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1. Imię i nazwisko
Nazar Trotsko

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy,
miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.
2005 doktor nauk farmaceutycznych
Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie
im. Feliksa Skubiszewskiego.
Tytuł rozprawy: „Synteza i niektóre właściwości farmakologiczne
pochodnych 3-podstawionych 2,4-dioksotiazolidyny”.
Promotor: prof. dr hab. Maria Dobosz
2001 magister farmacji
Katedra Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej,
Wydział

Farmaceutyczny,

Lwowski

Narodowy

Uniwersytet

Medyczny im. Daniela Halickiego
Tytuł pracy dyplomowej: „Opracowanie skutecznych metod syntezy
pochodnych

3-karboksyalkilotiazolidynodionów-2,4

jako

obiecujących syntonów dla tworzenia baz związków biologicznie
czynnych”.
Promotor: dr Roman Lesyk
3. Informacje

o

dotychczasowym

zatrudnieniu

w

jednostkach

naukowych/artystycznych
10.2013 – obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział
Farmaceutyczny,

Katedra

i

Zakład

Chemii

Organicznej, stanowisko adiunkt.
10.2005-09.2013 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział
Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Organicznej,
stanowisko asystent.
4. 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)
a) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego
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„Poszukiwanie

substancji

biologicznie

czynnych

w

grupie

pochodnych tiazolidyn-4-onu”
b) Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:
autor/autorzy,

rok

wydania,

tytuł/tytuły

publikacji,

nazwa

wydawnictwa
Jako podstawę habilitacji wybrałem cykl 7 pełnotekstowych artykułów
naukowych (P1-P7), opublikowanych w latach 2018-2020 (Załącznik
4). Wkład pozostałych Autorów został określony w stosownych
oświadczeniach (Załącznik 5).
Sumaryczny Impact Factor przedstawionego monotematycznego cyklu
publikacji według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z
rokiem opublikowania, wynosi 25.609, co odpowiada 515 punktom
MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
We wszystkich pracach przedłożonego cyklu jestem pierwszym
autorem oraz autorem korespondencyjnym.
P1. Nazar Trotsko*, Agata Przekora, Justyna Zalewska, Grażyna Ginalska, Agata
Paneth, Monika Wujec, 2018, Synthesis and in vitro antiproliferative and
antibacterial activity of new thiazolidine-2,4-dione derivatives, Journal of Enzyme
Inhibition and Medicinal Chemistry 33 (1), 17-24.
Impact Factor: 4.027, Punkty MNiSW: 25 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

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 redaktorem i
recenzentami (*autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 65%.
P2. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Agata Paneth, Monika Wujec, Anna
Malm, 2018, Synthesis and antibacterial activity of new (2,4-dioxothiazolidin-5yl/ylidene)acetic acid derivatives with thiazolidine-2,4-dione, rhodanine and 2thiohydantoine moieties, Saudi Pharmaceutical Journal 26 (4), 568-577.
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Impact Factor: 3.643, Punkty MNiSW: 20 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

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 redaktorem i
recenzentami (*autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 70%
P3. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Agata Paneth, Tomasz Plech, Anna
Malm, Monika Wujec, 2018, Synthesis and antibacterial activity of new
thiazolidine-2,4-dione-based chlorophenylthiosemicarbazone hybrids, Molecules
23 (5), 1023.
Impact Factor: 3.060, Punkty MNiSW: 30 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

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 redaktorem i
recenzentami (*autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 75%
P4. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Sylwia Andrzejczuk, Agata Paneth,
Monika Wujec, 2019, Influence of thiazolidine-2,4-dione derivatives with
azolidine or thiosemicarbazone moieties on Haemophilus spp.planktonic or
biofilm-forming cells, Molecules 24 (6), 1051.
Impact Factor: 3.060, Punkty MNiSW: 100 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
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zakresu badań, wykonaniu doświadczeń, 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

redaktorem

i

recenzentami

(*autor

korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 60%
P5. Nazar Trotsko*, Adrian Bekier, Agata Paneth, Monika Wujec, Katarzyna
Dzitko*, 2019, Synthesis and in vitro anti-Toxoplasma gondii activity of novel
thiazolidin-4-one derivatives, Molecules, 24 (17), 3029.
Impact Factor: 3.060, Punkty MNiSW: 100 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

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 redaktorem i
recenzentami (*jestem autorem korespondencyjnym wspólnie z prof.
Katarzyną Dzitko).
Mój udział procentowy szacuję na 70%

P6. Nazar Trotsko*, Joanna Golus, Paulina Kazimierczak, Agata Paneth, Agata
Przekora, Grażyna Ginalska, Monika Wujec, 2020, Synthesis and
antimycobacterial activity of thiazolidine-2,4-dione based derivatives with
halogenbenzohydrazones and pyridinecarbohydrazones substituents, European
Journal of Medicinal Chemistry 189, 112045
Impact Factor: 4.833, Punkty MNiSW: 140 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

struktury

chemicznej

otrzymanych związków w oparciu o metody spektroskopowe),
opracowaniu

wyników

w

formie

graficznej

i

tabelarycznej,
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interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowaniu,
napisaniu i zredagowaniu w języku angielskim manuskryptu oraz
końcowej wersji publikacji do druku, korespondencji z redaktorem i
recenzentami (*autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 70%

P7. Nazar Trotsko*, Joanna Golus, Paulina Kazimierczak, Agata Paneth, Agata
Przekora, Grażyna Ginalska, Monika Wujec, 2020, Design, synthesis and
antimycobacterial activity of thiazolidine-2,4-dione-based thiosemicarbazone
derivatives, Bioorganic Chemistry 97, 103676.
Impact Factor: 3.926, Punkty MNiSW: 100 pkt
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeglądzie i zebraniu
literatury naukowej, opracowaniu koncepcji pracy i określeniu
zakresu badań, wykonaniu doświadczeń (przeprowadzeniu syntezy
chemicznej,

potwierdzeniu

i

ustaleniu

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 redaktorem i
recenzentami (*autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy szacuję na 70%
Badania naukowe przedstawione w wymienionych publikacjach prowadziłem
w ramach działalności statutowej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS15).

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
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Wprowadzenie
Nowotwory złośliwe stanowią jeden z najbardziej poważnych problemów
zdrowotnych na świecie. Jak donosi WHO,1 stanowią drugą przyczynę zgonów,
zaraz po schorzeniach sercowo-naczyniowych. Pomimo ogromnych wysiłków
mających

na

celu

wdrożenie

nowych

strategii

leczenia

środkami

chemioterapeutycznymi, wyniki leczenia w większości przypadków są
niezadowalające.2 Efekty toksyczne w komórkach prawidłowych tkanek
wywoływane przez leki są jedną z przeszkód w skuteczności leczenia. Drugą
przyczyną tego zjawiska jest lekooporność komórek nowotworowych.
Wyróżniamy dwa typy lekooporności komórek nowotworowych; wrodzoną i
nabytą. Oporność wrodzona zachodzi wówczas, gdy komórki nowotworowe
wykazują oporność na stosowane leki przed rozpoczęciem leczenia, natomiast
nabyta jest wynikiem leczenia chemioterapeutykami.3 Stąd też istnieje pilna
potrzeba opracowania nowych klas substancji o selektywnym działaniu wobec
komórek nowotworowych. Poszukiwaniu skutecznych chemioterapeutyków o
działaniu przeciwnowotworowym dedykowano publikację P1.
Drugie poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny stanowi rozwój
lekooporności szczepów patogennych mikroorganizmów. Analiza nowych
leków dopuszczonych do obrotu w latach 2015-2019 przez EMA (ang. European
Medicines Agency) dowodzi, że środki przeciwdrobnoustrojowe zajmują drugą
pozycję (~13% spośród wszystkich nowych leków dopuszczonych do obrotu),
ustępując jedynie lekom onkologicznym (~20%). Od kilkudziesięciu lat oporność
na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi rosnące zagrożenie dla skutecznego
leczenia infekcji spowodowanych przez bakterie, pasożyty, wirusy i grzyby.
Lekooporność drobnoustrojów powoduje zmniejszenie skuteczności leków
przeciwbakteryjnych,

przeciwpasożytniczych,

przeciwwirusowych

i

przeciwgrzybiczych, co sprawia, że leczenie pacjentów jest trudne, kosztowne, a
czasem nawet i bezskuteczne.4

Stewart B.W., Wild C.P. World Cancer Report 2014.
www.who.int/cancer/publications/WRC_2014/en/
2 Asati V., Mahapatra D.K., Bharti S.K. Thiazolidine-2,4-diones as multi-targeted scaffold in
medicinal chemistry: potential anticancer agents. Eur. J. Med. Chem. 2014; 87, 814-33.
3 Luqmani Y.A. Mechanisms of drug resistance in cancer chemotherapy. Med. Princ. Pract. 2005;
14 (Suppl. 1), 35-48.
4 WHO Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014
1
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Jednym

ze

sposobów

przeciwdziałania

szybko

wzrastającej

oporności

drobnoustrojów na obecnie stosowane leki jest poszukiwanie nowych środków
przeciwdrobnoustrojowych, które powinny znacząco różnić się strukturalnie
i/lub wykazywać odmienny mechanizm działania od obecnie stosowanych
chemioterapeutyków. Dlatego celowym wydaje się poszukiwanie nowych, mniej
toksycznych grup związków o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Ten temat został poruszony w publikacjach P2-P4.
Problem lekooporności dotyczy również prątków wywołujących gruźlicę,
Mycobacterium tuberculosis. Zgodnie z raportem opublikowanym przez WHO,5
gruźlica stanowi jedną z 10 najważniejszych przyczyn zgonów oraz główną
przyczynę zgonów u osób z HIV/AIDS. Szacuje się, że problem utajonego
zakażenia gruźlicą dotyczy aż 1.7 miliarda ludzi (23% populacji świata).5 Od lat
80 ubiegłego wieku, częstość występowania MDR-TB (ang. multi-drug resistant
tuberculosis) i XDR-TB (ang. extensively drug-resistant tuberculosis) wciąż
wzrasta. Leczenie gruźlicy lekoopornej wymaga leków drugiego rzutu (m.in.
streptomycyny), które są mniej skuteczne i bardziej toksyczne aniżeli leki
pierwszego rzutu (m.in. izoniazyd, ryfampicyna, etambutol). W niektórych
przypadkach opornej gruźlicy eliminacja patogenu może potrwać nawet do 2 lat,
a wiele przypadków opornej na leczenie gruźlicy kończy się śmiercią.6 Brak
odpowiedniego leczenia przeciwko opornym szczepom jest główną przyczyną
śmierci.7 Zalecane przez WHO schematy leczenia gruźlicy wrażliwej na leki8 oraz
gruźlicy lekoopornej9 wiążą się z kilkoma nieodłącznymi problemami
(długotrwałość

leczenia,

osobnicza

lekooporność,

interakcje

leków

przeciwgruźliczych z lekami dedykowanymi terapii przeciw-retrowirusowej).
W związku z powyższym nowe leki przeciwgruźlicze i nowe schematy leczenia
stanowią priorytet zdrowia publicznego.10 Zagadnieniu projektowania i syntezy

Global Tuberculosis Report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018
Augustynowicz-Kopeć E. The new face of tuberculosis. Acta Medicorum Polonorum 2018, 8, 23-36.
7 Gemma S., Savini L., Altarelli M., Tripaldi P., Chiasserini L., Coccone S.S., Kumar V., Camodeca
C., Campiani G., Novellino E., Clarizio S., Delogu G., Butini S. Development of antitubercular
compounds based on a 4-quinolylhydrazone scaffold. Further structure–activity relationship
studies. Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 6063-6072.
8 Treatment of tuberculosis guidelines, 4 th edition. Geneva: World Health Organization, 2010.
9 Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update.
Geneva: World Health Organization, 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK148644.
10 Zumla A.I., Gillespie S.H., Hoelscher M., Philips P.P.J., Cole S.T., Abubakar I., McHugh T.D.,
Schito M., Maeurer M., Nunn A.J. New antituberculosis drugs, regimens, and adjunct therapies:
needs, advances, and future prospects. Lancet Infect. Dis. 2014, 14, 327-340.
5
6
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skutecznych związków o działaniu przeciwgruźliczym dedykowano publikacje
P6 oraz P7.
Spośród wielu infekcji drobnoustrojowych, szczególne miejsce zajmuje
zakażenie wywołane pierwotniakiem Toxoplasma gondii (T. gondii). Pierwotniak
ten należy do kosmopolitycznego gatunku pasożyta, który wywołuje
toksoplazmozę u wszystkich gatunków ssaków i ptaków. Szacuje się, że nawet
⅓ populacji ludzkiej jest zarażona tym pasożytem.11 Rozwinięta reakcja
humoralna i komórkowa u osób z prawidłową odpornością szybko ogranicza
intensywną proliferację T. gondii, jednak nie eliminuje pierwotniaka całkowicie z
organizmu gospodarza. Stan ten skutkuje długotrwałą obecnością torbieli
tkankowych, zlokalizowanych głównie w ośrodkowym układzie nerwowym
(OUN), mięśniach i oczach. Z kolei długotrwała obecność T. gondii niesie ryzyko
trwałego uszkodzenia narządu wzroku i (lub) mózgu, a także jest skorelowana z
występowaniem poważnych zaburzeń nerwowych, takich jak schizofrenia,
choroba Parkinsona lub padaczka.12,13
U osób z obniżoną odpornością toksoplazmoza może objawiać się między
innymi bólami głowy i wokół klatki piersiowej, uczuciem splątania,
odkrztuszaniem krwią, problemami z oddychaniem.14 Ponadto, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia narządu wzroku lub mózgu. W skrajnych przypadkach
choroba ta jest śmiertelna. Skutki uboczne obecnie dostępnych leków obejmują
zarówno zaburzenia hematologiczne i neurologiczne, jak również zmiany skórne
i błon śluzowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenia szpiku kostnego,
teratogenność i kamicę nerkową.15,16 Istnieją przypadki oporności wielolekowej.
Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych, bezpieczniejszych leków,
skutecznie zwalczających toksoplazmozę. Problem ten został poruszony w
publikacji P5.

Tenter A.M., Heckeroth A.R., Weiss L.M. Toxoplasma gondii: From animals to humans. Int. J.
Parasitol. 2000, 30, 1217-1258.
12 Bosch-Driessen L.E., Berendschot T.T., Ongkosuwito J.V., Rothova A. Ocular toxoplasmosis:
Clinical features and prognosis of 154 patients. Ophthalmology 2002, 109, 869-878.
13 Torrey E.F., Yolken R.H. Toxoplasma gondii and schizophrenia. Emerg. Infect. Dis. 2003, 9, 13751380.
14 Ferreira M.S., Borges A.S. Some aspects of protozoan infections in immunocompromised
patients - A Review. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2002, 97, 443-457.
15 Guex-Crosier Y. Update on treatment of ocular toxoplasmosis. Int. J. Med. Sci. 2009, 6, 140-142.
16 Lipka B., Milewska-Bobula B., Filipek M. Monitoring of plasma concentration of
pyrimethamine (PYR) in infants with congenital Toxoplasma gondii infection own observations.
Parasitol. News 2011, 57, 87-92.
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Podsumowując, w przedstawionym cyklu prac podjąłem się zagadnienia
związanego z poszukiwaniem nowych substancji przeciwnowotworowych,
przeciwbakteryjnych, przeciwgruźliczych oraz przeciwtoksoplazmowych
opartych o heterocykliczny układ tiazolidyn-4-onu.
Tiazolidyn-4-on stanowi doskonałe narzędzie w chemii medycznej ze względu
na jego aplikowalność jako wielocelowego układu biologicznie czynnego. W
istocie, liczne publikacje przeglądowe dokumentują to spostrzeżenie. Pochodne
tiazolidyn-4-onu wykazują, między innymi, działanie przeciwcukrzycowe,17
przeciwnowotworowe,17
przeciwdrgawkowe,18
przeciwpasożytnicze,19
przeciwbakteryjne,17 przeciwgruźlicze,20 przeciwwirusowe,21 przeciwzapalne,17
przeciwgrzybicze,22 oraz antyoksydacyjne.23 Możliwość licznych modyfikacji
pierścienia tiazolidyn-4-onu w pozycjach 2 oraz(lub) 3 oraz(lub) 5 prowadzi do
zmiany jego właściwości biologicznych, tym samym potwierdzając potencjał
układów heterocyklicznych opartych o motyw tiazolidyn-4-onu w
projektowaniu nowych cząsteczek (Rys. 1).

