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Wydział Farmaceutyczny
Katedra Chemii Bioorganicznej i Siokoordynacyjnej
Zakład Chemii $ioarganicznej

' dr hab' Donnta Gabrieila PintrowsBła

Ł źL4 grudnia 2020

Reen4? w postępwanłu habilitalyjnym dra n, fatm, IVazara Tro&ko,

adiunkta w Katedze i Zakładzie Chemii otganienei Wydziału FarmaeuĘenego
Unłw*rcytetłt M*dycxneg* *v Lwblinie

Dr Nazar Trotsko jest absolwentem Lwowskiego Narodowąo Uniwersytetu Medyczrego

im. Daniela Halickięo' W rcku 2001 tozpoczął studia doktoranckie w Alędemii Medyanej im. Prof.

Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) w ramach programu

Europejskiąo Kolegium Polskich i Ukrailiskich Uniwersvtet w, uzyskując w roku 2005 stopieli naukowy

doktora nauk farmaceutycznych za prat zaĘĄLłowaną ,Synteza i niekźre włakiwoki fatmakologiane

prlłodnyclt 3-pod#wtbnycłt Ą4diolrntiazoliĘn|'' Promotorem w pzewodzie doKorskim była

prof. dr hab. Maria Dobosz' Dr Trotsko swoją karierę zawodową związał z Wydziałem Farmaceutycznym

Uniwersytefu Medycznego w Lublinie. w ksrym początkowo zatrudniony były jako asystent (2005-2013),

a od 2013 roku zajmuje stanowisko adiunkta. Dr Nazar Trotsko odbył czlery kn5tkoterminowe staże

w zespole prof. Romana Lesyka (Lwowski Narodowy Uniu/erE/tet Medyczny) oraz w zespole pnf. Piotra

Panetha (InsĘtut Techniki Radiaryjnej Politechniki Łodzkiej). Zainteresowania naukowe dm Trotsko

od poaątku jego aĘwności zawodowej koncentrują się wok ł poszukiwania związk w biologicznie

aĘwnych w grupie pochodnych hetelocyklicznych.

tlcena &robku naukowego

DoĘchczasowy dorobek naukowy dra Nazara Trotsko, na k6ry składa się 20 oryginalnych

aĘkuł w naukowych opublikowanych w czaspismach z listy Journal Citation Reports' oceniam jako

znaenY. Podkrcślić należy, że w L2 z tych prac Habilitant jest pierwvym i jednocześnie

korcspondencyjnym autorem. Wymienione w dokumentacji prace opub|ikowane został w casopismach

o zl żnicowanym wsp łczynniku wptywu (IF = 0,561 - 4'833). Dorobek ten uzupełnia 5 prac

opublikowanych w aasopismach spoza listy JcR. Sumaryczny wspoŁrynnik oddzialyła IF wsrystkich

prac składających $ę na doĘchczasowy dorobek naukowy dm Trotsko wynosi 46,833 (punktacja MNisW

= 1046). z czego 25,609 (pkt. MNisW = 515) pr'ypada na pftlce zgłoszone do osiągnięcia naukowego.

Pozostałe wskaźniki ,,naukometryczne" potwierdzają znaczenie dorobku Habilitanta, dla k! rego
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WFznaczony indeks H wynosi 5, zaś liczba cytowali odpowiednio: 58 wg bazy Web of ftierce Cole

fullectbns i 68 wg baty fupus Aktywność naukowa Kandydata pruejawia się wnbż w licznych

wyĘpieniach na konferencjach; w tym prezentacjach posterowych (21 na kmjowych konferencjach

naukowych i 12 na międzynarodowycfl) oraz czterech wygtłoszonych referatach. W sowim dorobku

Habilitant ma wnież 1 udzielony patent krajowy.

