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I.

Imię i nazwisko: Łukasz Popiołek

II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
•

W 1999 roku uzyskałem certyfikat I stopnia FCE (First Certificate in English)
University of Cambridge.

•

W latach 2000 – 2006 odbyłem studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego
w Lublinie (obecny Uniwersytet Medyczny w Lublinie), na kierunku Farmacja
(specjalność apteczno-zielarska), które ukończyłem z wynikiem celującym uzyskując
tytuł zawodowy magistra farmacji w dniu 3 kwietnia 2006 roku.

•

Pracę magisterską pod tytułem „Kwasy fenolowe i flawonoidy w 3 gatunkach rodzaju
Tragopogon (Compositae)” wykonałem w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
(obecny Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Promotorem pracy magisterskiej był
Pan prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak, a opiekunem naukowym
Pani dr n. farm. Aleksandra Józefczyk.

•

W dniu 12 kwietnia 2006 roku po ukończeniu sześciomiesięcznego stażu w aptece
ogólnodostępnej uzyskałem prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

•

W dniu 24 czerwca 2010 roku uzyskałem stopień doktora nauk farmaceutycznych
z wyróżnieniem na podstawie obronionej pracy doktorskiej, wykonanej w Katedrze
i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod tytułem „Reakcje cyklizacji
pochodnych

tiosemikarbazydowych

kwasu

1,2,4-triazolo-5-sulfanylooctowego”,

której promotorem była Pani prof. dr hab. n. farm. Maria Dobosz, a recenzentami:
Pani prof. dr hab. n. farm. Krystyna Midura-Nowaczek oraz Pan prof. dr hab. n. farm.
Dariusz Matosiuk.
Pozostałe posiadane dyplomy oraz świadectwa ukończenia specjalistycznych szkoleń
przedstawione są w Załączniku 7, III lit. A oraz lit. Q.
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III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Od 15.02.2007r. do 31.01.2016r. – byłem zatrudniony jako pracownik naukowodydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Od 01.02.2016r. do chwili obecnej – jestem zatrudniony jako pracownik naukowodydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
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IV. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. 2016r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016r. poz. 1311)
1. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego
Synteza oraz aktywność przeciwdrobnoustrojowa i przeciwnowotworowa
hydrazydo-hydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu
2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: autor/autorzy,
rok wydania, tytuł/tytuły publikacji, nazwa wydawnictwa
Artykuły naukowe (P1 – P11) wchodzące w skład monotematycznego cyklu publikacji
stanowiącego podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk
farmaceutycznych opublikowano w latach 2015 – 2018 (Załącznik 4). Na przedstawiony cykl
publikacji składa się 10 prac oryginalnych oraz 1 praca przeglądowa. Sumaryczny Impact
Factor przedstawionego monotematycznego cyklu publikacji według listy Journal Citation
Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 24,074, co odpowiada 225 punktom
MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
P1. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Malm, 2015, Synthesis and antimicrobial
activity of new 1,3-thiazolidin-4-one derivatives obtained from carboxylic acid
hydrazides, Phosphorus Sulfur Silicon and the Related Elements, 190(2), 251-260.
Impact Factor: 0,723, Punkty MNiSW: 15 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie tej publikacji do
postępowania habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 75%.
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P2. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2016, Design, synthesis and in vitro
antimicrobial activity of hydrazide-hydrazones of 2-substituted acetic acid, Chemical
Biology & Drug Design, 88(6), 873-883.
Impact Factor: 2,396, Punkty MNiSW: 25 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę współautorki na wykorzystanie tej publikacji do postępowania
habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 80%.
P3. Łukasz

Popiołek*,

Anna

Biernasiuk,

2016,

Hydrazide-hydrazones

of

3-methoxybenzoic acid and 4-tert-butylbenzoic acid with promising antibacterial
activity against Bacillus spp., Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,
31(S1), 62-69.
Impact Factor: 4,293, Punkty MNiSW: 25 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę współautorki na wykorzystanie tej publikacji do postępowania
habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 80%.
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P4. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Malm, 2016, Synthesis and in vitro
antimicrobial activity of nalidixic acid hydrazones, Journal of Heterocyclic Chemistry,
53(5), 1589-1594.
Impact Factor: 0,893, Punkty MNiSW: 15 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie tej publikacji do
postępowania habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 75%.
P5. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, New nalidixic acid - 1,3-thiazolidin-4-one
hybrids: design, synthesis and in vitro antimicrobial activity, Phosphorus Sulfur
Silicon and the Related Elements, 192(1), 23-27.
Impact Factor: 0,674, Punkty MNiSW: 15 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę współautorki na wykorzystanie tej publikacji do postępowania
habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 80%.
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P6. Łukasz Popiołek*, 2017, Hydrazide-hydrazones as potential antimicrobial agents:
overview of the literature since 2010, Medicinal Chemistry Research, 26(2), 287-301.
Impact Factor: 1,607, Punkty MNiSW: 20 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu literatury
naukowej, opracowaniu koncepcji pracy, przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu
w języku angielskim manuskryptu oraz końcowej wersji publikacji do druku,
korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie manuskryptu zgodnie z uwagami
recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor korespondujący).
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
P7. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, New hydrazides and hydrazidehydrazones of 2,3-dihalogen substituted propionic acids: synthesis and in vitro
antimicrobial activity evaluation, Chemistry & Biodiversity, 14(8), nr art. e1700075,
1-11.
Impact Factor: 1,617, Punkty MNiSW: 20 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę współautorki na wykorzystanie tej publikacji do postępowania
habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 80%.
P8. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, Synthesis and investigation of
antimicrobial activities of nitrofurazone analogues containing hydrazide-hydrazone
moiety, Saudi Pharmaceutical Journal, 25(7), 1097-1102.
Impact Factor: 3,110, Punkty MNiSW: 20 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
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i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), opracowaniu wyników
w formie graficznej i tabelarycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników,
przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie
manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor
korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę współautorki na wykorzystanie tej publikacji do postępowania
habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 80%.
P9. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Anna Malm,
Monika Wujec, 2018, New hydrazide-hydrazones of isonicotinic acid: synthesis,
lipophilicity and in vitro antimicrobial screening, Chemical Biology & Drug Design,
91(4), 915-923.
Impact Factor: 2,328, Punkty MNiSW: 25 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i ustaleniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), współudziale
w opracowaniu wyników w formie graficznej i tabelarycznej oraz w interpretacji
i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowaniu, napisaniu i zredagowaniu w języku
angielskim manuskryptu oraz końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji
z wydawnictwem oraz współudziale w korekcie manuskryptu zgodnie z uwagami
recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie, natomiast badania lipofilowości wykonano
w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków UM w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie tej publikacji do
postępowania habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 65%.
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P10. Łukasz Popiołek*, Iwona Piątkowska-Chmiel, Monika Gawrońska-Grzywacz, Anna
Biernasiuk, Magdalena Izdebska, Mariola Herbet, Marcin Sysa, Anna Malm, Jarosław
Dudka, Monika Wujec, 2018, New hydrazide-hydrazones and 1,3-thiazolidin-4-ones
with 3-hydroxy-2-naphthoic moiety: Synthesis, in vitro and in vivo studies,
Biomedicine & Pharmacotherapy, 103, 1337-1347.
Impact Factor: 3,457, Punkty MNiSW: 25 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze tematyki badawczej,
przeglądzie i zebraniu literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i ustaleniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy chemicznej
i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury chemicznej
otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), współudziale
w opracowaniu wyników w formie graficznej i tabelarycznej oraz w interpretacji
i dyskusji otrzymanych wyników, współudziale w przygotowaniu, napisaniu
i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz końcowej wersji publikacji do
druku, korespondencji z wydawnictwem oraz współudziale w korekcie manuskryptu
zgodnie z uwagami recenzentów i wymaganiami redaktorów (*autor korespondujący).
Badania mikrobiologiczne wykonano w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie, natomiast badania behawioralne oraz
cytotoksyczności wykonano w Katedrze i Zakładzie Toksykologii UM w Lublinie
(Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie tej publikacji do
postępowania habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 60%.
P11. Monika Gawrońska-Grzywacz*, Łukasz Popiołek, Dorota Natorska-Chomicka,
Iwona Piątkowska-Chmiel, Magdalena Izdebska, Mariola Herbet, Magdalena Iwan,
Agnieszka Korga, Jarosław Dudka, Monika Wujec, 2018, Novel 2,3-Disubstituted
1,3-Thiazolidin-4-One Derivatives As Potential Anti-Tumor Agents In Renal Cell
Adenocarcinoma, Oncology Reports, DOI: 10.3892/or.2018.6800
Impact Factor: 2,976, Punkty MNiSW: 20 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współudziale w opracowaniu koncepcji
pracy i ustaleniu zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej i oczyszczenia nowych związków, potwierdzeniu i identyfikacji struktury
chemicznej otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe), współudziale
w opracowaniu wyników w formie graficznej i tabelarycznej oraz w interpretacji
i dyskusji otrzymanych wyników, współudziale w przygotowaniu, napisaniu
i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz końcowej wersji publikacji do
druku, współudziale w korekcie manuskryptu zgodnie z uwagami recenzentów
i wymaganiami redaktorów.
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Badania cytotoksyczności wykonano w Katedrze i Zakładzie Toksykologii UM
w Lublinie (Załącznik 5).
Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie tej publikacji do
postępowania habilitacyjnego (Załącznik 5).
Mój udział procentowy szacuję na 40%.
Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach, prowadziłem w ramach
działalności statutowej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS15) oraz
w oparciu o środki finansowe uzyskane z dotacji celowej MNiSW w ramach dwóch
projektów służących rozwojowi młodych naukowców pt: „Synteza nowych złożonych
układów heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej” (MNmb25/13) oraz
projektu pt: „Synteza i ocena zależności między strukturą chemiczną a aktywnością
przeciwdrobnoustrojową

w

grupie

hydrazonów

kwasów

karboksylowych

i heterokarboksylowych” (MNmb25/16), a także projektu w ramach Stypendium z Własnego
Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt: „Synteza hybrydowych
pochodnych

kwasu

nalidyksowego

jako

potencjalnych

nowych

czynników

przeciwdrobnoustrojowych” (4/MN/WFS/2014/2015) (Załącznik 7, II lit. I).
Syntezę chemiczną wszystkich związków opisanych w powyższych publikacjach
przeprowadziłem w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Widma
protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i

C NMR) zostały

13

wykonane w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Po otrzymaniu odpowiednich plików zawierających zarejestrowane widma (*.fid)
dokonałem ich obróbki i analizy przy pomocy oprogramowania MestReNova 6.0.1, którego
licencją dysponuje Katedra i Zakład Chemii Organicznej, celem identyfikacji i ustalenia
struktury chemicznej wszystkich otrzymanych przeze mnie związków.
Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej in vitro zostały wykonane w ramach
współpracy

z

Katedrą

i

Zakładem

Mikrobiologii

Farmaceutycznej

Wydziału

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
natomiast badania behawioralne in vivo oraz aktywności przeciwnowotworowej in vitro
zostały przeprowadzone we współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Z kolei badania lipofilowości wybranych hydrazydo-hydrazonów zostały wykonane
13
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w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
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3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem
ich ewentualnego wykorzystania

3.1 Wprowadzenie
Narastający problem wielolekooporności mikroorganizmów osiągnął alarmujący poziom
w wielu krajach na całym świecie. Oporność drobnoustrojów nie tylko przyczyniła się do
wzrostu śmiertelności związanej z zakażeniami i zapadalnością na infekcje, ale także
znacząco wpłynęła na podniesienie kosztów finansowych opieki zdrowotnej związanych
z leczeniem lekoopornych zakażeń [Moellering 2011].
Rosnący problem oporności na obecnie stosowane chemioterapeutyki poruszany jest
w bardzo wielu publikacjach ostatnich lat. Z kolei liczba nowych antybiotyków
wprowadzanych do lecznictwa systematycznie spada. Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób
Zakaźnych (IDSA – Infectious Diseases Society of America) w 2010 roku, zaproponowało
inicjatywę „10 x `20” wzywającą do globalnego wysiłku w kierunku odkrycia i wdrożenia
10 nowych antybiotyków do 2020 roku [Infectious Diseases Society of America 2010].
Problem lekooporności drobnoustrojów poruszyły także trzy europejskie organizacje:
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Leków i Europejski
Urząd ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. We wspólnym raporcie tych organizacji można
przeczytać, że nowe mechanizmy obronne bakterii pojawiają się i rozprzestrzeniają na całym
świecie, zagrażając naszej zdolności do leczenia powszechnie występujących chorób
zakaźnych. Leczenie infekcji bakteryjnych staje się coraz trudniejsze, a czasami niemożliwe,
ponieważ antybiotyki stają się mniej skuteczne [Joint Interagency Antimicrobial
Consumption and Resistance Analysis (JIACRA) Report 2017].
Jedną z metod przeciwdziałania szybko wzrastającej oporności mikroorganizmów na
obecnie stosowane leki jest poszukiwanie nowych czynników przeciwdrobnoustrojowych,
które powinny znacząco różnić się strukturalnie i wykazywać odmienny mechanizm działania
od obecnie stosowanych chemioterapeutyków. Celowym wydaje się poszukiwanie zupełnie
nowych substancji o zwiększonej sile działania, poszerzonym spektrum aktywności
przeciwdrobnoustrojowej, zmniejszonej toksyczności dla organizmu człowieka, a przede
wszystkim o zmniejszonej możliwości rozwoju lekooporności drobnoustrojów [Moellering
2011]. Dlatego też, publikacje P1 – P4 oraz P7 – P11 omawiają syntezę nowych związków,
aw

publikacji

P5

zaprezentowana

jest
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chemioterapeutyków polegająca na syntezie związków hybrydowych (kwasu nalidyksowego
z pochodnymi układu 1,3-tiazolidyn-4-onu).
Cechą łączącą oba te kierunki poszukiwań jest otrzymanie i zastosowanie do dalszych
syntez hydrazonów otrzymanych z hydrazydów kwasów (hetero)karboksylowych lub też jak
podaje anglojęzyczna literatura hydrazydo-hydrazonów. W publikacjach przyjąłem właśnie
taką nomenklaturę chemiczną dla otrzymywanych przeze mnie związków. Myślę, że właśnie
ta nazwa chemiczna jest odpowiednia, gdyż w przeciwieństwie do klasycznych hydrazonów,
które otrzymywane są w reakcjach aldehydów lub ketonów z hydrazyną lub jej pochodnymi
w tym przypadku jako związki wyjściowe stosowane są hydrazydy odpowiednich kwasów
(hetero)karboksylowych.
Hydrazydo-hydrazony to grupa związków posiadająca szerokie spektrum aktywności
biologicznej [Rollas i Küçükgüzel 2007], a zwłaszcza działanie przeciwdrobnoustrojowe
[Rollas et al. 2002; Vinci et al. 2002; Özkay et al. 2010; Rudrapal et al. 2013; Babahan et al.
2013; Backes et al. 2014], przeciwgruźlicze [Mamolo et al. 2001; Küçükgüzel i Rollas 2002;
Joshi et al. 2008; Kumar et al. 2010; Krátky et al. 2017], przeciwdrgawkowe [Dimmock et al.
2000; Çakır et al. 2001], przeciwbólowe [Todeschini et al. 1998; Lima et al. 2000],
przeciwzapalne [Sondhi et al. 2006; Gökçe et al. 2009; Moldovan et al. 2011],
przeciwutleniające [Anastassova et al. 2018] i przeciwnowotworowe [Terzioğlu i Gürsoy
2003; Savini et al. 2004; Kumar et al. 2012; Nasr et al. 2014; Yadagiri et al. 2014; Lindgren et
al. 2014; Nikolova-Mladenova et al. 2017; Taha et al. 2017; Nasr et al. 2018].
Klasyczna

synteza hydrazydo-hydrazonów polega na

ogrzewaniu

odpowiednich

hydrazydów kwasów (hetero)karboksylowych z aldehydami lub ketonami z wykorzystaniem
jako

rozpuszczalników

metanolu,

etanolu,

butanolu

lub

tetrahydrofuranu

i Küçükgüzel 2007] (Schemat 1.).
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Schemat 1. Ogólny schemat otrzymywania hydrazydo-hydrazonów.
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Hydrazydo-hydrazony, zawierające ugrupowanie -CONHN=CH-, stanowią substraty do
dalszych licznych przekształceń chemicznych. Związki te są ważnymi produktami pośrednimi
w syntezach pochodnych: 1,3,4-oksadiazoliny [Durgun et al. 1993; Doğan et al. 1998],
azetydyn-2-onu [Kalsi et al. 2006] czy 1,3-tiazolidyn-4-onu [Küçükgüzel et al. 2002, 2006]
(Schemat 2.).
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R
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Schemat 2. Możliwości wykorzystania hydrazydo-hydrazonów do syntezy
układów heterocyklicznych.
Z uwagi na udokumentowaną aktywność przeciwbakteryjną drugą grupą związków, która
szczególnie

mnie

zainteresowała

to

pochodne

1,3-tiazolidyn-4-onu.

Aktywność

przeciwbakteryjna pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu może być związana z ich aktywnością
inhibicyjną w stosunku do enzymu MurB, działającego jako prekursor w biosyntezie
peptydoglikanu [Andres et al. 2000]. Układ 1,3-tiazolidyn-4-onu można także spotkać
w naturalnie występującym kwasie actytiazowym (actithiazic acid), który został wyizolowany
ze szczepu Streptomyces i wykazuje wysoko specyficzną aktywność in vitro w stosunku do
Mycobacterium tuberculosis [Caltrider 1967].
Ponadto, pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu posiadają także inne istotne właściwości
biologiczne m. in. wykazują działanie hamujące w stosunku do cyklooksygenazy typu 1, co
jest pożądaną cechą dla leków przeciwbakteryjnych [Jain et al. 2012; Patek et al. 2014;
Tripathi et al. 2014]. Dodatkowo są nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej
transkryptazy HIV [Rawal et al. 2007], inhibitorami tyrozynazy oraz antagonistami histaminy
[Jain et al. 2012; Tripathi et al. 2014]. Wykazują także aktywność przeciwnowotworową [Wu
et al. 2006; Kamel et al. 2010; Joseph et al. 2013, Abdelazeem et al. 2014; Patel et al. 2014;
Živković et al. 2017], przeciwdrgawkową [Archana 2002], przeciwcukrzycową oraz
przeciwgruźliczą [Jain et al. 2012; Hosseinzadeh et al. 2013; Tripathi et al. 2014].
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Drugim zagadnieniem dotyczącym syntezy związków biologicznie czynnych, który
szczególnie mnie zainteresował i stał się przedmiotem moich badań, jest poszukiwanie
związków o aktywności przeciwnowotworowej, a zwłaszcza o aktywności wobec raka
wątrobowokomórkowego (HCC - hepatocellular carcinoma) i gruczolakoraka komórek
nerkowych (renal cell adenocarcinoma). Zarówno hydrazydo-hydrazony [Terzioğlu i Gürsoy
2003; Savini et al. 2004; Kumar et al. 2012; Nasr et al. 2014; Yadagiri et al. 2014; Lindgren et
al. 2014; Nikolova-Mladenova et al. 2017; Taha et al. 2017; Nasr et al. 2018], jak i pochodne
1,3-tiazolidyn-4-onu [Wu et al. 2006; Kamel et al. 2010; Joseph et al. 2013, Abdelazeem et al.
2014; Patel et al. 2014; Živković et al. 2017] doskonale wpisały się także w tę tematykę, gdyż
charakteryzują się one udowodnioną aktywnością przeciwnowotworową. Niestety liczba
doniesień literatury naukowej dotycząca aktywności zwłaszcza pochodnych 1,3-tiazolidyn-4onu wobec raka wątrobowokomórkowego jest bardzo nieliczna. Skłoniło mnie to do podjęcia
badań w tym zakresie, szczególnie że rak wątroby czy nerek są wśród dziesięciu najbardziej
rozpowszechnionych nowotworów złośliwych na świecie i charakteryzują się najszybciej
wzrastającą śmiertelnością wśród pacjentów [Escudier et al. 2014; Meyers et al. 2014; Ridge
et

al.

2014,

Kabaria

et

al.

2016].

Dodatkowo

śmiertelność

z

powodu

raka

wątrobowokomórkowego jest szczególnie wysoka ze względu na fakt, że wątroba jest
preferowanym miejscem przerzutu wielu nowotworów [Znaor et al. 2015; Ghouri et al. 2017].
Stąd

poszukiwanie

bezpiecznych

substancji

o

aktywności

przeciwnowotworowej

charakteryzujących się lepszą skutecznością niż obecnie stosowane leki daje nadzieję na
poprawę efektów leczenia tych nowotworów.
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3.2 Omówienie celu naukowego osiągnięcia badawczego
Celem cyklu publikacji była synteza, identyfikacja struktury chemicznej nowych
dotychczas nie opisanych w literaturze hydrazydo-hydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn4-onu oraz ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej. Badania
miały również na celu określenie zależności między strukturą substancji a jej aktywnością
biologiczną, a także wskazanie tych elementów struktury danej grupy związków, z którymi
najprawdopodobniej związany jest dany typ aktywności.
Istotnym

elementem

badań

bakteriobójczego/bakteriostatycznego

i/lub

była

także

ocena

grzybobójczego/grzybostatycznego

zdolności
działania

nowych pochodnych w stosunku do szczepów wzorcowych bakterii i grzybów, w oparciu
o stosunek wartości MBC/MIC lub MFC/MIC oraz porównanie otrzymanych wartości MIC
z powszechnie stosowanymi referencyjnymi antybiotykami i chemioterapeutykami [European
Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2003; Clinical and
Laboratory Standards Institute 2012]. Oceny aktywności przeciwnowotworowej hydrazydohydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu dokonano na podstawie ich wpływu na
żywotność nowotworowych linii komórkowych, a także zbadano ich wpływ na żywotność
prawidłowych linii komórkowych.
W badaniach przedstawionych w publikacjach wybranych do cyklu przyjąłem według
literatury za brak aktywności przeciwdrobnoustrojowej wartość MIC > 1000 μg/ml, za
łagodną aktywność wartości MIC wynoszące w zakresie 501 – 1000 μg/ml. Z kolei
umiarkowanej aktywności odpowiadały wartości MIC w przedziale 126 do 500 μg/ml, dobrej
aktywności wartości MIC pomiędzy 26 – 125 μg/ml, silnej MIC między 10 a 25 μg/ml,
a bardzo silnej MIC < 10 μg/ml [Wiegand et al. 2008]. Stosunek wartości MBC/MIC lub
MFC/MIC był obliczany w celu oceny bakteriobójczego/grzybobójczego (MBC/MIC ≤ 4,
MFC/MIC ≤ 4) lub bakteriostatycznego/grzybostatycznego (MBC/MIC > 4, MFC/MIC > 4)
wpływu otrzymanych związków na testowane drobnoustroje [Wiegand et al. 2008; O'Donnell
et al. 2010].
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3.3 Omówienie wyników poszczególnych prac wchodzących w skład osiągnięcia
naukowego
P1. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Malm, 2015, Synthesis and antimicrobial
activity of new 1,3-thiazolidin-4-one derivatives obtained from carboxylic acid
hydrazides, Phosphorus Sulfur Silicon and the Related Elements, 190(2), 251-260.
W badaniach opisanych w publikacji w czasopiśmie Phosphorus Sulfur Silicon and the
Related Elements jako związki wyjściowe do otrzymania nowych pochodnych 1,3-tiazolidyn4-onu wykorzystałem hydrazydy kwasu octowego, benzoesowego i nikotynowego.
Hydrazydy zostały poddane reakcjom kondensacji z pięcioma aldehydami aromatycznymi.
W ten sposób otrzymałem związki o charakterze hydrazydo-hydrazonów. Kolejno, wszystkie
hydrazydo-hydrazony przeprowadziłem w odpowiednie pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu
w reakcji z kwasem tioglikolowym (Schemat P1). Po oczyszczeniu wszystkich 30
otrzymanych związków (15 hydrazydo-hydrazonów i 15 pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu)
potwierdziłem ich strukturę chemiczną wykorzystując metody spektroskopowe (1H NMR
oraz 13C NMR).