(a) Jain A.K., Vaidya A., Ravichandran V., Kashaw S.K., Agrawal R.K. Recent developments
and biological activities of thiazolidinone derivatives: a review. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20, 33783395; (b) Jain V.S., Vora D.K., Ramaa C.S. Thiazolidine-2,4-diones: Progress towards multifarious
applications. Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, 1599-1620; (c) Tripathi A.C., Gupta S.J., Fatima G.N.,
Sonar P.K., Verma A., Saraf S.K. 4-Thiazolidinones: The advances continue. Eur. J. Med. Chem.
2014, 72, 52-77; (d) Kaur Manjal S., Kaur R., Bhatia R., Kumar K., Singh V., Shankar R., Kaur R.,
Rawal R.K. Synthetic and medicinal perspective of thiazolidinones: a review. Bioorg. Chem. 2017,
75, 406-423; (e) Naim M.J., Alam M.J., Ahmad S., Nawaz F., Shrivastava N., Sahu M., Alam O.
Therapeutic journey of 2,4-thiazolidinediones as a versatile scaffold: An insight into structure
activity relationship. Eur. J. Med. Chem. 2017, 129, 218-250; (f) Kaminskyy D., Kryshchyshyn A.,
Lesyk R. 5-Ene-4-thiazolidinones - An efficient tool in medicinal chemistry. Eur. J. Med. Chem.
2017, 140, 542-594.
18 Zob. 17a, c, d
19
Zob. 17a, c, e, f
20
Zob. 17a, c
21
Zob. 17a, c, d, e, f
22
Zob. 17c, d, e,
23
Zob. 17e, f
17
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Rys. 1. Aktywność biologiczna pochodnych tiazolidyn-4-onu, w zależności od sposobu
podstawienia pierścienia.

Jak dotychczas, dla pochodnych tiazolidyn-4-onu pozostaje rozpoznanych
jedynie kilka celów molekularnych. Dla przykładu, przeciwcukrzycowe
pochodne tiazolidyno-2,4-dionu (TZD) – glitazony (pioglitazone, rosiglitazone,
ciglitazone, troglitazone) działające jako środki hipoglikemiczne, aktywują
receptory

PPAR

izotypu

γ

–

receptory

aktywowane

proliferatorami

peroksysomów. Z kolei mechanizm działania Epalrestatu stosowanego przy
powikłaniach cukrzycy polega na inhibicji aktywności reduktazy aldozy (ALR2).
Spośród pozostałych celów molekularnych dla pochodnych tiazolidyn-4-onu
wyróżnić należy kinazę fosfatydyloinozytolu-3 (PI3Ks) (aktywność przeciwnowotworowa i przeciwzapalna); kinazę aktywowaną mitogenami (MEK)
(aktywność przeciwnowotworowa), białkową fosfatazę tyrozynową 1B (PTP1B)
(aktywność

przeciwcukrzycowa),

przeciwzapalna),

ligazę

MurD

cyklooksygenazę
(aktywność

(COX-2)

(aktywność

przeciwdrobnoustrojowa),

deacetylazę histonową (HDAC) i tyrozynazę (aktywność przeciwnowotworowa)
(Rys. 2).
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Rys. 2. Cele molekularne pochodnych tiazolidyn-4-onu.
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Omówienie celu naukowego osiągnięcia badawczego
Celem cyklu publikacji przedstawionych do postępowania habilitacyjnego była
ocena potencjału przeciwnowotworowego, przeciwbakteryjnego, przeciwgruźliczego oraz przeciwtoksoplazmowego nowych pochodnych tiazolidyn-4onu. Podjęte przeze mnie badania miały również na celu określenie zależności
między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną (analiza SAR, ang.
structure-activity relationship) oraz wytypowanie struktur wiodących.
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Omówienie wyników poszczególnych prac wchodzących w skład osiągnięcia
naukowego
P1. Nazar Trotsko*, Agata Przekora, Justyna Zalewska, Grażyna Ginalska, Agata
Paneth, Monika Wujec, 2018, Synthesis and in vitro antiproliferative and
antibacterial activity of new thiazolidine-2,4-dione derivatives, Journal of Enzyme
Inhibition and Medicinal Chemistry 33 (1), 17-24.
Przesłanki literaturowe wskazujące na istotną aktywność przeciwnowotworową
związków opartych o motyw tiazolidyno-2,4-dionu (TZD)24 skłoniły mnie do
syntezy ich nowych pochodnych. W badaniach opisanych w publikacji P1 jako
substraty

wykorzystałem

chlorki

kwasów

(2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/

ylideno)octowych (3,4) (Rys. P1-1), które w reakcjach z szeregiem hydroksybenzaldehydów pozwoliły na otrzymanie odpowiednich pochodnych (2,4diokso-tiazolidyn-5-ylo)octanu formylofenylu oraz (2,4-dioksotiazolidyn-5ylideno)octanu formylofenylu (5-11). Zsyntetyzowane związki 5-11 poddałem
następnie reakcjom kondensacji z pochodnymi chlorobenzhydrazydu oraz
tiosemikarbazydu, otrzymując w ten sposób serię pochodnych TZD z
ugrupowaniem chlorobenzhydrazonowym (12-21) oraz z ugrupowaniem
tiosemikarbazonowym (22-28), będących przedmiotem rozważań ujętych w
publikacji P1. Wszystkie otrzymane przeze mnie nowe pochodne tiazolidyno2,4-dionu zostały poddane badaniom w kierunku ich potencjalnej aktywności
przeciwproliferacyjnej wobec linii komórkowych raka płuc (A549), raka wątroby
(HepG2) oraz raka piersi (MCF-7). Badania te zostały przeprowadzone w ramach
współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie.

(a) Patil V., Tilekar K., Mehendale-Munj S., et al. Synthesis and primary cytotoxicity evaluation
of new 5-benzylidene-2,4-thiazolidinedione derivatives. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 4539-4544; (b)
Havrylyuk D.Ya., Lesyk R.B., Zimenkovsky B.S., Pachovsky V.Yu. Synthesis and anticancer
studying of 4-(2,4-thiazolidinedione-5-acetoxy)benzylidenehydrazones of benzazol-2-thioacetic
acids. Farmatsevtichii Zhurnal (Kiev) 2006, 2, 53-58; (c) Havrylyuk D., Zimenkovsky B., Vasylenko
O. et al. Synthesis and biological activity evaluation of 5-pyrazoline substituted 4-thiazolidinones.
Eur. J. Med. Chem. 2013, 66, 228-237; (d) Alegaon S.G., Alagawadi K.R. New thiazolidinedione-5acetic acid amide derivatives: synthesis, characterization and investigation of antimicrobial and
cytotoxic properties. Med. Chem. Res. 2012, 21, 816-824.
24
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12: 3-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
13: 3-(2,4-diCl-C6H3CONHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
14: 4-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
15: 4-(2,4-diCl-C6H3CONHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
16: 4-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=OCH3, Z - pojedyncze wiązanie;
17: 4-(2,4-diCl-C6H3CONHN=CH), R=OCH3, Z - pojedyncze wiązanie;
18: 2-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=H, Z - podwójne wiązanie;
19: 3-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=H, Z - podwójne wiązanie;
20: 4-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=H, Z - podwójne wiązanie;
21: 4-(3-Cl-C6H4CONHN=CH), R=OCH3, Z - podwójne wiązanie;
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22: 3-(C6H5NHCSNHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
23: 3-(4-CH3-C6H4NHCSNHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
24: 4-(H2NCSNHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
25: 4-(C6H5NHCSNHN=CH), R=H, Z - pojedyncze wiązanie;
26: 4-(C6H5NHCSNHN=CH), R=OCH3, Z - pojedyncze wiązanie;
27: 4-(C6H5NHCSNHN=CH), R=H, Z - podwójne wiązanie;
28: 4-(C6H5NHCSNHN=CH), R=OCH3, Z - podwójne wiązanie;

Rys. P1-1. Schemat syntezy pochodnych TZD z ugrupowaniem chlorobenzohydrazonowym (1221) oraz tiosemikarbazonowym (22-28), będących przedmiotem rozważań ujętych w publikacji
P1.

Spośród dziesięciu związków serii 12-21, cztery pochodne (16,18,20,21)
cechowała aktywność antyproliferacyjna (Rys. P1-2). Spośród nich, najniższą
aktywność wykazał związek 16, który okazał się być aktywny jedynie wobec
komórek raka piersi MCF-7, zaś wartość IC50 wynosiła zaledwie 117.2 µg/mL,
natomiast indeks bezpieczeństwa SI (ang. selectivity index) był jedynie nieco
wyższy od jedności (SI = 1.39). W wyniku nieznacznej modyfikacji struktury
związku 16 (wprowadzenia wiązania podwójnego w pozycję 5 tiazolidyno-2,4dionu) otrzymano związek 21, który, co prawda, wykazał istotną aktywność
antyproliferacyjną wobec komórek raka wątroby HepG2 (IC50 = 48.39 µg/mL),
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jednakże wyznaczony indeks bezpieczeństwa nie okazał się być zadowalający,
bowiem wynosił zaledwie SI = 0.65. Aktywność antyproliferacyjna związku 21
wobec komórek raka piersi MCF-7 również była niezadawalająca; IC50 = 124
µg/mL, SI = 0.25. Podobnie niskim potencjałem antyproliferacyjnym cechował się
jego analog pozbawiony grupy metoksylowej w centralnym układzie
fenylowym; związek 20. Podobnie jak 21, związek 20 wykazał istotną aktywność
antyproliferacyjną wobec komórek raka wątroby HepG2 (IC50 = 26.96 µg/mL),
jednakże SI wyniósł zaledwie 0.42.
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Rys. P1-2. Pochodne TZD o istotnej aktywności antyproliferacyjnej.
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Spośród serii 12-21, najwyższą aktywność antyproliferacyjną wykazał związek
18, który zawierał ugrupowanie 3-chlorobenzhydrazonowe w pozycji orto
centralnego układu fenylowego, w odróżnieniu od pozostałych para 3-chlorobenzhydrazonowych pochodnych (Rys. P1-2). Wyznaczone dla niego wartości
IC50 wobec wszystkich trzech linii nowotworowych były zdecydowanie
korzystniejsze aniżeli te

wyznaczone dla stosowanego w lecznictwie

irynotekanu, zaś wartości SI co najmniej porównywalne; linia komórek raka
piersi MCF-7: IC50 = 1.59 vs. 21.08 µg/mL; SI = 6.32 vs. 1.84; linia komórek raka
wątroby HepG2: IC50 = 3.86 vs. 14.79 µg/mL; SI = 2.60 vs. 2.62; linia komórek raka
płuc A549: IC50 = 8.08 vs. 39.69 µg/mL; SI = 1.24 vs. 0.97.
Spośród serii 22-28, aktywność antyproliferacyjną wykazały jedynie dwie
pochodne, 22 oraz 23, różniące się między sobą grupą metylową w terminalnym
pierścieniu fenylowym (Rys. P1-2). Spośród nich, zdecydowanie korzystniejszą
aktywnością cechował się związek 23. Wyznaczona dla niego wartość IC50 wobec
linii A549 komórek raka płuc była niższa aniżeli ta wyznaczona dla irynotekanu
(IC50 = 31.31 vs. 39.69 µg/mL), zaś wartość SI porównywalna (0.80 vs. 0.97). Z kolei
wartość IC50 dla związku 23 wobec linii HepG2 komórek raka wątroby była
porównywalna do wartości uzyskanej dla irynotekanu (IC50 = 15.18 vs. 14.79
µg/mL), zaś współczynnik selektywności SI wynosił 1.66. Najniższą aktywność
cytotoksyczną dla związku 23 odnotowano wobec komórek raka piersi MCF-7;
IC50 = 34.18 µg/mL, SI = 0.74. Wartości IC50 wyznaczone dla związku 22 były 2krotnie, a nawet i 3-krotnie mniej korzystne aniżeli te dla związku 23 i
kształtowały się następująco: IC50 = 72.02 µg/mL wobec komórek linii MCF-7, IC50
= 48.33 µg/mL wobec komórek linii HepG2 oraz IC50 = 57.27 µg/mL wobec
komórek linii A549. Należy jednakże podkreślić, że związek 22, pomimo
zdecydowanie

słabszego

potencjału

inhibitującego

rozrost

komórek

nowotworowych, cechował zdecydowanie korzystniejszy profil selektywności.
W istocie, w odróżnieniu od związku 23, wartości SI wyznaczone dla związku 22
wobec wszystkich trzech testowanych linii komórkowych były wyższe od
jedności i wynosiły odpowiednio 1.13 (linia MCF-7), 1.69 (linia HepG2), 1.43
(linia A549).
Podsumowując,

spośród

siedemnastu

przebadanych

pochodnych

TZD,

najwyższą aktywnością cytotoksyczną oraz najwyższą selektywnością cechował
się związek 18. Wyznaczone dla niego wartości IC50 wobec testowanych trzech
linii nowotworowych były zdecydowanie korzystniejsze aniżeli te wyznaczone
dla irynotekanu, zaś wartości SI wyższe od jedności i co najmniej porównywalne
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do leku referencyjnego. Krytyczna analiza zależności pomiędzy strukturą
molekularną a bioaktywnością wykazała, że istotną rolę dla aktywności
cytotoksycznej pochodnych tiazolidyno-2,4-dionu odgrywają następujące
czynniki: (i) obecność podstawnika 3-chlorobenhydrazonowego, (ii) obecność
podstawnika 4-(4-metylofenylo)-3-tiosemikarbazonowego oraz (iii) konfiguracja
podstawników centralnego pierścienia fenylowego (orto vs. para).
Dalsze badania ujęte w publikacji P1 dedykowałem zagadnieniu aktywności
przeciwbakteryjnej pochodnych tiazolidyno-2,4-dionu serii 12-21 oraz 22-28.
Niestety, przebadane związki wykazały jedynie marginalną aktywność wobec
szczepów bakterii Gram-dodatnich (wartości MIC ≥ 62.5 µg/mL), przy czym
blisko aż połowa spośród nich była nieaktywna. Podobnie, poza marginalną
aktywnością związku 18 wobec szczepu E. coli (MIC = 125 µg/mL), pochodne
tiazolidyno-2,4-dionu serii 12-21 oraz 22-28 nie wykazały aktywności wobec
szczepów bakterii Gram-ujemnych.
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P2. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Agata Paneth, Monika Wujec, Anna
Malm, 2018, Synthesis and antibacterial activity of new (2,4-dioxothiazolidin-5yl/ylidene)acetic acid derivatives with thiazolidine-2,4-dione, rhodanine and 2thiohydantoine moieties, Saudi Pharmaceutical Journal 26 (4), 568-577.
Z uwagi na fakt, iż aktywność przeciwbakteryjna pochodnych tiazolidyno-2,4dionu przedstawionych w publikacji P1 była marginalna, kolejnym działaniem
badawczym, jakiego się podjąłem była selektywna modyfikacja struktury
tiazolidyno-2,4-dionu w pozycji 5, celem otrzymania nowych pochodnych o
potencjalnie