Dr Nazar Trotsko już jako niezwykle akĘruny student Lwowskiego Narodowego UniwersYtetu

Medycznego im. Daniela Halickiego wykazywał zainteresowanie syntezą organiczną. Swoje

zainteresowania naukowe realizował bowiem jako uczestnik Studenckiego Koła Naukowego działająego

w Katedrze Chemii FarmaceuĘcznej' organicznej i Bioorganicznej, gdzie zajmował się syntezą

pochodnych kwasow 5-arylident2.łdioksotiazolidyno-3-alkanokarboksylowych. W tym czasie ukazała się

pierw*a publikada naukowa wspołautorstwa Kandydata {Farma&vtkhnił Zhumałs, a dodatkowo miał

on r wnieŹ okazję prezentować wyniki badati w formie prezentacji ustnych jak i poster w na kilku

konferencjach naukowych. Potwierdza to niewątpliwie ponadpzeciętną aktyi/vność Kandydab już na

bardzo wczesnym etapie,

Tematykę związaną z ponukiwaniem biologicznie aĘwnych pochodnych Z,łdioksatiazolidyn

dr Trctsko zdecydował się kontynuować podejmując studia doKoranckie na Akademii Medycznej

w Lublinie w ramach programu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukrai skich Uniwersytet w. Prace

realizowane w l(atedrze i Zakładzie Chemii organicznej pod merytorycznym nadzorem promotom. pani

prof. dr hab. Marii Dobosz zwieliczone zosły syntezą nowych konjugat w kwasu (5-arylideno-2,ł

diokmtiazolidyn-3-ylo)octowąo z 1,Ż,4-Łriazolami i 1'3'4-tiadiazolami, a następnie we wsp łpmry

z zespołem naukowym z Katedry i Zakładu Toksykologii macierzys go uniwersytefu oceniorro wpływ

otrzymanych zwĘzk w na ośrodkowy układ nerwowy, zaś dzięki wsp łpracy z Katedrą Farmakologii

Uniwersytetu Medycznego w Łt1ga sku możliwe było ovacowanie ich potencjału antyoksydaryjnego.

otrzymane wyniki opublikowane zostały w postaci sześciu wspołautorskich prac oryginalnych (załącznik 4:

publikade 12 i 13 wymienione w punkcie IIA oraz publikacje od 2 do 5 wymienione w punkcie IID). Warb

zaurałć, że w dwt5ch z geściu prac z tego okresu Habilitant jest nie tylko pierw*ym autorem,

ale wnież autorem korespondenryjnym, co dowodzi comz większej samodzielności Habilitanta

zdobyłłanej sukcesywnie w kolejnych etapach kariery naukowej' Mając na uwadze duży potendał

farmakologiczny zwĘzk w z grupy pochodnych d'oksotiazolidyn, poparty doniesieniami literaturowymi,

Kandydat już po obronie prary doktorskiej, z godną uznania dociekliwofoią zajął się zbadaniem

aktywności pneciwbolowej, pzeciwdepres1finej, pzeciwlękowej oraz pzeciwdrgawkowej serii konjuga w

otrrymanych w ramach pracy doktorskiej, nawiązując w Ęm celu wsp łpmę z zespołem naukowym

z Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medyanego w Lublinie. Trafność prarjętych załoŻefl

potwierdzona została obiecującymi wynikami aktywności pzeciwbolowej w dawkach 0,05 i 0,1 LDso.
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uzyskanymi dla wszystkich pnebadanych związk w, k re to wyniki opublikowane zostały w kolejnej

wspołautorskiej pracy (A fuloniae Pharmaeutia).

W kolejnycłt latrch dr Nazar Trobko doskonalił suloje umiejętnolfoi angażując się w zr żnicowane

tematycznie projekty naukowe realizowane we wsp łprary z wiodącymi ośrodkami kajowymi. W ramach

trzymiesięcznąo stażu w zespole prof. Panetha z Instytutu Techniki Radiaryjnej PŁ zrealizował syntezę

izotopową oksaminianu znacuonego izotopem 18o oraz rrrono- i ffijpodstawionego deulerem D-mleczanu,

co zaowo@Wało wsp 'łautorstwem publikadi w czasopiśmie Joumal of Labetld Compunds and

Radłbphannaauticats

We wsp łprary z zespołami badawcrymi prof. Anny Bielawskiej i prcf. Krzyvtofa Bielawskiego

z Uniwersytetu Medycznego w Białastoku Habilitant miał okazję zmierzyć się wnież z problerrem

poszukiwania skutecznych inhibitor w ludzkich topoizomeraz. Prace nad Ęm projektem zaowocowały

wyselekdonowaniem, spośr d zaprojekbwanych i zbadanych tnech ł żnicowanych strukfuralnie grup

związk q pchodnych 4-benzoilotiosemikarbazydu cytotoksycznych wobec kom rek raka piersi (MDA-

