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Ocena
pracy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli pt. „Synteza i aktywność biologiczna 

laktonów z ugrupowaniem arylowym”

Celem pracy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli była synteza chlorowcolaktonów 

z ugrupowaniem arylowym oraz ocena ich aktywności cytotoksycznej przeciw komórkom 

nowotworowym, antyfidantnej w stosunku do owadów i przeciwbakteryjnej. Tak 

sformułowany cel pracy uznaję za w pełni uzasadniony tak pod względem poznawczym, jak 

i możliwości zastosowania uzyskanych wyników w praktyce. Laktony z podstawnikami 

aromatycznymi bowiem są znacznie mniej rozpowszechnione w przyrodzie i rozpoznane pod 

względem aktywności biologicznej niż np. laktony izoprenoidowe. Wyniki przeprowadzonych 

w trakcie realizacji badań objętych tematem pracy mogłyby dostarczyć ważnych informacji na 

temat ich syntezy oraz właściwości biologicznych.

W części literaturowej mgr A. Kamizela omawia metody syntezy laktonów oraz 

właściwości biologiczne naturalnych i syntetycznych laktonów'. W pierwszym rozdziale 

koncentruje się na syntezach laktonów z y,Ó-nienasyconych kwasów karboksylowych. 

Szczególnie dokładnie omawia metody syntez chlorowcolaktonów; Przedstawia mechanizmy 

reakcji icłi tworzenia oraz omawia wpływ' warunków prowadzenia reakcji i uwarunkowań 

przestrzennych wyjściowych substratów na rodzaj tworzonych produktów. Prezentuje także 

liczne przykłady syntez chlorowcolaktonów, w' których stosowano różnorakie katalizatory.

W następnym rozdziale części literaturowej, znacznie bardziej obszernym, przedstawia 

naturalne i rzadziej syntetyczne laktony o określonych aktywnościach biologicznych. 

Prezentację rozpoczyna od laktonów o aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek 

nowotworowych. Podaje liczne przykłady naturalnych laktonów, głównie seskwiterpenowych, 

a następnie naturalnych laktonów’ typu alkaloidów' oraz syntetycznych chlorowcolaktonów.

Na kolejnych stronach Doktorantka prezentuje laktony o aktywności 

przeciwbakteryjnej. Najliczniejszą grupę omawianych laktonów o takiej aktywności stanowiły 

naturalne laktony seskw i terpenowe. Autorka omawia również, chyba na zasadzie kontrapunktu. 
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naturalny 16-członowy makrolid, jozamycynę oraz dipodstawione 0-laktony. W rozdziale tym 

zaprezentowane są również naturalne laktony z ugrupowaniem chinoliny oraz syntetyczne 

pochodne kumaryny. Z syntetycznych laktonów wspomniała jeszcze bicykliczne laktony 

z układem alkilopodstawionego cykloheksenu lub chlorowcolaktony z układem cykloheksanu.

Trzecią grupą laktonów prezentowanych w dysertacji przez Doktorantkę są te 

wykazujące aktywność antyfidantną lub inaczej aktywność deterentów pokarmowych 

w stosunku do owadów. Na początku tego podrozdziału trochę mętnie tłumaczy, co to jest 

aktywność antyfidantna. Chciałbym sprostować, że antyfidanty nie ograniczają owadom 

dostępu do pokarmu, ale blokując receptory smaku powodują utratę apetytu owadów. 

Antyfidanty również nie odstraszają owadów od pokarmu. Tą właściwością charakteryzują się 

repelenty. Autorka najpierw omawia naturalne laktony seskwiterpenowe, które stanowią liczną 

grupę antyfidantów aktywnych wobec wielu gatunków owadów. W dalszej kolejności 

przedstawia liczne chlorowcolaktony i hydroksylaktony o strukturze izoprenoidowej 

otrzymane w wyniku syntezy chemicznej. Wśród syntetycznych antyfidantów znalazło się 

także miejsce dla laktonów z podstawnikami aromatycznymi. Na zakończenie tego rozdziału 

o aktywnych biologicznie laktonach mgr A. Kamizela przedstawia kolejne naturalne laktony 

seskwiterpenowe o innych niż dotąd aktywnościach. a więc aktywne wobec grzybów 

strzępkowych, obniżające poziom glukozy we krwi, regulujące poziom cholesterolu oraz 

wykazujące aktywność przeciwzapalną, przeciwwirusową i przeciwpasożytniczą.