O
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H , C 2H5OH

+

R1
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NH NH2

O

R2

R2
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( 1 - 15 )

( 16 - 30 )

R1 = CH3, C6H5, 3-C5H4N
R2 = H, 4-CH3, 2-OH, 3-NO2, 4-Br

Schemat P1. Przebieg syntezy nowych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Kolejno wszystkie otrzymane pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu zostały poddane badaniom
w kierunku ich potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Badanie te zostały
przeprowadzone w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej
UM w Lublinie. Pięć spośród otrzymanych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu nie wykazało
wpływu hamującego wzrost szczepów wzorcowych bakterii Gram-dodatnich, Gram20
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ujemnych i grzybów z rodzaju Candida spp. Dziesięć związków wykazało dobrą do
umiarkowanej aktywność przeciwdrobnoustrojową (MIC = 62,5 – 500 μg/ml). Najszerszym
spektrum

aktywności

charakteryzował

przeciwbakteryjnej

się

(bakterie

Gram-dodatnie

i

Gram-ujemne)

N-[2-(2-hydroksyfenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]pirydyno-3-

karboksyamid (28) (MIC = 62,5 – 1000 μg/ml). Związek ten wykazywał także bakteriobójczy
efekt wobec Micrococcus luteus ATCC 10240 (MIC = 62,5 μg/ml, MBC = 125 μg/ml,
MBC/MIC = 2). Z kolei najbardziej aktywnymi związkami wobec Gram-ujemnego szczepu
Bordetella bronchiseptica ATCC 4617 były: N-[2-(2-hydroksyfenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn3-ylo]acetamid (18) (MIC = 62,5 μg/ml) oraz N-[2-(2-hydroksyfenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn3-ylo]benzamid (23) (MIC = 62,5 μg/ml). Wymieniony związek 23 zasługuje także na uwagę
ze względu na dobrą aktywność wobec grzybów z rodzaju Candida spp., a w szczególności:
Candida albicans ATCC 10231 (MIC = 31,25 μg/ml) oraz Candida albicans ATCC 2091
(MIC = 62,5 μg/ml) (Ryc. P1).
Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że największy wpływ na aktywność
przeciwdrobnoustrojową

testowanej

grupy

pochodnych

1,3-tiazolidyn-4-onu

miało

podstawienie w pozycji 2 tego układu podstawnikiem 2-hydroksyfenylowym.

O
H3C

O

O

O

O

O

N
NH N

NH N

NH N
S

S

S

OH

OH

OH

( 18 )

( 28 )

( 23 )

Ryc. P1. Pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu o najwyższej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

P2. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2016, Design, synthesis and in vitro antimicrobial
activity of hydrazide-hydrazones of 2-substituted acetic acid, Chemical Biology & Drug
Design, 88(6), 873-883.
Badania przedstawione w tej publikacji miały na celu ustalenie wpływu rodzaju
podstawników na aktywność przeciwdrobnoustrojową otrzymanych hydrazydo-hydrazonów.
Jako

związki

wyjściowe

zastosowałem

estry

etylowe

kwasu

fenylooctowego

i hydroksyoctowego, które przeprowadziłem w odpowiednie hydrazydy, a następnie
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poddałem reakcjom kondensacji z różnymi aromatycznymi i heteroaromatycznymi
aldehydami (Schemat P2). Strukturę wszystkich otrzymanych związków potwierdziłem na
podstawie analizy widm protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego
(1H i 13C NMR).
O
R1

OCH 2CH 3

O

O

NH 2NH 2

R1

EtOH, ogrzewanie 3h

R2-CHO
NH

NH2

EtOH, ogrzewanie 3h

R1

3
4
5
6
7
8

NH

R2

( 3 - 32 )

( 1, 2 )

Numer
związku

N

R1

R2

Numer
związku

R1

R2

C6H5

pirol-2-ylo

18

OH

4-OH-3,5-diOCH3-Ph

C6H5

5-chlorofuran-2-ylo

19

OH

3-Cl-4-OCH3-Ph

C6H5

5-jodofuran-2-ylo

20

OH

2,3-diBr-4-OH-Ph

C6H5

5-nitrofuran-2-ylo

21

OH

3-Br-4-OCH3-Ph

C6H5

2-Br-5-F-Ph

22

OH

3-Br-4-OH-Ph

C6H5

2-Cl-3-OCH3-Ph

23

OH

2-Br-3-OH-4-OCH3-Ph

9
10
11
12
13
14
15

C6H5
C6H5
OH
OH
OH
OH
OH

2-Cl-5-NO2-Ph
4-OH-3,5-diOCH3-Ph
pirol-2-ylo
5-chlorofuran-2-ylo
5-jodofuran-2-ylo
5-nitrofuran-2-ylo
2-Br-5-F-Ph

24
25
26
27
28
29
30

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

2,3-diF-Ph
4-CF3-Ph
2-OH-3,5diI-Ph
3-OC2H5-2-OH-Ph
3-OC2H5-4-OCH3-Ph
4-OC3H7-Ph
4-pirolidynylo-Ph

16
17

OH
OH

2-Cl-3-OCH3-Ph
2-Cl-5-NO2-Ph

31
32

OH
OH

4-piperydynylo-Ph
chinolin-2-ylo

Schemat P2. Reakcje syntezy nowych hydrazydo-hydrazonów
2-podstawionych kwasów octowych.
Wszystkie otrzymane związki zostały zbadane w warunkach in vitro wobec panelu
szczepów baterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, które reprezentowane były zarówno
przez drobnoustroje oportunistyczne, jak i patogenne oraz grzyby z rodzaju Candida spp.
Substancjami referencyjnymi użytymi w tym badaniu były: ciprofloksacyna, cefuroksym
i ampicylina w stosunku do bakterii oraz flukonazol wobec grzybów. Aktywność
przeciwbakteryjną wykazał tylko N-[(5-nitrofuran-2-ylo)metylideno]-2-fenyloacetohydrazyd
(6) spośród ośmiu związków otrzymanych z hydrazydu kwasu fenylooctowego. Związek ten
charakteryzował się bardzo silną aktywnością bakteriobójczą wobec bakterii Gram-dodatnich
(MIC = 0,488 – 7,81 μg/ml, MBC = 0,488 – 15,62 μg/ml, MBC/MIC = 1 – 2). Aktywność
tego związku wobec szczepu Bacillus subtilis ATCC 6633 (MIC = MBC = 0,488 μg/ml,
MBC/MIC = 1) była 32 razy wyższa niż cefuroksymu (MIC = 15,62 μg/ml), a wobec innego
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gatunku z tego rodzaju Bacillus cereus ATCC 10876 (MIC = 3,91 μg/ml, MBC = 15,62
μg/ml, MBC/MIC = 4) była 8 razy wyższa niż aktywność cefuroksymu (MIC = 31,25 μg/ml)
i 16 razy wyższa niż ampicyliny (MIC = 62,5 μg/ml). Wspomniany związek wykazywał też
istotną aktywność bakteriobójczą wobec bakterii Gram-ujemnych: Escherichia coli ATCC
25922, Bordetella spp. ATCC, Pseudomonas spp. ATCC i bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae (MIC = 31,25 – 62,5 μg/ml, MBC = 31,25 – 250 μg/ml) (Ryc. P2).
Najszersze spektrum aktywności spośród 22 hydrazydo-hydrazonów otrzymanych
z hydrazydu kwasu 2-hydroksyoctowego wykazywał także związek z podstawnikiem
5-nitrofuran-2-ylowym: 2-hydroksy-N-[(5-nitrofuran-2-ylo)metylideno]acetohydrazyd (14).
Odznaczał się on bardzo silnym bakteriobójczym działaniem wobec bakterii z rodzaju
Staphylococcus spp. ATCC oraz Bacillus spp. ATCC (MIC = 1,95 – 7,81 μg/ml, MBC = 3,91
– 15,62 μg/ml). Wartości MIC dla tego związku wobec B. subtilis ATCC 6633 (MIC = 7,81
μg/ml) były dwa razy niższe niż MIC cefuroksymu (MIC = 15,62 μg/ml). W przypadku
B. cereus ATCC 10876 związek ten wykazywał aktywność bakteriobójczą czterokrotnie
wyższą (MIC = 7,81 μg/ml) niż cefuroksym (MIC = 31,25 μg/ml) i osiem razy wyższą niż
ampicylina (MIC = 62,5 μg/ml). W stosunku do M. luteus ATCC 10240 aktywność była nieco
niższa (MIC = 62,5 μg/ml, MBC = 125 μg/ml), ale nadal towarzyszył jej efekt bakteriobójczy
(MBC/MIC = 2). Bakterie Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae były również
wrażliwe na ten hydrazydo-hydrazon (dla Salmonella typhimurium ATCC 14028 oraz E. coli
ATCC 25922 wartość MIC była równa 7,81 μg/ml, a dla Proteus mirabilis ATCC 12453
wynosiła 62,5 μg/ml) (Ryc. P2).
Podobną

aktywnością

charakteryzował

się

2-hydroksy-N-[(2-hydroksy-3,5-

dijodofenylo)metylideno]acetohydrazyd (26). Wobec bakterii Gram-dodatnich wykazywał
silną aktywność bakteriobójczą (MIC = 3,91 – 7,81 μg/ml, MBC = 7,81 – 125 μg/ml), za
wyjątkiem M. luteus ATCC 10240 wobec którego posiadał efekt bakteriostatyczny (MIC =
7,81 μg/ml, MBC = 125 μg/ml, MBC/MIC = 16). Związek ten wykazywał również efekt
grzybobójczy/grzybostatyczny wobec niektórych grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC =
125 μg/ml, MBC = 500 – 1000 μg/ml, MBC/MIC = 4 – 8) (Ryc. P2).
Dodatkowo dobrą do umiarkowanej aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich
wykazywały

następujące

hydroksyacetohydrazyd
hydroksyacetohydrazyd

związki:
(16),

(20)

N-[(2-chloro-3-metoksyfenylo)metylideno]-2N-[(3,5-dibromo-4-hydroksyfenylo)metylideno]-2-

oraz

N-[(3-bromo-4-hydroksyfenylo)metylideno]-2-

hydroksyacetohydrazyd (22).
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Ryc. P2. Hydrazydo-hydrazony o najszerszym spektrum aktywności
przeciwdrobnoustrojowej.
Wpływ podstawników obecnych w strukturze chemicznej hydrazydo-hydrazonów na
aktywność przeciwdrobnoustrojową przedstawia poniższa rycina zamieszczona w omawianej
publikacji.
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P3. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2016, Hydrazide-hydrazones of 3-methoxybenzoic
acid and 4-tert-butylbenzoic acid with promising antibacterial activity against Bacillus
spp., Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31(S1), 62-69.
Obiecujące wyniki badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej zwłaszcza wobec bakterii
z rodzaju Bacillus spp. skłoniły mnie do dalszej analizy aktywności tego typu związków ale
już z wykorzystaniem kwasów aromatycznych. Podjąłem się syntezy nowych hydrazydohydrazonów otrzymanych z estrów metylowych kwasów: 3-metoksybenzoesowego i 4-tertbutylobenzoesowego.

Wspomniane

estry,

tak

jak

przeprowadziłem

poprzednio,

w odpowiednie hydrazydy kwasowe w reakcji z wodzianem hydrazyny i kolejno poddałem
kondensacji z 14 aldehydami aromatycznymi (po 14 aldehydów dla każdego z kwasów)
otrzymując w ten sposób bibliotekę 28 nowych hydrazydo-hydrazonów (Schemat P3).
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Schemat P3. Schemat otrzymywania nowych hydrazydo-hydrazonów
kwasu 3-metoksybenzoesowego i 4-tert-butylobenzoesowego.
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Po oczyszczeniu i identyfikacji spektralnej związki zostały poddane screeningowi
in vitro wobec panelu szczepów wzorcowych bakterii Gram-dodatnich (S. aureus ATCC
6538, S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300, S. epidermidis ATCC 12228,
B. subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC 10876, M. luteus ATCC 10240) oraz Gramujemnych (B. bronchiseptica ATCC 4617, E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC
13883, P. mirabilis ATCC 12453, S. typhimurium ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 9027)
i grzybów z rodzaju Candida spp. (C. albicans ATCC 2091, C. albicans ATCC 10231,
C. parapsilosis ATCC 22019). Jako związki referencyjne zostały użyte: ciprofloksacyna,
cefuroksym i ampicylina dla bakterii oraz flukonazol wobec grzybów.
Na podstawie wyznaczonych parametrów MIC oraz MBC stwierdziłem, że jedynie
5 związków

z

28

otrzymanych

wykazało

znaczącą

aktywność

bakteriobójczą

/bakteriostatyczną wobec bakterii Gram-dodatnich. Aktywność ta była szczególnie wysoka
wobec bakterii z rodzaju Bacillus spp. (B. subtilis ATCC 6633 i B. cereus ATCC 10876).
Związek

N-[(2-hydroksy-3,5-dijodofenylo)metylideno]-3-metoksybenzhydrazyd

(16)

(MIC = 1,95 μg/ml) wykazywał aktywność osiem razy wyższą niż cefuroksym (MIC = 15,62
μg/ml) w stosunku do szczepu B. subtilis ATCC 6633, a związki N-[(3-chloro-4metoksyfenylo)metylideno]-3-metoksybenzhydrazyd

(13)

i

N-[(3-bromo-4-

metoksyfenylo)metylideno]-3-metoksybenzhydrazyd (14) charakteryzowały się wartościami
MIC odpowiednio cztery i dwa razy niższymi niż dla cefuroksymu wobec tego szczepu
bakterii (Tabela P3).
Aktywność hydrazydo-hydrazonu 16 z podstawnikiem 2-hydroksy-3,5-dijodofenylowym
wobec B. cereus ATCC 10876 była również bardzo wysoka (MIC = 7,81 μg/ml),
odpowiednio czterokrotnie wyższa niż cefuroksymu (MIC = 31,25 μg/ml) i osiem razy
wyższa niż ampicyliny (MIC = 62,5 μg/ml) (Tabela P3).
Analiza aktywności wykazała, że bakterie z rodzaju Staphylococcus spp. były dość
wrażliwe na testowane związki (MIC = 7,81 – 125 μg/ml). Najbardziej aktywnym związkiem
działającym bakteriobójczo wobec wszystkich trzech gatunków S. aureus (ATCC 25923,
ATCC

6538,

ATCC

metoksybenzhydrazyd

(14)

43300)
(MIC

był
=

N-[(3-bromo-4-metoksyfenylo)metylideno]-315,62

μg/ml).

metoksyfenylo)metylideno]-3-metoksybenzhydrazyd

(13)

Związki
oraz

N-[(3-chloro-4-

N-[(2-hydroksy-3,5-

dijodofenylo)metylideno]-3-metoksybenzhydrazyd (16) wykazały niższe wartości MIC
wobec tych szczepów bakterii ale z efektem bakteriostatycznym (MIC równe odpowiednio
7,81 μg/ml oraz 7,81 – 62,5 μg/ml). Z kolei związki: 4-tert-butylo-N-[(4-hydroksy-3,5dimetoksyfenylo)metylideno]benzhydrazyd

(23)
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dijodofenylo)metylideno]benzhydrazyd (30) wykazały słabszą aktywność wobec tych
patogenów (MIC = 125 – 500 μg/ml) (Tabela P3).
W przedstawionych badaniach na podkreślenie zasługuje fakt otrzymania hydrazydohydrazonów wykazujących bardzo wysoką aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich
z rodzaju Bacillus spp., będących przyczyną poważnych zakażeń, w szczególności zapalenia
mięśnia sercowego lub zapalenia płuc [Kotiranta et al. 2000; Bottone 2010].

Wartości MIC [µg/ml] dla badanych związków oraz antybiotyków
13

14

16

23

30

CPX

CFX

APC

Staphylococcus aureus ATCC 25923

7,81

15,62

7,81

250

125

0,488

0,49

nb

Staphylococcus aureus ATCC 6538

7,81

15,62

62,5

125

125

0,244

0,98

nb

Staphylococcus aureus ATCC 43300

7,81

15,62

7,81

500

250

0,244

nb

nb

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
Micrococcus luteus ATCC 10240
Bacillus subtilis ATCC 6633
Bacillus cereus ATCC 10876

15,62
3,91
7,81

15,62
7,81
7,81

15,62
3,91
1,95
7,81

500
250
31,25
62,5

500
15,62
15,62
500

0,122
0,976
0,031
0,061

0,24
0,98
15,62
31,25

nb
nb
nb
62,5

Gatunek bakterii
Bakterie Gram-dodatnie

Oznaczenia przyjęte dla antybiotyków użytych jako substancje odniesienia: ciprofloksacyna (CPX); cefuroksym (CFX), ampicylina (APC);
„-“ – brak aktywności; nb – nie badano; MIC – Minimalne stężenie hamujące; MBC – Minimalne stężenie bakteriobójcze. Związki
wykazujące aktywność bakteriobójczą (MBC/MIC ≤ 4) są oznaczone wytłuszczoną czcionką.

Tabela P3. Aktywność otrzymanych hydrazydo-hydrazonów wobec szczepów wzorcowych
bakterii Gram-dodatnich.

P4. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Malm, 2016, Synthesis and in vitro
antimicrobial activity of nalidixic acid hydrazones, Journal of Heterocyclic Chemistry,
53(5), 1589-1594.
W ramach realizacji projektu „Synteza hybrydowych pochodnych kwasu nalidyksowego
jako potencjalnych nowych czynników przeciwdrobnoustrojowych” (4/MN/WFS/2014/2015)
podjąłem się próby modyfikacji struktury chemicznej kwasu nalidyksowego. Kwas
nalidyksowy to syntetyczna pochodna kwasu 1,8-naftyrydynokarboksylowego o aktywności
przeciwdrobnoustrojowej. Był pierwszym antybiotykiem wprowadzonym do lecznictwa
z grupy antybiotyków chinolonowych [Goss i Cook 1975]. Działanie jego polega na inhibicji
podjednostki A w bakteryjnej gyrazie DNA, odpowiedzialnej za inicjację i propagację
syntezy DNA bakteryjnego. Uszkodzenie DNA, na skutek inhibicji gyrazy DNA, prowadzi
ostatecznie do zaniku integralności błony komórkowej i do śmierci komórki drobnoustroju
[Bourguignon et al. 1973]. Modyfikacja struktury kwasu nalidyksowego zwłaszcza w pozycji
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3 (grupa karboksylowa) ma zasadnicze znaczenie dla wiązania leku z gyrazą [Shen i Pernet
1985; Assaleh et al. 2013]. Antybiotyk ten był zwykle stosowany do leczenia infekcji układu
moczowego wywołanych przez bakterie Gram-ujemne, gdyż wykazuje aktywność
przeciwbakteryjną głównie w stosunku do bakterii Gram-ujemnych (m.in. Enterobacter spp.,
E. coli, P. mirabilis, P. vulgaris). W niższych stężeniach działa jako bakteriostatyk (hamuje
namnażanie bakterii). W wyższych stężeniach wykazuje działanie bakteriobójcze (zabija
bakterie i hamuje ich wzrost). Jego nowsze analogi np. kwas oksolinowy, piromidowy czy
pipemidowy stosowane są do dzisiaj w leczeniu ostrych i przewlekłych stanów zapalnych
układu moczowego. Grover i Kini [2006] oraz Aggarwal et al. [2011, 2012] opisali
hybrydowe połączenia kwasu nalidyksowego z różnymi układami heterocyklicznymi co
skutkowało

istotnym

zwiększeniem

jego

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej

i rozszerzeniem spektrum działania.
Mając na uwadze powyższe, przeprowadziłem kwas nalidyksowy w odpowiedni chlorek
kwasowy w reakcji z chlorkiem tionylu a następnie w ester metylowy poprzez reakcję
z metanolem. Otrzymany ester poddałem reakcji z wodzianem hydrazyny otrzymując
hydrazyd kwasu nalidyksowego, który stanowił podstawę do syntezy nowych pochodnych
kwasu nalidyksowego o charakterze hydrazydo-hydrazonów. W wyniku reakcji otrzymanego
hydrazydu z różnymi (hetero)aromatycznymi aldehydami otrzymałem 14 nowych, do tej pory
nie opisanych w literaturze, hydrazydo-hydrazonów kwasu nalidyksowego (Schemat P4).
Strukturę wszystkich związków końcowych, jak i produktów pośrednich potwierdziłem za
pomocą metod spektroskopowych (1H NMR oraz 13C NMR).
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O
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N
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N

Me

N
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R
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RCHO
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Me
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NH2

N
Me
3-16

2

3: R = 3-Br,4-OHC6H3
4: R = 2-OH,5-BrC6H3
5: R = 3-OEt,4-OHC6H3
6: R = 4-OMeC6H4
7: R = 2,3-(OMe)2C6H3
8: R = 3-Br,4-OMeC6H3
9: R = 2-Cl,3-OMeC6H3

10: R = 2-Br,5-FC6H3
11: R = 2-Cl,6-FC6H3
12: R = 2,3-F2C6H3
13: R = pirol-2-ylo
14: R = 5-Cl-furan-2-ylo
15: R = indol-3-ylo
16: R = 6-Cl-benzo[1,3]dioksol-5-ylo

Schemat P4. Przebieg syntezy hydrazydo-hydrazonów kwasu nalidyksowego.