korzystniejszym

profilu

aktywności

przeciwbakteryjnej,

w

szczególności wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich (Rys. P2-1).
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Rys. P2-1. Przyjęta hipoteza badawcza: selektywna modyfikacja struktury TZD w pozycji 5
ugrupowaniem tiazolidyno-2,4-dionowym (seria 1, seria 2), rodaninowym (seria 3, seria 4) lub 2tiohydantoinowym (seria 5) prowadzi do otrzymania pochodnych o istotnej aktywności
przeciwbakteryjnej, w szczególności wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich.
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Jako substraty do syntez wykorzystałem (i) tiazolidyno-2,4-dion, (ii) rodaninę
oraz (iii) 2-tiohydantoinę, które poddałem reakcjom kondensacji Knoevenagela,
otrzymując odpowiednie pochodne podstawione w pozycji 5 ugrupowaniem
benzylidenowym (8-27) (Rys. P2-2). Związki 8-27 poddałem następnie reakcjom
kondensacji z chlorkami kwasowymi (3,4), otrzymując pięć docelowych serii
pochodnych TZD (Rys. P2-1), będących przedmiotem rozważań ujętych w
publikacji P2.
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28, 29, 48, 49: X=S, Z=O; 30, 50: X=S, Z=O, R=H; 31, 51: X=S, Z=O, R=MeO;
32, 52: X=S, Z=O, R=EtO; 33, 53: X=S, Z=O, R=Cl; 34, 54: X=S, Z=O, R=Br;
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Rys. P2-2. Synteza pochodnych kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octowego (28-65).
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Otrzymane przeze mnie nowe pochodne tiazolidyno-2,4-dionu zostały następnie
poddane badaniom w kierunku ich potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej
wobec szczepów baterii Gram-dodatnich (S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC
6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC 10876, M.
luteus ATCC 10240) oraz Gram-ujemnych (E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae
ATCC 13883, P. mirabilis ATCC 12453, P. aeruginosa ATCC 9027), w warunkach
in vitro. Badanie te zostały przeprowadzone w ramach współpracy z Katedrą i
Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie.
Spośród związków serii 1 (30-34), pochodna z niepodstawionym ugrupowaniem
fenylowym (30) okazała się być nieaktywna wobec wszystkich szczepów bakterii
Gram-dodatnich. W wyniku wprowadzenia do jej struktury elektronodonorowego podstawnika metoksylowego (30→31) otrzymano pochodną, dla
której wartość minimalnego stężenia hamującego (ang. MIC) wzrost szczepu S.
epidermidis wyniosła 15.63 µg/mL, zaś aktywność wobec pozostałych szczepów
Gram-dodatnich kształtowała się w zakresie stężeń MIC od 62.5 do 250 µg/mL.
Wymiana ugrupowania metoksylowego na ugrupowanie etoksylowe (31→32)
znosiła aktywność przeciwbakteryjną, zaś wymiana grupy metoksylowej na
elektronoakceptorowy atom chloru (31→33) prowadziła do otrzymania
pochodnej o aktywności inhibitującej wzrost szczepu B. cereus korzystniejszej
aniżeli leków referencyjnych; oksacyliny (MIC = 3.91 vs. 62.5 µg/mL) oraz
cefuroksymu (MIC = 31.25 µg/mL). Z kolei wartości MIC dla związku 33 wobec
szczepów S. aureus i B. subtilis były odpowiednio dwukrotnie i czterokrotnie
korzystniejsze od tych uzyskanych dla metoksylowego prekursora (31),
aczkolwiek wciąż oscylowały w zakresie wysokich stężeń (odpowiednio 125 i
62.5 µg/mL). Finalnie, w wyniku wprowadzenia elektronoakceptorowego atomu
bromu (30→34) otrzymano pochodną, którą cechowała najwyższa aktywność
przeciwbakteryjna spośród związków serii 1 (30-34); wyznaczone dla pochodnej
34 wartości MIC wobec szczepów Staphyllococcus spp. oscylowały w zakresie
niskich stężeń; odpowiednio 3.91 oraz 7.81 µg/mL, zaś jej aktywność wobec
szczepu B. cereus była nawet porównywalna do oksacyliny i cefuroksymu. W
wyniku „usztywnienia” struktury związków serii 1 otrzymano serię 2 (50-54),
którą cechował brak możliwości rotacji pierścienia TZD, zaś geometria tychże
związków pozostała bardzo zbliżona do prekursorów serii 1.
Wyniki badań mikrobiologicznych serii 2 prezentowały nieco odmienny trend
SAR. W istocie, o ile pochodna 50 z niepodstawionym pierścieniem fenylowym
(podobnie jak pochodna 30 serii 1) nie wykazała aktywności przeciwbakteryjnej,
o tyle najwyższą aktywnością cechowała się pochodna z elektrono23 | S t r o n a
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akceptorowym atomem bromu (54) (podobnie jak pochodna 34 serii 1) oraz, w
odróżnieniu od nieaktywnej pochodnej 32, pochodna z elektronodonorowym
ugrupowaniem etoksylowym (52); wartości MIC dla tychże związków wobec
szczepów S. aureus, S. epidermidis i B. subtilis kształtowały się w zakresie niskich
stężeń ; MIC 7.81-15.63 µg/mL.
W wyniku wymiany ugrupowania TZD na ugrupowanie rodaninowe,
otrzymano pochodne serii 3 (57-61), których geometria pozostawała wciąż
bardzo zbliżona do pochodnych serii 1 oraz 2. Spośród nich, najwyższą
aktywność przeciwbakteryjną odnotowano dla pochodnej chlorowej (60) oraz
pochodnej z ugrupowaniem metoksylowym (58). Wyznaczone dla związku 60
wartości MIC wobec szczepów S. aureus i B. cereus wyniosły odpowiednio 7.81
µg/mL oraz 31.25 µg/mL, a tym samym wobec szczepu B. cereus kształtowały się
na poziomie porównywalnym do referencyjnej oksacyliny oraz cefuroksymu. Z
kolei wartości MIC wyznaczone dla związku 58 wobec szczepów B. cereus oraz
M. luteus wyniosły 15.63 µg/mL, a tym samym były odpowiednio czterokrotnie i
dwukrotnie korzystniejsze aniżeli te wyznaczone dla oksacyliny i cefuroksymu.
Wprowadzając wiązanie rotacyjne dla ugrupowania TZD pochodnych serii 3
otrzymano serię 4 (37-41). Geometria tychże pochodnych pozostawała wciąż
zbliżona do geometrii prekursorów serii 1-3. Spośród nich, podobnie jak dla serii
1, najwyższą aktywność przeciwbakteryjną odnotowano dla pochodnej
bromowej

41.

Wyznaczone

dla

niej

wartości

MIC

wobec

szczepów

Staphyllococcus spp. oraz M. luteus oscylowały w zakresie niskich stężeń; MIC
3.91-15.63 µg/mL, zaś jej aktywność wobec szczepu B. cereus była nawet
korzystniejsza od oksacyliny oraz cefuroksymu. Dla pozostałych związków serii
4 najniższą wartość MIC wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich odnotowano
przy wysokim stężeniu; MIC = 62.5 µg/mL.
Ostatnią spośród przebadanych serii, o wciąż niezmienionej geometrii, była seria
5 (44-47). Otrzymałem ją w wyniku wymiany ugrupowania rodaninowego na
ugrupowanie 2-tiohydantoinowe. Podobnie jak dla pochodnych serii 1 oraz 4,
pochodna bromowa 47 okazała się być najaktywniejszą. Z wykluczeniem
szczepów M. luteus oraz S. aureus ATCC 25923, wartości MIC dla pochodnej 47
wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich kształtowały się w zakresie od 3.91 do
31.25 µg/mL. Pozostałe pochodne serii 5 były nieaktywne. Zniesienie możliwości
rotacji pierścienia TZD pochodnej bromowej (47→65) w bardzo istotny sposób
wpłynęło na potencjał przeciwbakteryjny otrzymanej pochodnej; w istocie,
związek 65 okazał się być aktywny jedynie w zakresie bardzo wysokich stężeń,
rzędu 500 µg/mL, a nawet i wyższych.
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Finalnie, celem potwierdzenia hipotezy roboczej, w myśl której przyjąłem, iż
obecność

niepodstawionego

pierścienia

fenylowego

znosi

aktywność

przeciwbakteryjną zaprojektowanych pochodnych TZD serii 1-5, otrzymałem
dwie serie regioizomerów; meta podstawioną serię 6 oraz orto podstawioną serię
7 (Rys. P2-3). Zgodnie z założeniami, obie serie cechował brak aktywności
przeciwbakteryjnej. Wyjątek stanowiła pochodna 56 serii 6, dla której wartość
MIC wyznaczona wobec B. cereus była odpowiednio czterokrotnie i dwukrotnie
korzystniejsza aniżeli ta wyznaczona dla oksacyliny i cefuroksymu. W zakresie
niskich stężeń MIC (7.81-15.63 µg/mL) odnotowano również jej aktywność
wobec szczepów S. aureus oraz M. luteus.
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Rys. P2-3. Regioizomery meta oraz orto pochodnych TZD serii 1-5.

Podsumowując, spośród siedmiu przebadanych serii pochodnych tiazolidyno2,4-dionu, najwyższą aktywnością przeciwbakteryjną (efekt bakteriostatyczny)
cechowały się pochodne bromowe (34,41,47,54). Wyznaczone dla nich wartości
MIC wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich oscylowały w zakresie niskich
stężeń; MIC 3.91-15.63 µg/mL, przy czym ich aktywność inhibitująca wzrost
szczepu B. cereus była co najmniej porównywalna do oksacyliny oraz
cefuroksymu. Żaden spośród przebadanych związków nie wykazał istotnej
aktywności przeciwbakteryjnej wobec szczepów bakterii Gram-ujemnych.
Krytyczna analiza zależności pomiędzy strukturą molekularną a bioaktywnością
wykazała,

że:

(i)

geometria

cząsteczki

nie

determinuje

aktywności

przeciwbakteryjnej, (ii) możliwość rotacji układu TZD wywiera istotny wpływ
na aktywność testowanych hybryd serii 1-7, (iii) sposób modyfikacji pierścienia
fenylowego

determinuje

efekt

przeciwbakteryjny;

obecność

elektrono-

akceptorowego podstawnika istotnie go wzmacnia, natomiast brak podstawnika
znosi efekt przeciwbakteryjny wobec szczepów Gram-dodatnich.
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P3. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Agata Paneth, Tomasz Plech, Anna
Malm, Monika Wujec, 2018, Synthesis and antibacterial activity of new
thiazolidine-2,4-dione-based chlorophenylthiosemicarbazone hybrids, Molecules
23 (5), 1023.
Kontynuując

prace

badawcze

dedykowane

poszukiwaniu

skutecznych

substancji przeciwbakteryjnych opartych o motyw TZD, w toku dalszych badań
podjąłem się próby modyfikacji terminalnej pozycji hybryd serii 1-7 ujętych w
publikacji P2 ugrupowaniem chlorofenylotiosemikarbazonowym (Rys. P3-1).
Podstawowe przesłanki do podjęcia przedstawionego w publikacji P3 tematu
badań były następujące; po pierwsze, obecność terminalnego układu 2tiohydantoinowego, rodaninowego czy też tiazolidyno-2,4-dionowego nie
determinowała odpowiedzi przeciwbakteryjnej związków serii 1-7 ujętych w
publikacji P2, a wydawała się być raczej skorelowana z obecnością centralnego
pierścienia bromofenylowego. Po drugie, wyniki prac badawczych prowadzone
w naszej Katedrze jednoznacznie dowiodły, że pochodne chlorobenzoilotiosemikarbazydu cechuje silna aktywność przeciwbakteryjna, w wielu
przypadkach co najmniej porównywalna do cefuroksymu, ampicyliny lub
wankomycyny, co istotne w zakresie stężeń nietoksycznych.25 W konsekwencji,
w toku dalszych prac badawczych przyjąłem hipotezę, iż wymiana terminalnego
układu 2-tiohydantoiny, rodaniny lub TZD związków serii 1-7 ujętych w
publikacji P2 na ugrupowanie chlorofenylotiosemikarbazonowe prowadzi do
otrzymania pochodnych o silniejszym potencjale przeciwbakteryjnym wobec
szczepów bakterii Gram-dodatnich.

(a) Paneth A., Plech T., Kaproń B. Hagel D., Kosikowska U. Kuśmierz E., Dzitko K., Paneth P.
Design, synthesis and biological evaluation of 4-benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazides as
potent Gram-positive antibacterial agents. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31, 434-440; (b) Plech
T., Paneth A., Kaproń B., Kosikowska U., Malm A., Strzelczyk A., Stączek P. Structure–activity
Relationship studies of microbiologically active thiosemicarbazides derived from
hydroxybenzoic acid hydrazides. Chem. Biol. Drug Des. 2015, 85, 315-325; (c) Paneth A., Stączek
P., Plech T., Strzelczyk A., Janowska D., Stefańska J., Dzitko K., Wujec M., Kosiek S., Paneth P.
Synthesis and antibacterial activity of 1,4-dibenzoylthiosemicarbazide derivatives. Biomed.
Pharmacother. 2017, 88, 1235-1242.; (d) Plech T., Wujec M., Siwek A., Kosikowska U., Malm A.
Synthesis and antimicrobial activity of thiosemicarbazides, s-triazoles and their Mannich bases
bearing 3-chlorophenyl moiety. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 241-248; (e) Siwek A., Stączek P.,
Wujec M., Stefańska J., Kosikowska U., Malm A., Jankowski S., Paneth P. Biological and docking
studies of topoisomerase IV inhibition by thiosemicarbazides. J. Mol. Model. 2011, 17, 2297-2303.
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Rys. P3-1. Przyjęta hipoteza badawcza: wymiana terminalnego układu 2-tiohydantoiny,
rodaniny lub tiazolidyno-2,4-dionu związków serii 1-7 ujętych w publikacji P2 na ugrupowanie
chlorofenylo-tiosemikarbazonowe prowadzi do otrzymania pochodnych o silniejszym potencjale
przeciwbakteryjnym wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich.

Hybrydy

TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowe

otrzymałem

w

wyniku

trzyetapowej syntezy (Rys. P3-2), wychodząc z odpowiednich kwasów (2,4dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octowych (1,2). Kwasy te przeprowadziłem w
odpowiednie chlorki kwasowe (3,4), które następnie poddałem reakcjom z
szeregiem hydroksybenzaldehydów, otrzymując w ten sposób odpowiednie
pochodne (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octanu formylofenylu (5-11).
Z kolei związki 5-11 w reakcjach kondensacji z pochodnymi 4-(chlorofenylo)-3tiosemikarbazydu (12-16) dały hybrydy TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowe
(17-40). W ten sposób otrzymałem cztery serie pochodnych TZD przedstawione
na Rys. P3-2, będące przedmiotem rozważań ujętych w publikacji P3.
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17: R1=4-Cl; 18: R1=2,4-diCl; 19: R1=2,6-diCl;
20, 33: R=H, R1=2-Cl; 21, 34: R=H, R1=3-Cl;
22, 35: R=H, R1=4-Cl; 23, 36: R=H, R1=2,4-diCl;
24: R=H, R1=2,6-diCl; 25, 37: R=OCH3, R1=2-Cl;
26, 38: R=OCH3, R1=3-Cl; 27, 39: R=OCH3, R1=4-Cl;
28, 40: R=OCH3, R1=2,4-diCl; 29: R=OCH3, R1=2,6-diCl;
30: R1=2-Cl; 31: R1=3-Cl.
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O

S

O 8-11

NH
S

NH
N

O
NH
S

33-40

R

O

O

O

Rys. P3-2. Synteza pochodnych kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octowego (17-40).

Otrzymane przeze mnie nowe pochodne tiazolidyno-2,4-dionu zostały następnie
poddane badaniom w kierunku ich potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej
wobec szczepów baterii Gram-dodatnich (S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC
6538, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC 10876, M.
luteus ATCC 10240) oraz Gram-ujemnych (E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae
ATCC 13883, P. mirabilis ATCC 12453, P. aeruginosa ATCC 9027), w warunkach
in vitro. Badania te zostały przeprowadzone w ramach współpracy z Katedrą i
Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie.
Niestety, nieco odmiennie od założeń teoretycznych, spośród 24 przebadanych
związków istotną aktywnością przeciwbakteryjną wobec szczepów bakterii
Gram-dodatnich, co istotne w zakresie stężeń nietoksycznych, cechowało się
jedynie pięć pochodnych (20,23,30,31,38), przedstawionych na Rys. P3-3.
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NH

MIC = 3.91 µg/mL (B. cereus)
MIC = 7.81 µg/mL (S. aureus, S. epidermidis,
B. subtilis, M. luteus)

MIC = 3.91 µg/mL (S. aureus, B.cereus)
MIC = 7.81 µg/mL (M. luteus)
MIC = 31.25 µg/mL (S. epidermidis, B. subtilis)

O
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O

NH
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31

NH

O

23
MIC = 3.91 µg/mL (S. aureus)
MIC = 7.81 µg/mL (S. epidermidis, B. subtilis,
B. cereus, M. luteus)
Wartości MIC dla leków referencyjnych
Cefuroksym
MIC = 0.24 µg/mL (S. epidermidis)
MIC = 0.49 µg/mL (S. aureus ATCC 25923)
MIC = 0.98 µg/mL (S. aureus ATCC 6538, M. luteus)
MIC = 15.63 µg/mL (B. subtilis)
MIC = 31.25 µg/mL (B. cereus)
Oksacylina
MIC = 0.06 µg/mL (S. aureus, B. subtilis)
MIC = 0.12 µg/mL (S. epidermidis)
MIC = 0.98 µg/mL (M. luteus)
MIC = 62.5 µg/mL (B. cereus)

MIC = 3.91 µg/mL (B. cereus)
MIC = 7.81 µg/mL (S. aureus, S. epidermidis,
B. subtilis, M. luteus)
Cl
NH
S

NH
N

O
NH
S
O

O

O

O

38
MIC = 3.91 µg/mL (B. subtilis, B. cereus, M. luteus)
MIC = 7.81 µg/mL (S. aureus, S. epidermidis)

Rys.P3-3. Pochodne kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octowego o istotnej aktywności
przeciwbakteryjnej wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich.

