
RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr farm. Michala Kryjewskiego

p.t.:

Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugat6w

i ftalocyjanin z adamantanem

Jednym z zasadniczych cel6w nauk farmaceutycznych

nowyr;h Srodk6w leczniczych. Zamierzenie to mozna rcalizowal

z kt6rych jeden to racjonalna modyfikacja juz istniej4cych lek6w.

mohe byd polqczenie modyfikacji strukturalnych z innowacyjrt

teraperutycznymi. A za tak4 metodg mozna uzna6 terapig

ronviia sig burzliwie i podejmowane jest aoraz wigcej pr6b kli

wykorrzystaniem. Obszarami, w kt6rych odkrycia nowych chemi

sQ wahne zar6wno z powod6w medycznych jak i spolecznyc

nowotworowe, bakteryjne, wirusowe i grzybicze.

A zatem trudno jest przecenid wagg badari nad otrzymyw

poten,cj alnych chemioterapeutyk6w, analizE ich wlaSciwo5ci fizykoc

biologicznych. Otrzymane preparaty moglyby by6 nastqpnie wykorzy

fotod;ynamicznej. Bior4c povtylsze pod uwagq wyb6r tematu ocenianej

za b;ardzo trafnv. Temat ten zrealizowano w Katedtze i Zak

Nieorganicznej i Analitycznej we wsp6lpracy z Katedrq i Za

ChemLicznej Srodk6w Leczniczych Uniwersytetu Medycznego

Marciinkowskiego w Poznaniu. ZaloAony program badarl byl

mgr 1farm. Michala Kryjewskiego w latach 2010-2014. Celem

byty badania nad syntezq nowych pochodnych porftazyn

skoniugowanych z adamantanem, potwierdzenie struktur ottz

metodami spektralnymi oruz analiz4 wlaSciwo5ci fotochemicznych i

otr zy tnanych prep arat6w.

Prezentuj4ca wyniki tych prac rozprawa liczy 138 stron i ma

tj sldada sig z wstgpu, celu pracy, czgsci teoretycznej, om6lv
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i ich dyskusjg, wniosk6w, czgsci doSwiadczalnej, streszczenia,

suplementu.

W trzystronicowym wstgpie Doktorant mgr farm. Michal Kry

zwarlego wprowadzenia w tematykq tozprary, aw szczeg6lnoSci

modyfikacji syntetycznych makrocykli porfirynowych i ftal

i wykorzystanie tych zwi4zk6w kompleksowych w terapii fotod

dodatkowo otrzymywanie koniugat6w adamantanu.

Nastgpnie mgr Kryjewski zwiE1le przedstawil cel

na badaniach nad stworzeniem nowych fotouczulaczy. Kluczowe w

podejsciu byto dolqczenie do znanych i stosowanych iuz j

ftalocyjanin i porfiryn jednej lub kilku grup adamantylowych'

program badati zostalprzedstawiony w 7 punktach'

W czgsci literaturowej przedstawiony zostaN aktualny stan wi

koniugat6w porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem, kliniczne

zawieraj4cych w cz1steczce ugrupowanie adamantylowe

inkluzyj nych i koniugat6w cyklodeks tryn z porfi rynoidami wykazuj 4c

biomimety czne, a takhe badanych jako fotosensybilizatory dla

fotodynam lcznei. Dwa pierwsze tematy dobrze koresponduj q ze zreali

Doktoranta badaniami. ostatni jednak temat nie znajduje

w realizowanych ptzQz Doktoranta badaniach i dlatego, moim zdarti

z niego zrezygnowal, ajednoczeSnie bardziej rozbudowai temat p

czEs6literaturow a bazuie na pozycjach ksi4Zkowych, artykulach

doniesieniach oryginalnych w czgsci publikowanych w wysoce

czasopismach. Wyb6r literaturowy uwazam za prawidlowy i k

znaczna czgsf cytowanych doniesieri pochodzi z ostatnich kilku

o aktualnoSci podjgtej tematYki.

