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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Angeliki Kamizeli

„Synteza oraz aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowyni”

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska autorstwa Pani mgr Angeliki Kamizeli 
poświęcona jest syntezie serii laktonów z ugrupowaniem arylowym, ocenie ich właściwości 
cytotoksycznych, antynowotworowych, bakteriostatycznych i deterenetnych. Podjęto również 

próbę znalezienia korelacji pomiędzy strukturą otrzymanych produktów końcowych a 

wykazywaną przez nie aktywnością biologiczną.
Badania tego typu prowadzone są od wielu lat na Wydziale Nauk Ścisłych i 

Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem Pani Prof. 
Barbary Gawdzik i dobrze wpisują się w nowatorski nurt badań interdyscyplinarnych, 

obejmujących poszukiwania na szeroką skalę nowych biologicznie aktywnych połączeń 
mających potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym czy jako selektywne 

insektycydy.
Pani mgr Angelika Kamizela postawiła sobie za cel opracowanie nowej, efektywnej 

metody syntezy chlorowcolaktonów zawierających w swej strukturze ugrupowanie arylowe, 
wykazujących między sobą niewielkie różnice strukturalne. Podjęła również próbę badań 
weryfikujących właściwości cytotoksyczne, antynowotworowe, bakteriostatyczne i 
deterenetne zsyntezowanych laktonów. Badania cytotoksyczne zaplanowała przeprowadzić na 
linii komórek nowotworowych raka żołądka AGS oraz zdrowych komórkach eukariotycznych 
należących do linii L929. W badaniach mikrobiologicznych jako organizmy referencyjne 

postanowiła zastosować gatunek zaliczany do bakterii Gram-ujemnych: Escherichia coli oraz 
gatunek zaklasyfikowany do bakterii Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus. Testy 
aktywności deterentnej zsyntezowanych laktonów zaplanowała wykonać na polifagicznym i 
kosmopolitycznym gatunku owada - mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej Myzus persicae.

Substratami w zaplanowanych przekształceniach chemicznych były aldehydy trans- 
krotonowy i 3-metylokrotonowy, które w wyniku cztero- lub pięcioetapowych syntez 
prowadziły do oczekiwanych połączeń laktonowych, głównie mieszanin cis-, trans- 6- 
laktonów, jak i w niektórych przypadkach cis- /ram-y-laktonów.



Licząca dwieście dwanaście osiem stron dysertacja podzielona jest na trzy główne 
części: przegląd literaturowy, omówienie wyników badań własnych oraz część 
eksperymentalną.

W części teoretycznej autorka po wprowadzeniu i celu pracy opisała metody syntezy 
laktonów ze szczególnym uwzględnieniem receptur otrzymywania chloro-, bromo-, jodo-, i 
hydroksy- y- i 5-laktonów zarówno metodami chemicznymi jak i przy zastosowaniu 
biokatalizatorów.

Kolejny rozdział poświęcony jest aktywności biologicznej laktonów. Zostały tutaj 
opisane następujące właściwości: cytotoksyczna i przeciwnowotworowa, przeciwbakteryjna, 
deterentna. Część pierwszą zamykają doniesienia literaturowe dotyczące innych wybranych 
właściwości biologicznych takich jak: przeciwgrzybicze, wpływają na metabolizm glukozy, 
przeciwzapalne, przeciwmalaryczne, przeciwwirusowe czy przeciwpasożytnicze. Ich wspólną 
cechą jest to, że są pochodzenia naturalnego (roślinnego). Podsumowując tę część pracy, 
popartą liczbą 187 cytowań (wszystkich cytowań w rozprawie jest 247) uważam, że 
charakteryzuje się ona trafnym i zwięzłym doborem przykładów z najnowszej literatury i 
doskonale z pełnym uzasadnieniem wprowadza czytelnika w tematykę realizowanych przez 
Doktorantkę badań.