Spośród

nich

najwyższą

aktywność

odnotowano

dla

pochodnej

3-

chlorofenylotiosemikarbazonowej 38, dla której wartości MIC wobec szczepów
Bacillus spp. były korzystniejsze od tych uzyskanych dla antybiotyków
referencyjnych; cefuroksymu oraz oksacyliny. Wartości MIC dla związków 20,
23, 30, 31 oscylowały już w zakresie nieco wyższych stężeń; MIC 3.91-31.25
µg/mL. Krytyczna analiza SAR nie wykazała istnienia bezpośredniej korelacji
pomiędzy geometrią cząsteczki, czy też sposobem podstawienia układu
chlorofenylotiosemikarbazonowego lub centralnego pierścienia fenylowego a
aktywnością przeciwbakteryjną. Dlatego też, w toku dalszych badań ujętych w
publikacji P3 podjąłem się próby modyfikacji struktury najbardziej obiecującej
pochodnej 38, celem otrzymania jej nowych analogów o potencjalnie
korzystniejszym profilu aktywności przeciwbakteryjnej (Rys. P3-4). Niestety,
wymiana

ugrupowania

chlorofenylotiosemikarbazonowego

na

pierścień

hydantoiny (38 → 41) całkowicie zniosła aktywność przeciwbakteryjną. Z kolei
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redukcja wiązania podwójnego (41 → 42) prowadziła do otrzymania pochodnej
o nikłej aktywności (MIC ≥ 250 µg/mL), zaś elongacja łańcucha węglowego (41
→ 43) – do pochodnej, dla której korzystną wartość MIC równą 15.63 µg/mL
odnotowano jedynie wobec szczepu M. luteus.
Cl
NH

NH
N

S

O
NH
O

S
O

O

O

38

O
O

HN

NH
N
H

O

S
O

O

O

O
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O

O
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O
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N
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S
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O

O
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O

O
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S

NH
N
H

S
O

O

O

O

43

Rys. P3-4. Modyfikacje struktury pochodnej 38.

Niestety, niepowodzeniem zakończyły się również próby modyfikacji struktury
drugiej obiecującej pochodnej, którą stanowił związek 20 przedstawiony na Rys.
P3-3. Modyfikacje te obejmowały: (i) orto chlorowanie (20 → 24) oraz (ii)
izomeryzację (24 → 18, 24 → 19). Wszystkie trzy otrzymane pochodne 24, 18, 19
(Rys. P3-5) cechowała zdecydowanie niższa aktywność przeciwbakteryjna od
prekursora 20 lub nawet były nieaktywne.
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Rys. P3-5. Modyfikacje struktury pochodnej 20.

Z uwagi na fakt, iż spośród pięciu wyłonionych związków o najwyższej
aktywności przeciwbakteryjnej (Rys. P3-3), najaktywniejsza pochodna 38
zawierała (jako jedyna) podstawnik metoksylowy przy centralnym pierścieniu
fenylowym, w toku dalszych prac badawczych postanowiłem potwierdzić (bądź
wykluczyć)

wpływ

ugrupowania

metoksylowego

na

aktywność

przeciwbakteryjną hybryd TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowych. W tym
celu otrzymałem pochodne 29 (24 → 29) oraz 37 (33 → 37) (Rys. P3-6). Niestety,
wyniki badań mikrobiologicznych nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na
postawione pytanie badawcze. O ile bowiem pochodna 29 wykazała
korzystniejszą aktywność przeciwbakteryjną od prekursora 24, w szczególności
wobec szczepów M. luteus i B. cereus, o tyle pochodna 37 okazała się być
nieaktywna.
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Rys. P3-6. Modyfikacje prekursorów 24 oraz 33

Z kolei analiza wpływu podstawienia centralnego pierścienia fenylowego
związków 17, 30, 31 oraz 32 na aktywność przeciwbakteryjną (Rys. P3-7)
potwierdziła przyjęte w publikacji P2 założenia. W istocie, zgodnie z przyjętymi
założeniami, pochodne meta 17 oraz 32 były nieaktywne, natomiast pochodne
orto 30 oraz 31 cechowała aktywność wobec patogennego szczepu S. aureus co
najmniej porównywalna do obiecującej pochodnej 38.
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Rys. P3-7. Regioizomery meta oraz orto pochodnych TZD 20 oraz 23.

Podsumowując, spośród dwudziestu czterech przebadanych hybryd TZDchlorofenylotiosemikarbazonowych, najwyższą aktywnością przeciwbakteryjną
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cechowały się pochodne 20, 23, 30, 31 oraz 38. Wyznaczone dla nich wartości MIC
wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich oscylowały w zakresie niskich stężeń
(3.91-7.81 µg/mL), przy czym aktywność inhibitująca wzrost szczepu B. cereus
była dla pochodnych 20, 23, 30, 31 i 38 korzystniejsza od tej dla referencyjnych
antybiotyków oksacyliny oraz cefuroksymu. Za wyjątkiem pochodnej 20,
wszystkie przebadane związki działały bakteriostatycznie wobec testowanych
szczepów bakterii Gram-dodatnich. Ze względu na obecność ugrupowania
chlorofenylotiosemikarbazonowego w ich strukturze, przyjętą wstępną hipotezę
o istnieniu co najmniej dwóch mechanizmów aktywności przeciwbakteryjnej
tytułowych pochodnych TZD. Za przyjęciem takowej hipotezy przemawiały
wyniki prac badawczych naszej Grupy, dotyczące poszukiwań molekularnych
podstaw aktywności przeciwbakteryjnej pochodnych tiosemikarbazydu.26
Zgodnie z przypuszczeniami, żaden spośród testowanych związków nie
wykazał aktywności przeciwbakteryjnej wobec szczepów bakterii Gramujemnych. Krytyczna analiza zależności pomiędzy strukturą molekularną a
bioaktywnością wykazała, że: (i) geometria cząsteczki nie determinuje
aktywności przeciwbakteryjnej, (ii) sposób podstawienia centralnego pierścienia
fenylowego wywiera istotny wpływ na efekt przeciwbakteryjny; w odróżnieniu
od podstawienia meta, podstawienie orto wydaje się być korzystne dla dalszych
modyfikacji struktury hybryd TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowych, celem
otrzymania w przyszłości nowych analogów o potencjalnie korzystniejszym
profilu aktywności przeciwbakteryjnej wobec szczepów bakterii Gramdodatnich.

26

Zob. 25a, c, e
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P4. Nazar Trotsko*, Urszula Kosikowska, Sylwia Andrzejczuk, Agata Paneth,
Monika Wujec, 2019, Influence of thiazolidine-2,4-dione derivatives with
azolidine or thiosemicarbazone moieties on Haemophilus spp.planktonic or
biofilm-forming cells, Molecules 24 (6), 1051.
Przedmiotem badań ujętych w publikacjach P2 i P3 była aktywność
przeciwbakteryjna

hybryd

TZD-azolidynowych

(seria

A)

oraz

TZD-

chlorofenylotiosemikarbazonowych (seria B) wobec bakterii tlenowych, w tym
ziarniaków Gram-dodatnich z rodzajów Micrococcus i Staphylococcus oraz
laseczek Gram-dodatnich z rodzaju Bacillus. W toku dalszych prac postanowiłem
ocenić wpływ tychże związków na skuteczność niszczenia biofilmu tworzonego
przez

mikroaerofilne

szczepy

Haemophilus

influenzae

oraz

Haemophilus

parainfluenzae, jak również wobec ich form planktonowych. Jak dotychczas, w
literaturze naukowej dostępnych jest zaledwie kilka doniesień traktujących o
potencjale
biofilmów,

przeciwbakteryjnym
27

pochodnych

TZD

wobec

bakteryjnych

tym samym ważność podjętego zagadnienia wydaje się być

uzasadniona zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym. Jak
bowiem powszechnie wiadomo, zdolność wytwarzania biofilmu jest ważnym
czynnikiem wirulencji wielu drobnoustrojów, zaś zakażenia z jego udziałem
dotyczą prawie 65% infekcji. Biofilm może się rozwijać zarówno na cewnikach
wewnątrznaczyniowych, jak i implantach, które stają się rezerwuarem
drobnoustrojów, a tym samym mogą stanowić przyczynę zakażeń. Materiałami
biomedycznymi szczególnie podatnymi na formowanie się biofilmu są m.in.
sztuczne serce, zastawki serca, rozrusznik serca, protezy (w tym naczyń
krwionośnych), soczewki kontaktowe, cewniki, szwy oraz spirale domaciczne.
Zwalczanie infekcji wywołanych przez komórki rosnące w strukturze biofilmu
jest trudne i często kończy się niepowodzeniem. Przyczyn tego zjawiska należy
upatrywać w podwyższonej oporności biofilmu na substancje przeciwbakteryjne
(a) Shenderovich J., Feldman M., Kirmayer D., Al-Quntar A., Steinberg D., Lavy E., Friedman
M. Local sustained-release delivery systems of the antibiofilm agent thiazolidinedione-8 for
prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int. J. Pharm. 2015, 485, 164-170; (b)
Feldman M., Al-Quntar A., Polacheck I., Friedman M., Steinberg D. Therapeutic potential of
thiazolidinedione-8 as an antibiofilm agent against Candida albicans. PLoS ONE 2014, 9, e93225;
(c) Feldman M., Shenderovich J., Al-Quntar A., Friedman M., Steinberg D. Sustained release of a
novel anti-quorum-sensing agent against oral fungal biofilms. Antimicrob. Agents Chemother. 2015,
59, 2265-2272.; (d) Feldman M., Ginsburg I., Al-Quntar A., Steinberg, D. Thiazolidinedione-8
alters symbiotic relationship in C. albicans-S. mutans dual species biofilm. Front. Microbiol. 2016,
7, 140; (e) Feldman M., Shenderovich J., Lavy E., Friedman M., Steinberg D. A sustained-release
membrane of thiazolidinedione-8: Effect on formation of a Candida/Bacteria mixed biofilm on
hydroxyapatite in a continuous flow model. BioMed Res. Int. 2017, 2017, 3510124.
27
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oraz zwiększonej zdolności do unikania odpowiedzi immunologicznej.
Większość przypadków infekcji powiązanych z biofilmem dotyczy szczepów S.
aureus, jednakże zdolność szczepów H. influenzae oraz H. parainfluenzae do
tworzenia biofilmu jest niestety również dobrze odnotowana w literaturze. Jak
powszechnie wiadomo, H. influenzae to pałeczki Gram-ujemne, których nazwa
(gr. Hemal – krew, philos – przyjacielski) ma bezpośredni związek z ich
szczególnymi wymaganiami wzrostowymi; w podłożach bakteriologicznych
konieczna jest obecność erytrocytów, które dostarczają istotne dla wzrostu
czynniki – hematynę oraz NAD. Pałeczki H. influenzae występują jedynie u ludzi,
a ich naturalnym siedliskiem są górne drogi oddechowe. Około 40-80%
nieszczepionych dzieci i dorosłych jest zdrowymi nosicielami tych bakterii. Z
kolei w niekorzystnych dla gospodarza okolicznościach (słabienie odporności,
infekcja wirusowa torująca drogę wtórnemu zakażeniu bakteryjnemu) mogą
wywołać choroby spojówek, dróg oddechowych (w tym zakażenia przewlekłe),
bakteriemię,

zapalenie

opon

mózgowo-rdzeniowych

oraz

posocznicę

noworodka.28,29 W odróżnieniu od H. influenzae, szczepy H. parainfluenzae rzadko
biorą udział w procesach patologicznych, jednakże u osób z obniżoną
odpornością zakażenia wywołane przez H. parainfluenzae mogą prowadzić do
zapalenia górnych dróg oddechowych, zapalenia płuc lub zapalenia wsierdzia.
Zdolność sześćdziesięciu dwóch pochodnych TZD do niszczenia biofilmów
tworzonych przez referencyjne i kliniczne izolaty Haemophilus spp. oraz ich
formy planktonowe została wykonana w ramach współpracy z Katedrą i
Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie. Jak wspomniałem
powyżej, badaniom poddałem zarówno hybrydy TZD-azolidynowe opisane w
publikacji P2 oraz hybrydy TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowe opisane w
publikacji P3. Dla potrzeb autoreferatu nadałem im oznaczenia odpowiednio
seria

A

(hybrydy

TZD-azolidynowe)

oraz

seria

B

(hybrydy

TZD-

chlorofenylotiosemikarbazonowe).
Spośród związków serii A, najwyższą zdolność do niszczenia

form

planktonowych testowanych szczepów, jak i komórek tworzących biofilm (MIC
= 125 i 250 µg/mL odpowiednio) wykazał związek 60A30 (Rys. P4-1). Istotną
aktywność przeciwbakteryjną odnotowano również dla pochodnej 47A (Rys. P41), dla której wartość minimalnego stężenia hamującego powstanie biofilmu (ang.

https://www.bd.com/europe/regulatory/Assets/IFU/US/L000156(0505)_PL.pdf
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,haemophilus-influenzae-typub---objawy-i-szczepionka,artykul,1696450.html
30 numeracja związków zgodna z tą prezentowaną w publikacji P2
28
29
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MBIC) tworzonego przez szczep H. parainfluenzae 201 wyniosła 62.5 µg/mL, a
tym samym wartość ta była porównywalna z tą uzyskaną dla referencyjnego
antybiotyku cefuroksymu oraz związku 60A i jednocześnie aż czterokrotnie
korzystniejsza niż wartość MBIC wyznaczona dla gentamycyny.
O

O
O

HN
S

N
H

O

HN

NH

NH

S
S
O

Br

S

O

S

O

O

Cl

O

O

60A

47A

NH
Cl
S

NH
N

O
NH
S
O
22B

O

O

Rys. P4-1. Związki o najwyższej aktywności przeciwbakteryjnej wobec form planktonowych oraz
komórek tworzących biofilmy H. parainfluenzae i H. influenzae

Niestety, zdolność związków serii B do niszczenia form planktonowych
szczepów

Haemophilus

spp.

oraz

komórek

tworzących

biofilm

była

zdecydowanie mniej korzystna. Spośród nich, istotną aktywność odnotowano
jedynie dla pochodnej 22B (Rys. P4-1), dla której wartość MIC wobec form
planktonowych H. parainfluenzae 201 wyniosła 31.25 µg/mL. Pozostałe pochodne
serii B cechowała marginalna aktywność przeciwbakteryjna.
Krytyczna analiza SAR wykazała, że w obrębie związków serii A zdolność do
niszczenia biofilmów tworzonych przez Haemophilus spp. oraz ich form
planktonowych istotnie koreluje z obecnością elektronoakceptorowego atomu
bromu lub chloru w pozycji 2 centralnego pierścienia fenylowego (związki 34A,
41A, 47A, 54A oraz 60A). Brak podstawnika przy centralnym pierścieniu
fenylowym również wydaje się być dobrze tolerowany (pochodna 57A i jej metaizomer

56A),

w

odróżnieniu

od

elektronodonorowego

podstawnika

metoksylowego czy też etoksylowego (pochodne 39A, 51A, 52A, 58A i 59A). Nie
zaobserwowano natomiast bezpośredniej zależności pomiędzy terminalnym
układem heterocyklicznym oraz obecnością wiązania podwójnego w pozycji 5
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układu TZD a zdolnością pochodnych TZD serii A do niszczenia biofilmów
tworzonych przez Haemophilus spp. oraz form planktonowych.
W procesie tworzenia biofilmu kluczowym jego etapem jest adhezja – proces
przylegania

drobnoustrojów

do

powierzchni

tkanek

czy

materiałów

biomedycznych, zachodzący pod wpływem oddziaływań hydrofobowych,
elektrostatycznych czy też adhezyjnych na powierzchni komórek. Stąd też, w
toku dalszych prac badawczych określono antyadhezyjne właściwości
pochodnych TZD serii A oraz B.
Spośród testowanych związków najsilniejszą aktywnością antyadhezyjną
cechowały się pochodne serii A; 54A, 56A, 59A i 60A (Rys. P4-2). Niestety, w
zakresie niskich stężeń aktywność antyadhezyjna pochodnych 54A, 56A, 59A i
60A była procesem odwracalnym; w czasie 24 godzinnej inkubacji obserwowano
odtwarzanie się biofilmu, niezależnie od początkowego stopnia zahamowania
procesu adhezji bakterii Haemophilus spp. do powierzchni polistyrenu. Warto
podkreślić również fakt, że wszystkie pochodne 54A, 56A, 59A i 60A były
pochodnymi kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylideno)octowego z wiązaniem
podwójnym w pozycji 5 układu TZD i, za wyjątkiem 54A, zawierały w swojej
strukturze pierścień rodaninowy. Nie odnotowano natomiast istotnej zależności
pomiędzy sposobem podstawienia centralnego pierścienia fenylowego a
aktywnością antyadhezyjną.
O
O

O

HN
S
O
Br

O
54A

HN

NH

S

O

S

O
O

NH

O

S

S

O

O

56A

O

O
O

HN
S

O

HN

NH

NH

S

S

S
O

O
59A

O

O

S

S
O

Cl

O

O

60A

Rys. P4-2. Związki cechujące się najsilniejszą aktywnością antyadhezyjną.
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P5. Nazar Trotsko*, Adrian Bekier, Agata Paneth, Monika Wujec, Katarzyna
Dzitko*, 2019, Synthesis and in vitro anti-Toxoplasma gondii activity of novel
thiazolidin-4-one derivatives, Molecules, 24 (17), 3029.
Wyniki prac badawczych prowadzonych w naszym Zespole, wskazujące na
istotną aktywność przeciwpasożytniczą pochodnych tiosemikarbazydu wobec T.
gondii,31 wzmocnione doniesieniami Góes’a i wsp. na temat aktywności
antyproliferacyjnej pochodnych tiazolidyn-4-onu wobec pierwotniaka32 stały się
dla mnie inspiracją do podjęcia tematyki związanej z rozpoznaniem potencjału
antytoksoplazmowego

pochodnych

tiazolidyn-4-onu

z

wbudowanym

ugrupowaniem tiosemikarbazydowym (Rys. P5-1). W istocie, dotychczas
wyłonione pochodne 4-halogeno(alkilo)fenylotiosemikarbazydu cechowały się
działaniem przeciwpasożytniczym wobec pierwotniaka T. gondii zdecydowanie
korzystniejszym od powszechnie stosowanej w lecznictwie sulfadiazyny (IC50
25.67-68.18 vs. 10 873.71 µM), co istotne w zakresie stężeń nietoksycznych wobec
komórek żywicielskich. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia
badawczego zakładałem jednakże, że choć istnieją obiektywne przesłanki do
podjęcia powyższej tematyki, wynik eksperymentów mogą daleko odbiegać od
założeń teoretycznych, w szczególności w przypadku takim jak ten, kiedy cel
molekularny pozostaje nierozpoznany.