Otrzymane

hydrazydo-hydrazony

zostały

poddane

badaniom

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii
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Farmaceutycznej UM w Lublinie. Badania zostały przeprowadzone analogicznie jak opisane
w poprzednich publikacjach metodą mikrorozcieńczeń, według wytycznych i protokołów
EUCAST i CLSI [European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)
2003; Clinical and Laboratory Standards Institute 2012]. Zestaw użytych w badaniach
drobnoustrojów obejmował: bakterie Gram-dodatnie (S. aureus ATCC 25923, S. aureus
ATCC 43300, S. aureus ATCC 6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633,
B. cereus ATCC 10876, M. luteus ATCC 10240), Gram-ujemne (E. coli ATCC 25922,
K. pneumoniae ATCC 13883, P. mirabilis ATCC 12453, B. bronchiseptica ATCC 4617,
S. typhimurium ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 9027) oraz grzyby z rodzaju Candida
spp. (C. albicans ATCC 2091, C. albicans ATCC 10231, C. parapsilosis ATCC 22019),
a także: Aspergillus niger ATCC 16404, Aspergillus fumigatus, Penicillium spp. i Rhizopus
spp.
Spośród 14 nowych hydrazydo-hydrazonów kwasu nalidyksowego cztery związki nie
wykazywały aktywności przeciwbakteryjnej. Pozostałe wykazywały umiarkowaną do słabej
aktywność bakteriostatyczną wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (MIC = 125 –
1000

µg/ml).

Natomiast

sześć

pochodnych

charakteryzowało

się

aktywnością

przeciwgrzybiczą wobec grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC = 15,62 – 1000 μg/ml). Na
szczególną uwagę zasługuje związek z podstawnikiem indolowym: [(1H-indol-3ylo)metylideno]hydrazyd

kwasu

1-etylo-7-metylo-4-okso-1,4-dihydro[1,8]naftyrydyno-3-

karboksylowego (15), który wykazywał dobrą do umiarkowanej aktywność grzybobójczą
i/lub grzybostatyczą wobec: C. parapsilosis ATCC 22019 (MIC = 15,62 μg/ml,
MBC = 15,62 μg/ml, MBC/MIC = 1 – silny efekt grzybobójczy), C. albicans ATCC 10231
(MIC = 31,25 μg/ml), A. niger ATCC 16404 (MIC = 31,25 μg/ml), A. fumigatus (MIC = 125
μg/ml) oraz Penicillium spp. (MIC = 125 μg/ml) (Ryc. P4).
O
H3C

O
N
N

NH N
NH

CH3
( 15 )

Ryc. P4. Najaktywniejsza pochodna kwasu nalidyksowego.
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P5. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, New nalidixic acid - 1,3-thiazolidin-4-one
hybrids: design, synthesis and in vitro antimicrobial activity, Phosphorus Sulfur Silicon
and the Related Elements, 192(1), 23-27.
W ramach kontynuacji badań w projekcie „Synteza hybrydowych pochodnych kwasu
nalidyksowego

jako

potencjalnych

nowych

czynników

przeciwdrobnoustrojowych”

(4/MN/WFS/2014/2015) otrzymałem nowe hybrydowe pochodne kwasu nalidyksowego,
poprzez jego połączenie z układem 1,3-tiazolidyn-4-onu. W tym celu wykorzystałem
otrzymane w poprzednich badaniach 14 hydrazydo-hydrazonów kwasu nalidyksowego, które
poddałem reakcji z kwasem tioglikolowym. Otrzymane związki, o ogólnej strukturze
przedstawionej poniżej, to nowe dotychczas nie opisane w literaturze naukowej pochodne
kwasu nalidyksowego (Schemat P5). Po ich oczyszczeniu i identyfikacji z wykorzystaniem
metod spektroskopowych (1H NMR i

13

C NMR) poddałem je badaniom, mającym na celu

ustalenie ich potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

O

R

O

O
NH
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N

O
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N
NH
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CH 3OH

N
CH3

O
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N
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( 3 - 16 )

3, 17: R = 3-Br,4-OHC6H3
4, 18: R = 2-OH,5-BrC6H3
5, 19: R = 3-OEt,4-OHC6H3
6, 20: R = 4-OMeC6H4
7, 21: R = 2,3-(OMe)2C6H3
8, 22: R = 3-Br-4-OMeC6H3
9, 23: R = 2-Cl-3-OMeC6H3

NH

HSCH 2COOH
1,4-dioksan

N

S

O

O
H3C

N

N
CH3

( 17 - 30 )

10, 24: R = 2-Br-5-FC6H3
11, 25: R = 2-Cl-6-FC6H3
12, 26: R = 2,3-F2C6H3
13, 27: R = pirol-2-ylo
14, 28: R = 5-Cl-furan-2-ylo
15, 29: R = indol-3-ylo
16, 30: R = 6-Cl-benzo[1,3]dioksol-5-ylo

Schemat P5. Przebieg syntezy hybrydowych pochodnych kwasu nalidyksowego
z układem 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Badania, podobnie jak we wcześniejszych pracach, przeprowadziłem w ramach
współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie wobec
podobnego panelu drobnoustrojów, jaki był użyty do badania aktywności hydrazydohydrazonów kwasu nalidyksowego za wyjątkiem aktywności przeciwgrzybiczej wobec
A. niger ATCC 16404, A. fumigatus, Penicillium spp. i Rhizopus spp., która nie była badana.
Na podstawie uzyskanych wartości MIC (µg/ml) dla 14 hybrydowych pochodnych kwasu
nalidyksowego stwierdziłem, że badane związki nie hamowały wzrostu grzybów z rodzaju
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Candida spp., wykazywały natomiast aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych.
Najwyższą aktywnością spośród zsyntezowanych związków charakteryzowało się pięć
pochodnych (17, 18, 23, 24, 29), których aktywność w stosunku do bakterii Gram-dodatnich
można określić jako dobrą do umiarkowanej (MIC = 31,25 – 250 µg/ml). Najistotniejszym
pod względem aktywności wobec S. epidermidis ATCC 12228 (MIC = 31,25 µg/ml) był:
N-[2-(3-bromo-4-hydroksyfenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]-1-etylo-7-metylo-4-okso-1,4dihydro-1,8-naftyrydyno-3-karboksyamid (17). Natomiast najbardziej wrażliwym szczepem
wśród bakterii Gram-dodatnich był B. subtilis ATCC 6630 (MIC = 125 – 250 µg/ml) (Ryc.
P5). Warto podkreślić fakt, że prawie wszystkie związki wpływały bakteriobójczo na ten
szczep bakterii (MBC/MIC = 1 – 4).
Wobec

bakterii

najwyższą

Gram-ujemnych

aktywnością

charakteryzował

się:

N-[2-(1H-indol-3-ylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]-1-etylo-7-metylo-4-okso-1,4-dihydro-1,8naftyrydyno-3-karboksyamid (29). Wykazywał on efekt bakteriobójczy w stosunku do: E. coli
ATCC 25922 (MIC = 250 µg/ml), K. pneumoniae ATCC 13883 (MIC = 500 µg/ml)
i P. mirabilis ATCC 12453 (MIC = 250 µg/ml), a bakteriostatyczny wobec S. typhimurium
ATCC 14028 (MIC = 250 µg/ml) (Ryc. P5). Pozostałe otrzymane związki wykazywały
podobny ale bakteriostatyczny wpływ na wzrost B. bronchiseptica ATCC 4617 (MIC = 500 –
1000 µg/ml).
O

O
H3C

O

H3C

O

O

O

N

N
N

N

NH N

NH N
S

S
CH3

CH3

HN
HO
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( 17 )
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Ryc. P5. Pochodne kwasu nalidyksowego o największej
aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

31

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

P6. Łukasz Popiołek*, 2017, Hydrazide-hydrazones as potential antimicrobial agents:
overview of the literature since 2010, Medicinal Chemistry Research, 26(2), 287-301.
Praca opublikowana w czasopiśmie Medicinal Chemistry Research to praca przeglądowa
opisująca aktywność przeciwdrobnoustrojową hydrazydo-hydrazonów. Obejmuje ona
55 pozycji literatury naukowej dotyczącej aktywności biologicznej tej grupy związków od
2010 roku. W publikacji we wstępie omówione są typowe metody syntezy hydrazydohydrazonów oraz ich charakterystyczne spektroskopowe cechy identyfikacyjne. Kolejno
w oddzielnych podrozdziałach scharakteryzowana jest ich aktywność przeciwbakteryjna,
przeciwgruźlicza i przeciwgrzybicza. Opisowi aktywności biologicznej 97 wybranych
związków towarzyszą zamieszczone dla nich struktury chemiczne. Wyniki aktywności
przeciwdrobnoustrojowej omówione są w tekście, jak i zebrane w 11 tabelach.

P7. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, New hydrazides and hydrazide-hydrazones of
2,3-dihalogen substituted propionic acids: synthesis and in vitro antimicrobial activity
evaluation, Chemistry & Biodiversity, 14(8), nr art. e1700075, 1-11.
Na podstawie przeglądu literatury należy stwierdzić, że wprowadzenie atomu fluorowca do
cząsteczki związku zwykle ma istotny wpływ na zwiększenie jego aktywności
przeciwdrobnoustrojowej. Mając na uwadze powyższy fakt oraz obiecującą aktywność
przeciwbakteryjną hydrazydo-hydrazonów kwasu fenylooctowego i hydroksyoctowego
kontynuowałem badania planując syntezę tak aby sprawdzić czy wprowadzenie atomu
fluorowca będzie miało wpływ na zwiększenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej
otrzymanych hydrazydo-hydrazonów.
W tym celu do syntezy wykorzystałem estry etylowe kwasu: 2,3-dibromopropionowego
oraz 2,3-dichloropropionowego, które przeprowadziłem w odpowiednie hydrazydy kwasowe
w reakcji z wodzianem hydrazyny, a następnie w reakcji z piętnastoma podstawionymi
aldehydami aromatycznymi skondensowałem każdy z hydrazydów (Schemat P7). W ten
sposób otrzymałem dwie biblioteki nowych związków (30 hydrazydo-hydrazonów), które po
oczyszczeniu i identyfikacji struktury chemicznej przekazałem do badań aktywności
przeciwdrobnoustrojowej. Należy podkreślić, że wszystkie otrzymane hydrazydo-hydrazony
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to związki nowe, których synteza, struktura chemiczna i właściwości biologiczne nie były
dotąd opisane w literaturze naukowej.
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Schemat P7. Schemat syntezy hydrazydo-hydrazonów kwasu 2,3-dibromooraz 2,3-dichloropropionowego.
Aktywność hydrazydów i hydrazydo-hydrazonów została oceniona wobec panelu
szczepów bakterii i grzybów reprezentujących zarówno drobnoustroje patogenne, jak
i oportunistyczne (bakterie Gram-dodatnie: S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300,
S. aureus ATCC 6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC
10876, M. luteus ATCC 10240, bakterie Gram-ujemne: B. bronchiseptica ATCC 4617, E. coli
ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 13883, P. mirabilis ATCC 12453, S. typhimurium
ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 9027, grzyby z rodzaju Candida spp.: C. albicans ATCC
10231, C. parapsilosis ATCC 22019).
Spośród pochodnych kwasu 2,3-dibromopropionowego najszerszym spektrum aktywności
przeciwdrobnoustrojowej charakteryzował się hydrazyd tego kwasu (1). Wykazał aktywność
zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych (MIC od 31,25 µg/ml wobec
P. aeruginosa ATCC 9027 do 250 µg/ml w stosunku do S. aureus ATCC 43300 i S. aureus
ATCC 6538) oraz słabą aktywność grzybobójczą w stosunku do grzybów z rodzaju Candida
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spp. (MIC = 1000 µg/ml). Hydrazyd ten wykazywał aktywność bakteriobójczą w stosunku do
wszystkich testowanych szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (MBC/MIC =
1 – 4), z wyłączeniem P. aeruginosa ATCC 9027. Najwyższą aktywność tego związku
zaobserwowałem wobec szczepu B. cereus ATCC 10876 (MIC = 62,5 µg/ml, MBC/MIC =
4), gdyż była ona analogiczna do ampicyliny użytej jako związek referencyjny (MIC = 62,5
µg/ml).
Hydrazydo-hydrazony kwasu 2,3-dibromopropionowego (9, 14 – 17) były mniej aktywne
wobec badanych szczepów bakterii (MIC = 125 – 1000 µg/ml, MBC = 250 – ≥1000 µg/ml)
lub nieaktywne (3 – 8, 10 – 13).
W przypadku pochodnych kwasu 2,3-dichloropropionowego najszersze spektrum
aktywności, podobnie jak w przypadku pochodnych kwasu 2,3-dibromopropionowego,
wykazywał hydrazyd kwasu 2,3-dichloropropionowego (2). Wartości MIC zawierały się
w zakresie od 62,5 µg/ml do 250 µg/ml (MBC/MIC = 1 – 4) wobec wszystkich testowanych
szczepów bakterii. Szczególną aktywnością charakteryzował się wobec B. cereus ATCC
10876 (MIC = 31,25 µg/ml, MBC/MIC = 4). Aktywność hydrazydu 2 wobec tego szczepu
bakterii była dwa razy wyższa od aktywności ampicyliny użytej jako substancja odniesienia
(MIC = 62,5 µg/ml) i równa aktywności cefuroksymu (MIC = 31,25 µg/ml).
Pozostałe wybrane hydrazydo-hydrazony kwasu 2,3-dichloropropionowego 23, 25, 27, 28,
29, 30, 31 oraz 32 wykazały szerokie spektrum aktywności przeciwbakteryjnej wobec bakterii
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych (MIC = 62,5 – 1000 µg/ml, MBC = 125 – ≥1000 µg/ml).
Niektóre z powyższych związków posiadały dobre działanie przeciwbakteryjne szczególnie
wobec B. subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC 10876, B. bronchiseptica ATCC 4617 oraz
P. aeruginosa ATCC 9027 (MIC = 62,5 – 125 µg/ml, MBC = 125 – 1000 µg/ml,
MBC/MIC = 1 – 8).
Hydrazydo-hydrazony

kwasu

2,3-dichloropropionowego

posiadające

podstawnik:

2-chlorofenylowy (18), 2-chloro-6-fluorofenylowy (21) oraz 2,4-dimetoksyfenylowy (26)
były mniej aktywne (MIC = 500 – 1000 µg/ml, MBC ≥1000 µg/ml) lub nieaktywne wobec
testowanych mikroorganizmów.
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wprowadzenie do struktury
hydrazydo-hydrazonów atomów chloru lub bromu w analizowanych przypadkach nie
wpływało na zwiększenie ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
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P8. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, 2017, Synthesis and investigation of antimicrobial
activities of nitrofurazone analogues containing hydrazide-hydrazone moiety, Saudi
Pharmaceutical Journal, 25(7), 1097-1102.
Jedną z metod poszukiwania nowych czynników chemioterapeutycznych może być
modyfikacja struktury chemicznej już istniejących i skutecznych leków. Dlatego też, mając
powyższe na uwadze w badaniach przedstawionych w tej publikacji zsyntezowałem analogi
nitrofurazonu, gdyż w jego strukturze występuje fragment hydrazydo-hydrazonowy
(Ryc. P8).
Nitrofurazon jest substancją o aktywności przeciwbakteryjnej efektywną zarówno wobec
szczepów bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Jest stosowany miejscowo jako
środek przeciwbakteryjny w zakażeniach skóry i błon śluzowych, a także zapobiegawczo
przeciwko zakażeniom w przypadku poważnych oparzeń skóry [McCalla 1970]. Doustnie
podawany jest w celu leczenia choroby Chagasa wywoływanej przez Trypanosoma cruzi
[Silva et al. 2016].
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Ryc. P8. Struktura chemiczna nitrofurazonu (A) oraz zsyntezowanych analogów (B).

W

celu

syntezy

analogów

nitrofurazonu

w

pierwszej

kolejności

otrzymałem

z odpowiednich estrów etylowych odpowiednie hydrazydy lub też użyłem komercyjnie
dostępnych hydrazydów. Kolejno każdy z nich poddałem reakcji kondensacji z 5-nitro-2furaldehydem (Schemat P8).
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Schemat P8. Schemat otrzymywania analogów nitrofurazonu (28 – 48).
Po potwierdzeniu struktury chemicznej wszystkich otrzymanych związków na podstawie
analizy widm protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego, przekazałem
je do badań w celu oceny ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej w warunkach in vitro.
Badania zostały przeprowadzone w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie metodą mikrorozcieńczeń zgodnie z wytycznymi EUCAST
i CLSI [European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2003;
Clinical and Laboratory Standards Institute 2012]. Do badań zostały użyte następujące
mikroorganizmy: szczepy bakterii Gram-dodatnich (S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC
43300, S. aureus ATCC 6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus
ATCC 10876, M. luteus ATCC 10240), szczepy bakterii Gram-ujemnych (E. coli ATCC
25922, K. pneumoniae ATCC 13883, P. mirabilis ATCC 12453, B. bronchiseptica ATCC
4617, S. typhimurium ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 9027) oraz grzyby z rodzaju
Candida spp. (C. albicans ATCC 10231, C. parapsilosis ATCC 22019). Jako substancje
odniesienia zastosowano wobec bakterii: nitrofurantoinę, ciprofloksacynę oraz cefuroksym,
a dla grzybów flukonazol.
Wszystkie otrzymane hydrazydo-hydrazony (28 – 48) wykazały szerokie spektrum
aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Bardzo silną aktywność bakteriobójczą wobec
Staphylococcus spp. ATCC oraz Bacillus spp. ATCC posiadały w szczególności związki
oznaczone jako 28, 29, 32 – 43 oraz 45 – 48 (MIC = 0,002 – 7,81 µg/ml and MBC = 0,002 –
31,25 µg/ml). Na szczególną uwagę zasługuje aktywność hydrazydo-hydrazonów
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otrzymanych z hydrazydów kwasów: 3-bromobenzoesowego (38) oraz 3-hydroksy-2naftoesowego (45), których wartość MIC wynosiła poniżej 1 µg/ml (MIC = 0,002 – 0,98
µg/ml) w stosunku do powyżej wymienionych szczepów bakterii. Najbardziej wrażliwym
szczepem na badane związki wśród bakterii Gram-dodatnich był S. epidermidis ATCC 12228,
a M. luteus ATCC 10240 najmniej wrażliwym. Aktywność pozostałych analogów
nitrofurazonu otrzymanych z hydrazydów kwasów: 2,3-dibromopropionowego (30),
2,3-dichloropropionowego (31) oraz 4-(dimetyloamino)benzoesowego (44) była nieco słabsza
(MIC = 3,91 – 500 µg/ml, MBC = 7,81 – >1000 µg/ml) (Tabela P8).
Niektóre z otrzymanych analogów nitrofurazonu wykazały także znaczącą aktywność
wobec bakterii Gram-ujemnych. Szczepy bakterii z rodziny Enterobacteriaceae były
szczególnie wrażliwe na związki oznaczone numerami 28 – 33, 36 oraz 48. Wartości MIC dla
tych analogów mieściły się w zakresie od 0,98 µg/ml (S. typhimurium ATCC 14028, E. coli
ATCC 25922 dla związku 32) do 500 µg/ml (P. mirabilis ATCC 12453 dla związku 30).
Związki 28, 29 i 31 wykazały także aktywność wobec P. aeruginosa ATCC 9027 (MIC =
62,5 – 500 µg/ml, MBC = 125 – 1000 µg/ml) (Tabela P8).
Aktywność analogów nitrofurazonu oznaczonych numerami 28, 29, 32 – 43 oraz 45 – 48
była od dwu do dwu tysięcy razy wyższa, w zależności od wybranego szczepu bakterii, niż
aktywność nitrofurantoiny. Zwłaszcza, hydrazydo-hydrazony otrzymane z hydrazydów
kwasów: cyklopropanokarboksylowego (32) oraz 3-bromobenzoesowego (38) wykazały
prawie dwa tysiące razy niższe wartości MIC niż nitrofurantoina wobec B. subtilis ATCC
6633 i S. epidermidis ATCC 12228 (Tabela P8).
Z kolei związki 32, 33, 36, 38, 39 oraz 40 posiadały aktywność od dwóch do
sześćdziesięciu jeden razy wyższą niż ciprofloksacyna na podstawie wyznaczonych wartości
MIC. Na uwagę zasługuje szczególnie związek 38, gdyż wartość MIC wobec Staphylococcus
epidermidis ATCC 12228 była aż o 61 razy niższa niż odpowiednia wartość minimalnego
stężenia hamującego dla ciprofloksacyny wobec tego drobnoustroju (Tabela P8).
W przypadku zastosowania cefuroksymu jako substancji odniesienia na szczególną uwagę
zasługuje aktywność związku 32. Wartość MIC dla tego związku w stosunku B. subtilis
ATCC 6633 była aż osiem tysięcy razy niższa niż odpowiednia wartość dla cefuroksymu
w stosunku do tego szczepu bakterii (Tabela P8).
Dobrą aktywność grzybobójczą lub grzybostatyczną wykazały analogi nitrofurazonu
otrzymane

z

hydrazydów

kwasów:

2,3-dibromopropionowego

(30),

2,3-dichloropropionowego (31) oraz 2-bromobenzoesowego (36) wobec grzybów należących
do rodzaju Candida spp. ATCC (MIC = 31,25 – 125 µg/ml, MFC = 125 – 1000 µg/ml).
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O
NO 2

N

O

NH

R

Związki 28 – 48

Gatunek bakterii
Staphylococcus aureus
ATCC 25923
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Staphylococcus aureus
ATCC 43300
Staphylococcus epidermidis
ATCC 12228
Bacillus subtilis
ATCC 6633
Bacillus cereus
ATCC 10876

Związki 28 – 48
MIC (µg/ml)

Nitrofurantoina
MIC (µg/ml)

Ciprofloksacyna
MIC (µg/ml)

Cefuroksym
MIC (µg/ml)

0,061 – 3,91

15,62

0,488

0,49

0,488 – 7,81

15,62

0,244

0,98

0,122 – 3,91

7,81

0,244

-

0,002 – 0,98

3,91

0,122

0,24

0,002 – 1,95

3,91

0,031

15,62

0,488 – 3,91

7,81

0,061

31,25

Tabela P8. Aktywność przeciwbakteryjna analogów nitrofurazonu.