Na kolejnych 102 stronach w rozdziale 4. „Omówienie wyników badań” Pani mgr 
Angelika Kamizela przedstawiła swoje własne dokonania w realizacji postawionego celu, l en 
fragment dysertacji podzielił na dwie części. Pierwsza dotyczy syntezy, najpierw produktów 
pośrednich jakimi były aryloalkohole allilowe 2a-c i 3a-c otrzymane w wyniku rekcji 
Grignarda bromku magnezoarylowego z odpowiednim aldehydem, y,8-nienasycone estry 
etylowe 4a-c i 5a-c uzyskane w przegrupowaniu [3,3]-sigmatropowym Johnsona-Claisen'a a 
następnie po zasadowej hydrolizie tych estrów Doktorantka otrzymała ich odpowiednie kwasy 
karboksylowe 6a-c i 7a-c. W kolejnych podrozdziałach szczegółowo zostały opisane 
procedury otrzymywania produktów końcowych chloro-, bromo-, jodo-, i hydroksy- y- i 8- 
laktonów w reakcjach chloro-, bromo-, jodolaktonizacji y,8-nienasyconych kwasów 
karboksylowych.

Chlorolaktonizacje kwasów karboksylowych 6a-c, prowadziły do mieszanin 
/r<z/?s,/raw.s-y-chloro-8-laktonów 8a-c oraz czs,/ram-y-chloro-S-laktonów lOa-c z 
wydajnościami od 51 do 82%. Dominującymi produktami były izomery /ramjram-y-chloro- 
8-laktonów 8a-c, które stanowiły od 81 do 84% składu mieszanin poreakcyjnych. Analogiczne 
reakcje z zastosowaniem kwasów karboksylowych 7a-c były źródłem jednego rodzaju 
produktów: /razz.y-y-chloro-r)-laktonów 9a-c, otrzymywanych z wydajnościami 65-85%.

Produktami reakcji bromolaktonizacji kwasów 6a-c były trans,/ra/?.v-y-bromo-8- - 
laktony 11 a-c oraz. cźw/raw-y-bromo-S-laktony 13a-c, które Autorka otrzymała z 
wydajnościami od 72 do 78%. Izomery /raws,/raws-y-bromo-8-laktonów lla-c stanowiły od 
76 do 82% składu produktów. Bromolaktonizacje kwasów 7a-c prowadziły do /rtJHS-y-bromo- 
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ó'-laktonów (a nie jak Autorka podąje chloro-d'-laktonów) 12a-c, z wydajnościami od 59 do 
85%.

Jodolaktonizacje y,5-nienasyconych kwasów karboksylowych 6a i 6b z NaHCCh i 
h/KI, przebiegły z wydajnościami 75% i 69%, a w mieszaninach poreakcyjnych obecne były 
nie tylko y-jodo-5-lakton 14a (42%) i 14b (37%), 16a (33%) i 16b (30%) i 5-jodo-y-laktony 
17a (7%) i 17b (8%), ale również 5-hydroksy-y-laktony 18a (4%) i 18b (7%) oraz 19a (14%) 
i 19b (18%). W reakcji jodolaktonizacji kwasu 6c Doktorantka otrzymała 
diastereoizomeryczne y-laktony: /ram-ó-hydroksy-y-lakton 18c (10%) i c/.s-Ó-hydroksy-y- 

lakton 19c (90%). Reakcje kwasów 7a-c z NaHCCh i h/KI przebiegły wyłącznie według 
mechanizmu endo-cyklizacji z wydajnościami od 65 do 85%, a ich jedynymi produktami były 

/ram-y-jodo-S-laktony 15a-c.
Doktorantka zsyntezowała, 32 nowe, nieopisane dotychczas w literaturze chlorowco- i 

hydroksylaktony. Budowę ich potwierdziła analizą widm ’H NMR, l3C NMR, FT-IR i HR- 