(a) Dzitko K., Paneth A., Plech T., Pawełczyk J., Stączek P., Stefańska J., Paneth P. 1,4Disubstituted thiosemicarbazide derivatives are potent inhibitors of Toxoplasma gondii
proliferation. Molecules 2014, 19, 9926-9943; (b) Paneth A., Węglińska L., Bekier A., Stefaniszyn E.,
Wujec M., Trotsko N., Dzitko K. Systematic identification of thiosemicarbazides for inhibition of
Toxoplasma gondii growth in vitro. Molecules 2019, 24, 614; (c) Paneth A., Węglińska L., Bekier
A., Stefaniszyn E., Wujec M., Trotsko N., Hawrył A., Hawrył M., Dzitko K. Discovery of potent
and selective halogen-substituted imidazole-thiosemicarbazides for inhibition of Toxoplasma
gondii growth in vitro via structure-based design. Molecules 2019, 24, 1618.
32 (a) Tenorio R.P., Carvalho C.S., Pessanha C.S., de Lima J.G., de Faria A.R., Alves A.J., de Melo
E.J.T., Goes A.J.S. Synthesis of thiosemicarbazone and 4-thiazolidinone derivatives and their in
vitro anti-Toxoplasma gondii activity. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2005, 15, 2575-2578; (b) Liesen
A.P., de Aquino T.M., Carvalho C.S., Lima V.T., de Araújo J.M., de Lima J.G., de Faria A.R., de
Melo E.J., Alves A.J., Alves E.W., Alves A.Q., Goes A.J.S. Synthesis and evaluation of antiToxoplasma gondii and antimicrobial activities of thiosemicarbazides, 4-thiazolidinones and 1,3,4thiadiazoles. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 3685-3691; (c) De Aquino T.M., Liesen A.P., da Silva
R.E.A., Lima V.T., Carvalho C.S., de Faria A.R., de Araújo J.M., de Lima J.G., Alves A.J., de Melo
E.J., Goes A.J.S. Synthesis, anti-Toxoplasma gondii and antimicrobial activities of benzaldehyde 4phenyl-3-thiosemicarbazones and 2-[(phenylmethylene)hydrazono]-4-oxo-3-phenyl-5-thiazolidineacetic acids. Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 446-456.
31
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azole

R2
Rys. P5-1. Przyjęta hipoteza badawcza: pochodne tiazolidyn-4-onu z wbudowanym układem
ugrupowaniem tiosemikarbazydowym cechuje istotna aktywność antyproliferacyjna wobec
pasożytniczego pierwotniaka T. gondii.

Pochodne tiazolidyn-4-onu z wbudowanym ugrupowaniem tiosemikarbazydu
otrzymałem w wyniku dwuetapowej syntezy, wychodząc z odpowiednich
pochodnych tiosemikarbazydu (1-7). W etapie pierwszym pochodne 1-7
poddałem reakcjom z szeregiem hydroksybenzaldehydów, otrzymując w ten
sposób odpowiednie pochodne tiosemikarbazonu (8-40). W drugim etapie
syntezy otrzymane pochodne 8-40 poddałem reakcji z (i) bromooctanem etylu,
otrzymując w ten sposób serię pochodnych tiazolidyn-4-onu (41-73, seria A), (ii)
bezwodnikiem maleinowym, otrzymując w ten sposób w reakcji tia-Michaela
serię pochodnych kwasu (4-oksotiazolidyn-5-ylo)octowego (74-88, seria B), (iii)
acetylenodikarboksylanem dimetylu, otrzymując w ten sposób w reakcji
Michaela i następczej reakcji cyklizacji serię

pochodnych kwasu (4-

oksotiazolidyn-5-ylideno)octowego (89-104, seria C) (Rys. P5-2).
W ten oto sposób otrzymałem trzy serie pochodnych tiazolidyn-4-onu, w których
atomy N4 i C3 układu tiosemikarbazydowego zostały włączone w układ
tworzący pierścień tiazolidyny (Rys. P5-1). Dla potrzeb autoreferatu przyjąłem
oznaczenia: seria A, seria B oraz seria C. Związki serii A-C (łącznie sześćdziesiąt
cztery pochodne tiazolidyn-4-onu) stanowią przedmiot rozważań ujętych w
publikacji P5. Ich zdolność do hamowania proliferacji pierwotniaka T. gondii
została wykonana w ramach współpracy z Zakładem Immunoparazytologii
Uniwersytetu Łódzkiego.
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8, 41, 74, 89: R=H, R1=2-OH; 9, 42, 75, 90: R=H, R1=3-OH; 10, 43, 76, 91: R=H, R1=4-OH; 11, 44, 77, 92: R=H, R1=3-OCH3, 4-OH; 12, 45, 78, 93: R=H,
R1=3-OC2H5, 4-OH; 13, 46,79, 94: R=H, R1=3-Cl, 4-OH; 14, 47, 80, 95: R=H, R1=3-Br, 4-OH; 15, 48: R=2-Cl, R1=2-OH; 16, 49: R=2-Cl, R1=3-OH; 17, 50:
R=2-Cl, R1=4-OH; 18, 51, 96: R=2-Cl, R1=3-OC2H5, 4-OH; 19, 52: R=3-Cl, R1=2-OH; 20, 53: R=3-Cl, R1=3-OH; 21, 54: R=3-Cl, R1=4-OH; 22, 55: R=3-Cl,
R1=3-OCH3, 4-OH; 23, 56: R=3-Cl, R1=3-OC2H5, 4-OH; 24, 57, 81, 97: R=4-Cl, R1=2-OH; 25, 58, 82, 98: R=4-Cl, R1=3-OH; 26, 59, 83, 99: R=4-Cl, R1=4-OH;
27, 60, 84, 100: R=4-Cl, R1=3-OCH3, 4-OH; 28, 61, 85, 101: R=4-Cl, R1=3-OC2H5, 4-OH; 29, 62, 86, 102: R=4-Cl, R1=3-Cl, 4-OH; 30, 63, 87, 103: R=4-Cl,
R1=3-Br, 4-OH; 31, 64, 88, 104: R=2,4-diCl, R1=3-OCH3, 4-OH; 32, 65: R=4-Br, R1=3-OH; 33, 66: R=4-Br, R1=4-OH; 34, 67: R=4-F, R1=2-OH; 35, 68: R=4-F,
R1=3-OH; 36, 69: R=4-F, R1=4-OH; 37, 70: R=4-F, R1=3-OCH3, 4-OH; 38, 71: R=4-F, R1=3-OC2H5, 4-OH; 39, 72: R=4-F, R1=3-Cl, 4-OH; 40, 73: R=4-F,
R1=3-Br, 4-OH.

Rys. P5-2. Synteza pochodnych tiazolidyn-4-onu (41-104).

W pierwszym etapie badań wyselekcjonowano pochodne tiazolidyn-4-onu,
które charakteryzowały się dobrą rozpuszczalnością i stabilnością w niskich
stężeniach rozpuszczalnika oraz określano ich cytotoksyczność wobec komórek
żywicielskich, wyznaczając wartości dawek cytotoksycznych (ang. CC50 −
cytotoxic concentration). Do dalszego etapu badań zakwalifikowano jedynie te
pochodne, w obecności których morfologia komórek żywicielskich nie ulegała
zmianom oraz ich żywotność wynosiła > 50%. Niestety, za wyjątkiem pochodnej
43 (CC50 = 484.97 µM), wszystkie związki serii A cechowała wysoka
cytotoksyczność (CC50 83.54-385.61 µM), dlatego też serię tą wykluczono z
dalszych badań. Z kolei spośród związków serii C, z uwagi na wysoką
cytotoksyczność wykluczono dwie pochodne z podstawnikiem 3-fenylowym i
dwie pochodne z podstawnikiem 3-(4-chlorofenylowym), zaś wszystkie związki
40 | S t r o n a

Nazar Trotsko

Załącznik 3

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

serii B cechował korzystnie niski profil cytotoksyczności wobec linii
żywicielskich.

W

ten

oto

sposób,

spośród

sześćdziesięciu

czterech

zsyntetyzowanych pochodnych tiazolidyn-4-onu wyłoniono 13 pochodnych
serii B oraz 5 pochodnych serii C. W następnym etapie badań oznaczono ich
zdolność do hamowania wzrostu tachyzoitów T. gondii in vitro.
Z wykluczeniem pochodnych serii B zawierających w swojej strukturze
niepodstawiony pierścień fenylowy, wszystkie pochodne serii B oraz serii C
hamowały proliferację T. gondii in vitro w stężeniu niższym niż rutynowo
stosowana w lecznictwie sulfadiazyna (IC50 = 10 873.71 µM) oraz sulfadiazyna w
kombinacji z trimetoprimem (5:1) (IC50 = 510.22 µM). Spośród serii B, związki 87
i 88 wykazały najsilniejsze właściwości przeciwpasożytnicze, a uzyskane dla
nich wartości IC50 były ~ 90-krotnie niższe niż wartość IC50 wyznaczona dla
sulfadiazyny oraz ~ 4-krotnie niższe niż wartość IC50 wyznaczona dla
sulfadiazyny w kombinacji z trimetoprimem (5:1) (Rys. P5-3). Z kolei spośród
związków serii C, najwyższą aktywność odnotowano dla pochodnych 94 i 95, dla
których wartości IC50 były ~ 392-krotnie niższe niż wartość IC50 wyznaczona dla
sulfadiazyny oraz 18-krotnie niższe niż wartość IC50 wyznaczona dla
sulfadiazyny w kombinacji z trimetoprimem (5:1) (Rys. P5-3). Związki serii C
cechowała wyższa aktywność od ich nasyconych analogów serii B.
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Rys. P5-3. Pochodne tiazolidyn-4-onu serii B i C cechujące się najsilniejszą aktywnością
przeciwpasożytniczą wobec T. gondii.
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Krytyczna analiza SAR pozwoliła na sformułowanie następujących założeń,
które w toku dalszych badań wymagają weryfikacji. Mianowicie, (i) obecność
atomu chloru w pozycji 4 lub dwóch atomów chloru w pozycjach 2 i 4 pierścienia
fenylowego w pozycji 3 układu tiazolidyn-4-onu istotnie zwiększa aktywność
przeciwpasożytniczą

związków

serii

B,

(ii)

charakter

elektronowy

podstawników obecnych we fragmencie hydroksybenzylidenowym wydaje się
nie determinować aktywności przeciwpasożytniczej związków serii B, (iii) w
odróżnieniu od związków serii B, aktywność przeciwpasożytnicza pochodnych
serii C wydaje się bezpośrednio korelować z rodzajem podstawnika obecnego
we fragmencie hydroksybenzylidenowym. W istocie, pochodne 92 (IC50 = 180.27
µM) oraz 93 (IC50 = 191.21 µM) z elektronodonorowym podstawnikiem
odpowiednio metoksylowym lub etoksylowym wykazały zdecydowanie niższą
aktywność anty-T.gondii od pochodnych 94 (IC50 = 27.74 µM) oraz 95 (IC50 = 28.32
µM), zawierających w swojej strukturze elektronoakceptorowy podstawnik
odpowiednio chlorowy lub bromowy.
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P6. Nazar Trotsko*, Joanna Golus, Paulina Kazimierczak, Agata Paneth, Agata
Przekora, Grażyna Ginalska, Monika Wujec, 2020, Synthesis and
antimycobacterial activity of thiazolidine-2,4-dione based derivatives with
halogenbenzohydrazones and pyridinecarbohydrazones substituents, European
Journal of Medicinal Chemistry 189, 112045
Zainspirowany

doniesieniami

literaturowymi

na

temat

aktywności

przeciwprątkowej pochodnych TZD z ugrupowaniem halogenofenylowym33
oraz pirydynokarbohydrazonowym,34 w toku dalszych badań postanowiłem
zsyntetyzować oraz ocenić aktywność przeciwprątkową hybryd TZDpirydynokarbohydrazonowych oraz uprzednio opisanych w publikacji P1
hybryd TZD-chlorofenylohydrazonowych.35 Hybrydy te otrzymałem w wyniku
dwuetapowej syntezy (Rys. P6-1), wykorzystując jako substraty chlorki kwasu
(2,4-diokso-1,3-tiazolidyn-5-ylo/ylideno)octowego (1,2). W etapie pierwszym
chlorki kwasowe (1,2) poddałem reakcjom z hydroksybenzaldehydami,
otrzymując

odpowiednie

(2,4-diokso-1,3-tiazolidyn-5-ylo/ylideno)octany

formylofenylu (3-12). W etapie drugim pochodne octanu formylofenylu (3-12)
poddałem reakcjom kondensacji z odpowiednimi halogenobenzohydrazydami
lub pirydynokarbohydrazydami, otrzymując w ten sposób dwie serie nowych
pochodnych TZD, stanowiących przedmiot rozważań ujętych w publikacji P6.
Pierwszą serię (serię A) stanowiły hybrydy TZD-halogenobenzohydrazonowe
(13-18, 29-32, oraz 34), zaś serię drugą (serię B) stanowiły hybrydy TZDpirydynokarbohydrazonowe (19-28, 33 oraz 35-37) (Rys. P6-2).
Zdolność dwudziestu pięciu pochodnych TZD do hamowania wzrostu szczepu
M. tuberculosis H37Ra została wykonana w ramach współpracy z Katedrą i
Zakładem Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie.

Shaikh F.M., Patel N.B., Rajani D. Synthesis of new thiazolidine-2,4-dione derivatives and their
antimicrobial and antitubercular activity. Indian J. Res. Pharm. Biotechnol. 2013, 1, 496-503.
34 Kumar D., Khare G., Beena, Kidwai S., Tyagi A.K., Singh R., Rawat D.S.. Novel isoniazidaminoether derivatives: synthesis, characterization and antimycobacterial activity evaluation.
Med.Chem.Comm. 2015, 6, 131-137.
35 Trotsko N., Przekora A., Zalewska J., Ginalska G., Paneth A., Wujec M., Synthesis and in vitro
antiproliferative and antibacterial activity of new thiazolidine-2,4-dione derivatives, J. Enzyme
Inhib. Med. Chem. 2018, 33, 17-24.
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3: R=H; 4: R=OCH3; 5: R=OC2H5; 6: R=Cl; 7: R=Br; 9: R=H; 10: R=OCH3;
13, 31: R=H, R1=3-Cl-C6H4; 14: R=H, R1=4-Cl-C6H4; 15: R=H, R1=4-Br-C6H4;
16, 32: R=OCH3, R1=3-Cl-C6H4; 17: R=H, R1=2,4-diCl-C6H3;
18: R=OCH3, R1=2,4-diCl-C6H3; 19: R=H, R1=3-pirydyl; 20: R=H, R1=4-pirydyl;
21: R=OCH3, R1=4-pirydyl; 22: R=OC2H5, R1=2-pirydyl; 23: R=OC2H5, R1=3-pirydyl;
24: R=OC2H5, R1=4-pirydyl; 25: R=Cl, R1=3-pirydyl; 26: R=Cl, R1=4-pirydyl;
27: R=Br, R1=3-pirydyl; 28: R=Br, R1=4-pirydyl; 29: R1=3-Cl-C6H4; 30: R1=2,4-diCl-C6H3;
34: R1=3-Cl-C6H4; 35: R1=2-pirydyl; 36: R1=3-pirydyl; 37: R1=4-pirydyl.