P9. Łukasz Popiołek*, Anna Biernasiuk, Anna Berecka, Anna Gumieniczek, Anna Malm,
Monika Wujec, 2018, New hydrazide-hydrazones of isonicotinic acid: synthesis,
lipophilicity and in vitro antimicrobial screening, Chemical Biology & Drug Design,
91(4), 915-923.
W kolejnym etapie pracy postanowiłem wykorzystać jako związek wyjściowy hydrazyd
kwasu izonikotynowego ze względu na fakt, że zarówno sam izoniazyd jak i jego liczne
pochodne według danych literaturowych oprócz silnej aktywności przeciwgruźliczej,
wykazują także interesujące właściwości przeciwdrobnoustrojowe. W celu syntezy
hydrazydo-hydrazonów kwasu izonikotynowego, jego ester metylowy w pierwszej kolejności
przeprowadziłem w hydrazyd w reakcji z wodzianem hydrazyny, a otrzymany związek
poddałem reakcjom z różnorodnymi aldehydami (hetero)aromatycznymi (Schemat P9).
Otrzymane związki po potwierdzeniu ich struktury chemicznej za pomocą metod
spektroskopowych (1H NMR oraz

13

C NMR) zostały przekazane do badań lipofilowości

i aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
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Schemat P9. Synteza hydrazydo-hydrazonów kwasu izonikotynowego.
Badania lipofilowości były wykonane w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii
Leków UM w Lublinie. Lipofilowość dla wszystkich 15 hydrazydo-hydrazonów została
wyznaczona eksperymentalnie przy wykorzystaniu chromatografii cienkowarstwowej
w odwróconym układzie faz RP-18 (RP-TLC). Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że najwyższymi wartościami lipofilowości cechował się związek numer 5
z podstawnikiem 2-hydroksy-3,5-dijodofenylowym, a najniższą lipofilowością związek 16
zawierający ugrupowanie 5-nitrofuranowe.
Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej przeprowadzono we współpracy z Katedrą
i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie. Badania zostały wykonane
metodą mikrorozcieńczeń według wytycznych EUCAST i CLSI [European Committee for
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 2003; Clinical and Laboratory Standards
Institute 2012] wobec siedmiu szczepów bakterii Gram-dodatnich, sześciu szczepów bakterii
Gram-ujemnych i pięciu gatunków grzybów z rodzaju Candida spp.
Najbardziej aktywnymi związkami na podstawie przeprowadzonych badań okazały się
hydrazydo-hydrazony kwasu izonikotynowego zawierające podstawnik 2-hydroksy-3,539
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dijodofenylowy (5) oraz 5-nitrofuranowy (16). Związek 5 wykazał bardzo silną aktywność
wobec wszystkich szczepów bakterii Gram-dodatnich (MIC = 1,95 – 7,81 μg/ml, MBC = 3,91
– 125 μg/ml). Efekt bakteriobójczy tego związku dotyczył w szczególności S. aureus ATCC
6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633 (MBC/MIC = 2 – 4). Jego
aktywność wobec S. aureus ATCC 25923 (MIC = 1,95 μg/ml) oraz M. luteus ATCC 10240
(MIC = 1,95 μg/ml) była odpowiednio osiem i trzydzieści dwa razy wyższa niż aktywność
nitrofurantoiny, użytej jako substancja referencyjna (odpowiednio MIC = 15,62 i 62,5 μg/ml).
Z kolei aktywność w stosunku do bakterii z rodzaju Bacillus jest warta podkreślenia, gdyż
wobec B. subtilis ATCC 6633 (MIC = 7,81 μg/ml) jego aktywność była dwa razy wyższa niż
cefuroksymu (MIC = 15,62 μg/ml) i osiem razy wyższa niż ampicyliny (MIC = 62,5 μg/ml).
Natomiast wobec B. cereus ATCC 10876 (MIC = 3,91 μg/ml) wartości MIC dla tego związku
były dwa razy niższe niż dla nitrofurantoiny (MIC = 7,81 μg/ml) i osiem razy niższe niż dla
cefuroksymu (MIC = 31,25 μg/ml). Związek ten także wykazał dobrą aktywność, z efektem
bakteriobójczym, równą aktywności nitrofurantoiny wobec Gram-ujemnego szczepu bakterii
B. bronchiseptica ATCC 4617 (MIC = MBC = 125 μg/ml).
Podobnie

hydrazydo-hydrazon

kwasu

izonikotynowego

z

podstawnikiem

5-nitrofuranowym 16 posiadał bardzo silną aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich (MIC
= MBC = 3,91 – 7,81 μg/ml, MBC/MIC = 1 – 2), z wyjątkiem szczepu M. luteus ATCC
10240 (MIC = 125 μg/ml, MBC = 1000 μg/ml, MBC/MIC = 8). Wobec S. aureus ATCC
25923 (MIC = 3,91 μg/ml) oraz S. aureus ATCC 6538 (MIC = 3,91 μg/ml) jego aktywność
była cztery razy wyższa niż nitrofurantoiny (MIC = 15,62 μg/ml). Aktywność wobec
B. subtilis ATCC 6633 była również bardzo znacząca (MIC = 3,91 μg/ml), czterokrotnie
wyższa od aktywności cefuroksymu (MIC = 15,62 μg/ ml) i aż szesnastokrotnie wyższa niż
aktywność ampicyliny (MIC = 62,5 μg/ml). Aktywność wobec bakterii Gram-ujemnych
z rodziny Enterobacteriaceae można określić jako dobrą do umiarkowanej (MIC = 62,5 – 500
μg/ml, MBC = 62,5 – 1000 μg/ml, MBC/MIC = 1 – 2).
Dodatkowo, hydrazydo-hydrazony zawierające podstawnik 3-bromo-4-metoksyfenylowy
(7) oraz 3-chloro-4-metoksyfenylowy (8) wykazały umiarkowaną aktywność wobec M. luteus
ATCC 10240 (MIC = 500 μg/ml, MBC >1000 μg/ml) i dobrą bakteriobójczą w stosunku do
pozostałych szczepów bakterii Gram-dodatnich (MIC = 31,25 – 125 μg/ml, MBC = 62,5 –
250 μg/ml, MBC/MIC = 1 – 4). Aktywność związku 7 wobec B. subtilis ATCC 6633 (MIC =
62,5 μg/ml) była równa aktywności ampicyliny, a związku 8 dwa razy wyższa (MIC = 31,25
μg/ml). W stosunku do szczepu B. cereus ATCC 10876 związek 8 (MIC = 31,25 μg/ml)
wykazał aktywność równą aktywności cefuroksymu (MIC = 31,25 μg/ml).
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Związki z podstawnikami: 3,5-dibromo-4-hydroksyfenylowym (4), 2-bromo-3-hydroksy4-metoksyfenylowym (6), 2-chloro-6-fluorofenylowym (11) oraz 5-jodofuranowym (15) były
mniej aktywne (MIC = 62,5 – 1000 μg/ml, MBC ≥1000 μg/ml) lub nieaktywne wobec
testowanych szczepów bakterii.
Najbardziej aktywnym związkiem wobec grzybów należących do rodzaju Candida spp.
ATCC był hydrazydo-hydrazon zawierający podstawnik 2-hydroksy-3,5-dijodofenylowy (5).
Posiadał on umiarkowaną aktywność wobec C. albicans ATCC 2091 (MIC = 250 μg/ml,
MFC/MIC = 4) oraz dobrą aktywność wobec innych szczepów z rodzaju Candida spp. (MIC
= 62,5 – 125 μg/ml, MFC/MIC = 8 – 16).
Otrzymane wyniki potwierdzają, że hydrazydo-hydrazony kwasu izonikotynowego
charakteryzują się znaczącą aktywnością przeciwdrobnoustrojową.

P10. Łukasz Popiołek*, Iwona Piątkowska-Chmiel, Monika Gawrońska-Grzywacz, Anna
Biernasiuk, Magdalena Izdebska, Mariola Herbet, Marcin Sysa, Anna Malm, Jarosław
Dudka, Monika Wujec, 2018, New hydrazide-hydrazones and 1,3-thiazolidin-4-ones
with 3-hydroxy-2-naphthoic moiety: Synthesis, in vitro and in vivo studies, Biomedicine
& Pharmacotherapy, 103, 1337-1347.
Hydrazydo-hydrazony i pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu oprócz udowodnionej aktywności
przeciwdrobnoustrojowej wykazują także aktywność przeciwnowotworową. W badaniach do
niniejszej publikacji postanowiłem przetestować otrzymane związki w kierunku aktywności
przeciwdrobnoustrojowej, a także zbadać ich wpływ na centralny układ nerwowy myszy
i ocenić ich aktywność cytotoksyczną w badaniach in vitro. Związkiem wyjściowym
w badaniach był hydrazyd kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego.
Wybór związku wyjściowego był podyktowany faktem, że we wcześniejszej mojej
publikacji [Popiołek et al. 2016], jak i innych obecnych w literaturze, pochodne hydrazydu
kwasu

3-hydroksy-2-naftoesowego

charakteryzowały

się

istotną

aktywnością

przeciwdrobnoustrojową [Dogan et al. 1998, 2002; Khalil et al. 2016] i przeciwnowotworową
[Duran et al. 2002; Dogan et al. 2005].
Hydrazyd ten został poddany reakcjom kondensacji z trzema podstawionymi aldehydami
aromatycznymi (2-chloro-, 2-bromo- i 2-fluorobenzaldehydem). Kolejno otrzymane
hydrazydo-hydrazony zostały przeprowadzone w odpowiednie 2,3-dipodstawione pochodne
1,3-tiazolidyn-4-onu w reakcji z kwasem tioglikolowym (Schemat P10). Po oczyszczeniu
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potwierdziłem strukturę chemiczną otrzymanych związków poprzez analizę widm
protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i 13C NMR).
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Schemat P10. Przebieg syntezy nowych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Zsyntezowane hydrazydo-hydrazony nie wykazały aktywności przeciwbakteryjnej,
a jedynie niską aktywność przeciwgrzybiczą wobec grzybów z rodzaju Candida spp.
(C. albicans ATCC 2091 oraz C. parapsilosis ATCC 22019, MIC = 500 μg/ml).
Badania behawioralne in vivo wpływu otrzymanych związków na centralny układ
nerwowy myszy zostały przeprowadzone w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem
Toksykologii UM w Lublinie. Na podstawie wykonanych testów stwierdzono, że badane
pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu (4 – 6) charakteryzowała niska toksyczność oraz brak
neurotoksyczności. Dodatkowo, żaden z badanych związków podany w maksymalnych
stosowanych dawkach nie wpływał na kognitywną aktywność myszy w teście „płytki
z otworami” ani na ich pamięć w teście biernego unikania. Pochodna 1,3-tiazolidyn-4-onu
zawierająca podstawnik 2-chlorofenylowy (4) podana w dawce 100 mg/kg ip znacząco
zwiększała aktywność kognitywną myszy, a związek 6 z podstawnikiem 2-fluorofenylowym
wykazał najsilniejszą aktywność przeciwbólową spośród testowanych pochodnych.
Aktywność ta może być związana z zahamowaniem syntezy prostaglandyn, która jest
charakterystyczna dla działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Aktywność cytotoksyczna wszystkich otrzymanych związków została ustalona w ramach
współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie. Badania zostały
przeprowadzone na dwóch nowotworowych liniach komórkowych: 769-P (human renal cell
adenocarcinoma – ludzki gruczolakorak komórek nerkowych) i HepG2 (human hepatocellular
carcinoma – ludzki rak wątrobowokomórkowy) oraz dwóch liniach komórek prawidłowych
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H9c2 (rat cardiomyocytes – szczurze kardiomiocyty) i GMK (green monkey kidney cells –
komórki nabłonka nerki małpy zielonej).
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że hydrazydo-hydrazon zawierający
podstawnik 2-chlorofenylowy (1) był najbardziej obiecujący ze względu na fakt, że posiadał
on wyższe wartości IC50 dla komórek prawidłowych a niższe dla nowotworowych,
w szczególności dla linii HepG2 (8,75 µM). Niestety przedłużona inkubacja z tym związkiem
wykazała niekorzystny spadek żywotności linii H9c2 (do 44% po 48h przy IC25 = 17,5 µM).
Wśród pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu związki posiadające podstawnik 2-chlorofenylowy
(4) i 2-bromofenylowy (5) były cytotoksyczne głównie wobec linii 769-P. Związek 4
powodował bardzo znaczące zmniejszenie żywotności linii 769-P do 40% po 48h przy
zastosowaniu w stężeniu IC25 (27,45 μM). Z kolei hydrazydo-hydrazon zawierający
podstawnik 2-bromofenylowy (2) posiadał wartości IC50 wyższe dla komórek linii
prawidłowych niż dla nowotworowych. Wykazał on czasozależny i dawkozależny spadek
przeżywalności linii 769-P do 39%. Największą cytotoksyczność wykazał w stosunku do linii
HepG2 aż do 67% (Ryc. P10).
Najwyższą cytotoksycznością spośród pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu charakteryzował
się związek 6. Przy stężeniu IC25 znacząco obniżał żywotność komórek linii 769-P, aż do
93% po 48h i 80% po 72h. Były to najwyższe obniżenia żywotności co może sugerować, że
atom fluoru w pozycji 2 podstawnika fenylowego ma istotne znaczenie dla aktywności
cytotoksycznej. Jego hydrazydo-hydrazon z podstawnikiem 2-fluorofenylowym (3) także
powodował znaczący spadek żywotności komórek linii 769-P aż do 50% w porównaniu
z komórkami nie poddanymi działaniu tego związku (Ryc. P10).
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Ryc. P10. Wpływ związków 1 – 6 na żywotność komórek nowotworowych linii 769-P
i prawidłowych linii GMK.
Podsumowując

aktywność

przeciwnowotworową

otrzymanych

związków

należy

stwierdzić, że pochodna 1,3-tiazolidyn-4-onu 6 posiadała wysoką i selektywną aktywność
cytotoksyczną wobec linii komórek nowotworowych 769-P, podczas gdy nie wypływała na
zmniejszenie żywotności lub zmniejszała nieznacznie żywotność komórek linii prawidłowych
(H9c2, GMK). Hydrazydo-hydrazon 3, z którego otrzymałem związek 6, posiadał znaczącą
aktywność cytotoksyczną wobec obu badanych linii komórek nowotworowych (769-P
i HepG2), lecz charakteryzował się mniejszą selektywnością.
Aktywność przeciwnowotworowa otrzymanych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu (4 – 6)
może być związana z ich wpływem na enzym cyklooksygenazę typu 2 (COX-2). Wiele typów
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raka jest związanych ze zwiększoną aktywnością COX-2, enzymu który odgrywa bardzo
istotną rolę w apoptozie, angiogenezie i metastazie [Ottanà et al. 2005; Misra i Sharma 2014].
Ta izoforma cyklooksygenazy jest proponowana jako istotny komórkowy czynnik związany
z karcinogenezą w ludzkim raku wątrobowokomórkowym oraz ludzkim gruczolakoraku
komórek nerkowych [Hashimoto et al. 2004; Liu et al. 2005; Zhao et al. 2007]. Należy
podkreślić, że dalsze pogłębione badania celem stwierdzenia słuszności przyjętych założeń są
niezbędne.
Dodatkowo w badaniach do tej pracy przetestowałem stabilność chemiczną hydrazydohydrazonu 3 oraz wyjściowego hydrazydu kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego w roztworze
dimetylosulfotlenku (DMSO). Stabilność ta była monitorowana spektrofotometrycznie na
podstawie zarejestrowanych widm UV-VIS w następujących odstępach czasowych 0h, 0,5h,
1h, 2h, 24h, 48h oraz 72 h. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że zarówno
hydrazydo-hydrazon 3, jak i hydrazyd kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego H wykazały
zmniejszenie intensywności pasm absorpcji w czasie od 24h do 72h, co może być związane
z hydrolizą lub degradacją tych związków.

P11. Monika Gawrońska-Grzywacz*, Łukasz Popiołek, Dorota Natorska-Chomicka, Iwona
Piątkowska-Chmiel, Magdalena Izdebska, Mariola Herbet, Magdalena Iwan, Agnieszka
Korga, Jarosław Dudka, Monika Wujec, 2018, Novel 2,3-Disubstituted 1,3-Thiazolidin4-One Derivatives As Potential Anti-Tumor Agents In Renal Cell Adenocarcinoma,
Oncology Reports, DOI: 10.3892/or.2018.6800
Interesująca

aktywność

przeciwnowotworowa

pochodnych

1,3-tiazolidyn-4-onu

w stosunku do linii komórek nowotworowych 769-P wykazana w publikacji P10 skłoniła
mnie do zbadania również innych otrzymanych przeze mnie pochodnych tego układu. Do
badań wybrałem cztery pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu, których synteza i aktywność
przeciwdrobnoustrojowa była opisana w publikacji P1. Były to:
N-[2-(3-nitrofenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]acetamid (5)
N-[2-(4-metylofenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]acetamid (6)
N-[2-(3-nitrofenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]benzamid (7)
N-[2-(4-metylofenylo)-4-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylo]benzamid (8)
Wybór powyższych związków był podyktowany zamiarem oceny wpływu obecności
podstawnika (grupa acetylowa lub benzoilowa) w pozycji 3 układu 1,3-tiazolidyn-4-onu,
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a także podstawnika elektronoakceptorowego (NO2) lub elektronodonorowego (CH3)
obecnego przy pierścieniu fenylowym w pozycji 2 układu 1,3-tiazolidyn-4-onu na aktywność
przeciwnowotworową badanych związków.
Aktywność przeciwnowotworowa powyższych związków (5 – 8) została ustalona
w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie. Aktywność
zsyntezowanych związków została zbadana wobec linii komórek nowotworowych 769-P
(human renal cell adenocarcinoma – ludzki gruczolakorak komórek nerkowych), HepG2
(human hepatoblastoma-derived cells – ludzki rak wątrobowokomórkowy), a także linii
komórek prawidłowych GMK (normal green monkey kidney cells – komórki nabłonka nerki
małpy zielonej) jako linii odniesienia. Dodatkowo dla pochodnych 6 oraz 8 zbadano ich
wpływ na progresję cyklu komórkowego linii 769-P oraz apoptozę.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu
charakteryzowały się różnorodną cytotoksycznością. Najbardziej aktywnymi związkami
wobec linii 769-P, powodującymi znaczący czasozależny i dawkozależny spadek żywotności
komórek były pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu z podstawnikiem 4-metylofenylowym
oznaczone jako 6 oraz 8 (Ryc. P11). W badaniach cyklu komórkowego wykazano, że
powyższe pochodne są odpowiedzialne za zatrzymanie fazy G1 i zmniejszenie dystrybucji
komórek w dawkozależny sposób w fazie G2, co zapobiega podziałom mitotycznym komórek
linii 769-P. Z kolei poddanie komórek działaniu związku 8 powoduje zwiększenie liczby
komórek na etapie sub-G0 co jest zgodne z wynikami identyfikacji komórek apoptotycznych.
Dodatkowo związki te nieznacznie dawkozależnie wpływają na indukcję apoptozy komórek
linii 769-P. Należy podkreślić, że zwłaszcza pochodna z podstawnikiem 4-metylofenylowym
w pozycji dwa układu 1,3-tiazolidyn-4-onu otrzymana z hydrazydu kwasu benzoesowego
(8) w sposób istotny wpływała na proces apoptozy komórek nowotworowych linii 769-P.
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Ryc. P11. Wpływ pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu (6, 8) na żywotność komórek linii 769-P.
A) po podaniu związku w stężeniu IC10; B) po podaniu związku w stężeniu IC25. (Wyniki są
przestawione jako procent żywotności komórek ± standardowy błąd pomiaru SEM.
**p < 0,01 w porównaniu z komórkami kontrolnymi).
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3.4 Podsumowanie najważniejszych osiągnięć badawczych

Do najważniejszych osiągnięć badawczych prezentowanego cyklu publikacji należy zaliczyć:
1) Przeprowadzenie wydajnej syntezy organicznej i identyfikacji chemicznej za pomocą
metod spektroskopowych hydrazydo-hydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu,
których synteza, struktura chemiczna oraz aktywność biologiczna nie była dotąd
opisana w literaturze naukowej.
Prezentowany cykl publikacji (prace oryginalne P1 – P5, P7 – P11) zawiera opis
syntezy chemicznej, właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej
156 związków o charakterze hydrazydo-hydrazonów oraz

32

pochodnych

1,3-tiazolidyn-4-onu.
Wszystkie pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu oraz 135 hydrazydo-hydrazonów
przedstawionych w wymienionych publikacjach to związki nowe. Aktywność
biologiczna otrzymanych związków (hydrazydo-hydrazonów oraz pochodnych
1,3-tiazolidyn-4-onu) została po raz pierwszy opisana w prezentowanym cyklu
publikacji (prace oryginalne P1 – P5, P7 – P11).
Na podkreślenie zasługuje fakt otrzymania po raz pierwszy hybrydowych
pochodnych kwasu nalidyksowego z układem 1,3-tiazolidyn-4-onu zaprezentowanych
w publikacji oznaczonej jako P5.

2) Otrzymanie

wielu

nowych

hydrazydo-hydrazonów

o

istotnej

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej, których aktywność w wielu przypadkach była wyższa od
aktywności powszechnie stosowanych chemioterapeutyków, a także potwierdzenie ich
aktywności bakteriobójczej/bakteriostatycznej i/lub grzybobójczej/grzybostatycznej.
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa, a zwłaszcza przeciwbakteryjna hydrazydohydrazonów jest dość szeroko opisywana w literaturze naukowej. W większości
publikacji badania aktywności opierają się jedynie na aktywności wobec
pojedynczych szczepów bakterii i grzybów. Natomiast w moim cyklu publikacji
w każdym z wymienionych artykułów ocena aktywności przeciwbakteryjnej
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obejmowała aktywność hydrazydo-hydrazonów wobec panelu bakterii Gramdodatnich (siedem szczepów w publikacjach P2 – P5, P7 – P10), bakterii Gramujemnych (sześć szczepów w publikacjach P2 – P5, P7 – P10) oraz grzybów (dwa
gatunki z rodzaju Candida spp. w publikacjach P2, P7 i P8 i trzy gatunki z rodzaju
Candida spp. w publikacjach P3 i P5 oraz pięć gatunków z rodzaju Candida spp.
w publikacjach P9 i P10, a w przypadku publikacji P4 trzy gatunki z rodzaju Candida
spp., a także A. niger ATCC 16404, A. fumigatus, Penicillium spp. oraz Rhizopus
spp.).
W nielicznych publikacjach w literaturze światowej oceniana jest aktywność
bakteriobójcza/bakteriostatyczna i/lub grzybobójcza/grzybostatyczna otrzymanych
hydrazydo-hydrazonów na podstawie wyznaczonego stosunku wartości MBC/MIC
lub MFC/MIC, ze względu na fakt, że większość publikacji nie podaje wartości MBC
lub MFC dla testowanych hydrazydo-hydrazonów, a jedynie wartości MIC, bądź tylko
wielkości stref zahamowania wzrostu drobnoustroju.
W wybranym cyklu publikacji przedstawionym jako podstawa do ubiegania się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa została
wyznaczona dla 141 spośród 156 otrzymanych hydrazydo-hydrazonów na podstawie
wyznaczonych wartości MIC oraz MBC wobec panelu drobnoustrojów, który
reprezentował zarówno drobnoustroje patogenne, jak i oportunistyczne i obejmował
bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne oraz grzyby z rodzaju Candida i inne.
Aktywność przeciwbakteryjna dla 32 otrzymanych hydrazydo-hydrazonów okazała się
być znacznie wyższa wobec wybranych szczepów bakterii od aktywności
zastosowanych

w

badaniach

substancji

odniesienia

(m.in.

nitrofurantoiny,

ciprofloksacyny, cefuroksymu, ampicyliny). Aktywność pozostałych otrzymanych
hydrazydo-hydrazonów w wielu przypadkach była bardzo zbliżona do aktywności
użytych w badaniach substancji referencyjnych wobec niektórych patogenów.
Dodatkowo analiza stosunku wartości MBC/MIC lub MFC/MIC pozwoliła ocenić
aktywność

bakteriobójczą/bakteriostatyczną

i/lub

grzybobójczą/grzybostatyczną

wszystkich otrzymanych hydrazydo-hydrazonów przedstawionych w cyklu publikacji.
Włączenie do cyklu publikacji pracy przeglądowej P6 pozwala na porównanie
aktywności przeciwdrobnoustrojowej hydrazydo-hydrazonów otrzymanych przez
różne grupy badawcze w stosunku do związków prezentowanych w wybranym cyklu
artykułów.
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Należy podkreślić, że w mojej ocenie przedstawiony do oceny cykl publikacji
stanowi pierwszy w literaturze naukowej kompleksowy zbiór artykułów opisujący
syntezę oraz aktywność przeciwdrobnoustrojową hydrazydo-hydrazonów.