MS. a dla laktonów otrzymanych w postaci krystalicznej została wykonana rentgenowska 

analiza strukturalna.
Halogeno- i hydroksylaktony 8a-c, 9a-c, lOa-c, lla-c, 12a-c, 13a-c, 14a-b, 15a-c, 

16a-b, 18c i 19c zostały przebadane pod kątem aktywności antymikrobiologicznej wobec 
szczepów bakterii Escherichia coli ATCC 8739 i Staphylococcus aureus ATCC 65389. 
Najskuteczniejszym antyseptykiem w stosunku do S', aureus był lakton 8c obniżający liczbę 
jednostek koloniotwórczych (CFU) w porównaniu do próby kontrolnej o 87%.

Dla tych samych laktonów zostały przeprowadzone również badania aktywności 
cytotoksycznej wobec eukariotycznych komórek mysich fibroblastów (linia L929) oraz 
komórek nowotworowych raka żołądka (linia AGS). Laktony 8a-c, lOa-c, lla-c, 13a-c, 14a-c 
i 16a-c wykazały dużą cytotoksyczność względem obu linii.

Badania aktywności deterentnej zsyntezowanych laktonów wobec mszycy 
brzoskwiniowo-ziemniaczanej pokazały, że wśród otrzymanych połączeń były laktony o 
właściwościach deterentnych 8b i 13a, ale również takie, które zachęcały owady do żerowania 

9b.
Wpływ cech strukturalnych laktonów na ich aktywność biologiczną Autorka określiła, 

rozpatrując właściwości anty bakteryjne, cytostatyczne i deterentne tych połączeń. Zmiany 
strukturalne w obrębie pierścienia laktonowego to: typ podstawników (chlorowcowego i 
arylowego), rodzaj izomerii oraz sposób podstawienia atomu węgla C-4. Cechą, która 
najsilniej wpływała na aktywność cytotoksyczną badanych połączeń względem komórek linii 
L929 i AGS, była ilość grup metylowych, podstawiona przy atomie węgla C-4. Produkty 

laktonizacji kwasów 6a-c działały silniej cytotoksycznie zarówno wobec komórek 
nowotworowych, jak i zdrowych komórek eukariotycznych, w porównaniu do laktonów 

uzyskanych w wyniku halogenolaktonizacji kwasów 7a-c. Pochodne laktonowe z dwoma 
grupami metylowymi przy atomie węgla C-4 charakteryzowały się wysoką wartością IC50 
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względem linii L929 i bardzo zróżnicowaną względem linii AGS. Cechą strukturalną, która w 
najmniejszym stopniu różnicowała aktywność biologiczną badanych połączeń, była izomeria 
cis,trans- występująca w pierścieniu laktonowym.

Jestem zachwycony opisem i sposobem podejścia do realizacji swojego 
przedsięwzięcia, ponieważ Autorka pokazała w nim badania charakteryzujące się głęboko 
przemyślaną strategią postępowania, eliminującą wszystkie elementy procedur wpływające na 
negatywne wyniki założonego celu. W tym miejscu pragnę podkreślić, że Doktorantka 
wykazała się dużą wiedzą z zakresu prowadzenia niezbyt łatwych reakcji chemicznych, ale 
również umiejętnościami pozwalającymi wykonać jego zaplanowane reakcje w sposób, który 
pozwala na jednoznaczną interpretację uzyskanych wyników. Należy wyróżnić tutaj ogrom 
pracy syntetycznej a w szczególności żmudną procedurę izolowania czystych produktów z 
mieszanin poreakcyjnych.

Jestem również pod dużym wrażeniem interpretacji wyników spektroskopowych; 'H 
NMR, 13C NMR, FT-IR oraz HR-MS i opisu ich, pozwalających na precyzyjne 
identyfikowanie poszczególnych produktów otrzymywanych we wcześniej zaplanowanych 
sekwensach reakcji prowadzących do założonego celu, które w sposób jednoznaczny 
potwierdzają struktury otrzymanych połączeń. Autorka otrzymała 32 nowe dotąd nie opisane 
w literaturze związki. Dla laktonów otrzymanych w postaci krystalicznej została wykonana 
rentgenowska analiza strukturalna. Ten fragment dysertacji zamyka rozdział pt. „Wnioski".