Rys. P6-1. Synteza hybryd TZD-halogenobenzohydrazonowych (13-18, 29-32, oraz 34) oraz
hybryd TZD-pirydynokarbohydrazonowych (19-28, 33 oraz 35-37).
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Rys. P6-2. Hybrydy TZD-halogenobenzohydrazonowe (seria A) oraz
TZD-pirydynokarbohydrazonowe (seria B).
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Niestety, wszystkie związki serii A cechowała relatywnie niska aktywność
przeciwprątkowa, bowiem uzyskane wartości MIC wobec M. tuberculosis H37Ra
zawierały się w zakresie wysokich stężeń (MIC 64-512 µg/mL). Podobnie, z
wykluczeniem pochodnej 35 (Rys. P6-2), spośród związków serii B wszystkie
pochodne z ugrupowaniem pirydyno-2-karbohydrazonowym oraz pirydyno-3karbohydrazonowym wykazywały bardzo słaby efekt przeciwprątkowy (MIC ≥
128 µg/mL). Obiecującą aktywność przeciwprątkową odnotowano natomiast dla
pochodnych z ugrupowaniem pirydyno-4-karbohydrazonowym, wskazując tym
samym jednoznacznie na istotną rolę tegoż ugrupowania w modulowaniu
aktywności przeciwprątkowej pochodnych TZD serii B. W istocie, wartości MIC
uzyskane

dla

pochodnych

TZD

z

ugrupowaniem

pirydyno-4-karbo-

hydrazonowym 20, 21, 24, 26, 28 oraz 33 (MIC = 1 µg/mL) były dwukrotnie niższe
aniżeli wartość MIC wyznaczona dla referencyjnego leku etambutolu. Wyjątek
stanowiła pochodna 37, która wykazała aktywność przeciwprątkową przy
stężeniu MIC równym 4 µg/mL.
Najbardziej obiecujące pochodne 20, 21, 24, 26, 28 oraz 33, poddano następnie
ocenie ich cytotoksyczności wobec eukariotycznych komórek Vero. Szczęśliwie,
wszystkie przebadane związki wykazały aktywność przeciwprątkową w
zakresie stężeń nietoksycznych, potwierdzając tym samym obiecujący potencjał
przeciwprątkowy zaprojektowanych pochodnych TZD. Równie obiecująco
prezentowały się również wyznaczone dla nich współczynniki selektywności,
które zawierały się w zakresie 31.9-203.3 (Rys. P6-3). Należy podkreślić, że
wartości SI dla potencjalnych substancji przeciwprątkowych powinny być
wyższe niż 10. Tym samym, pochodne 20, 21, 24, 26, 28 oraz 33 należy uznać za
wysoce skuteczne i bezpieczne, co czyni je obiecującymi kandydatami do
dalszych, pogłębionych badań biologicznych. W najbliższej przyszłości
planowane są badania z wykorzystaniem klinicznych izolatów M. tuberculosis, w
tym izolatów opornych na powszechnie stosowane w lecznictwie leki.
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MIC = 1 μg/mL
IC50 = 143.2±1.11 μg/mL
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Wartości MIC, IC50 oraz SI dla leków referencyjnych
Etambutol: MIC = 2 μg/mL
Streptomycyna: MIC = 0.5 μg/mL
Izoniazyd: MIC = 0.25 μg/mL
Ryfampicyna: MIC = 0.004 μg/mL, IC50 = 137.6±1.26 μg/mL, SI = 34400

Rys. P6-3. Wartości MIC (M. tuberculosis H37Ra), IC50 (eukariotyczne komórki Vero) i SI dla
najbardziej obiecujących pochodnych TZD.
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P7. Nazar Trotsko*, Joanna Golus, Paulina Kazimierczak, Agata Paneth, Agata
Przekora, Grażyna Ginalska, Monika Wujec, 2020, Design, synthesis and
antimycobacterial activity of thiazolidine-2,4-dione-based thiosemicarbazone
derivatives, Bioorganic Chemistry 97, 103676.
Obiecujące wyniki badań zaprezentowane w publikacji P6 zachęciły mnie do
kontynuowania

tematyki

związanej

z

aktywnością

przeciwprątkową

pochodnych TZD. Tak więc, przedmiotem rozważań ujętych w publikacji P7
były dwie kolejne serie hybryd TZD-tiosemikarbazonowych. Pierwszą serię
stanowiły uprzednio opisane w publikacjach P1 oraz P3 hybrydy TZD-4arylotiosemikarbazonowe (14-24, 27, 28, 30-34, 36-38, 40, 42, 43), zaś serię drugą
– nowozsyntetyzowane hybrydy TZD-tiosemikarbazonowe (13, 25, 26, 29, 35, 39,
41). Hybrydy serii 2 otrzymałem w wyniku dwuetapowej syntezy (Rys. P7-1),
wykorzystując jako substraty chlorki kwasu (2,4-diokso-1,3-tiazolidyn-5-ylo/
ylideno)octowego (1,2). W etapie pierwszym chlorki kwasowe (1,2) poddałem
reakcjom z hydroksybenzaldehydami, otrzymując odpowiednie (2,4-diokso-1,3tiazolidyn-5-ylo/ylideno)octany formylofenylu (3, 5, 6, 8-10, 12). W etapie drugim
pochodne 3, 5, 6, 8-10, 12 poddałem reakcjom kondensacji z tiosemikarbazydem,
otrzymując w ten sposób serię hybryd TZD-tiosemikarbazonowych (13, 25, 26,
29, 35, 39, 41).
Zdolność trzydziestu jeden pochodnych TZD serii 1 oraz serii 2 do hamowania
wzrostu szczepu M. tuberculosis H37Ra została wykonana w ramach współpracy
z Katedrą i Zakładem Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie.
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3, 8: R=H; 4, 9: R=OCH3; 5, 10: R=Cl; 6: R=Br; 13, 29: R=H, R1=H; 14, 30: R=H, R1=C6H5;
15, 32: R=H, R1=3-Cl-C6H4; 16, 33: R=H, R1=4-Cl-C6H4; 17, 34: R=H, R1=2,4-diCl-C6H3;
18: R=H, R1=2,6-diCl-C6H3; 19, 36: R=OCH3, R1=C6H5; 20, 37: R=OCH3, R1=2-Cl-C6H4;
21, 38: R=OCH3, R1=3-Cl-C6H4; 22: R=OCH3, R1=4-Cl-C6H4; 23: R=OCH3, R1=2,4-diCl-C6H3;
24: R=OCH3, R1=2,6-diCl-C6H3; 25, 39: R=Cl, R1=H; 26: R=Br, R1=H; 27: R1=C6H5;
28: R1=4-CH3-C6H4; 31: R=H, R1=2-Cl-C6H4; 35: R=OCH3, R1=H; 41: R1=H;
42: R1=2-Cl-C6H4; 43: R1=3-Cl-C6H4.

Rys. P7-1. Synteza hybryd TZD-tiosemikarbazonowych (13-43).

Spośród osiemnastu pochodnych serii 1, aż siedem pochodnych (16, 19, 21, 22,
36, 38, 41) cechowała bardzo silna aktywność przeciwprątkowa, z wartościami
MIC w zakresie 2-4 µg/mL (Rys. P7-2). Pozostałe pochodne serii 1 również
wykazały aktywność przeciwprątkową; wartości MIC zawierały się w zakresie
stężeń 8-64 µg/mL. Jeszcze bardziej obiecująco prezentowały się wyniki badań
dla związków serii 2. Wartości MIC najaktywniejszych pochodnych (13, 25, 26,
29, 35 i 39) zawierały się w zakresie 0.031-0.125 µg/mL, a tym samym były
korzystniejsze aniżeli te wyznaczone dla leków referencyjnych; izoniazydu,
streptomycyny, etambutolu oraz tioacetazonu (Rys. P7-2). Tym samym,
najaktywniejsza pochodna 13 wykazywała 8-krotnie lepszą aktywność niż
izoniazyd, 10-krotnie lepszą aktywność niż tioacetazon, 16-krotnie lepszą
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aktywność niż streptomycyna oraz 64-krotnie lepszą aktywność niż etambutol.
Należy w tym miejscu również podkreślić fakt, że stosunek wartości MBC/MIC
dla pochodnych (13, 25, 26, 29, 35 i 39) wynosił 2, co świadczy o ich
bakteriobójczym efekcie przeciwprątkowym.
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Rys. P7-2. Hybrydy TZD-tiosemikarbazonowe z ugrupowaniem 4-arylotiosemikarbazonowym
(seria 1) oraz tiosemikarbazydowym (seria 2).

Wśród pochodnych (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo/ylideno)octanu 4-formylofenylu
(13-26 oraz 29-39) zaobserwowałem wyraźny trend zależności pomiędzy
aktywnością przeciwprątkową a sposobem podstawienia terminalnej pozycji N4
ugrupowania tiosemikarbazonowego, który zilustrowałem na Rys. P7-3. Trend
ten przedstawia się on następująco: tiosemikarbazon > N4-(chlorofenylo)tiosemikarbazon > N4-fenylo-tiosemikarbazon. Dla przykładu, wprowadzenie
podstawnika chlorowego do pierścienia N4 fenylowego pochodnej 14 (14 → 16)
skutkowało dwukrotnym wzrostem aktywności przeciwprątkowej (MIC 8 vs. 4
µg/mL),

zaś

brak

ugrupowania

chlorofenylowego

w

pozycji

N4

tiosemikarbazonu (16 → 13) prowadził do otrzymania pochodnej 128-krotnie
aktywniejszej. Podobną zależność obserwuje się również w obrębie serii: 30 → 33
→ 29 oraz 36 → 38 → 35.
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Rys. P7-3. Wpływ podstawników w pozycji N4 ugrupowania tiosemikarbazonowego na
aktywność przeciwprątkową pochodnych TZD.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w toku dalszych prac badawczych
zaprezentowanych w publikacji P7, podjąłem się próby określenia wpływu (i)
sposobu podstawienia centralnego pierścienia fenylowego oraz (ii) izomeryzacji
centralnego pierścienia fenylowego na aktywność przeciwprątkową związków
serii 2. W tym celu przebadałem wpływ ugrupowania metoksylowego, atomu
chloru oraz bromu. Podjęte w tym zakresie prace badawcze wykazały jednak
brak

jednoznacznych

zależności

pomiędzy

charakterem

elektronowym

podstawnika a aktywnością przeciwprątkową. Zaobserwowano natomiast
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istotną zależność pomiędzy sposobem podstawienia centralnego pierścienia
fenylowego a odpowiedzią biologiczną. W istocie, zarówno izomery orto (41, 42
i 43), jak i izomery meta (27, 28 i 40) wykazały zdecydowanie niższą aktywność
od para prekursorów (29, 31 i 32).
Dla najbardziej obiecujących pochodnych 13, 25, 26, 29, 35 oraz 39, wyznaczono
również ich cytotoksyczność wobec eukariotycznych komórek Vero. Podobnie
jak dla pochodnych TZD ujętych w publikacji P6, wszystkie przebadane związki
wykazały aktywność przeciwprątkową w zakresie stężeń nietoksycznych.
Równie obiecująco prezentowały się wyznaczone dla nich współczynniki
selektywności; zawierały się one w zakresie od 190.2 do > 3174.6, a tym samym
były zdecydowanie wyższe niż graniczna wartość SI ( > 10) przypisana dla
bezpiecznych substancji przeciwprątkowych (Rys. P7-4).
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Wartości MIC, IC50 oraz SI dla leków referencyjnych
Etambutol: MIC = 2 μg/mL
Streptomycyna: MIC = 0.5 μg/mL
Tioacetazon: MIC = 0.31 μg/mL
Izoniazyd: MIC = 0.25 μg/mL
Ryfampicyna: MIC = 0.008 μg/mL, IC50 = 137.6±1.26 μg/mL, SI = 17200
* - nie toksyczny w badanym zakresie stężeń 0.39-200 μg/mL

Rys. P7-4. Wartości MIC (M. tuberculosis H37Ra), IC50 (eukariotyczne komórki Vero) i SI dla
najbardziej obiecujących pochodnych TZD.
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Podsumowanie
Podsumowując,
postępowania

problematyka
habilitacyjnego

przeciwnowotworowego,

cyklu

publikacji

związana

jest

przeciwbakteryjnego,

przedstawionego
z

oceną

do

potencjału

przeciwgruźliczego

oraz

przeciwtoksoplazmowego pochodnych tiazolidyn-4-onu, a także określeniem
zależności między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną oraz
wytypowaniem potencjalnych struktur wiodących. Na cykl ten składa się 7
publikacji

współautorskich,

opublikowanych

w

latach

2018-2020

w

czasopismach z bazy JCR o łącznym IF 25.609, co odpowiada 515 punktom
MNiSW. Wyniki badań zostały również zaprezentowane na trzech konferencjach
krajowych. Ponadto, stanowią przedmiot polskiego patentu oraz 4 zgłoszeń
patentowych.
Do najważniejszych osiągnięć badawczych prezentowanego cyklu publikacji
zaliczam:
1. Przeprowadzenie wydajnymi metodami syntezy pochodnych tiazolidyn4-onu, których struktura chemiczna oraz aktywność biologiczna nie była
dotąd opisana w literaturze przedmiotu.
W

prezentowanym

cyklu

publikacji

opisałem

syntezę,

właściwości

fizykochemiczne oraz aktywność biologiczną 145 nowych pochodnych
tiazolidyn-4-onu, w tym 87 pochodnych tiazolidyno-2,4-dionu oraz 58
pochodnych 2-iminotiazolidyn-4-onu. Wydajność syntezy wynosiła 60-96%.
Aktywność biologiczna zsyntetyzowanych związków w przedstawionym cyklu
publikacji została opisana po raz pierwszy.

2. Otrzymanie

nowych

pochodnych

TZD

o

istotnej

aktywności

antyproliferacyjnej oraz określenie zależności pomiędzy strukturą
molekularną a aktywnością.
Spośród 17 przetestowanych hybryd TZD-chlorobenzhydrazonowych oraz
TZD-tiosemikarbazonowych, wytypowano trzy struktury wiodące do dalszych,
poszerzonych badań biologicznych. Krytyczna analiza SAR wykazała, że istotną
rolę dla aktywności cytotoksycznej testowanych hybryd odgrywają następujące
czynniki: (i) obecność podstawnika 3-chlorobenhydrazonowego, (ii) obecność
podstawnika 4-(4-metylofenylo)-3-tiosemikarbazonowego oraz (iii) konfiguracja
podstawników przy centralnym pierścieniu fenylowym (orto vs. para).
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3. Otrzymanie

nowych

pochodnych

TZD

o

istotnej

aktywności

przeciwbakteryjnej oraz określenie zależności pomiędzy strukturą
molekularną a aktywnością.
Spośród 62 przetestowanych pochodnych TZD (w tym 38 hybryd TZDazolowych oraz 24 hybrydy TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowe) wyłoniono
5 pochodnych TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowych oraz 4 bromopochodne
TZD-azolowe o obiecującej aktywności bakteriostatycznej wobec szczepów
bakterii Gram-dodatnich. Związki te w najbliższej przyszłości zostaną poddane
pogłębionym badaniom biologicznym. Krytyczna analiza SAR wykazała, że (i)
geometria cząsteczki nie determinuje aktywności przeciwbakteryjnej; (ii)
możliwość rotacji układu TZD dla hybryd TZD-azolowych wywiera istotny
wpływ na odpowiedź przeciwbakteryjną; (iii) sposób podstawienia pierścienia
fenylowego hybryd TZD-azolowych determinuje efekt przeciwbakteryjny –
preferowana jest obecność podstawnika elektronoakceptorowego; (iv) w obrębie
serii hybryd TZD-chlorofenylotiosemikarbazonowych istotny wpływ na efekt
przeciwbakteryjny wywiera sposób podstawienia centralnego pierścienia
fenylowego; podstawienie orto (w odróżnieniu od podstawienia meta) wydaje się
być szczególnie korzystne dla projektowania nowych analogów o potencjalnie
korzystniejszym profilu aktywności przeciwbakteryjnej wobec szczepów
bakterii Gram-dodatnich.
Pochodne TZD-azolowe cechowała również zdolność do hamowania tworzenia
biofilmu przez szczepy Haemophilus spp. oraz ich form planktonowych, w tym
aktywność antyadhezyjna. Analiza SAR wykazała, że aktywność przeciwbiofilmowa hybryd TZD-azolowych istotnie koreluje z obecnością w ich
strukturze elektronoakceptorowego atomu bromu lub chloru w pozycji 2
centralnego pierścienia fenylowego. Brak podstawnika przy centralnym
pierścieniu fenylowym również wydaje się być dobrze tolerowany.