3) Otrzymanie

nowych

hydrazydo-hydrazonów

o

istotnej

aktywności

przeciwnowotworowej nie opisanych do tej pory w literaturze naukowej, w tym
pierwsze doniesienie w literaturze naukowej o aktywności hydrazydo-hydrazonów
wobec nowotworowej linii komórkowej 769-P.
W podrozdziale wprowadzającym zwróciłem uwagę na fakt, że hydrazydohydrazony wykazują aktywność przeciwnowotworową. Przegląd literatury dowodzi,
że mogą one hamować w istotny sposób wzrost linii komórkowych następujących
nowotworów: płuc (A549 [Mukherjee et al. 2016; Alam et al. 2017], NCI-H460
[Mohareb et al. 2011; Wardakhan et al. 2013]), wątroby (HepG2 [Nast et al. 2014; He
et al. 2016; Taha et al. 2017]), jajnika (SK-OV-3 [Alam et al. 2017]), piersi (MCF-7
[Mohareb et al. 2011; Kumar et al. 2012; He et al. 2016; Nikolova-Mladenova et al.
2017; Taha et al. 2017], MDAMB-231 [Kumar et al. 2012; Yadagiri et al. 2014;
Angelova et al. 2016; Nikolova-Mladenova et al. 2017], MDAMB-435 [Lindgren et
al. 2014]), szyjki macicy (HeLa [Yadagiri et al. 2014; He et al. 2016]), skóry (SKMEL-2 [Alam et al. 2017]), prostaty (PC3, DU145, LnCaP [Kumar et al. 2012]),
okrężnicy (HCT-8 [Lindgren et al. 2014], HCT15 [Alam et al. 2017], HCT-116
[Küçükgüzel et al. 2015]), żołądka (BCG-823 [He et al. 2016]), trzustki (MIA-PaCa-2
[Kumar et al. 2012; Alam et al. 2017], MIAPACA [Yadagiri et al. 2014]) oraz
białaczki (HL-60 [Lindgren et al. 2014; Angelova et al. 2016; Nikolova-Mladenova et
al. 2017]).
Natomiast, nie spotkałem w literaturze naukowej doniesienia odnośnie
aktywności hydrazydo-hydrazonów w stosunku do linii komórek nowotworowych
ludzkiego gruczolakoraka komórek nerkowych (769-P). Stąd najprawdopodobniej
publikacja zamieszczona w czasopiśmie Biomedicine & Pharmacotherapy (P10),
zgłoszona do postępowania habilitacyjnego, jest pierwszą w literaturze naukowej,
która omawia to zagadnienie.
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4) Otrzymanie

pochodnych

przeciwdrobnoustrojowej,

1,3-tiazolidyn-4-onu
a

także

o

potwierdzenie

istotnej

aktywności

ich

aktywności

bakteriobójczej/bakteriostatycznej i/lub grzybobójczej/grzybostatycznej.
Spośród 32 otrzymanych i zaprezentowanych w cyklu publikacji pochodnych
1,3-tiazolidyn-4-onu, 29 związków zostało zbadanych w kierunku ich potencjalnej
aktywności przeciwdrobnoustrojowej (publikacje P1 i P5) w warunkach in vitro
wobec panelu drobnoustrojów, obejmującego różne gatunki bakterii i grzybów.
Z

punktu

widzenia

poszukiwania

nowych

związków

o

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej (pomimo uzyskania dość niskich wyników aktywności
przeciwbakteryjnej), należy zwrócić uwagę na publikację P5, w której prezentowane
jest otrzymanie nowych związków hybrydowych, pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu
połączonych z chinolonem I generacji - kwasem nalidyksowym. Strategia łączenia
dwóch różnych grup farmakoforowych w celu uzyskania zwielokrotnionej aktywności
biologicznej, jest obecnie jedną z czołowych metod różnych grup badawczych mającą
na celu otrzymanie substancji chemicznych o obiecującej aktywności biologicznej.
Dodatkowo, należy podkreślić fakt, że analiza stosunku wartości MBC/MIC lub
MFC/MIC zaprezentowana w cyklu publikacji, pozwoliła ocenić aktywność
bakteriobójczą/bakteriostatyczną

i/lub

grzybobójczą/grzybostatyczną

wszystkich

otrzymanych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
5) Otrzymanie nowych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu o istotnej aktywności
przeciwnowotworowej nie opisanych do tej pory w literaturze naukowej, w tym
pierwsze doniesienie o aktywności pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu wobec
nowotworowych linii komórkowych HepG2 oraz 769-P.
Przegląd literatury dotyczącej pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu potwierdza, że tego
typu związki posiadają udowodnioną aktywność przeciwnowotworową zwłaszcza
wobec linii komórkowych: ludzkiego gruczolakoraka okrężnicy (HT29) oraz
ludzkiego raka żołądka czy mięsaków [Wang et al. 2012; Sharath Kumar et al. 2015].
Literatura

podaje,

że

pochodne

5-benzylideno-1,3-tiazolidyn-4-onu

wykazują

znaczący potencjał przeciwnowotworowy poprzez działanie na kinazę sfingozynową
(SK) czy białkową fosfatazę tyrozynową (SHP-2) [Joseph et al. 2013; Tripathi et al.
2014]. Z kolei 2,3,5-tripodstawione pochodne 1,3-tiazolidyn-4-onu indukują
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zatrzymanie wzrostu komórek linii HT29 oraz wykazują znaczną cytotoksyczność
w stosunku do ludzkiego raka piersi i płuc [Ottanà et al. 2005]. Natomiast pochodne
2-fenyloimino-3-alkilo-1,3-tiazolidyn-4-onu hamowały proliferację komórek HT29
poprzez zablokowanie progresji komórek na granicy faz G2/M cyklu komórkowego
i indukcję apoptozy [Tripathi et al. 2014]. Dodatkowo 2,3-dipodstawione pochodne
1,3-tiazolidyn-4-onu są również aktywne wobec białaczkowych linii komórkowych
[Wang et al. 2011].
Natomiast

nie

natrafiłem

w

literaturze

doniesień

dotyczących

wpływu

2,3-dipodstawionych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu na żywotność nowotworowych
linii komórkowych, takich jak HepG2 czy 769-P.
Chciałbym podkreślić, że według mojej wiedzy publikacje włączone do cyklu
habilitacyjnego oznaczone jako P10 i P11, to pierwsze tego typu doniesienia
o aktywności przeciwnowotworowej 2,3-dipodstawionych pochodnych 1,3-tiazolidyn4-onu wobec ludzkiego raka wątrobowokomórkowego (linia HepG2) oraz ludzkiego
gruczolakoraka komórek nerkowych (linia 769-P). Dodatkowo w publikacji P11
zaprezentowana jest ocena wpływu testowanych dwóch pochodnych 1,3-tiazolidyn-4onu na progresję cyklu komórkowego nowotworowej linii komórkowej 769-P oraz
apoptozę.

6) Zidentyfikowanie

wstępnej

zależności

struktura

chemiczna

–

aktywność

przeciwdrobnoustrojowa lub przeciwnowotworowa dla hydrazydo-hydrazonów oraz
pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.

Na

podstawie

uzyskanych

wyników

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej

hydrazydo-hydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu, było możliwe wstępne
zidentyfikowanie zależności struktury chemicznej związku od jego aktywności
przeciwdrobnoustrojowej.
W grupie hydrazydo-hydrazonów, jak zaprezentowałem już w omówieniu wyników
publikacji P2 – P4 oraz P7 – P10, decydujące znaczenie dla zwiększenia aktywności
przeciwbakteryjnej i rozszerzenia spektrum działania, ma przede wszystkim rodzaj
aldehydu wykorzystanego do syntezy hydrazydo-hydrazonu. Mniejszy wpływ
odgrywa rodzaj kwasu karboksylowego, z którego otrzymywany był odpowiedni
hydrazyd.

52

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

W przypadku zależności struktura chemiczna – aktywność przeciwdrobnoustrojowa
dla pochodnych układu 1,3-tiazolidyn-4-onu istotny jest rodzaj podstawnika zarówno
w pozycji 2 jak i 3 tego układu.
Pomimo niewielkiej liczby hydrazydo-hydrazonów przebadanych w kierunku
aktywności

przeciwnowotworowej

można

stwierdzić,

że

aktywność

przeciwnowotworowa hydrazydo-hydrazonów była przede wszystkim uwarunkowana
rodzajem podstawników obecnych przy atomie azotu hydrazydo-hydrazonu.
Z

kolei,

jeśli

chodzi

o

zależność

struktura

chemiczna

a

aktywność

przeciwnowotworowa pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu, największy wpływ na
zmniejszenie żywotności komórek linii nowotworowych odgrywało podstawienie
w pozycji 2 tego układu.
Należy także podkreślić, że dalsze pogłębione badania w tej kwestii znajdują się
kręgu moich najbliższych planów badawczych.

53

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

3.5 Piśmiennictwo

Abdelazeem A. H., Gouda A. M., Omar H. A., Tolba M. F., Design, synthesis and biological
evaluation of novel diphenylthiazole-based cyclooxygenase inhibitors as potential
anticancer agents, Bioorganic Chemistry 2014, 57, 132-141.
Aggarwal N., Kumar R., Dureja P., Khurana J. M., Synthesis, antimicrobial evaluation and
QSAR analysis of novel nalidixic acid based 1,2,4-triazole derivatives, European Journal
of Medicinal Chemistry 2011, 46, 4089-4099.
Aggrawal N., Kumar R., Dureja P., Khurana J. M., Synthesis of Novel Nalidixic Acid-Based
1,3,4-Thiadiazole and 1,3,4-Oxadiazole Derivatives as Potent Antibacterial Agents,
Chemical Biology & Drug Design 2012, 79, 384-397.
Alam M. S., Choi S. U., Lee D. U., Synthesis, anticancer, and docking studies of
salicylhydrazone analogues: a novel series of small potent tropomyosin receptor kinase
inhibitors, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2017, 25, 389-396.
Anastassova N. O., Yancheva D. Y., Mavrova A. T., Kondeva-Burdina M. S., Tzankova V. I.,
Hristova-Avakumova N. G, Hadjimitova V. A., Design, synthesis, antioxidant properties
and mechanism of action of new N,N’-disubstituted benzimidazole-2-thione hydrazine
derivatives, Journal of Molecular Structure 2018, 1165, 162-176.
Andres C. J., Bronson J. J., D'Andrea S. V., Deshpande M. S., Falk P. J., Grant-Young K. A.,
Harte W. E., Ho H. T., Misco P. F., Robertson J. G., Stock D., Sun Y., Walsh A. W.,
4-Thiazolidinones: Novel inhibitors of the bacterial enzyme MurB, Bioorganic &
Medicinal Chemistry Letters 2000, 10(8), 715-717.
Angelova V. T., Vassilev N. G., Nikolova-Mladenova B., Vitas J., Malbaša R., Momekov G.,
Djukic M., Saso L., Antiproliferative and antioxidative effects of novel hydrazone
derivatives bearing coumarin and chromene moiety, Medicinal Chemistry Research 2016,
25(9), 2082-2092.
Archana, Srivastava V. K., Kumar A., Synthesis of newer thiadiazolyl and thiazolidinonyl
quinazolin-4(3H)-ones as potential anticonvulsant agents, European Journal of Medicinal
Chemistry 2002, 37, 873-882.
Assaleh F. H., Chandu B. R., Peraman R., Katakam P., Synthesis of Some Newer Nalidixic
Acid Derivatives as Potent Antimicrobial Agents, Research and Reviews: Journal of
Chemistry 2013, 2(2), 17-19.

54

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Babahan I., Coban E. P., Biyik H., Synthesis, characterisation and antimicrobial activities of
vicdioxime derivatives containing heteroaromatic hydrazine groups and their metal
complexes, Maejo International Journal of Science and Technology 2013, 7(1), 26-41.
Backes G. L., Neumann D. M., Jursic B. S., Synthesis and antifungal activity of substituted
salicylaldehyde hydrazones, hydrazides and sulfohydrazides, Bioorganic & Medicinal
Chemistry 2014, 22, 4629-4636.
Bottone E.J., Bacillus cereus, a volatile human pathogen, Clinical Microbiology Reviews
2010, 23, 382-398.
Bourguignon G. J., Levitt M., Sternglanz R., Studies on the mechanism of action of nalidixic
acid, Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1973, 4(4), 479-486.
Caltrider P. G., Actithiazic Acid, Antibiotics 1967, 1, 666-668.
Çakır B., Dağ Ö., Yıldırım E., Erol K., Şahin M. F., Synthesis and anticonvulsant activity of
some hydrazones of 2-[(3H)-oxobenzoxazolin-3-yl-aceto]hydrazide, Journal of Faculty of
Pharmacy of Gazi University 2001, 18, 99-106.
Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference method for broth dilution antifungal
susceptibility testing of yeasts. M27-S4. Wayne, PA, USA, 2012.
Dimmock J. R., Vashishtha S. C., Stables J. P., Anticonvulsant properties of various acetyl
hydrazones, oxamoyl hydrazones and semicarbazones derived from aromatic and
unsaturated carbonyl compounds, European Journal of Medicinal Chemistry 2000, 35,
241-248.
Dogan H. N., Duran A., Rollas S., Şener G., Armutak Y., Keyer-Uysal M., Synthesis and
structure elucidation of some new hydrazones and oxadiazolines: anticonvulsant activities
of 2-(3-acetyloxy-2-naphtyl)-4-acetyl-5-substituted-1,3,4-oxadiazolines, Medicinal Science
Research 1998, 26, 755-758.
Dogan H. N., Rollas S., Erdeniz H., Synthesis, structure elucidation and antimicrobial activity
of some 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide derivatives, Il Farmaco 1998, 53, 462-467.
Dogan H. N., Duran A., Rollas S., Sener G., Uysalb M. K., Gülen D., Synthesis of New
2,5-Disubstituted-1,3,4-thiadiazoles and Preliminary Evaluation of Anticonvulsant and
Antimicrobial Activities, Bioorganic & Medicinal Chemistry 2002, 10, 2893-2898.
Dogan H. N., Duran A., Rollas S., Synthesis and preliminary anticancer activity of new
1,4-dihydro-3-(3-hydroxy-2-naphthyl)-4-substituted-5H-1,2,4-triazoline-5-thiones. Part II,
Indian Journal of Chemistry, 2005, 44B, 2301-2307.

55

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Duran A., Dogan H. N., Rollas S., Synthesis and preliminary anticancer activity of new 1,4dihydro-3-(3-hydroxy-2-naphthyl)-4-substituted-5H-1,2,4-triazoline-5-thiones, Il Farmaco
2002, 57(7), 559-564.
Durgun B. B., Çapan G., Ergenç N., Rollas S., Synthesis, characterization and biological
evaluation of new benylidenebenzohydrazides and 2,5-disubstituted-2,3-dihydro-1,3,4oxadiazoles, Pharmazie 1993, 48, 942-943.
Escudier B., Porta C., Schmidinger M., Algaba F., Patard J. J., Khoo V., Eisen T., Horwich
A., Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up, Annals of Oncology 2014, 25, 49-56.
European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), Discussion
document E. Dis 5.1. Clinical Microbiology and Infection 2003, 9, 1-7.
Ghouri Y. A., Mian I., Rowe J. H., Review of hepatocellular carcinoma: epidemiology,
etiology, and carcinogenesis, Journal of Carcinogenesis 2017, 16, 1-25.
Grover G., Kini S. G., Synthesis and evaluation of new quinazolone derivatives of nalidixic
acid as potential antibacterial and antifungal agents, European Journal of Medicinal
Chemistry 2006, 41, 256-262.
Goss W. A., Cook T. M., Nalidixic Acid - Mode of Action, Mechanism of Action of
Antimicrobial and Antitumor Agents 1975, 3, 174-196.
Gökçe M., Utku S., Küpeli E., Synthesis and analgesic and anti-inflammatory activities of
6-substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(p-substituted/nonsubstitutedbenzal)
hydrazone derivatives, European Journal of Medicinal Chemistry 2009, 44, 3760-3764.
Hashimoto Y., Kondo Y., Kimura G., Matsuzawa I., Sato S., Ishizaki M., Imura N., Akimoto
M., Hara S., Cyclooxygenase-2 expression and relationship to tumor progression in human
renal cell carcinoma, Histopathology 2004, 44, 353-359.
He H., Wanga X., Shi L., Yin W., Yang Z., He H., Liang Y., Synthesis, antitumor activity and
mechanism of action of novel 1,3-thiazole derivatives containing hydrazide-hydrazone and
carboxamide moiety, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2016, 26, 3263-3270.
Hosseinzadeh N., Hasani M., Foroumadi A., Nadri H., Emami S., Samadi N., Faramarzi M.
A., Saniee P., Siavoshi F., Abadian N., Mahmoudjanlou Y., Sakhteman A., Moradi A.,
Shafiee A., 5-Nitro-heteroarylidene analogs of 2-thiazolylimino-4-thiazolidinones as
a novel series of antibacterial agents, Medicinal Chemistry Research 2013, 22, 2293-2302.
Infectious Diseases Society of America. The 10 x `20 initiative: pursuing a global
commitment to develop 10 new antibacterial drugs by 2020, Clinical Infectious Diseases
2010, 50, 1081-1083.
56

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Jain A. K., Vaidya A., Ravichandran V., Kashaw S. K., Agrawal R. K., Recent developments
and biological activities of thiazolidinone derivatives: A review, Bioorganic & Medicinal
Chemistry 2012, 20, 3378-3395.
Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis (JIACRA) Report,
ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of
antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans
and food-producing animals, EFSA Journal 2017, 15(7), 4872-5007.
Joseph A., Shah C. S., Kumar S. S., Alex A. T., Maliyakkal N., Moorkoth S., Mathew J. E.,
Synthesis, in vitro anticancer and antioxidant activity of thiadiazole substituted thiazolidin4-ones, Acta Pharmaceutica 2013, 63(3), 397-408.
Joshi S. D., Vagdevi H. M., Vaidya V. P., Gadaginamath G. S., Synthesis of new 4-pyrrol-1yl benzoic acid hydrazide analogs and some derived oxadiazole, triazole and pyrrole ring
systems: A novel class of potential antibacterial and antitubercular agents, European
Journal of Medicinal Chemistry 2008, 43, 1989-1996.
Kabaria R., Klaassen Z., Terris M. K., Renal cell carcinoma: links and risks, International
Journal of Nephrology and Renovascular Disease 2016, 9, 45-52.
Kamel M. M., Ali H. I., Anwar M. M., Mohamed N. A., Soliman A. M. M., Synthesis,
antitumor activity and molecular docking study of novel Sulfonamide-Schiff’s bases,
thiazolidinones, benzothiazinones and their C-nucleoside derivatives, European Journal of
Medicinal Chemistry 2010, 45, 572-580.
Kalsi R., Shrimali M., Bhalla T. N., Barthwal J. P., Synthesis and anti-inflammatory activity
of indolyl azetidinones, Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2006, 41, 353-359.
Khalil A. El-G. M., Berghot M. A., Gouda M. A., Synthesis and antibacterial activity of some
new 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide derivatives for dyeing polyester fabrics,
Journal of Saudi Chemical Society 2016, 20, 165-172.
Kotiranta A., Lounatmaa K., Haapasalo M., Epidemiology and pathogenesis of Bacillus
cereus infections, Microbes and Infection 2000, 2, 189-198.
Krátky M., Bὅsze S., Baranyai Z., Stolařίková J., Vinšová J., Synthesis and biological
evolution of hydrazones derived from 4-(trifluoromethyl)benzohydrazide, Bioorganic &
Medicinal Chemistry Letters 2017, 27, 5185-5189.
Kumar P., Narasimhan B., Yogeeswari P., Sriram D., Synthesis and antitubercular activities
of substituted benzoic acid N’-(substituted benzylidene/furan-2-ylmethylene)-N-(pyridine3-carbonyl)-hydrazides, European Journal of Medicinal Chemistry 2010, 45, 6085-6089.

57

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Kumar D., Kumar N. M., Ghosh S., Shah K., Novel bis(indolyl)hydrazide-hydrazones as
potent cytotoxic agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22, 212-215.
Küçükgüzel Ş., Rollas S., Synthesis, characterization of novel coupling products and
4-arylhydrazono-2-pyrazoline-5-ones as potential antimycobacterial agents, Il Farmaco
2002, 57, 583-587.
Küçükgüzel Ş. G., Oruç E. E., Rollas S., Şahin F., Özbek A., Synthesis, characterization and
biological activity of novel 4-thiazolidinones, 1,3,4-oxadiazoles and some related
compounds, European Journal of Medicinal Chemistry 2002, 37, 197-206.
Küçükgüzel Ş. G., Kocatepe A., De Clercq E., Şahin F., Güllüce M., Synthesis and biological
activity of 4-thiazolidinones, thiosemicarbazides derived from diflunisal hydrazide,
European Journal of Medicinal Chemistry 2006, 41, 353-359.
Küçükgüzel S. G., Koç D., Cıkla-Süzgün P., Őzsavcı D., Bingöl-Őzakpınar Ő., Mega-Tiber
P., Orun O., Erzincan P., Sağ-Erdem S., Şahin F., Synthesis of Tolmetin Hydrazide–
Hydrazones and Discovery of a Potent Apoptosis Inducer in Colon Cancer Cells, Archiv
der Pharmazie Chemistry in Life Sciences 2015, 348, 730-742.
Lima P. C., Lima L. M., Silva K. C., Leda P. H., Miranda A. L. P., Fraga C. A. M., Barreiro
E. J., Synthesis and analgesic activity of novel N-acylhydrazones and isosters, derived
from natural safrole, European Journal of Medicinal Chemistry 2000, 35, 187-203.
Lindgren E. B., de Brito M. A., Vasconcelos T. R. A., de Moraes M. O., Montenegro R. C.,
Yoneda J. D., Leal K. Z., Synthesis and anticancer activity of (E)-2-benzothiazole
hydrazones, European Journal of Medicinal Chemistry 2014, 86, 12-16.
Liu N. B., Peng T., Pan C., Yao Y. Y., Shen B., Leng J., Overexpression of cyclooxygenase-2
in human HepG2, Bel-7402 and SMMC-7721 hepatoma cell lines and mechanism of
cyclooxygenase-2 selective inhibitor celecoxib-induced cell growth inhibition and
apoptosis, World Journal of Gastroenterology 2005, 11, 6281-6287.
Mamolo M. G., Falagiani V., Zampieri D., Vio L., Banfi E., Synthesis and antimycobacterial
activity of [5-(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio]acetic acid arylidene-hydrazide
derivatives, Il Farmaco 2001, 56, 587-592.
McCalla D. R., Reuvers A., Kaiser Ch., Mode of Action of Nitrofurazone, Journal of
Bacteriology 1970, 104(3), 1126-1134.
Meyers R. L., Tiao G., de Ville de Goyet J., Superina R., Aronson D. C., Hepatoblastoma
state of the art: pre-treatment extent of disease, surgical resection guidelines and the role of
liver transplantation, Current Opinion in Pediatrics 2014, 26, 29-36.