Oceniając część literaturową pracy doktorskiej stwierdzam, że jest ona bardzo 

informatywna i dobrze uzasadnia podjęcie badań nad syntezą i badaniami biologicznymi 

laktonów. Na szczególne uznanie zasługują rozdziały o naturalnych i sy ntetycznych laktonach 

o określonej aktywności biologicznej. Podoba mi się to, że Doktorantka przedstawiła ich 

struktury, źródła pochodzenia i aktywność biologiczną względem poszczególnych 

mikroorganizmów, owadów lub komórek nowotworowych. Bardzo dobre opracowanie 

graficzne tego rozdziału sprawia, że czyta się go z przyjemnością.

W rozdziale 4 dysertacji mgr Angelika Kamizela prezentuje wyniki uzyskane 

w badaniach przeprowadzonych w loku realizacji celów' badawczych pracy doktorskiej. 

Uzyskane osiągnięcia mają dwojakiego rodzaju charakter: wyniki syntez chemicznych i wyniki 

badań biologicznych. Pierwsza grupa wyników to rezultaty syntez związków chemicznych 

o określonych strukturach i przewidywanych właściwościach biologicznych. Drugą grupę 

wyników stanowią rezultaty testów biologicznych końcowych produktów syntez na ich 

aktywność przeciwbakteryjną, cytotoksyczną i antyfidantną.
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Celem zaplanowanych syntez były chlorowcolaktony z podstawnikami aromatycznymi. 

Doktorantka uzyskała je w czteroetapowej syntezie. Pierwszy etap to reakcja Grignarda 

bromków arylomagnezowych z aldehydami krotonowym i 3-metylokrotonowym prowadząca 

do odpowiednich alkoholi allilowych, które w następnym etapie poddawała przegrupowaniu 

Claisena w reakcji z ortooctanem trietylowym do estrów etylowych y.Ó-nienasyconych kwasów' 

karboksylowych. W trzecim etapie hydrolizowała te estry do kwasów karboksylowych, które 

w ostatnim etapie poddawała chlorolaktonizacji N-chloroimidem kwasu bursztynowego, 

bromolaktonizacji z N-bromoimidem kwasu bursztynowego i jodolaktonizacji w' reakcji 

prowadzonej w środowisku zasadowym (NaHCCh) z jodem w roztworze jodku potasu. 

Przeprowadzona synteza może nie jest zbyt innowacyjna, ale jak się w trakcie pracy okazało 

bardzo skuteczna. Ma również tę zaletę, ze gdyby otrzymane związki znalazły zastosowanie 

w praktyce, to nie byłoby problemów z ich produkcją na dużą skalę.

Mgr A. Kamizela przeprowadzając opisany powyżej sekwens reakcji dla 6 alkoholi 

allilowych otrzymała 33 laktony: 9 y-chloro-8-laktonów. 9 y-bromo-5-laktonów, 7 y-jodo-5- 

laktonów oraz 2 Ó-jodo-y-laktony i 6 5-hydroksy-y-laktonów'. Spośród otrzymanych laktonów 

32 to związki nowe, opisane w' literaturze dopiero przez Doktorantkę. Spośród uzyskanych 

w syntezach związków pośrednich w przeprowadzonych syntezach nowe są także 2 alkohole 

allilowe z podstawnikami naftylowymi, 5 estrów etylowych y.Ó-nienasyconych kwasów 

karboksylowych oraz 5 uzyskanych z tych estrów kwasów'. Uzyskanie 44 związków nowych 

w pracy doktorskiej jest moim zdaniem dużym osiągnięciem Doktorantki. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, ze struktury wszystkich zarówno znanych, jak i nowych związków zostały 

udokumentowane, głównie danymi spektroskopowymi z widm 'H i l3C NMR. IR i MS. Dla 

wielu z nich udało się także uzyskać struktury krystaliczne. Chciałbym podkreślić, że 

interpretacja widm spektroskopowych jest na bardzo wysokim poziomie. Tylko w niewielu 

przypadkach można było bardziej szczegółowo określić multiplety czy też przypisać sygnały 

na widmach l3C NMR odpowiednim atomom węgla. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób 

przypisano sygnały na widmie l3C NMR atomom węgla podstawnika naftylowego oraz 

dlaczego w omówieniu wy ników' są one przypisane, a w części doświadczalnej nie?

