octowego. Z kolei niezbędne do tej syntezy acylohydrazony otrzymano z hydrazydów 

kwasów karboksylowych poddanych reakcji kondensacji z szeregiem aldehydów 

(hetero)aromatycznych. Otrzymano 90 nowych związków, po 45 z dwóch grup. Strukturę 
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chemiczną wszystkich otrzymanych pochodnych potwierdzono metodami 

spektroskopowymi poprzez analizę widm IR, 1H NMR oraz 13C NMR. Związki zostały 

zsyntezowane w trzech seriach i opisane w publikacjach oryginalnych oznaczonych jako 

A2-A5 (Schemat). Jako związki wyjściowe do poszczególnych serii syntez zostały użyte: 

hydrazyd kwasu 3-metylo-4-nitrobenzoesowego (A2), hydrazyd kwasu 4-metylo-1,2,3-

tiadiazolo-5-karboksylowego (A3, A4) oraz hydrazyd kwasu nikotynowego (A5). 
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Schemat. Przebieg syntezy pochodnych N-acetylo-1,3,4-oksadiazoliny 

 

Wszystkie otrzymane pochodne zbadano pod kątem ich potencjalnej aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej. Badania mikrobiologiczne przeprowadzono wykorzystując 

metodę mikrorozcieńczeń, a materiał mikrobiologiczny przeznaczony do badań stanowił 

panel referencyjnych patogennych i oportunistycznych bakterii Gram-dodatnich, Gram-

ujemnych oraz grzybów z rodzaju Candida. Przeprowadzone testy wykazały, że 

przeważająca ilość acylohydrazonów wykazywała wyższą aktywność wobec bakterii 

Gram-dodatnich w stosunku do analogicznych pochodnych N-acetylo-1,3,4-

oksadiazoliny. Z kolei pochodne N-acetylo-1,3,4-oksadiazoliny w większości 

wykazywały wyższą aktywność w stosunku do bakterii Gram-ujemnych oraz grzybów 

z rodzaju Candida. 

Najwyższą aktywnością z pierwszej serii pochodnych N-acetylo-1,3,4-

oksadiazoliny A2 cechował się związek, posiadający podstawnik chinolin-4-ylowy przy 

atomie węgla C-2 pierścienia 1,3,4-oksadiazolu oraz 3-metylo-4-nitrofenylowy w pozycji 

5 tego układu. Wykazywał on aktywność wobec szczepu Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228 równą MIC = 0,48 µg/ml. Na uwagę zasługuje również fakt, że kilka 

z badanych pochodnych było aktywnych wobec szczepu MRSA S. aureus ATCC 43300, 

szczególnie acylohydrazon z ugrupowaniem 5-nitrofuran-2-ylowym otrzymany 

z hydrazydu kwasu 4-metylo-1,2,3-tiadiazolo-5-karboksylowego (MIC = 3,91 µg/ml). 

Istotną aktywność wobec Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 wykazywała 

również pochodna hydrazydu kwasu nikotynowego z ugrupowaniem 5-nitrofuran-2-
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ylowym. Dla tej samej pochodnej obserwowano wartość MIC = 3,91 µg/ml wobec 

szczepu MRSA S. aureus ATCC 43300. Należy zwrócić uwagę na aktywność powstałej 

z tego acylohydrazonu pochodnej N-acetylo-1,3,4-oksadiazoliny, która była 

najaktywniejsza wobec dwóch szczepów grzybów (Candida albicans ATCC 10231 oraz 

Candida parapsilosis ATCC 22019) przy wskaźniku MIC wynoszącym 15,62 µg/ml. 

Dla wybranych pochodnych przeprowadzono szereg testów cytotoksyczności 

wykorzystując linie komórek normalnych L929 i CCD 841 CoTr oraz komórek 

nowotworowych m.in. A549, HeLa oraz HT29. Badania te potwierdziły niską 

toksyczność otrzymanych związków wobec normalnych linii komórkowych, ale nie 

wykazały potencjału przeciwnowotworowego. 

Dla jednej serii związków przeprowadzono badania lipofilowości, które nie 

wykazały znaczącej korelacji lipofilowości związku z jego aktywnością, a badania 

dokowania molekularnego potwierdziły wyniki przeprowadzonych testów 

mikrobiologicznych. 

Podsumowując, przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że otrzymane 

pochodne N-acetylo-1,3,4-oksadiazoliny stanowią pewną postawę do kontynuowania 

badań nad poszukiwaniem nowych środków o dobrej aktywności 

przeciwdrobnoustrojowej i niskiej cytotoksyczności. 