58

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Misra S., Sharma K., COX-2 signaling and cancer: new players in old arena, Current Drug
Targets 2014, 15, 347-359.
Moellering Jr. R. C., Discovering new antimicrobial agents, International Journal of
Antimicrobial Agents 2011, 37, 2-9.
Mohareb R. M., Fleita D. H., Sakka O. K., Novel Synthesis of Hydrazide-Hydrazone
Derivatives and Their Utilization in the Synthesis of Coumarin, Pyridine, Thiazole and
Thiophene Derivatives with Antitumor Activity, Molecules 2011, 16, 16-27.
Moldovan C. M., Oniga O., Pârvu A., Tiperciuc B., Verite P., Pîrnău A., Crişane O., Bojiţă
M., Pop R., Synthesis and anti-inflammatory evaluation of some new acyl-hydrazones
bearing 2-aryl-thiazole, European Journal of Medicinal Chemistry 2011, 46, 526-534.
Mukherjee D. D., Kumar N. M., Tantak M. P., Das A., Ganguli A., Datta S., Kumar D.,
Chakrabarti G., Development of Novel Bis(indolyl)-hydrazide-hydrazone Derivatives as
Potent Microtubule-Targeting Cytotoxic Agents against A549 Lung Cancer Cells,
Biochemistry 2016, 55, 3020-3035.
Nasr T., Bondock S., Youns M., Anticancer activity of new coumarin substituted hydrazidehydrazone derivatives, European Journal of Medicinal Chemistry 2014, 76, 539-548.
Nasr T., Bondock S., Rashed H. M., Fayad W., Youns M., Sakr T. M., Novel hydrazidehydrazone and amide substituted coumarin derivatives: Synthesis, cytotoxicity screening,
microarray, radiolabeling and in vivo pharmacokinetic studies, European Journal of
Medicinal Chemistry 2018, 151, 723-739.
Nikolova-Mladenova B., Momekov G., Ivanov D., Bakalova A., Design and drug-like
properties of new 5-methoxysalicylaldehyde based hydrazones with anti-breast cancer
activity, Journal of Applied Biomedicine 2017, 15, 233-240.
O'Donnell F., Smyth T. J., Ramachandran V. N., Smyth W. F., A study of the antimicrobial
activity of selected synthetic and naturally occurring quinolones, International Journal of
Antimicrobial Agents 2010, 35, 30-38.
Ottanà R., Carotti S., Maccari R., Landini I., Chiricosta G., Caciagli B., Vigorita M. G., Mini
E., In vitro antiproliferative activity against human colon cancer cell lines of representative
4-thiazolidinones. Part I, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2005, 15, 3930-3933.
Özkay Y., Tunalı Y., Karaca H., Işıkda I., Antimicrobial activity and a SAR study of some
novel benzimidazole derivatives bearing hydrazine moiety, European Journal of Medicinal
Chemistry 2010, 45, 3293-3298.

59

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Patel A. B., Chikhalia K. H., Kumari P., An efficient synthesis of new thiazolidin-4-one fused
s-triazines as potential antimicrobial and anticancer agents, Journal of Saudi Chemical
Society 2014, 18(5), 646-656.
Popiołek Ł., Paruch K., Patrejko P., Biernasiuk A., Wujec M., New 3-hydroxy-2-naphthoic
hydrazide derivatives: thiosemicarbazides and 1,2,4-triazole-3-thiones, their synthesis and
in vitro antimicrobial evaluation, Journal of the Iranian Chemical Society 2016, 13, 19451951.
Rawal R. K., Tripathi R., Katti S. B., Pannecouque C., De Clercq E., Synthesis and evaluation
of 2-(2,6-dihalophenyl)-3-pyrimidinyl-1,3-thiazolidin-4-one analogues as anti-HIV-1
agents, Bioorganic & Medicinal Chemistry 2007, 15, 3134-3142.
Ridge C. A., Pua B. B., Madoff D. C., Epidemiology and Staging of Renal Cell Carcinoma,
Seminars in Interventional Radiology 2014, 31, 3-8.
Rollas S., Küçükgüzel Ş. G., Biological Activities of Hydrazone Derivatives, Molecules 2007,
12, 1910-1939.
Rollas S., Gulerman N., Erdeniz H., Synthesis and antimicrobial activity of some new
hydrazones of 4-fluorobenzoic acid hydrazide and 3-acetyl-2,5-disubstituted-1,3,4oxadiazolines, Il Farmaco 2002, 57, 171-174.
Rudrapal M., Satyanandam R. S., Swaroopini T. S., Lakshmi T. N., Jaha S. K., Zaheera S.,
Synthesis and antibacterial activity of some new hydrazones, Medicinal Chemistry
Research 2013, 22, 2840-2846.
Sharath Kumar K. S., Hanumappa A., Vetrivel M., Hegde M., Girish Y. R., Byregowda T. R.,
Rao S., Raghavan S. C., Rangappa K. S., Antiproliferative and tumor inhibitory studies of
2,3-disubstituted 4-thiazolidinone derivatives, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
2015, 25, 3616-3620.
Savini L., Chiasserini L., Travagli V., Pellerano C., Novellino E., Cosentino S., Pisano M. B.,
New α-heterocyclichydrazones: evaluation of anticancer, anti-HIV and antimicrobial
activity, European Journal of Medicinal Chemistry 2004, 39, 113-122.
Shen L. L., Pernet A. G., Mechanism of inhibition of DNA gyrase by analogues of nalidixic
acid: the target of the drugs is DNA, Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America 1985, 82, 307-311.
Silva F. T., Franco C. H., Favaro D. C., Freitas-Junior L. H., Moraes C. B., Ferreira E. I.,
Design, synthesis and antitrypanosomal activity of some nitrofurazone 1,2,4-triazolic
bioisosteric analogues, European Journal of Medicinal Chemistry 2016, 121, 553-560.

60

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Sondhi S. M., Dinodiaa M., Kumar A., Synthesis, anti-inflammatory and analgesic activity
evaluation of some amidine and hydrazone derivatives, Bioorganic & Medicinal Chemistry
2006, 14, 4657-4663.
Taha M., Shaha S. A. A., Afifia M., Zulkefleec M., Sultana S., Wadood A., Rahim F., Ismail
N. H., Morpholine hydrazone scaffold: Synthesis, anticancer activity and docking studies,
Chinese Chemical Letters 2017, 28, 607-611.
Terzioğlu N., Gürsoy A., Synthesis and anticancer evaluation of some new hydrazone
derivatives of 2,6-dimethylimidazo[2,1-b]-[1,3,4]thiadiazole-5-carbohydrazide, European
Journal of Medicinal Chemistry 2003, 38, 781-786.
Todeschini A. R., Miranda A. L., Silva C. M., Parrini S. C., Barreiro E. J., Synthesis and
evaluation

of analgesic,

anti-inflammatory and antiplatelet

properties

of new

2-pyridylarylhydrazone derivatives, European Journal of Medicinal Chemistry 1998, 33,
189-199.
Tripathi A. C., Gupta S. J., Fatima G. N., Sonar P. K., Verma A., Saraf S. K.,
4-Thiazolidinones: The advances continue…, European Journal of Medicinal Chemistry
2014, 72, 52-77.
Vicini P., Zani F., Cozzini P., Doytchinova I., Hydrazones of 1,2-benzisothiazole hydrazides:
synthesis, antimicrobial activity and QSAR investigations, European Journal of Medicinal
Chemistry 2002, 37, 553-564.
Wang S., Zhao G. Z. Y., Lv Y., Zhang N., Gong P., Design, synthesis and biological
evaluation of novel 4-thiazolidinones containing indolin-2-one moiety as potential
antitumor agent, European Journal of Medicinal Chemistry 2011, 46, 3509-3518.
Wang S., Zhao Y., Zhu W., Liu Y., Guo K., Gong P. Synthesis and anticancer activity of
Indolin-2-one derivatives bearing the 4-thiazolidinone moiety, Archiv der Pharmazie
Chemistry in Life Sciences 2012, 345, 73-80.
Wardakhan W. W., El-Sayed N. N. E., Mohareb R. M., Synthesis and anti-tumor evaluation
of novel hydrazide and hydrazide-hydrazone derivatives, Acta Pharmaceutica 2013, 63,
45-57.
Wiegand I., Hilpert K., Hancock R. E. W., Agar and broth dilution methods to determine the
minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances, Nature Protocols
2008, 3(2), 163-175.
Wu S., Guo W., Teraishi F., Pang J., Kaluarachchi K., Zhang L., Davis J., Dong F., Yan B.,
Fang B., Anticancer activity of 5-benzylidene-2-phenylimino-1,3-thiazolidin-4-one (BPT)
analogs, Medicinal Chemistry 2006, 2(6), 597-605.
61

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

Yadagiri B., Holagunda U. D., Bantu R., Nagarapu L., Guguloth V., Polepally S., Jain N.,
Rational design, synthesis and anti-proliferative evaluation of novel benzosuberone
tethered with hydrazide-hydrazones, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2014, 24,
5041-5044.
Zhao Q. T., Yue S. Q., Cui Z., Wang Q., Cui X., Zhai H. H., Zhang L. H., Dou K. F.,
Potential involvement of the cyclooxygenase-2 pathway in hepatocellular carcinomaassociated angiogenesis, Life Sciences 2007, 80, 484-492.
Znaor A., Lortet-Tieulent J., Laversanne M., Jemal A., Bray F., International variations and
trends in renal cell carcinoma incidence and mortality, European Urology 2015, 67(3),
519-530.
Živković M. B., Matić I. Z., Rodić M. V., Novaković I. T., Krivokuća A. M., Sladić D. M.,
Krstić N. M., Anticancer potential of new steroidal thiazolidin-4-one derivatives.
Mechanisms of cytotoxic action and effects on angiogenesis in vitro, The Journal of
Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2017, 174, 72-85.

62

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

3.6 Wykaz stosowanych skrótów
769-P – linia ludzkiego gruczolakoraka komórek nerkowych
A. niger – Aspergillus niger
A. fumigatus – Aspergillus fumigatus
ATCC – American Type Culture Collection
B. bronchiseptica – Bordetella bronchiseptica
B. cereus – Bacillus cereus
B. subtilis – Bacillus subtilis
C. albicans – Candida albicans
C. parapsilosis – Candida parapsilosis
CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute
COX-2 – cyklooksygenaza typu 2
E. coli – Escherichia coli
EUCAST – European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing
GMK – linia komórek nabłonka nerki małpy zielonej
H9c2 – linia szczurzych kardiomiocytów
HepG2 – linia ludzkiego raka wątrobowokomórkowego
IC10 – stężenie substancji hamujące wzrost lub proliferację komórek o 10%
IC25 – stężenie substancji hamujące wzrost lub proliferację komórek o 25%
IC50 – stężenie substancji hamujące wzrost lub proliferację komórek o 50%
IDSA – Infectious Diseases Society of America – Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób
Zakaźnych
ip – injectio parenteralis – wstrzyknięcie dootrzewnowe
K. pneumoniae – Klebsiella pneumoniae
M. luteus – Micrococcus luteus
MBC – Minimal Bactericidal Concetration – minimalne stężenie bakteriobójcze
MFC – Minimal Fungicidal Concetration – minimalne stężenie grzybobójcze
MIC – Minimal Inhibitory Concentration – minimalne stężenie hamujące
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MTT – bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazolium
P. aeruginosa – Pseudomonas aeruginosa
P. mirabilis – Proteus mirabilis
P. vulgaris – Proteus vulgaris
S. aureus – Staphylococcus aureus
SD – odchylenie standardowe
SEM – standardowy błąd pomiaru
S. epidermidis – Staphylococcus epidermidis
S. typhimurium – Salmonella typhimurium
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V. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora
Będąc na studiach w ramach działalności Studenckiego Farmakoekonomicznego Koła
Naukowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii
Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie uczestniczyłem w badaniach
ankietowych dotyczących systemu zaopatrzenia i działalności aptek szpitalnych w Polsce,
a także w badaniach dotyczących charakterystyki programów lojalnościowych dla pacjentów
lubelskich aptek. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane w formie dwóch posterów na
dwóch Krajowych Sympozjach Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, które
odbyły się w Lublinie w 2005 i 2006 roku (Załącznik 7, III lit. B pkt 1, 2).
Po odbyciu sześciomiesięcznego stażu w aptece ogólnodostępnej uzyskałem w 2006r.
prawo wykonywania zawodu farmaceuty i rozpocząłem pracę w aptece ogólnodostępnej
w Lublinie.
Od 15.02.2007r. rozpocząłem pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku
asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Moja działalność
naukowo-badawcza w tamtym okresie związana była z tematyką badawczą Katedry.
Dotyczyła przede wszystkim syntezy i identyfikacji struktury chemicznej układów
heterocyklicznych (pochodnych 1,2,4-triazolu i 1,3,4-tiadiazolu). Otrzymane przeze mnie
nowe związki zostały poddane badaniom aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz wpływu
na centralny układ nerwowy (CNS) myszy. Badania wykonane zostały we współpracy
z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie oraz Katedrą
i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie. Większość otrzymanych wyników została zawarta
w mojej pracy doktorskiej pt. „Reakcje cyklizacji pochodnych tiosemikarbazydowych kwasu
1,2,4-triazolo-5-sulfanylooctowego”, której celem była synteza i ocena aktywności
biologicznej złożonych układów heterocyklicznych zbudowanych z: dwóch układów 1,2,4triazolu połączonych grupą S-metylenową lub układu 1,2,4-triazolu i 1,3,4-tiadiazolu także
połączonych grupą S-metylenową.
Jako związki wyjściowe zastosowałem hydrazydy kwasów: mrówkowego, octowego,
benzoesowego oraz nikotynowego, które w reakcjach z różnorodnymi izotiocyjanianami
przekształciłem w tiosemikarbazydy i poddałem reakcji cyklizacji w środowisku zasadowym
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w celu otrzymania pochodnych 1,2,4-triazolu. Kolejno w reakcji substytucji pochodnych
3-R,4-R-4H-1,2,4-triazolino-5-tionu z bromooctanem etylu otrzymałem odpowiednie estry
etylowe.
Struktura otrzymanej w ten sposób S-pochodnej została potwierdzona analizą
rentgenograficzną w ramach współpracy z Zakładem Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W następnej reakcji
z otrzymanych uprzednio estrów zsyntezowałem odpowiednie hydrazydy w reakcji z 80% lub
100% wodzianem hydrazyny, które w reakcjach z izotiocyjanianami przekształciłem
w acylowe pochodne tiosemikabrazydu. Cyklizacja tych związków w środowisku
alkalicznym prowadziła do powstania nowych pochodnych układu 1,2,4-triazolu, podczas gdy
w środowisku kwaśnym otrzymałem nowe pochodne układu 1,3,4-tiadiazolu. Strukturę
chemiczną wszystkich otrzymanych związków potwierdziłem analizą widm: IR, 1H NMR,
C NMR oraz dla niektórych związków spektrometrią mas (MS). Dodatkowo wyniki badań

13

lipofilowości

otrzymanych

pochodnych

tiosemikarbazydu

i

1,2,4-triazolu

zostały

przedstawione w pracy opublikowanej w Acta Chromatographica (Załącznik 7, II lit. A pkt
3). Część otrzymanych wyników zaprezentowałem także w formie referatu na
I Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie w 2008 roku (Załącznik 7, II lit. K pkt 1).
Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych obejmuje
3 prace oryginalne opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR)
o łącznym Impact Factor 2,536, co odpowiada 60 pkt MNiSW (Załącznik 7, II lit. A pkt 1 –
3).
Wyniki badań naukowych prezentowałem w formie 11 prezentacji posterowych na
krajowych konferencjach naukowych (Załącznik 7, III lit. B pkt 1 – 11). Wygłosiłem także
1 referat na krajowej konferencji naukowej (Załącznik 7, II lit. K pkt 1).
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2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora
Moja działalność naukowo-badawcza prowadzona po obronie pracy doktorskiej obejmuje
następujące zagadnienia:
• Synteza

i

badanie

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej

pochodnych:

tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu (Załącznik 7, II lit. A pkt 4, 5,
6, 10, 13 oraz lit. D pkt 1 – 3, 11),
• Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej oraz
wpływu na centralny układ nerwowy myszy hydrazydo-hydrazonów i pochodnych
1,3-tiazolidyn-4-onu (Załącznik 7, I lit. B, P1 – P3, P6 – P11 oraz II lit. A pkt 9, 12,
16),
• Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej pochodnych 1,3-benzotiazyn-4onu (Załącznik 7, II lit. A pkt 15 oraz lit. D pkt 5),
• Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej pochodnych 1,2,4-triazyny
i 1,3,5-triazyny (Załącznik 7, II lit. D pkt 6, 8, 12),
• Modyfikacja struktury chemicznej chinolonów I generacji (kwas nalidyksowy, kwas
pipemidowy) i ocena jej wpływu na aktywność przeciwdrobnoustrojową otrzymanych
pochodnych (Załącznik 7, I lit. B, P4 – P5 i lit. A pkt 19 oraz lit. D pkt 7, 9),
• Synteza związków o charakterze zasad Mannicha oraz ocena ich aktywności
przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej (Załącznik 7, II lit. A pkt 8, 18),
• Synteza związków o charakterze zasad Schiffa i badanie ich aktywności
przeciwdrobnoustrojowej (Załącznik 7, II lit. D pkt 4, 10),
• Synteza kombinatoryczna na nośniku stałym acylowanych pochodnych aminokwasów
i ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej w ramach projektu D3 –
„Distributed Drug Discovery” (Załącznik 7, II lit. K pkt 2 – 4, 9).
Synteza i badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej pochodnych:
tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu
Ustalenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej związków otrzymanych przeze mnie
w trakcie wykonywania pracy doktorskiej w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem
Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie umożliwiło powstanie czterech publikacji,
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które ukazały się na łamach czasopism: Journal of Heterocyclic Chemistry, Phosphorus
Sulfur Silicon and the Related Elements, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry oraz Medicinal Chemistry Research (Załącznik 7, II lit. A pkt 4 – 6 oraz lit. D pkt
1).
W publikacji zamieszczonej w czasopiśmie Journal of Heterocyclic Chemistry (Załącznik
7, II lit. A pkt 4) oprócz opisu syntezy, identyfikacji strukturalnej i aktywności
przeciwdrobnoustrojowej pochodnych tiosemikarbazydu i 5-{[(4-fenylo-4H-1,2,4-triazol-3ylo)sulfanylo]metylo}-4-R-4H-1,2,4-triazolo-3(2H)-tionu, otrzymanych z hydrazydu kwasu
mrówkowego, zbadano również wpływ 4 pochodnych 1,2,4-triazolu z tej serii na ośrodkowy
układ nerwowy myszy w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii UM
w Lublinie. Wszystkie przebadane pochodne 1,2,4-triazolu wykazały dość istotną aktywność
przeciwbólową.

Umiarkowaną

aktywnością

przeciwbakteryjną

charakteryzowały

się

pochodne tiosemikarbazydu wobec panelu bakterii Gram-dodatnich. Pochodne 1,2,4-triazolu
nie wykazały istotniej aktywności przeciwdrobnoustrojowej. W niniejszej pracy została
również przedstawiona i opisana struktura rentgenograficzna dla estru etylowego kwasu
[(4-fenylo-4H-1,2,4-triazol-3-ylo)sulfanylo]octowego

powstała

w

ramach

współpracy

z Zakładem Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie.
Z

kolei

syntezę

i

aktywność

przeciwdrobnoustrojową

nowych

pochodnych

tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu i 1,3,4-tiadiazolu otrzymanych z hydrazydu kwasu
nikotynowego przedstawiłem w publikacji w czasopiśmie Phosphorus Sulfur Silicon and the
Related Elements (Załącznik 7, II lit. A pkt 5). Najbardziej aktywnymi związkami spośród
wszystkich otrzymanych pochodnych wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich były
pochodne tiosemikarbazydu: 4-(4-bromofenylo)-1-{[(4-fenylo-5-(pirydyn-3-ylo)-4H-1,2,4triazol-3-ylo)sulfanylo]acetylo}tiosemikarbazyd (MIC = 62,5 – 125 µg/ml) oraz 4-benzoilo1-{[(4-fenylo-5-(pirydyn-3-ylo)-4H-1,2,4-triazol-3-ylo)sulfanylo]acetylo}tiosemikarbazyd
(MIC = 125 – 250 µg/ml). Podobnie jak w poprzedniej publikacji pochodne 1,2,4-triazolu
i 1,3,4-tiadiazolu nie wykazały istotnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
W kolejnej publikacji w czasopiśmie Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry (Załącznik 7, II lit. A pkt 6) dotyczącej związków przedstawionych w pracy
doktorskiej, opisałem syntezę nowych pochodnych tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu, i 1,3,4tiadiazolu

otrzymanych

przeciwdrobnoustrojową.