Badania wlasne Doktoranta oraz dyskusja uzyskanych

przedstawiona w czterechrozdzialach. Rozdzialy l'3 dotyczq badaii

ftalocyjanowymi z adamantanem, a rozdzial 4 opisuje koniu

w trakcie badari nad syntezq zatoaonych zwiqzk6w Doktorant
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wieloskladnikowymi mieszaninami. Dlatego teL iloS6

otrzymanych w stanie czystym byla niewielka (ttzy) i

z niewielkimi wydajnoSciami. Wyb6r metod syntetycznych

Czysto5d otrzymanych preparat6w okreslono ptzede

chromatograftcznymr, a ich strukturE potwierdzono z lYy

magnetycznego rezonansu j4drowego, spektrometrii masowei otaz

Analiza uzyskanych wynik6w pokazuje biegloSd doktoranta w

nowoczesnymi narzgdziami ustalania struktury zloaonych zw

z pewnoSci4 sQ otrzymane koniugaty. Wybrane preparaty zosta\y

badaniom fotochemicznym, spektroelektrochemicznym oraz

Przeprowadzone doSwiadczenia zostaly zrealizowane pod wzgl

bez zarzuttt. Badaniom biologicznym in vitro podano jedynie'

i uzyskano wstgpne niezbyt obiecuj4ce efekty. om6wienie

dobrze koresponduj e z czgilci4 eksperymentaln4. uzyskane wyniki

wyci4gnigcia przez pana mgr Kryjewskiego wniosk6w, kt6re

12 punkt6w. Wnioski te calkowicie wypetniaj4 za\oaenia zawarte

wyniki uzyskane przez Doktoranta dokumentuja jego zdolnosci bada

nauk farmaceutYcznYch.

Na podkreslenie zasfuguje r6wniez fakt, ze badania Dok

interdyscyplinarny, co z pewnoSci4 jest cech4 charakterystycznq

farmaceutycznych. R6wnie2 jego aktualny dorobek naukowy tj. j

praca i pig6 doniesieri konferencyjnych jestbardzo dobry'

Prezentacja wynik6w nie budzi moich zasttzeaeh. a moja o96

r ozpr aw j e st p ozytywna. P onizej zaznaczam ki lka zauw aaonych prz:e

1. Zdanie na stronie l: ,,W tym aspekcie, obok

receptorowym, biotechnologic znym, szczeg6lnie cenne

posiadajqce zupelnie odmienny punkt uchwytu, bo dzi

o mechanizm fizyko-chemiczny." jest dla mnie nie zrozu

co Autor mial na mySli pisz4c o odmiennym punkcie uch

2. Slowo na stronie 3: ,,bqd4ce" powinno mie6 formq bgd4ca'
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Zdanie na stronie 14 ,,Hydroksylacja ksenobiotyk6w

nie zaleZy od obecnoSci rv utlenianych czqsteczkach grup

zaIely od struktury ksenobiotYku.

PoniZej przedstawiam moje uwagi o charakterze dyskusyjn:i

recenzowanej rozprawy.

l. Autor w zbyt malym stropniu przy dyskusji swoich wyrri

do danych literaturowlc;h np. Brak jest pr6by wyt

otrzymany koniugat 4 posiadal duhq sklonnoSd do ul

podczas gdy podobne :zwi4zki opisane w literaturze (.

wlaSciwoSci nie wYkazPrratY.

2. W pracy brakuje mi dyskusji nt. wptywu iloSci grup

3 . CYP45O.

pod adresem

odnosi sig

ia dlaczego

ra agregacJl

39) takich

lowych oraz

cyjnych, jest

mozliwa w obecnoSci wiEzafi podw6jnych, a ponadt'o nie prowadzi

do utleniania grup hydrol,sylowych, juz obecnych w h." nie jest

do korica prawdziwa, gdyl chemo i regioselektywnoS6 CYI' z pewnoscl4

sposobu ich przylqczani.a ma wlasciwosci fotodynamic

koniugat6w.

otrzvmanvch

3. W ostatnim zdaniu stresz:czenia Autor stwierdza: ,,W podsu

stwierdzid, Ze wlaficiwoc,i fi zykochem iczne oraz fotochemi

iu naleZy

wszvstkich

zsy ntety zowanych rw iE:zk6w makrocykliczny ch, p ozw a'ldlq t ozp atryw ae

je jako potencjalne fotosiensybilizatory w terapii fotodyrur$icznei." Bior4c

pod uwagg malo zachq:cajqce wyniki badafr biologicznylch pojawia sig

W posumowaniu stwierdzann, 2e recenzowafla rozprawa wnosi powazny wklad

w rozw6j badah nad poszukiwaniem nowych fotoutleniaczy d+ cel6w terapii

fotodynamicznej co stanowi orygirralny i tw6rczy dorobek naukoqf ]w 
zakresie nauk

farmaceutycznych. Biorqc powyZsize pod uwagg wnoszg o dopusz:cfenie mgr farm'

Michala Kryjewskiego do dalszychL etap6w przewodu doktorskiego.

Bydgoszcz. dnia 24.04.2014 t.