W prezentacji wyników syntez chlorowcolaktonów podobało mi się również to, że 

Autorka wyjaśnia mechanizmami rodzaj tworzonych laktonów'. Uwzględniała w nim wpływ 

warunków prowadzenia reakcji i uwarunkowań sterycznych substratu na przebieg reakcji 

i strukturę tworzonego produktu. Nie zgadzam się z Doktorantką, że translaktonizacja y-jodo- 

Ó-laktonów do Ó-hydroksy-y-laktonów przebiega poprzez substytucję nukleofilową według 

mechanizmu SnI. Moim zdaniem jest to mechanizm Sn2 lub mieszany. Aby to rozstrzygnąć. 
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trzeba translaktonizację wykonać na optycznie czynnych laktonach i produkty analizować za 

pomocą GC z zastosowaniem chiralnej kolumny.

Oceniając wartość naukową wyników uzyskanych w tej części badań stwierdzam, że 

synteza tak wielu nowych chlorowcolaktonów o tak zróżnicowej strukturze jest osiągnięciem 

samym w sobie. Ponadto uznaję te wyniki za wartościowe również dlatego, gdyż wnoszą wiele 

informacji o przebiegu sterycznym reakcji chlorowcolaktonizacji.

Drugi rodzaj wyników, które prezentuje mgr A. Kamizela w dysertacji to rezultaty 

testów biologicznych przeprowadzonych we współpracy z zespołami biologów trzech 

jednostek naukowych spoza macierzystego Insty tutu. Badania na akty wność przeciwbakteryjną 

przeprowadzono w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, na aktywność 

cytotoksyczną w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, a na 

aktywność antyfidantną w Katedrze Botaniki i Ekologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Testy na aktywność przeciwbakteryjną przeprowadzono w stosunku do dwóch 

szczepów bakteryjnych: Gram-ujemnego {Escherichia coli) i Gram-dodatniego 

{Staphylococcus aureus). Wy niki testów wykazały jedynie umiarkowaną aktywność badanych 

laktonów w stosunku do obu szczepów. Najbardziej aktywnymi wobec E. coli były 3 Ó- 

laktony (jeden jodolak ton i dwa chlorolaktony) z podstawnikiem 4-fluorofenylowym, a wobec 

S'. aureus również dwa ó-laktony: chlorolakton z podstawnikiem fenylowym 

i bromolakton z podstawnikiem 4-fluorofenylowym. y-Laktony były znacznie mniej aktywne 

niż Ó-laktony. Analiza wpływu izomerii przestrzennej {cis/trans) na aktywność 

przeciwbakteryjną wskazała, że izomery cis,trans są bardziej aktywne niż trans,trans.

Znacznie bardziej atrakcyjnych wyników dostarczyły badania aktywności 

cytotoksycznej w stosunku do komórek ludzkiego gruczolakoraka żołądka (AGS). Prawie 

wszystkie laktony z jedną grupą metylową w' pierścieniu laktonowym przy C-4 wykazały 

wysoką cytotoksyczność wobec komórek tej linii, a niektóre z nich nawet wyższą niż lek 

stosowany w leczeniu tego nowotworu - doksorubicyna. Spośród laktonów z ugrupowaniem 

gem-dimetylowym przy C-4 pierścienia laktonowego dwa y-jodo-Ó-laktony z podstawnikami: 

fenylowym i a-naftyłowym również wy kazały wyższą aktywność niż doksorubicyna. Niestety 

badania wykazały ze powyższe laktony są również bardziej cytotoksyczne od doksorubicyny 

w stosunku do komórek zdrowych (mysie fibroblasty L-929). Zmniejsza to znacznie 

możliwości zastosowania ich jako chemioterapeutyków. Tylko /raw-y-jodo-ó-lakton 

z podstawnikiem fenylowym i dwoma grupami metylowymi przy C-4 w pierścieniu 

laktonowym jest bardziej cytotoksyczny niż doksorubicyna w stosunku do komórek 

nowotworowych i znacznie mniej cytotoksyczny od doksorubicyny na komórki zdrowe.
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Analiza wyników uzyskanych w testach cytotoksyczności w stosunku do komórek 

nowotworowych w zależności od czynników strukturalnych cząsteczek wykazała, że dwie 

grupy metylowe przy C-4 pierścienia laktonowego zwiększają aktywność oraz, że jodolaktony 

są bardziej aktywne niż chloro- i bromolaktony.