z
Na

kwasu

hydrazydu
podstawie

octowego

wyznaczonych

wartości

i

ich
MIC

aktywność
oraz

MBC

stwierdziłem, że najbardziej wrażliwymi szczepami bakterii na testowane związki były:
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B. subtilis ATCC 6633 (MIC = 15,62 – 62,5 μg/ml), M. luteus ATCC 10240 (MIC = 3,91 –
125 μg/ml) i S. aureus ATCC 25923 (MIC = 15,62 – 125 μg/ml). Pochodne tiosemikabrazydu
z podstawnikiem 4-bromofenylowym, 4-chlorofenylowym i allilowym, pochodna 1,2,4triazolu

z

podstawnikiem

4-bromofenylowym

oraz

pochodna

1,3,4-tiadiazolu

z podstawnikiem 4-chlorofenylowym charakteryzowały się dobrą aktywnością wobec
B. subtilis ATCC 6633 (MIC = 15,62 – 31,25 μg/ml, MBC = 31,25 – 500 μg/ml). W stosunku
do patogennego szczepu S. aureus ATCC 25923 i oportunistycznego S. epidermidis ATCC
12228 związki te wykazywały dobrą aktywność przeciwbakteryjną (MIC = 15,62 – 62,5
μg/ml). Wymienione związki oraz dodatkowo pochodna 1,2,4-triazolu z podstawnikiem
4-chlorofenylowym wykazywały także istotną aktywność w stosunku do szczepu M. luteus
ATCC 10240 (MIC = 7,81 – 31,25 μg/ml, MBC = 31,25 – >1000 μg/ml). Najbardziej
aktywną pochodną spośród wszystkich otrzymanych związków była pochodna 1,3,4tiadiazolu z podstawnikiem 4-chlorofenylowym. Jej aktywność wobec bakterii Gramdodatnich przedstawiała się następująco: M. luteus ATCC 10240 (MIC = 3,91 μg/ml, MBC =
250 μg/ml, MBC/MIC = 64), S. aureus ATCC 25923 (MIC = 15,62 μg/ml, MBC = 1000
μg/ml, MBC/MIC = 64), S. epidermidis ATCC 12228 (MIC = 31,25 μg/ml, MBC = 1000
μg/ml, MBC/MIC = 32), a wobec B. subtilis ATCC 6633 (MIC = MBC = 31,25 μg/ml,
MBC/MIC = 1) wykazywała efekt bakteriobójczy.
W kolejnej publikacji w czasopiśmie Medicinal Chemistry Research (Załącznik 7, II lit. D
pkt 1) dotyczącej związków otrzymanych w trakcie wykonywania pracy doktorskiej,
omówiłem syntezę i aktywność przeciwdrobnoustrojową związków otrzymanych z hydrazydu
kwasu benzoesowego. Były to pochodne tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz 1,3,4tiadiazolu. Dodatkowo zmodyfikowałem strukturę otrzymanych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu
poprzez reakcje z bezwodnikiem octowym. W publikacji opisana jest również synteza
związków o charakterze zasad Mannicha poprzez podstawienie atomu wodoru obecnego przy
atomie azotu N2 w strukturze 1,2,4-triazolo-3-tionu. Wszystkie otrzymane związki zostały
przebadane w kierunku ich potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej w warunkach
in vitro. Otrzymane wyniki aktywności pozwoliły stwierdzić, że zsyntezowane związki
posiadały umiarkowaną aktywność przeciwbakteryjną wobec bakterii Gram-dodatnich.
Najlepszą aktywnością cechowała się jedna pochodna 1,3,4-tiadiazolu wobec B. subtilis
ATCC 6633 (MIC = 15,62 μg/ml). Dodatkowo w tej publikacji opisano po raz pierwszy
strukturę rentgenograficzną estru etylowego kwasu 2-[(4,5-difenylo-4H-1,2,4-triazol-3ylo)sulfanylo]octowego dzięki współpracy z Zakładem Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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W publikacjach powstałych w ramach współpracy z Zakładem Chemii Nieorganicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie
a opublikowanych w Journal of Brazilian Chemical Society (Załącznik 7, II lit. A pkt 10)
oraz Current Chemistry Letters (Załącznik 7, II lit. D pkt 2) zostały opisane badania
lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu i 1,2,4-triazolu z wykorzystaniem metod
obliczeniowych

oraz

wysokosprawnej

chromatografii

cieczowej

i

chromatografii

cienkowarstwowej w odwróconym układzie faz.
W ramach działalności statutowej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej w kolejnych
badaniach nad aktywnością biologiczną 1,3,4-tiadiazoli dokonałem modyfikacji struktury
chemicznej

5-amino-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionu

poprzez

jego

reakcje

kondensacji

z różnorodnymi aldehydami. Strukturę chemiczną wszystkich otrzymanych związków
potwierdziłem analizą spektralną. Wszystkie otrzymane pochodne o charakterze zasad Schiffa
zostały zbadane w kierunku ich aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.
Otrzymane związki wykazały dobrą do umiarkowanej aktywność wobec bakterii Gramdodatnich (MIC = 15,62 – 250 µg/ml). Trzy spośród otrzymanych pochodnych wykazały
także aktywność wobec bakterii Gram-ujemnych (E. coli ATCC 3521, P. mirabilis ATCC
12453, B. bronchiseptica ATCC 4617: MIC = 125 – 500 µg/ml). Na szczególna uwagę
zasługuje jednak dobra aktywność przeciwgrzybicza większości otrzymanych związków.
Trzy spośród ośmiu zsyntezowanych pochodnych charakteryzowała wysoka aktywność
wobec grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC = 15,62 – 125 µg/ml). Najbardziej wrażliwym
na testowane związki był C. albicans ATCC 10231 (MIC = 15,62 μg/ml, MFC = 31,25 μg/ml,
MFC/MIC = 2). Synteza oraz wyniki badań mikrobiologicznych tych związków zostały
przedstawione w publikacji w czasopiśmie American Chemical Science Journal (Załącznik 7,
II lit. D pkt 3).
W ramach opieki na studentami Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie
Chemii Organicznej UM w Lublinie przeprowadziliśmy syntezę sześciu nowych pochodnych
tiosemikarbazydu i 6 nowych pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu stosując jako związek
wyjściowy hydrazyd kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego. Po oczyszczeniu związków
i potwierdzeniu ich struktury chemicznej metodami spektralnymi, nowe pochodne zostały
przekazane

do

tiosemikarbazydu

badań
trzy

mikrobiologicznych.
z

nich

Spośród

charakteryzowały

się

otrzymanych
bardzo

dobrą

pochodnych
aktywnością

przeciwbakteryjną w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (MIC = 3,91 – 31,25 µg/ml). Na
szczególną

uwagę

zasługiwały

dwie

pochodne

tiosemikarbazydu:

(N-etylo-2-[(3-

hydroksynaftalen-2-ylo)karbonylo]hydrazynokarbotioamid oraz 2-[(3-hydroksynaftalen-269
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ylo)karbonylo]-N-(prop-2-en-1-ylo)hydrazynokarbotioamid,

których

aktywność

wobec

B. cereus ATCC 10876 (MIC = 15,62 µg/ml) była dwa razy wyższa niż aktywność
cefuroksymu (MIC = 31,25 µg/ml) i cztery razy wyższa niż aktywność ampicyliny (MIC =
62,5 µg/ml) wobec tego szczepu. Aktywność pochodnych 1,2,4-triazolu wobec bakterii
Gram-dodatnich była nieco niższa (MIC = 31,25 – 125 µg/ml), wykazały one jednak
w przeciwieństwie do pochodnych tiosemikarbazydu pewien wpływ hamujący na wzrost
grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC = 500 µg/ml). W tej pracy dokonaliśmy także
wstępnej oceny zależności struktura chemiczna – aktywność przeciwdrobnoustrojowa. Na
podstawie otrzymanych wyników stwierdziliśmy, że najsilniejszy wpływ na aktywność
przeciwbakteryjną otrzymanych pochodnych tiosemikarbazydu i triazolu miało wprowadzenie
podstawnika alkilowego oraz 2- i 3-metoksyfenylowego. Wyniki tej pracy zostały zawarte
w publikacji, która ukazała się w czasopiśmie Journal of the Iranian Chemical Society
(Załącznik 7, II lit. A pkt 13).
Część tej samej grupy studentów, nad którymi sprawowałem opiekę naukową w ramach
prac Studenckiego Koła Naukowego, uczestniczyła także razem ze mną w syntezie nowych
1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu. Jako związek wyjściowy w tych
badaniach został użyty ester etylowy kwasu 2-nitro-3,4,5-trimetoksybenzoesowego, który
w reakcji z 100% wodzianem hydrazyny prowadził do otrzymania hydrazydu tego kwasu,
który

z

kolei

poddany

reakcji

z

izotiocyjanianami

umożliwił

syntezę

nowych

1,4-dipodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu. Wyniki tej pracy zostały przedstawione
w formie posteru i rozdziału w monografii na konferencji: Nauka i przemysł – lubelskie
spotkania studenckie w Lublinie w 2017r. (Załącznik 7, II lit. D pkt 11). Otrzymane związki
są obecnie w trakcie badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej oraz
wpływu na centralny układ nerwowy myszy hydrazydo-hydrazonów
i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu
W ramach projektu Młodego Naukowca pt. „Synteza nowych złożonych układów
heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej” (MNmb25/13) finansowanego ze
środków MNiSW, którego byłem kierownikiem, prowadziłem również badania nad syntezą
i aktywnością biologiczną bardziej złożonych związków organicznych z grupy hydrazydohydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu. W ramach realizacji wymienionego projektu
w publikacji zamieszczonej w czasopiśmie Phosphorus Sulfur Silicon and the Related
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Elements (Załącznik 7, II lit. A pkt 9) jako związek wyjściowy do otrzymania nowych
zastosowałem

hydrazydo-hydrazonów

[(4-fenylo-5-podstawione-4H-1,2,4-triazol-3-

ylo)sulfanylo]acetohydrazydy, które poddałem reakcji kondensacji

z różnorodnymi

alifatycznymi i aromatycznymi aldehydami, otrzymując w ten sposób 24 nowe hydrazydohydrazony zawierające w swojej strukturze układ 4,5-dipodstawionego 1,2,4-triazolu.
Badania mikrobiologiczne wszystkich otrzymanych hydrazydo-hydrazonów wykazały brak
ich aktywności przeciwbakteryjnej wobec panelu bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
Natomiast

2-[(4-fenylo-4H-1,2,4-triazol-3-ylo)sulfanylo]-N-[(2-hydroksyfenylo)

metylideno]acetohydrazyd wykazał interesującą aktywność przeciwgrzybiczą wobec grzybów
z rodzaju Candida spp.
Kolejną pracą w ramach realizacji badań do wyżej wymienionego projektu była publikacja,
która ukazała się w czasopiśmie Journal of Heterocyclic Chemistry (Załącznik 7, II lit. A pkt
12). Wybrane otrzymane we wcześniejszych badaniach hydrazydo-hydrazony zostały
poddane reakcji z kwasem tioglikolowym, celem otrzymania nowych pochodnych
1,3-tiazolidyn-4-onu. Cztery spośród hydrazydo-hydrazonów przebadano w warunkach
in vivo w celu oceny ich wpływu na centralny układ nerwowy myszy. Badania te zostały
wykonane w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie. Żaden
z testowanych związków nie posiadał działania neurotoksycznego, gdyż nie zaburzał
koordynacji motorycznej myszy w „teście komina”. Natomiast wszystkie przebadane związki
wykazały aktywność przeciwbólową, a zwłaszcza 2-[(4,5-difenylo-4H-1,2,4-triazol-3ylo)sulfanylo]-N-[(2-hydroksyfenylo)metylideno]acetohydrazyd, który cechowała aktywność
przeciwbólowa w szerokim zakresie dawek (12,5 – 100 mg/kg ip). W pracy tej
zaproponowałem także możliwy mechanizm reakcji hydrazydo-hydrazonu z kwasem
tioglikolowym.
Kolejne badania opublikowane w czasopiśmie Journal of Heterocyclic Chemistry
(Załącznik 7, II lit. A pkt 16) w ramach realizacji projektu Młodego Naukowca
(MNmb25/13)

dotyczyły

syntezy,

identyfikacji

spektralnej

oraz

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej nowych 2,3-dipodstawionych pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Zsyntezowałem i potwierdziłem analizą spektralną trzy serie hydrazydo-hydrazonów kwasu
cyklopropanokarboksylowego, cyklopentanokarboksylowego i cykloheksanokarboksylowego.
Następnie w reakcjach z kwasem tioglikolowym otrzymane hydrazydo-hydrazony
przeprowadziłem

w

odpowiednie

2,3-dipodstawione

pochodne

1,3-tiazolidyn-4-onu.

Otrzymane związki nie wykazywały wpływu hamującego wzrost bakterii Gram-ujemnych.
Cechowała je natomiast umiarkowana aktywność przeciwbakteryjna w stosunku do bakterii
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Gram-dodatnich i grzybów z rodzaju Candida spp., przy czym aktywność hydrazydohydrazonów (oprócz hydrazydo-hydrazonów kwasu cyklopropanokarboksylowego) była
znacząco wyższa niż aktywność pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej
pochodnych 1,3-benzotiazyn-4-onu
W ramach wykorzystania hydrazydo-hydrazonów jako substratów do syntezy złożonych
układów heterocyklicznych, prowadziłem również badania nad syntezą i aktywnością
pochodnych 1,3-benzotiazyn-4-onu. W publikacji, która ukazała się w czasopiśmie American
Chemical Science Journal (Załącznik 7, II lit. D pkt 5) przedstawiłem badania, w których
otrzymałem i potwierdziłem przy pomocy metod spektralnych (IR, 1H NMR,
strukturę

chemiczną

15

nowych

pochodnych

1,3-benzotiazyn-4-onu.

13

C NMR)

Dodatkowo

zaprezentowałem możliwy mechanizm syntezy pochodnych 1,3-benzotiazyn-4-onu poprzez
reakcję

odpowiednich

hydrazydo-hydrazonów

kwasów

karboksylowych

z

kwasem

tiosalicylowym. Pochodne 1,3-benzotiazyn-4-onu zostały zbadane w kierunku aktywności
przeciwdrobnoustrojowej, lecz nie wykazały istotnego działania przeciwbakteryjnego
i przeciwgrzybiczego.
W ramach realizacji projektu Młodego Naukowca dotyczącego syntezy złożonych
układów heterocyklicznych (MNmb25/13), prowadziłem badania nad syntezą pochodnych
1,3-benzotiazyny połączonych z układem furanu lub tiofenu. Opis syntezy i aktywności
przeciwdrobnoustrojowej

trzydziestu

dwóch

tego

typu

związków

hybrydowych

przedstawiłem w publikacji w czasopiśmie Journal of Heterocyclic Chemistry (Załącznik 7,
II lit. A pkt 15). Jako związki wyjściowe zastosowałem hydrazyd kwasu furano-2karboksylowego i hydrazyd kwasu tiofeno-2-karboksylowego, które poddałem reakcji
kondesacji z ośmioma różnorodnymi aldehydami aromatycznymi. Otrzymane w ten sposób
hydrazydo-hydrazony przeprowadziłem w nowe pochodne 1,3-benzotiazyn-4-onu poprzez
reakcje z kwasem tiosalicylowym. Strukturę wszystkich zsyntezowanych związków
potwierdziłem za pomocą metod spektralnych. Dziewięć spośród trzydziestu dwóch
otrzymanych związków wykazało dobrą aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich
i grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC = 62,5 – 125 μg/ml). Aktywność wobec bakterii
Gram-dodatnich dotyczyła przede wszystkim rodzaju Staphylococcus spp. (MIC = 15,62 –
62,5 μg/ml) i Bacillus spp. (MIC = 7,81 – 62,5 μg/ml), a wobec bakterii Gram-ujemnych
szczepu B. bronchiseptica ATCC 4617 (MIC = 62,5 – 125 μg/ml).
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Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej
pochodnych 1,2,4-triazyny i 1,3,5-triazyny

W ramach mojego promotorstwa prac magisterskich i opieki naukowej nad studentami
Farmacji członkami Studenckiego Koła Naukowego przy naszej Katedrze, prowadziłem
wspólnie badania nad syntezą nowych pochodnych 1,2,4-triazyny i 1,3,5-triazny (Załącznik
7, II lit. D pkt 6, 8, 12).
W przypadku syntez pochodnych 1,3,5-triazyny jako związek wyjściowy użyty był chlorek
kwasu cyjanurowego, który to został poddany dwuetapowej reakcji substytucji atomu chloru
poprzez reakcję w pierwszym etapie z p-toluidyną, a w kolejnych z piperazyną.
Otrzymana 4-chloro-N-(4-metylofenylo)-6-(piperazyn-1-ylo)-1,3,5-triazyno-2-amina została
wykorzystana do przeprowadzenia szeregu reakcji z różnymi pierwszo- i drugorzędowymi
aminami celem otrzymania 2,4,6-tripodstawionych pochodnych 1,3,5-triazyny. Opis syntezy
i identyfikacji spektralnej otrzymanych związków został przedstawiony w publikacji, która
ukazała się w czasopiśmie International Research Journal of Pure and Applied Chemistry
(Załącznik 7, II lit. D pkt 6).
Z kolei inne nowe pochodne 1,3,5-triazyny zostały otrzymane w reakcjach kondensacji
2,4-diamino-6-fenylo-1,3,5-triazyny z różnymi aldehydami aromatycznymi. Przebieg syntezy
wraz z danymi spektralnymi został zaprezentowany w formie posteru i rozdziału monografii
na konferencji Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, która odbyła się w Lublinie
w 2015 roku (Załącznik 7, II lit. D pkt 8).
Badania nad syntezą nowych 3-podstawionych pochodnych 1,2,4-triazyny w ramach
Studenckiego Koła Naukowego były prowadzone z wykorzystaniem jako związku
wyjściowego 3-amino-1,2,4-triazyny. Związek ten został poddany szeregowi reakcji
kondensacji z 2-, 3- oraz 4-halogenopodstawionymi aldehydami aromatycznymi. Wyniki
badań zostały przestawione w formie posterowej i rozdziału w monografii na konferencji
Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, która odbyła się w Lublinie w 2018 roku
(Załącznik 7, II lit. D pkt 12).
Wszystkie

dotychczas

otrzymane

związki

z

grup

pochodnych

1,2,4-triazyny

i 1,3,5-triazyny są obecnie w trakcie badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
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Modyfikacja struktury chemicznej chinolonów I generacji i ocena jej wpływu na
aktywność przeciwdrobnoustrojową otrzymanych pochodnych
Oprócz dwóch publikacji dotyczących aktywności pochodnych kwasu nalidyksowego,
zgłoszonych przeze mnie do cyklu publikacji o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w ramach realizacji projektu „Synteza hybrydowych pochodnych kwasu nalidyksowego jako
potencjalnych nowych czynników przeciwdrobnoustrojowych” (4/MN/WFS/2014/2015),
ukazały się jeszcze dwie publikacje.
Pierwsza z nich opublikowana w International Research Journal of Pure and Applied
Chemistry (Załącznik 7, II lit. D pkt 7) to praca przeglądowa bazująca na zebranej literaturze
i opisująca wpływ modyfikacji struktury chemicznej kwasu nalidyksowego na aktywność
przeciwdrobnoustrojową jego pochodnych.
Druga z nich to praca oryginalna opublikowana w American Chemical Science Journal
opisująca przeprowadzoną przeze mnie syntezę i identyfikację spektralną nowych
hybrydowych pochodnych kwasu nalidyksowego z układem 1,3,5-triazyny (Załącznik 7, II
lit. D pkt 9).
Z kolei w ramach mojego promotorstwa pracy magisterskiej nadzorowałem modyfikację
struktury chemicznej innego chinolonu I generacji - kwasu pipemidowego. Synteza
pochodnych tego kwasu dotyczyła modyfikacji jego struktury chemicznej w obrębie układu
piperazyny. Otrzymane nowe pochodne zostały zbadane w kierunku aktywności
przeciwbakteryjnej wobec panelu szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
Zsyntezowane związki wykazały bardzo silną aktywność przeciwbakteryjną przede
wszystkim w stosunku do bakterii Gram-ujemnych: P. mirabilis ATCC 12453 (MIC = 0,98 –
7,81 μg/ml), S. typhimurium ATCC 14028 (MIC = 0,98 – 7,81 μg/ml) i E. coli ATCC 25922
(MIC = 0,98 – 3,91 μg/ml). Aktywność ta była w kilkunastu przypadkach znacznie wyższa
niż aktywność związków referencyjnych. Chemiczna modyfikacja struktury kwasu
pipemidowego i aktywność przeciwbakteryjna jego pochodnych zostały opisane w publikacji,
która ukazała się w czasopiśmie Archives of Pharmacal Research (Załącznik 7, II lit. A pkt
19).
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Synteza związków o charakterze zasad Mannicha oraz ocena ich aktywności
przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej
W ramach realizacji projektu „Synteza nowych złożonych układów heterocyklicznych
o potencjalnej aktywności biologicznej” (MNmb25/13) prowadziłem także syntezę zasad
Mannicha i oceniałem ich aktywność przeciwdrobnoustrojową i przeciwnowotworową.
W publikacji przedstawionej w czasopiśmie Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry (Załącznik 7, II lit. A pkt 8) otrzymałem szereg zasad Mannicha w wyniku reakcji
4,5-dipodstawionych pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu z formaldehydem i aminami
drugorzędowymi (pirolidyną, piperydyną i pochodnymi piperazyny), których aktywność
przeciwnowotworowa została zbadana w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii
z Genetyką UM w Lublinie, a aktywność przeciwdrobnoustrojowa w ramach współpracy
z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie. Otrzymane związki
wykazały nieznaczną aktywność przeciwnowotworową wobec referencyjnych linii komórek
nowotworowych (A549, HeLa, TOV-112D, T47D) oraz istotną aktywność przeciwbakteryjną
zwłaszcza wobec bakterii Gram-dodatnich (MIC = 31,25 – 62,5 µg/ml).
Syntezy nowych zasad Mannicha prowadziłem też jako opiekun Studenckiego Koła
Naukowego przy mojej Katedrze. Jako związki wyjściowe do przeprowadzenia reakcji
Mannicha użyte były 4,5-dipodstawione pochodne 1,2,4-triazolo-3-tionu, formaldehyd
i pochodne piperazyny. Otrzymane nowe związki po identyfikacji spektralnej zostały
przebadane w kierunku aktywności przeciwbakteryjnej. Badania wykazały, że większość
nowych zasad Mannicha charakteryzowała się aktywnością wobec bakterii Gram-dodatnich,
a zwłaszcza B. subtilis ATCC 6633 oraz M. luteus ATCC 10240. Wyniki tych badań zostały
opublikowane w czasopiśmie Phosphorus Sulfur Silicon and the Related Elements (Załącznik
7, II lit. A pkt 18).
Synteza związków o charakterze zasad Schiffa
i ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej
W ramach opieki naukowej nad studentami Studenckiego Koła Naukowego nadzorowałem
syntezę

nowych

zasad

Schiffa

wykorzystując

jako

związki

wyjściowe

2-amino-5-metylosulfanylo-1,3,4-tiadiazol oraz 3,5-diamino-4H-1,2,4-triazol. Związki te
zostały poddane wielu reakcjom kondensacji z różnymi aldehydami aromatycznymi. Po
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potwierdzeniu ich struktury chemicznej zostały zbadane w kierunku aktywności
przeciwdrobnoustrojowej.