4. Otrzymanie nowych pochodnych tiazolidyn-4-onu o istotnej aktywności
przeciwtoksoplazmowej oraz określenie zależności pomiędzy strukturą
molekularną a aktywnością.
Spośród 64 przebadanych pochodnych tiazolidyn-4-onu, wytypowano dwie
pochodne kwasu (4-oksotiazolidyn-5-ylo)octowego oraz dwie pochodne kwasu
(4-oksotiazolidyn-5-ylideno)octowego, które hamowały proliferację tachyzoitów
T. gondii in vitro w stężeniach znacznie niższych niż rutynowo stosowana w
lecznictwie sulfadiazyna czy też sulfadiazyna w kombinacji z trimetoprimem.
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Krytyczna analiza SAR pozwoliła na sformułowanie następujących założeń: (i)
obecność atomu chloru w pozycji 4 lub dwóch atomów chloru w pozycjach 2 i 4
pierścienia fenylowego w pozycji 3 układu tiazolidyn-4-onu istotnie zwiększa
aktywność

przeciwpasożytniczą

ylo)octowego;

(ii)

charakter

pochodnych

elektronowy

kwasu

(4-oksotiazolidyn-5-

podstawników

obecnych

we

fragmencie hydroksybenzylidenowym wydaje się nie determinować ich
aktywności
pochodnych

przeciwpasożytniczej;
kwasu

(iii)

aktywność

przeciwpasożytnicza

(4-oksotiazolidyn-5-ylideno)octowego

wydaje

się

bezpośrednio korelować z rodzajem podstawnika obecnego we fragmencie
hydroksybenzylidenowym.

5. Otrzymanie nowych pochodnych TZD o istotnej aktywności
przeciwgruźliczej
Spośród 25 pochodnych TZD z ugrupowaniem halogenobenzohydrazonowym
lub pirydynokarbohydrazonowym, sześć pochodnych z ugrupowaniem
pirydyno-4-karbohydrazonowym wykazało bardzo obiecującą aktywność
przeciwprątkową. Wyznaczone dla nich wartości MIC zawierały się w zakresie
nietoksycznych stężeń i wynosiły 1 µg/mL, zaś współczynniki selektywności w
zakresie 31.9-203.3, tym samym aktywność ta była korzystniejsza niż
referencyjnego leku etambutolu (MIC = 2 µg/mL). Spośród 31 hybryd TZDtiosemikarbazonowych, również wyłoniono sześć nietoksycznych pochodnych,
o aktywności przeciwprątkowej (efekt bójczy) korzystniejszej od większości
zastosowanych leków referencyjnych (MIC od 0.031 do 0.125 µg/mL) oraz
korzystniejszych współczynnikach selektywności (SI od 190.2 do > 3174.6).
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Dalsze plany naukowo-badawcze
Moje najbliższe plany naukowo-badawcze dotyczą poszerzenia panelu badań
dedykowanych pochodnym tiazolidyno-2,4-dionu, w tym określenia ich
potencjału wobec klinicznie izolowanych lekoopornych szczepów mykobakteryjnych oraz poznania ich wpływu na proces wewnątrzkomórkowego
wnikania i namnażania pierwotniaka T. gondii. Badania te będą kontynuowane
w ramach współpracy z dr hab. Katarzyną Dzitko, prof. Uniwersytetu
Łódzkiego.
Planuję również kontynuować badania skryningowe w kierunku aktywności
przeciwgruźliczej nowych pochodnych tiazolidyn-4-onu modyfikowanych w
pozycji 3 i(lub) 5. Badania tę będą prowadzone w ramach współpracy z prof. dr
hab. Grażyną Ginalską z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii UM w
Lublinie.
W polu moich zainteresowań nadal pozostaje tematyka związana z aktywnością
przeciwnowotworową pochodnych tiazolidyno-2,4-dionu oraz pokrewnych
układów heterocyklicznych. Dla typowanych struktur wiodących (publikacja
P1) podjęte zostaną próby ustalenia mechanizmu ich działania (badania
enzymatyczne). Badania tę będą prowadzone w ramach współpracy z profesor
Anną Bielawską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Planowane są także badania aktywności przeciwzapalnej hybryd pirazolinotiazolin-4-onowych w ramach współpracy z prof. Romanem Lesykiem z Katedry
Chemii

Farmaceutycznej,

Organicznej

i

Bioorganicznej

Lwowskiego

Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Badania te będą prowadzone w
warunkach in vivo, na modelu obrzęku łapy szczura wywołanym karagenem.
Dla wytypowanych struktur wiodących zostaną w dalszej kolejności podjęte
badania

enzymatyczne

celem

poznania

mechanizmu

ich

działania.

Udowodniono, że inhibicja COX-2 przez celekoksyb (pochodna pirazolu) hamuje
wzrost komórek nowotworowych (np. raka płuc) w modelach in vitro oraz in
vivo.36 Wykazano również, że inhibitowanie 5-LOX zapobiega nowotworom płuc
u myszy.37 Dane te sugerują, że inhibicja jednego z tych enzymów może
przynieść dodatkowe korzyści w leczeniu nowotworów (np. raka płuc). Biorąc
powyższe pod uwagę, taki kierunek badań dla hybryd pirazolino-tiazolin-4onowych wydaje się być uzasadniony.
Abou-Issa H., Alshafie G. Celecoxib: a novel treatment for lung cancer. Expert Rev. Anticancer
Ther. 2004, 4, 725-734.
37 Rioux N., Castonguay A. Inhibitors of lipoxygenase: a new class of cancer chemopreventive
agents. Carcinogenesis 1998, 19, 1393-1400.
36

56 | S t r o n a

Nazar Trotsko

Załącznik 3

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
a) Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora
nauk farmaceutycznych
Będąc uczestnikiem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Chemii
Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego, zajmowałem się syntezą i
modyfikacją

struktury

kwasów

5-arylideno-2,4-dioksotiazolidyn-3-alkano-

karboksylowych jako potencjalnych substancji biologicznie aktywnych. Wyniki
tych badań zostały zaprezentowane w formie dwóch prezentacji ustnych na
Ogólnouniwersyteckich Studenckich Konferencjach Naukowych (rok 2000 oraz
2001), trzech prezentacji posterowych (9th International Scientific Students’
Conference, Gdańsk, 2001; I International Conference „Chemistry and biological
activity of nitrogenous heterocyles and alkaloids”, Moskwa, Rosja 2001 oraz
XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Poznań,
2001) oraz w formie pełnotekstowego artykułu opublikowanego na łamach
czasopisma Farmatsevtichnii Zhurnal.38
Od października 2001 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Akademii
Medycznej

im.

prof.

Feliksa

Skubiszewskiego

w

Lublinie

(obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), w ramach programu Europejskiego
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Tematyka mojej pracy
doktorskiej była związana z syntezą kwasów (5-arylideno-2,4-dioksotiazolidyn3-ylo)octowych zawierających w swojej strukturze układ 1,2,4-triazolu lub 1,3,4tiadiazolu. Tematykę tą realizowałem w Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej, pod promotorstwem prof. dr hab. Marii Dobosz. Otrzymane przeze
mnie nowe związki poddałem badaniom farmakologicznym, oceniając ich
wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) myszy. Badania te wykonałem w
ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii Akademii Medycznej im.
prof. Feliksa Skubiszewskiego. W toku dalszych badań, oceniony został również
potencjał antyoksydacyjny otrzymanych przeze mnie związków. Badania te
zostały wykonane w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w
Ługańsku. Wyniki prac badawczych zostały zaprezentowane w formie posterów
na 46. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie w roku 2003
Roman Lesyk, Boris Zimenkovsky, Nazar Trotsko, 2001, Synthesis of 2,4-dioxothiazolidine-3acetic acid and its 5-arylidene derivatives – prospective “building blocks” for combinatorial
chemistry, Farmatsevtichnii Zhurnal 2, 57-60.
38
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oraz XX Ukraińskiej Konferencji z Chemii Organicznej w Odessie w roku 2004 .
Wyniki czteroletnich prac syntetycznych stanowią przedmiot rozważań trzech
pełnotekstowych artykułów opublikowanych w latach 2002-2004.39
Podsumowując, mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk
farmaceutycznych został zaprezentowany na krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych w formie 6 prezentacji posterowych oraz 2 prezentacji
ustnych, jak również został opublikowany w formie 4 pełnotekstowych
artykułów naukowych.
Podjętą tematykę badawczą zwieńczyłem obroną pracy doktorskiej pt.: „Synteza
i niektóre właściwości farmakologiczne pochodnych 3 podstawionych 2,4dioksotiazolidyny,” której wyniki opublikowałem już po uzyskaniu stopnia
doktora nauk farmaceutycznych, w latach 2006-2007, na łamach czasopisma Acta
Poloniae Pharmaceutica.40,41

(a) Roman Lesyk, Boris Zimenkovsky, Nazar Trotsko, 2002, Synthesis of functional derivatives
of 5-arylidene-2,4-dioxothiazolidine-3-acetic acids as potential biologically active substances,
Farmatsevtichnii Zhurnal 1, 38-43; (b) Roman Lesyk, Boris Zimenkovsky, Genadij Kazmirchuk,
Nazar Trotsko, 2002, Synthesis of 5-arylidene2,4-dioxothiazolidin-5-yl alkanoic acids, Annales
UMCS Sectio DDD 15 (1), 39-45; (c) Roman Lesyk, Boris Zimenkovsky, Nazar Trotsko, 2004,
Search of potential aldose reductase inhibitors among 5-arylidene-4-oxothiazolidine-3-alkanoic
acid derivatives, Ukrainica Bioorganica Acta 1 (1-2), 29-38.
40 Nazar Trotsko, Maria Dobosz, Victor Lukianchuk, 2006, Synthesis of amides of 5-arylidene-2,4dioxothiazolidine-3-acetic acid with 1,2,4-triazole system, Acta Poloniae Pharmaceutica 63 (1), 4752.
41 Nazar Trotsko, Maria Dobosz, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, 2007, Cyclization of thiosemicarbazide
derivatives of 5-arylidene-2,4-dioxothiazolidine-3-acetic acids to 1,3,4-thiadiazoles and their
pharmacological properties, Acta Poloniae Pharmaceutica 64 (3), 227-231.
39
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b) Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk
farmaceutycznych
Moja działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk
farmaceutycznych obejmuje następujące zagadnienia:
•

Synteza i ocena aktywności farmakologicznej pochodnych kwasu (5arylideno-2,4-dioksotiazolidyn-3-ylo)octowego podstawionego układem
1,2,4-triazolu lub 1,3,4-tiadiazolu

•

Ocena wpływu pochodnych kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo)octowego
podstawionego układem 1,2,4-triazolu na ośrodkowy układ nerwowy u
myszy

•

Synteza znakowanych izotopowo pochodnych kwasu oksamowego

•

Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej pochodnych
tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu, zasad Mannicha oraz soli potasowych
N-acyloaminoditiokarbaminianów

•

Synteza i ocena aktywności cytotoksycznej pochodnych 1,3,4-tiadiazolu
oraz tiosemikarbazydu

•

Synteza i ocena aktywności anty-Toxoplasma gondii pochodnych
tiosemikarbazydu

•

Synteza i ocena aktywności inhibicyjnej pochodnych tiosemikarbazydu
oraz 1,3,4-tiadiazolu wobec ludzkich topoizomeraz

Nawiązaną współpracę z Katedrą i Zakładem Toksykologii UM w Lublinie
kontynuowałem również po obronie rozprawy doktorskiej. W ramach prac
badawczych

oceniłem

aktywność

przeciwbólową,

przeciwdepresyjną,

przeciwlękową oraz przeciwdrgawkową pochodnych kwasu (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo)octowego podstawionego układem 1,2,4-triazolu. Wyniki badań
dowiodły, iż wszystkie przebadane pochodne cechuje istotna aktywność
przeciwbólowa w dawkach 0.05 i 0.1 ich LD50. Wyniki te stanowią przedmiot
publikacji opublikowanej w roku 2008 na łamach czasopisma Acta Poloniae
Pharmaceutica.42

42

Nazar Trotsko, Maria Dobosz, Anna Chodkowska, Ewa Jagiełło-Wójtowicz, 2008, Synthesis of
amides of 2,4-dioxothiazolidin-5-yl acetic acid with 1,2,4-triazole substituents, Acta Poloniae
Pharmaceutica 65 (2), 217-221.
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W okresie 01.03.2009-05.06.2009 odbyłem krótkoterminowy staż w Instytucie
Technik Radiacyjnych Politechniki Łódzkiej. Dla potrzeb projektu realizowanego
przez prof. Piotra Panetha43 zaprojektowałem syntezę izotopową oksaminianu
znaczonego izotopem O-18 oraz mono- i tripodstawionego deuterem Dmleczanu. Synteza izotopowa oksaminianu stanowi przedmiot komunikatu
opublikowanego na łamach czasopisma Journal of Labelled Compounds and
Radiopharmaceuticals.44
Z kolei w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii
Farmaceutycznej UM w Lublinie, prowadziłem badania ukierunkowane na
poszukiwanie związków o aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych
tiosemikarbazydu,