Badania zsyntezowanych laktonów na aktywność deterentów pokarmowych owadów 

wykonano w stosunku do mszycy brzoskwiniowe - ziemniaczanej. Testy wy kazały, że badane 

laktony są słabymi i średnio aktywnymi antyfidantami. Jedynie trans,trans y-chloro-S-lakton 

z podstawnikiem 4-fluorofenylowym i cwjraws-y-bromo-S-lakton z podstawnikiem 

fenylowym były znacząco aktywne.

Oceniając wyniki badań biologicznych otrzymanych w pracy doktorskiej laktonów 

trzeba Doktorantkę i Promotorkę pochwalić za to, że takie badania przeprowadziły. Nie ma 

bowiem nic gorszego niż syntezowanie związków o „potencjalnych” właściwościach 

biologicznych i niewykonanie testów sprawdzających tą akty wność. Związki takie najczęściej 

pozostają na wieki „potencjalnie aktywne". W przypadku tego doktoratu pójdzie w świat 

informacja, ze większość z otrzymanych laktonów' jest toksyczna w stosunku komórek 

gruczolakoraka żołądka.

W części doświadczalnej dysertacji mgr A. Kamizela podaje procedury syntezy 

określonych grup związków, metody analizy czystości produktów i badań spektroskopowych 

oraz metody prowadzenia testów' biologicznych. Bardzo mi się podobało przedstawienie 

stałych fizycznych i danych spektroskopowych otrzymanych w syntezach związków. 

Niepotrzebnie tylko podane są wszystkie pasma absorpcji z widm IR. Wystarczy podać tylko 

te, które są charakterystyczne dla ważnych wiązań i grup obecnych w cząsteczce związku.

Oceniając stronę edytorską pracy stwierdzam, że napisana jest dobrym polskim 

językiem z niewielką liczbą błędów i niefortunnych sformułowań. Kilka niedoróbek wymienię. 

Laktony 14a i 16a na Schemacie 15 ( str. 106 ) mają taką samą strukturę, a wzór na Rys. 59 

(str. 51) nie oddaje struktury laktonu z układem 1,3 - benzodioksolowym. Definicję 

seskwiterpenów uznaj ę za zbyt dowolną. Niefortunnym jest także używanie polsko angielskiej 

nazwy "N-chlorosukcynimid" dla N- chloroimidu kwasu bursztynowego. Ponadto wolę dane 

„spektroskopowe" od „spektralnych’, „odsłanianie" od „odekranowania”. Dwa sformułowania: 

„Proton 11-5.........generuje sygnał w postaci trypletu" i, że „reakcje bromolaktonizacji kwasów

7a-c były źródłem tylko jednego produktu” są dla mnie zbyt literackie. Na zakończenie oceny 

recenzowanej pracy doktorskiej pod względem edytorskim chciałbym wyróżnić bardzo piękną 

szatę graficzną nie tylko okładki, ale również wnętrza pracy.
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Podsumowując moją ocenę pracy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli stwierdzam, że 

wyniki uzyskane w trakcie realizacji celów tej pracy mają dużą wartość poznawczą, i to tak 

w obszarze syntezy chemicznej, jak i badań aktywności biologicznej. O dużej wartości 

naukowej tych wyników świadczy fakt, że zostały już opublikowane w dwóch oryginalnych 

pracach zamieszczonych w renomowanych czasopismach z listy JCR: Chemistry Open (IF, 

2.205) i Molecules (IF, 3.060). Moja ocena opracowania wyników w dysertacji doktorskiej jest 

wyróżniająca. W świetle tego stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji praca spełnia 

wymogi stawiane przez Ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym i proponuję Radzie 

Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dopuszczenie jej 

Autorki do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Ponadto, ze względu na wartość naukową uzyskanych wyników, interdyscyplinarność 

przeprowadzonych badań i opracowanie edytorskie dysertacji proponuję przyznać Autorce 

stosowną nagrodę.
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