W części trzeciej zatytułowanej „Część eksperymentalna” na 38 stronach Doktorantka 
szczegółowo opisuje odczynniki chemiczne i aparaturę stosowaną do rekcji i pomiarów 
fizykochemicznych, charakteryzuje mikroorganizmy i ich pochodzenie, linie komórkowe, na 
których przeprowadzono testy. Kolejne fragmenty to procedury syntezy półproduktów i 
związków końcowych. Dla nowo otrzymanych połączeń ich strukturę potwierdza danymi 
fizyko-chemicznymi oraz analizą spektroskopową widm *H NMR, l3C NMR, IR i HR-ESI- 
MS

Analiza 'H i ,3C przeprowadzona została w sposób nie budzący wątpliwości przy 
udowadnianiu poszczególnych struktur otrzymanych związków. Bardzo pomocnym przy 
czytaniu i ocenie pracy byłby załącznik wzorów i symboli związków opisywanych w 
rozprawie. Nie zmuszałoby to czytającego do ciągłego kartkowania dysertacji. Rozprawę 
doktorską zamyka podsumowanie, spis stosowanych w tekście skrótów, cytowana literatura, 
spis rysunków, schematów, tabel, wykresów, streszczenie i abstract orz dorobek naukowy 
Autorki.

Przedstawiona mi do oceny praca doktorska została zredagowana w sposób czytelny, 
w formie opracowania o klarownej szacie edytorskiej. Trudno było doszukać się w niej 
jakichkolwiek błędów redakcyjnych, nieścisłości i niezgodności.

Czytając rozprawę cały czas się zastanawiałem co spowodowało, że Doktorantka od 
rozdziału „Badania własne” zaczęła związki numerować od początku. Jako przyczynę podaje 
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zbyt rozbudowaną część doświadczalną. Jak się jednak policzy ile liczb wykorzystała w tej 
drugiej części to najwyższym numerem wykorzystanym jest 19. Czy koniecznym była zmiana 

numeracji. Proszę o wyjaśnienie.
Obiektywną miarą naukową wartości dysertacji przedstawionej przez Panią mgr 

Angelikę Kamizelę jest to, że zawarte w niej wyniki zostały częściowo opublikowane w 
dwóch czasopismach z listy filadelfijskiej (łączny IF=5.265) Poza tym Doktorantka jest 
współautorką trzech artykułów w czasopismach indeksowanych przez JCR (IF=8.956), co 
daje łączny IF=14.221. Opublikowała również jeden artykuł przeglądowy w czasopiśmie 
polskim oraz sześć rozdziałów w monografiach naukowych. Jest również współautorką 

jednego udzielonego patentu. To pokaźny dorobek naukowy jak na młodego naukowca.
Podsumowując mogę stwierdzić, że Autorka recenzowanej przez mnie dysertacji jest 

wszechstronnie wykształconym absolwentem studiów doktoranckich, zdolnym do 
rozwiązywania trudnych zadań syntetycznych przy wykorzystaniu dostępnych technik 
spektralno-analitycznych jak i badań aktywności biologicznych. Jestem w pełni przekonany, 

że recenzowana praca doktorska spełnia wszelkie wymagania stawiane tego typu rozprawom 
przez Ustawę o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w 
Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 roku. Pozwala mi to wystąpić z pełnym przekonaniem z 
wnioskiem do wysokiej Rady Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Pani mgr Angeliki Kamizeli do dalszych etapów 
przewodu doktorskiego. Jednocześnie wnoszę o wyróżnienie tej rozprawy stosowną nagrodą.
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