Otrzymane

zasady

Schiffa

nie

wykazały

aktywności

przeciwbakteryjnej w stosunku do bakterii Gram-ujemnych, a tylko nieliczne związki
posiadały dobrą do umiarkowanej aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich (MIC = 62,5 –
125 µg/ml) i dobrą wobec grzybów z rodzaju Candida spp. (MIC = 31,25 – 62,5 µg/ml).
Wyniki tych badań zostały przedstawione w publikacji w czasopiśmie International Research
Journal of Pure and Applied Chemistry (Załącznik 7, II lit. D pkt 4).
Z kolei wykorzystanie 2-amino-1,3,4-tiadiazolu do syntezy nowych zasad Schiffa poprzez
jego reakcje z różnymi aldehydami przedstawione zostało w formie prezentacji posterowej
i rozdziału w monografii na konferencji Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie
w 2016 roku (Załącznik 7, II lit. D pkt 10).
Synteza kombinatoryczna na nośniku stałym acylowanych pochodnych aminokwasów
i ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Jako opiekun naukowy studentów i współuczestnik projektu „Distributed Drug Discovery”
(D3), prowadzę w ramach Studenckiego Koła Naukowego syntezę kombinatoryczną na
nośniku stałym acylowanych pochodnych aminokwasów. Projekt ten jest realizowany we
współpracy z uczelniami amerykańskimi: Goshen College, Colorado College oraz Indiana
University – Purdue University of Indianapolis (Załącznik 7, II lit. K pkt 2 – 4, 9) i ma na
celu zaangażowanie studentów i ich opiekunów naukowych z różnych ośrodków naukowych
na świecie w poszukiwanie, projektowanie, syntezę oraz identyfikację związków
organicznych o potencjalnym działaniu biologicznym, stosowanych w celu leczenia
przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych, cywilizacyjnych i dziecięcych.
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Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych obejmuje
41 prac o łącznym Impact Factor 53,312 co odpowiada 619 pkt MNiSW, w tym:
- 25 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports
(JCR) o łącznym Impact Factor – 43,045 co odpowiada 499 pkt MNiSW (Załącznik 7, I lit.
B, P1, P2, P4, P5, P7 – P11 oraz II lit. A pkt 4 – 6, 8 – 10, 12 – 21), z uwzględnieniem
9 publikacji oryginalnych zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym (Załącznik
7, I lit. B, P1, P2, P4, P5, P7 – P11),
- 1 praca oryginalna opublikowana w suplemencie czasopisma z listy Journal Citation
Reports (JCR) o Impact Factor – 4,293 co odpowiada 25 pkt MNiSW, włączona do cyklu
publikacji oryginalnych zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym (Załącznik 7,
I lit. B, P3),
- 3 prace przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR)
o łącznym Impact Factor – 5,974 co odpowiada 65 pkt MNiSW (Załącznik 7, I lit. B, P6,
oraz II lit. A pkt 7, 11), z uwzględnieniem 1 publikacji przeglądowej zgłoszonej do oceny
w postępowaniu habilitacyjnym (Załącznik 7, I lit. B, P6),
- 7 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach nieposiadających Impact Factor – 30
pkt MNiSW (Załącznik 7, II lit. D pkt 1 – 6, 9),
- 1 praca przeglądowa opublikowana w czasopiśmie nieposiadających Impact Factor
(Załącznik 7, II lit. D pkt 7),
- 4 rozdziały w monografiach (Załącznik 7, II lit. D pkt 8, 10 – 12).
Wyniki badań prezentowałem w formie 48 prezentacji posterowych:
- 42 postery na krajowych konferencjach naukowych (Załącznik 7, III lit. B pkt 12 – 34, 36 –
42, 44 – 47, 49 – 52, 54 – 56, 59),
- 6 posterów na międzynarodowych konferencjach naukowych (Załącznik 7, III lit. B pkt 35,
43, 48, 53, 57, 58).
Byłem również autorem lub współautorem 13 wygłoszonych referatów:
- 3 referaty na konferencjach międzynarodowych (Załącznik 7, II lit. K pkt 2, 3, 9),
- 10 referatów na konferencjach krajowych (Załącznik 7, II lit. K pkt 4 – 8, 10 – 14).
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3. Dalsze plany naukowo-badawcze
Najbliższe moje plany naukowo-badawcze dotyczą wykorzystania hydrazydo-hydrazonów
do syntezy nowych biologicznie aktywnych związków heterocyklicznych opartych na
układzie 1,3,4-oksadiazoliny i azetydyn-2-onu. Planuję również badania w celu poznania
mechanizmu aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej zsyntezowanych
przeze mnie hydrazydo-hydrazonów i pochodnych 1,3-tiazolidyn-4-onu.
Zamierzam również kontynuować współpracę z uczelniami amerykańskimi w ramach
projektu D3 – Distributed Drug Discovery, a także z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii
Farmaceutycznej oraz Katedrą i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie w zakresie badań
aktywności biologicznej nowo otrzymanych związków.
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4. Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi:
1. Philipps Universität Marburg, Department of Chemistry, Marburg, Niemcy –
współpraca

w

zakresie

oceny

przeciwdrobnoustrojowej

aktywności

i przeciwnowotworowej kompleksów zasad Schiffa z miedzią oraz palladem
(dr Małgorzata Hołyńska),
2. Indiana University – Purdue University of Indianapolis, Department of Chemistry &
Chemical Biology, School of Science, Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej – współpraca w zakresie realizacji projektu D3 – „Distributed
Drug Discovery” (prof. William Scott, prof. Martin O’Donnel, dr Ryan Denton,
dr Jack Samaritoni),
3. Goshen College, Goshen, Indiana, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej –
współpraca w zakresie realizacji projektu D3 – „Distributed Drug Discovery”
(prof. Doug Schirch),
4. Colorado College, Department of Chemistry and Biochemistry, Colorado Springs,
Colorado, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – współpraca w zakresie realizacji
projektu D3 – „Distributed Drug Discovery” (prof. Amy Dounay).
Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju:
1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
i Koordynacyjnej, Lublin – współpraca w zakresie badań krystalograficznych nowych
związków (dr Liliana Mazur),
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Mikrobiologii
Farmaceutycznej

–

współpraca

w

zakresie

badań

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej nowo otrzymanych związków (dr hab. Joanna Stefańska).
Współpraca

międzyzakładowa

w

ramach

jednostek

naukowych

Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie:
1. Katedra i

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny

z Oddziałem Analityki Medycznej – współpraca w zakresie badań aktywności
przeciwdrobnoustrojowej nowo otrzymanych związków (prof. dr hab. Anna Malm,
dr hab. Urszula Kosikowska, dr Anna Biernasiuk),
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2. Katedra i Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki
Medycznej – współpraca w zakresie badań lipofilowości nowo otrzymanych
związków (prof. dr hab. Anna Gumieniczek, dr Anna Berecka),
3. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej – współpraca w zakresie badań lipofilowości nowych związków
(prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, dr Anna Hawrył),
4. Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki
Medycznej – współpraca w zakresie badań behawioralnych oraz cytotoksyczności
nowo otrzymanych związków (prof. dr hab. Jarosław Dudka, dr Monika GawrońskaGrzywacz, dr Iwona Piątkowska-Chmiel, dr Mariola Herbet, dr Magdalena Izdebska,
dr Dorota Notorska-Chomicka, dr Agnieszka Korga, dr Magdalena Iwan),
5. Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej – w 2014 roku współpraca w zakresie badań cytotoksyczności
nowo otrzymanych związków (prof. dr hab. Jolanta Rzymowska),
6. Katedra i

Zakład Chemii Medycznej,

I Wydział

Lekarski

z Oddziałem

Stomatologicznym – współpraca w zakresie oceny aktywności przeciwnowotworowej
nowo otrzymanych związków (dr hab. Jacek Kurzepa, dr hab. Irena Musik, dr hab.
Małgorzata Kiełczykowska, dr Anna Boguszewska-Czubara, dr Anna Hordyjewska,
dr inż. Joanna Kocot, dr inż. Anna Horecka).
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5. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach

Projekty badawcze finansowane z dotacji celowej MNiSW:
1. Tytuł projektu: Synteza nowych złożonych układów heterocyklicznych o potencjalnej
aktywności biologicznej, czas trwania projektu: 01.01.2013r. – 31.12.2014r., numer
projektu i źródło finansowania: MNmb25/13, MNiSW – projekt finansowany ze
środków dotacji celowej służący rozwojowi młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich; charakter udziału: kierownik projektu.
2. Tytuł projektu: Synteza i ocena zależności między strukturą chemiczną a aktywnością
przeciwdrobnoustrojową

w

grupie

hydrazonów

kwasów

karboksylowych

i heterokarboksylowych, czas trwania projektu: 01.01.2016r. – 31.12.2018r., numer
projektu i źródło finansowania: MNmb25/16, MNiSW – projekt finansowany ze
środków dotacji celowej służący rozwojowi młodych naukowców i uczestników
studiów doktoranckich; charakter udziału: kierownik projektu.
3. Wykonawca w czterech projektach w ramach działalności statutowej Katedry
i Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS15).

Inne projekty:
1. Tytuł projektu: Synteza hybrydowych pochodnych kwasu nalidyksowego jako
potencjalnych nowych czynników przeciwdrobnoustrojowych, czas trwania projektu:
1.10.2014r.

–

31.07.2015r.,

numer

projektu

i

źródło

finansowania:

4/MN/WFS/2014/2015 w ramach Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; charakter udziału: kierownik projektu.
Szczegółowe dane dotyczące kierowania międzynarodowymi i krajowymi projektami
badawczymi oraz mojego udziału w takich projektach są przedstawione w Załączniku 7, II
lit. I.
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6. Międzynarodowe i krajowe nagrody, wyróżnienia oraz stypendia za działalność
naukową

Stypendia za działalność naukową:
1. Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie dla młodych naukowców realizujący projekt naukowo-badawczy, rok
przyznania: 2014 (na rok akademicki 2014/2015).
2. Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie dla młodych naukowców posiadających wybitne osiągnięcia naukowe; rok
przyznania: 2015 (na rok akademicki 2015/2016), za osiągnięcia naukowe w roku
akademickim 2014/2015.

Nagrody Rektorskie:
1. Indywidualne Nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie za osiągnięcia naukowe w: 2011r. (III stopnia), 2015r. (I stopnia), 2016r.
(I stopnia), 2017r. (II stopnia), 2018r. (II stopnia).
Wyróżnienia naukowe:
1.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, rok przyznania:

2010, Rada Wydziału

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.

Nagrody uzyskane na konferencjach naukowych:
1. Wyróżnienie za najlepszy poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Medycznych
Studenckich Kół Naukowych, data przyznania: 6.12.2013r., charakter udziału
habilitanta: opiekun naukowy prezentowanego posteru.
2. I nagroda za najlepszy poster na XIX Naukowej Lubelskiej Konferencji
Magnezologicznej, data przyznania: 4.06.2016r., charakter udziału habilitanta:
współautor i opiekun naukowy prezentowanego posteru.
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Inne nagrody:
1. Indywidualna Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w 2008r. (III stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne).
2. Indywidualna Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie za osiągnięcia organizacyjne w: 2009r. (III stopnia), 2014r. (II stopnia).
3. Równorzędne I miejsce dla najlepszego pokazu do 50 uczestników (projekt UM10) na
X Lubelskim Festiwalu Nauki (14-20 września 2013r.), tytuł projektu: Aminokwasy –
cegiełki życia, data przyznania: 19.09.2013r., charakter udziału habilitanta:
współautor nagrodzonego projektu.
4. I miejsce dla najlepszego pokazu (projektu) współrealizowanego ze studentami na
XIII Lubelskim Festiwalu Nauki (17-23 września 2016r.), tytuł projektu: Chemiczne
laboratorium przedszkolaka, data przyznania: 27.03.2017r., charakter udziału
habilitanta: kierownik nagrodzonego projektu.
Inne wyróżnienia:
1. Wyróżnienie: „Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing” w 2015r. od
edytorów czasopisma Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
2. Wyróżnienie: „Certificate of Excellence in Reviewing” w 2017r. od edytora
czasopisma Chemical Science International Journal.
3. Wyróżnienie: „Certificate of Excellence in Reviewing” w 2017r. od edytora
czasopisma International Research Journal of Pure and Applied Chemistry.
4. Wyróżnienie: „Certificate of Excellence in Reviewing” w 2017r. od edytora
czasopisma British Journal of Pharmaceutical Research.
5. Wyróżnienie: „Certificate of Excellence in Reviewing” w 2017r. od edytora
czasopisma Asian Journal of Chemical Sciences.
Szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowych i krajowych nagród, wyróżnień oraz
stypendiów za działalność naukową, a także innych nagród i wyróżnień są zawarte
w Załączniku 7, II lit. J oraz III lit. D.
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7. Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych
Począwszy od 2011 roku zrecenzowałem 133 manuskrypty publikacji w czasopismach
z listy Journal Citation Reports (JCR) posiadających Impact Factor. Poniżej przedstawiam
listę czasopism z Impact Factor w kolejności alfabetycznej wraz z podaniem w nawiasie
liczby zrecenzowanych manuskryptów publikacji:
ACS Combinatorial Science (1),
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (1),
Applied Organometallic Chemistry (1),
Archive der Pharmazie (2),
Bioorganic Chemistry (1),
Bioorganic & Medicinal Chemistry (1),
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (49),
Chemistry & Biodiversity (1),
Chemical Biology & Drug Design (1),
Current Green Chemistry (1),
Drug Design, Development and Therapy (1),
Future Medicinal Chemistry (1),
Inorganica Chimica Acta (1),
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (2),
Journal of Heterocyclic Chemistry (9),
Journal of Sulfur Chemistry (2),
Letters in Drug Design & Discovery (2),
Letters in Organic Chemistry (6),
Medicinal Chemistry (3),
Medicinal Chemical Communications (1),
Medicinal Chemistry Research (14),
Molecules (20),
New Journal of Chemistry (1),
PLoS One (1),
Polycyclic Aromatic Compounds (1),
Phosphorus, Sulfur, Silicon, and the Related Elements (2),
Reports in Organic Chemistry (3),
Synthetic Communications (3).
Dla

czasopism

bez

wskaźnika

Impact

Factor

wykonałem

od

2012

roku

54 recenzje. Poniżej przedstawiam alfabetyczną listę czasopism nieposiadających wskaźnika
Impact Factor wraz z podaniem w nawiasie liczby zrecenzowanych manuskryptów
publikacji:
Advancement in Medicinal Plant Research (1),
American Chemical Science Journal (3),
American Journal of Chemistry and Materials Science (1),
Asian Journal of Medicine and Health (1),
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Asian Journal of Chemical Science (2),
Biochemistry & Pharmacology: Open access (1),
British Journal of Pharmaceutical Research (1),
Chemistry Journals: Organic Chemistry - Current Research (13),
Chemistry Journals: Medicinal Chemistry (1),
Chemistry Journals: Modern Chemistry & Applications (3),
Chemistry Journals: Medicinal & Aromatic Plants (1),
Chemistry Journals: Medicinal Chemistry - Current Research (2),
Chemical Science International Journal (2),
Current Issue in Pharmacy and Medicinal Sciences (2),
International Journal of Molecular Sciences (1),
International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences (1),
International Research Journal of Pure and Applied Chemistry (3),
Journal of Organic & Inorganic Chemistry (1),
Journal of Pharmaceutical Research International (2),
Journal of Physical Chemistry & Biophysics (1),
Natural Product Research (1),
Nano Science & Nano Technology: An Indian Journal (1),
Chemistry Journal (3),
RAD 2017 Conference Proceedings (1),
Research & Reviews: Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (4),
Research and Reports in Medicinal Chemistry (1).
Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych recenzji manuskryptów publikacji dla
poszczególnych czasopism są przedstawione w Załączniku 7, III lit. P.
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8. Staże naukowe w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych oraz
uczestnictwo w szkoleniach
Staże naukowe:
• Nazwa ośrodka: Indiana University – Purdue University Indianapolis (IUPUI),
Department of Chemistry and Chemical Biology, Indianapolis, Indiana, Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, termin odbycia stażu podoktorskiego: 20.07.2013r. –
03.08.2013r., aktywne uczestnictwo w warsztatach naukowych Inaugural Distributed
Drug Discovery Workshop oraz praca naukowa w zespole prof. Williama Scotta i prof.
Martina O’Donnella dotycząca kombinatorycznej syntezy związków organicznych na
nośniku stałym.

Szkolenia:
• 11.05.2010r. – ukończyłem 120 godzinny specjalistyczny kurs języka angielskiego –
medycznego dla wykładowców grup anglojęzycznych zorganizowany przez
Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach projektu „Nowe kierunki dla kadr
Medycznych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo
wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
• 11.12.2010r. – udział (potwierdzony certyfikatem) w II Konferencji naukowoszkoleniowej pt.: „Mikrobiologiczne, farmakologiczne i kliniczne aspekty racjonalnej
antybiotykoterapii”, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
• 23.10.2013r. – udział w seminarium szkoleniowym (potwierdzony certyfikatem) pt.:
„LC-MS/MS”, organizowanym przez AB SCIEX, Lublin.
• 24.10.2014r. – udział w seminarium szkoleniowym (potwierdzony certyfikatem) pt.:
„Synteza organiczna od XXS do XXL”, organizowanym przez Merck Millipore,
Lublin.
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• 18 – 20.06.2015r. – udział w szkoleniu dydaktyczno-metodycznym dla nauczycieli
akademickich (24 godz. szkoleniowe potwierdzone certyfikatem ukończenia
szkolenia), organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin.
• 30.09.2016r. – udział w szkoleniu pt.: „Nowe metody prowadzenia zajęć
dydaktycznych w szkolnictwie wyższym” (8 godz. szkoleniowych potwierdzonych
certyfikatem ukończenia szkolenia), organizowanym przez Centrum Szkoleń
AGABET, Lublin.
• 14.10.2016r. – udział w seminarium szkoleniowym (potwierdzony certyfikatem) pt.
„Seminarium chromatograficzne”, organizowanym przez Merck Millipore, Lublin.
• Ukończyłem także szkolenia (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkoleń)
pt.: „Korzystanie ze specjalistycznych baz danych z uwzględnieniem specyfiki
prowadzonych

przedmiotów”,

„Elektroniczne

źródła

informacji

medycznej

wspierające dydaktykę”, „Bibliometryczna ocena dorobku naukowego w praktyce”
prowadzone w dniach 26.02.2018r. – 20.03.2018r. przez Uniwersytet Medyczny
w Lublinie w ramach projektu „M-Edukator – program ustawicznego rozwoju
kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach
szkolnictwa wyższego, Projekt nr POWR.03.04.00-00-DO18/16
Szczegółowe informacje dotyczące staży naukowych w zagranicznych i krajowych ośrodkach
naukowych oraz uczestnictwa w szkoleniach są zawarte w Załączniku 7, III lit. L oraz Q.
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9. Udział w zespołach eksperckich
Czynnie uczestniczyłem oraz uczestniczę w pracach kilku Komisji Wydziałowych
i Uczelnianych, między innymi jako:
• Członek

Komisji

Antymobbingowej

Uniwersytetu

Medycznego

w

Lublinie

od 26 sierpnia 2015 roku do chwili obecnej,
• Członek Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem

Analityki

Medycznej

Uniwersytetu

Medycznego

w

Lublinie

od 1 października 2016 roku (na kadencję 2016 – 2020),
• Członek z wyboru jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowodydaktycznych w Radzie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2012 – 2016 oraz
2016 – 2020,
• Członek z wyboru w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako
przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej na kadencję 2016 – 2020,
• Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2008/2009 oraz
2012/2013,
• Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2009/2010,
2010/2011 oraz 2011/2012,
• Od roku akademickiego 2011/2012 do chwili obecnej jestem członkiem Rady
Pedagogicznej dla studentów II roku Farmacji Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w zespołach eksperckich są zawarte w Załączniku
7, III lit. N oraz Q.
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10. Promotorstwo oraz opieka naukowa nad studentami i pracami studenckimi
W ramach promotorstwa i opieki naukowej nad studentami i pracami studenckimi byłem:
1. Opiekunem naukowym 2 doświadczalnych prac magisterskich studentów V roku
kierunku Farmacja realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.
2. Promotorem 9 doświadczalnych prac magisterskich studentów V roku kierunku
Farmacja

realizowanych

w

Katedrze

i

Zakładzie

Chemii

Organicznej

(Praca magisterska, której byłem promotorem w roku akademickim 2017/2018, zajęła
III miejsce w Wydziałowym Konkursie Prac Dyplomowych).
3. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej w okresie od 25.11.2012r. do 31.12.2014r., liczba studentów nad którymi
sprawowana była opieka naukowa: 4.
4. Opiekunem pomocniczym Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie
Chemii Organicznej w okresie od 01.01.2015r. – do chwili obecnej, liczba studentów
nad którymi sprawowana była opieka naukowa: 15.
5. Opiekunem naukowym 10 prezentacji posterowych prezentowanych przez studentów
kierunku Farmacja, członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze
i Zakładzie Chemii Organicznej na krajowych konferencjach naukowych.
6. Opiekunem naukowym 6 referatów prezentowanych przez studentów kierunku
Farmacja, członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie
Chemii Organicznej na krajowych konferencjach naukowych.
Szczegółowe dane dotyczące promotorstwa oraz opieki naukowej nad studentami i pracami
studenckimi są przedstawione w Załączniku 7, III lit. J.

89

dr n. farm. Łukasz Popiołek
Załącznik 2
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

11. Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
Jestem członkiem komitetów redakcyjnych 6 czasopism nieposiadających Impact Factor:
American Journal of Chemistry and Applications, American Journal of Chemistry and
Materials Science, Chemistry Journal, Journal of Organic and Inorganic Chemistry, Open
Science Journal of Pharmacy and Pharmacology oraz World Research Journal of Medical
Science.
Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism
naukowych są zawarte Załączniku 7, III lit. G.

12. Członkostwo w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych
Począwszy od 2015 roku byłem członkiem komitetu organizacyjnego trzech konferencji
krajowych: VII, VIII oraz IX Konwersatorium Chemii Medycznej organizowanych
w Lublinie.
Szczegółowe

informacje

dotyczące

członkostwa

w

komitetach

organizacyjnych

międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych są przedstawione w Załączniku 7,
III lit. C.

13. Członkostwo

w

międzynarodowych

i

krajowych

organizacjach

oraz

towarzystwach naukowych
Jestem członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Polskiego Towarzystwa
Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także Towarzystwa
Przyjaciół i Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa w międzynarodowych i krajowych
organizacjach oraz towarzystwach naukowych są przedstawione w Załączniku 7, III lit. H.
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VI. Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych
Mój dorobek naukowo-badawczy na dzień 09.11.2018r. obejmuje:
- 28 prac oryginalnych (w 19 publikacjach jako pierwszy i korespondujący autor)
opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR) posiadających
Impact Factor,
- 1 praca oryginalna (pierwszy i korespondujący autor) opublikowana w suplemencie
czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR) posiadającego Impact Factor,
- 3 prace przeglądowe (w 3 publikacjach jako korespondujący autor) opublikowane
w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR) posiadających Impact Factor,
- 7 prac oryginalnych (w 6 publikacjach jako pierwszy i korespondujący autor)
opublikowanych w czasopismach nieposiadających Impact Factor,
- 1 praca przeglądowa (pierwszy i korespondujący autor) opublikowana w czasopiśmie
nieposiadającym Impact Factor,
- 4 rozdziały w monografiach,
- 53 prezentacje posterowe na krajowych konferencjach naukowych,
- 6 prezentacji posterowych na międzynarodowych konferencjach naukowych,
- autorstwo lub współautorstwo 14 wygłoszonych referatów, w tym: 3 na międzynarodowych
konferencjach naukowych oraz 11 na krajowych konferencjach naukowych.
Sumaryczny Impact Factor publikacji według listy Journal Citation Reports (JCR),
zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 55,848, co stanowi 679 punktów MNiSW.
Cytowania i indeks Hirscha (h-index) na dzień 09.11.2018r.:
Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science Core Collection: 200
Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Scopus: 233
Łączna liczba cytowań publikacji bez autocytowań według bazy Web of Science Core
Collection: 156
Łączna liczba cytowań publikacji bez autocytowań według bazy Scopus: 174
Indeks Hirscha (h-index) według bazy Web of Science Core Collection wynosi: 8
Indeks Hirscha (h-index) według bazy Scopus wynosi: 7
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