1,2,4-triazolu,

soli

potasowych

N-acyloaminoditio-

karbaminianu oraz zasad Mannicha. Aktualna w kontekście wyzwań
naukowych tematyka pozwoliła na przygotowanie cyklu sześciu publikacji o
łącznym współczynniku oddziaływania IF 7.915, których jestem współtwórcą.45
I choć wyniki badań mikrobiologicznych były mocno rozczarowujące, bowiem
żaden z testowanych związków nie wykazał zadowalającej aktywności
przeciwbakteryjnej czy też przeciwgrzybiczej, wyniki prac badawczych mogą
stanowić cenną wskazówkę dla naukowców z dziedziny chemii medycznej,
zorientowanych

na

racjonalne

poszukiwanie

skutecznych

substancji

przeciwdrobnoustrojowych pochodzenia syntetycznego.
48 N/N204/15793 MNiSW: Analiza oddziaływań ligandów z dehydrogenazą mleczanową na
postawie efektów izotopowych, modelowania molekularnego i badań strukturalnych
44 Agata Siwek, Nazar Trotsko, Monika Wujec, Rafał Kamiński, Piotr Paneth, 2011, Synthetic route
to isotopically labelled-oxamate, Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 54 (6), 344.
45 (a) Nazar Trotsko, Jakub Król, Agata Siwek, Monika Wujec, Urszula Kosikowska, Anna Malm,
2012, Synthesis and antimicrobial evaluation of new 1-{[4-(4-halogenophenyl)-4H-1,2,4-triazol-3yl]sulfanyl}acetyl-4-substituted thiosemicarbazides and products of their cyclization, Heteroatom
Chemistry 23 (1), 117-121; (b) Nazar Trotsko, Monika Wujec, Urszula Kosikowska, Anna Malm,
2014, Synthesis and antimicrobial evaluation of 1-{3-[(furan-2-ylmethyl)sulfanyl]propanoyl}-4substituted thiosemicarbazides and their products of cyclization to 1,2,4-triazole ring, Phosphorus,
Sulfur, and Silicon and the Related Elements 189 (3), 293-299; (c) Agata Siwek, Tomasz Plech, Nazar
Trotsko, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Katarzyna Dzitko, Piotr Paneth, 2014,
Conformational preference of potassium salts of N-acylhydrazinecarbodithioates with antifungal
activity. Combined experimental and theoretical approach, Current Computer-Aided Drug Design
10 (3), 205-216; (d) Nazar Trotsko, Monika Wujec, Urszula Kosikowska, Anna Malm, 2017,
Synthesis of new (2,4,-dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid derivatives and their antimicrobial
activity evaluation, International Journal of Medicinal Chemistry and Analysis 7 (1), 41-47; (e) Agata
Paneth, Nazar Trotsko, Łukasz Popiołek, Agnieszka Grzegorczyk, Tomasz Krzanowski, Sara
Janowska, Anna Malm, Monika Wujec, 2019, Synthesis and antibacterial evaluation of Mannich
bases derived from 1,2,4-triazole, Chemistry and Biodiversity, 16, e1900377; (f) Beata Chudzik-Rząd,
Anna Malm, Nazar Trotsko, Monika Wujec, Tomasz Plech, Agata Paneth, 2020, Synergistic effects
of thiosemicarbazides with clinical drugs against S. aureus, Molecules 25, 2302.
43
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W efekcie prac badawczych prowadzonych wspólnie z profesor Anną Bielawską
(Zakład Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku) oraz prof. dr. hab. Krzysztofem Bielawskim (Zakładem Syntezy
i Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku), w oparciu o znane z literatury przedmiotu
struktury inhibitorów ludzkich topoizomeraz, zaprojektowane zostały trzy serie
potencjalnych inhibitorów ludzkiej topoizomerazy typu II. Pierwszą stanowiła
seria pochodnych piperydyno-tiosemikarbazydu, drugą – seria pochodnych 4benzoilosemikarbazydu, trzecią zaś – seria pochodnych 2,5-dipodstawionego
1,3,4-tiadiazolu. Wyniki testów biologicznych potwierdziły istotny potencjał
cytotoksyczny pochodnych 4-benzoilotiosemikarbazydu wobec komórek raka
piersi (MDA-MB-231 i MCF-7); wyznaczone dla nich wartości IC50 zawierały się
w zakresie stężeń jedynie nieco wyższych aniżeli wartość IC50 wyznaczona dla
referencyjnego leku chlorambucylu. Co więcej, wyniki badań enzymatycznych
wskazały

na

istnienie

bezpośredniej

korelacji

pomiędzy

aktywnością

cytotoksyczną pochodnych 4-benzoilotiosemikarbazydu a ich aktywnością
inhibicyjną wobec ludzkich topoizomeraz. Obiecujące wyniki prac badawczych
stanowią przedmiot rozważań ujętych w publikacji opublikowanej na łamach
czasopisma Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry.46 Ponadto,
rezultaty prac badawczych potwierdziły, że w również grupie pochodnych 2,5dipodstawionego 1,3,4-tiadiazolu należy poszukiwać skutecznych substancji
cytotoksycznych, których molekularny mechanizm działania mógłby wynikać z
ich zdolności do hamowania aktywności topoizomeraz typu I i(lub) II.47
Kontynuując moje zaangażowanie w tematykę badawczą dedykowaną
poszukiwaniu syntetycznych układów heterocyklicznych skutecznych w
hamowaniu proliferacji pierwotniaka Toxoplasma gondii, czynnie włączyłem się
w tenże nurt badawczy realizowany w macierzystej Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej. Wyniki prac badawczych, w których czynnie współuczestniczyłem
Agata Siwek, Anna Bielawska, Elżbieta Maciorkowska, Monika Lepiarczyk, Krzysztof
Bielawski, Nazar Trotsko, Monika Wujec, 2014, Cytotoxicity and topoisomerase I/II
inhibitionactivity of novel 4-aryl/alkyl-1-(piperidin-4-yl)-carbonylthiosemicarbazides and 4benzoylthiosemicarbazides, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 29 (2), 243-248.
47 Tomasz Plech, Barbara Kaproń, Agata Paneth, Monika, Wujec, Robert Czarnomysy, Anna
Bielawska, Krzysztof Bielawski, Nazar Trotsko, Edyta Kuśmierz, Piotr Paneth, 2015, Search for
human DNA topoisomerase II poisons in the group of 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazoles, Journal
of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 30 (6), 1021-1026.
46
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pozwoliły na opracowanie wstępnych zależności SAR dla pochodnych 1,4dipodstawionego tiosemikarbazydu, które oczekują na empiryczną walidację w
najbliższej przyszłości oraz na wytypowanie struktury wiodącej opartej o motyw
imidazolo-tiosemikarbazydu. Szczegółowe wyniki badań zostały ujęte w dwóch
publikacjach, których jestem współautorem.48,49

c) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi
oraz udział w takich projektach
Nie dotyczy
d) Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi
1) Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry,
Faculty of Pharmacy, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
(Ukraina) (prof. Roman Lesyk)
2) Department of Pharmacology Lugansk State Medical University
(Ukraina) (prof. Viktor Lukianchuk)
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi
1) Zakład Immunoparazytologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytetu Łódzkiego (dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ).
2) Instytut Technik Radiacyjnych Politechniki Łódzkiej (prof. dr hab. Piotr
Paneth).
3) Zakład

Syntezy

i

Technologii

Środków

Leczniczych,

Wydział

Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (prof. dr hab.
Krzysztof Bielawski, dr Robert Czarnomysy).
4) Zakład Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku (prof. dr hab. Anna Bielawska)

Agata Paneth, Lidia Węglińska, Adrian Bekier, Edyta Stefaniszyn, Monika Wujec, Nazar
Trotsko, Katarzyna Dzitko, 2019, Systematic identification of thiosemicarbazides for inhibition of
Toxoplasma gondii growth in vitro, Molecules 24 (3), 614.
49 Agata Paneth, Lidia Węglińska, Adrian Bekier, Edyta Stefaniszyn, Monika Wujec, Nazar
Trotsko, Anna Hawrył, Mirosław Hawrył, Katarzyna Dzitko, 2019, Discovery of potent and
selective halogen-substituted imidazole-thiosemicarbazides for inhibition of Toxoplasma gondii
growth in vitro via structure-based design, Molecules 24 (8), 1618.
48
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Współpraca

międzyzakładowa

w

ramach

jednostek

Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie
1) Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny
UM w Lublinie (prof. dr hab. Grażyna Ginalska, dr hab. Agata Przekora,
dr Justyna Zalewska, mgr Joanna Golus, mgr Paulina Kazimierczak).
2) Katedra

i

Zakład

Mikrobiologii

Farmaceutycznej,

Wydział

Farmaceutyczny UM w Lublinie (prof. dr hab. Anna Malm, dr hab.
Urszula Kosikowska, dr Sylwia Andrzejczuk).
3) Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie
(prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, dr Anna Chodkowska).
4) Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie (dr hab.
Tomasz Plech).
e) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub
akademickich
Staże zagraniczne
17.06-12.07.2019

–

Katedra

Chemii

Farmaceutycznej,

Organicznej

i

Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.
Daniela Halickiego (zespół naukowy prof. Romana Lesyka).
Staż obejmował następującą tematykę badawczą:
a) akceptory Michaela we współczesnym procesie odkrywania leków.
b) wirtualny skryning in silico. Funkcje, zastosowania w planowaniu badań
syntetycznych.
c) synteza i transformacja 2-iminotiazolidyn-4-onów i tiazolidyno-2,4-dionów.
d) reakcja hetero-Dielsa-Aldera z zastosowaniem 5-eno-4-tioksotiazolidyn-2onów jako kluczowych reagentów.
18.06-13.07.2018

–

Katedra

Chemii

Farmaceutycznej,

Organicznej

i

Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.
Daniela Halickiego (zespół naukowy prof. Romana Lesyka).
Staż obejmował następującą tematykę badawczą:
a) PAINS (Pan assay interference compounds) w nowoczesnym procesie
odkrycia leków
b) metody uczenia maszynowego (chemia komputerowa) in silico w
projektowaniu leków.
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c) synteza i transformacja 2-tioksotiazolidyn-4-onów oraz pokrewnych
pochodnych heterocyklicznych.
05.06-07.07.2017

–

Katedra

Chemii

Farmaceutycznej,

Organicznej

i

Bioorganicznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.
Daniela Halickiego (zespół naukowy prof. Romana Lesyka).
Staż obejmował następujące tematy:
a) zarządzanie badaniami w projektach międzynarodowych
b) obecne aspekty chemii medycznej i farmakologii tiazolidyn-4-onów oraz
pokrewnych

związków

heterocyklicznych.

Skoncentrowanych

na

5-

enotiazolidyn-4-onach
c) omówienie przyszłych dwustronnych projektów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie z partnerami ukraińskimi.
Staż krajowy
01.03.2009-05.06.2009 – Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
(zespół naukowy prof. Piotra Panetha).
Staż obejmował następujące tematy:
a) metody syntezy związków znakowanych izotopowo
b) modelowanie molekularne.

f) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i
krajowych
W latach 2013-2020 wykonałem 18 recenzji artykułów oryginalnych
naukowych dla następujących czasopism:
1) Letters in Drug Design and Discovery (IF 0.953) – 1 recenzja
2) Letters in Organic Chemistry (IF 0.723) – 1 recenzja
3) Molecules (IF 3.060) – 4 recenzje
4) Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences – 1 recenzja
5) Journal of Serbian Chemical Society (IF 0.828) – 1 recenzja
6) Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (IF 4.027) – 1
recenzja
7) Bioorganic Chemistry (IF 3.926) – 3 recenzje
8) Marine Drugs (IF 3.772) – 2 recenzje
9) Chemical Moldavian Journal – 1 recenzja
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10) Chemistry – 1 recenzja
11) Journal of Chemistry (IF 1.727) – 1 recenzja
12) Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (IF 0.781) – 1
recenzja

g) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową
Nagroda krajowa za działalność naukową
Nagroda Rektorska I stopnia (2019)

h) Szkolenia w programach europejskich oraz programach
międzynarodowych i krajowych
Szkolenia
•

24.09.2013 – udział w seminarium szkoleniowym „Synteza
organiczna od XXS do XXL”, organizowanym przez Merck
Millipore, Lublin.

•

28.10.2014 – udział w konferencji szkoleniowej „Pharmacovigilance
– praktyczne tematy, skuteczne wskazówki”, organizowanym
przez Media Biznes, Warszawa.

•

02.12.2014 - udział w konferencji szkoleniowej „Pharmacovigilance
w 2015 r. – nowa praktyka, szanse i zagrożenia”, organizowanym
przez Europharma, Warszawa.

•

26.02-20.03.2018 - szkolenia: „Korzystanie ze specjalistycznych baz
danych z uwzględnieniem specyfiki realizowanych przedmiotów”;
„Elektroniczne

źródła

informacji

medycznej

wspierające

dydaktykę”; „Bibliometryczna ocena dorobku naukowego w
praktyce”

w

ustawicznego

ramach
rozwoju

projektu

„M-Edukator

kompetencji

kadry

–

program

dydaktycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, Lublin.
•

29.11.2018 - szkolenie „Tworzenie kursów e-learningowych na
platformie moodle” w ramach projektu „M-Edukator – program
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ustawicznego

rozwoju

kompetencji

kadry

dydaktycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, Lublin.
•

06.12-21.12.2018

–

szkolenie

w

zakresie

przeprowadzania

doświadczeń na zwierzętach dla osób odpowiedzialnych za
planowanie

i

przeprowadzenie

procedur

i

doświadczeń,

wykonanie procedur; postępowania ze zwierzętami dla osób
uczestniczących w wykonywaniu procedur; metod uśmiercania
zwierząt dla osób odpowiedzialnych za uśmiercanie zwierząt
wykorzystywanych w procedurach. Szkolenie organizowano
przez Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, Lublin.
•

10.05-27.05.2019 - szkolenie InnoMED w ramach projektu „MEdukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry
dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, Lublin.

i) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe
Nazar Trotsko, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Monika Wujec, 2018,
Pochodne tiazolidyno-2,4-dionu, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie medyczne
oraz kompozycja farmaceutyczna, Patent Polska, nr 228684, zgłoszenie patentowe nr
415129 w UP RP z dnia 04.12.2015 r. o udzieleniu patentu ogłoszono: 30.04.2018
WUP 04/18.

j) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki
Osiągnięcia dydaktyczne:
1) Koordynator przedmiotu „Technologia polimerów” (od 2012 obecnie)

dla

Uniwersytetu

studentów
Medycznego

Wydziału
w

Lekarsko-Dentystycznego

Lublinie,

kierunek

–

techniki

dentystyczne.
2) Prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczenia/seminaria/wykłady (od
2012 - obecnie) z przedmiotu „Technologia polimerów” dla studentów
pierwszego roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, kierunek – techniki dentystyczne.
3) Prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczenia/seminaria (od 2005 obecnie) z przedmiotu „Chemia organiczna” dla studentów drugiego
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roku farmacji studiów dziennych Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4) Prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczenia (2011, od 2014 - obecnie)
z przedmiotu „Chemia organiczna” dla studentów pierwszego roku
analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
5) Prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczenia (2011, 2012) z
przedmiotu „Chemia żywności” dla studentów pierwszego roku
dietetyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie.
k) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji
1) Opieka nad studentem w ramach programu ERASMUS (I semestr
2019/2020 roku akademickiego). Student II roku farmacji Luigi Latteri.
2) Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Chemii
Organicznej w latach 2010-2011.
3) Opieka nad pracami studenckimi w Studenckim Kole Naukowym
przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej UM w Lublinie.
4) Promotor pracy dyplomowej studentki farmacji – Sylwii Truchan,
planowany termin obrony czerwiec 2020, Katedra i Zakład Chemii
Organicznej Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy
„Synteza nowych pochodnych heterocyklicznych na bazie tiazolidyn4-onu”.
5) Promotor

pracy

dyplomowej

studenta

farmacji

–

Macieja

Kędzierskiego, termin obrony czerwiec 2019, Katedra i Zakład Chemii
Organicznej Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy
„Synteza tripodstawionych pochodnych tiazolidyn-4-onu”.
6) Promotor pracy dyplomowej studenta farmacji – Marcina Ingera,
termin obrony czerwiec 2018, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Synteza
nowych pochodnych tiazolidyny z podstawnikiem pirydynowym”.
7) Promotor

pracy

dyplomowej

studenta

farmacji

–

Jacka

Szczepańskiego, termin obrony czerwiec 2017, Katedra i Zakład
Chemii Organicznej Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat
pracy „Synteza pochodnych tiazolidyn-4-onu”.
8) Promotor pracy dyplomowej studenta farmacji – Marcina Bińczaka,
termin obrony czerwiec 2016, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
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Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Synteza
pochodnych

tiazolidyny

o

spodziewanym

działaniu

przeciwbakteryjnym”.
9) Promotor pracy magisterskiej studenta farmacji – Janusza Deji, termin
obrony czerwiec 2015, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydział
Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Synteza i modyfikacje
chemiczne 4-podstawionych tiosemikarbazydów”.
10) Promotor pracy magisterskiej studentki farmacji – Justyny Katany,
termin obrony czerwiec 2014, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Synteza
pochodnych

2,4-dioksotiazolidyny

o

spodziewanym

działaniu

biologicznym modyfikowanych w pozycji 5 tego układu”.
11) Opiekun naukowy pracy magisterskiej studenta farmacji – Konrada
Sapały, termin obrony czerwiec 2012, promotor dr hab. Monika Wujec,
Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydział Farmaceutyczny UM w
Lublinie, temat pracy „Synteza pochodnych (2,4-dioksotiazolidyn-5ylideno)octanu

formylofenylu

z

układem

1,2,4-triazolu

o

spodziewanym działaniu biologicznym”.
12) Opiekun naukowy pracy magisterskiej studenta farmacji – Adama
Pastuszaka, termin obrony czerwiec 2011, promotor dr hab. Monika
Wujec,

Katedra

i

Zakład

Chemii

Organicznej

Wydział

Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Synteza pochodnych
tiosemikarbazydu

kwasu

4-cykoheksylo-1,2,4-triazolo-3-

sulfanylooctowego”.
13) Opiekun naukowy pracy magisterskiej studentki farmacji – Moniki
Wichowskiej, termin obrony czerwiec 2010, promotor dr hab. Monika
Wujec,

Katedra

i

Zakład

Chemii

Organicznej

Wydział

Farmaceutyczny UM w Lublinie, temat pracy „Reakcje cyklizacji
pochodnych

hydrazydu

kwasu

4-fenylo-3-okso-1,2,4-triazol-2-

ylooctowego”.
14) Opiekun naukowy pracy magisterskiej studenta farmacji – Jakuba
Króla, termin obrony czerwiec 2009, promotor dr Monika Wujec,
Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydział Farmaceutyczny UM w
Lublinie, temat pracy „Synteza 4-podstawionych pochodnych
tiosemikarbazydowych z układem 1,2,4-triazolu oraz reakcje ich
cyklizacji”.
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