M&231 i McF-ł, co z kolei w świetle obsenłowanej ich aktywności w zakresie stężeli niewiele wyżlszych

od chlorambucylu użytego jako lek refercnryjnn należy uznać za szczę lnie ważne osiągni*ie tJoumal

of EWme Inhibition and Mdicinal Chenifr). Habilitant włączał się r wnież aynnie W pfttce

prowadzone w macierzyĘm zespole. I taĘ uczestniczył w badaniach ukierunkowanych na povukiwanie

związk w o akłwności pzeciwbakteryjnej wśr d wybranych pochodnych hebrocyklicznych, w Ęm

tiosemikarbazyd w, 1,2,*tnazoli i ditiokarbaminian w. Pram te prowadzone były we wspołpracy

z KatedĘ iZakładem MikrobiologiiFarmaceutycznej UM w Lublinie, (załącznik4: publikacje t,2,7,8i9
wymienione w punkcie IIA oraz publikacji 1 wymienionej w punkcie nD). W ostatnim czasie Habilitant

zaangażował się wnież w tematykę związaną z poszukiwaniem związk w o działaniu hamującym

proliferadę pierwotniaka Toxoplasma gondii, wzbogacając Ęm samym słl j dorobek o kolejre dwie prace

opublikowane w wysokopunktowanym czasopiśmie Mokules (publikacje 3 i 4 w punkcie IIA załącznika

4).

Te bez wąĘienia bogab doświadczenia zdobyte w zakesie povukiwali związk w o bardzo

zr żnicowanej aĘwności biologicznej pozwolily Habilitantowi sformułować własny prcjekt badaway

zmienający do syntezy i oceny aktywno&i biolog'rcznej serii nowych, nieopisanych wcześniej pochodnych

Uazolidyn4*onu. Dr Trotsko zaznauył sw j tw rczy wkład w nadal aktualną, mimo że od dawna

intensywnie eksploatowaną temaĘkę pochodnych tiazolidyn4-onu' publikując uzyskane wyniki w postaci

cyklu 7 prac (Pl_PĄ, kt re pzedstawione zostaly jako osiągnięcie naukowe'

Niezależnie od samęo osiągnięcia naukowego, ktore ocenione zostanie osobno, po uzyskaniu

stopnia doktora Habilitant wykazał się ,,istotną aktywno&:i1 naukow{' i spełnlt tym samym formalny
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wymog określony w art. 219. ust. 1 pK 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o gkolnictv'rie $/yżgym

i nauce. Dr Trctsko poprzil słoją dotychczasową działalnolff naukową udowodnił, że jest xmodzielnym,

dojzalym naukowcem posiadającym wiedzę w zakrcsie prcjeKowania i oceny aktywności biologicznej

nowych związk w organicznych oraz praĘczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami

syntery i analizy związk w chemicznych organicznych.

ocna osiągnięcia naukowegn sbnowiąego podsbwę habilibcji

Pftedmiotem oceny osiągnięcia naukowego zatytt*owanqo ,Pozukiwanie *b*arcji biolqianie

c4nnych w grupie pthodnych tiazolidyn4-oni' jest rykl 7 oryginalnych wsp łautorskich prac

opublikowanych w latach 201&2020 o łącznym wsp łcrynniku oddziaływania IF = 25,609 (pkt. MNiSYt/ =

515). Tema{ka badawcza stanowiąca podstawę osiągnięcia a^'iązana jest z poszukiwaniem związk w o

aktywnofoi pzeciwnowotworowej. pzeciwbakteryjnej. w tym pzeciwgruźliceej r oraz

paeciwtoksoplazrnowej w grupie pochodnych tiazolidyn-4onu. W tym miejxu pragnę podkreślić,

że Habilitant zauważył nowe możliwości wielokierunkowej modynkacji $w układu heteroryklicznego,

jednocześnie umiejętnie wykorzystując wcześniejsze doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prary

dokbrskiej. Podięta została wsp łpraca z innymi zespołami naukowymi, konieczna w celu oceny

wła&iwości biologicznych wcześniej zaprojektowanych i otąmanych przez Habilitanta nowych związk w

chemicznych. Do dokumentacji w pzewodzie habilitaryjnym załączono oświadczenia wszystkich

wsp łaub w. we Wsz}łstkich 7 pracach składających się na pzedłożony cykl dr Nazar Trotsko jest

pierw*ym autorem i jednocześnie aulol m korespondenqyjnym, a Jego rola wiodąca w twozeniu

koncepcji, plarnwaniu poszczeg lnych etap w pracy i ich realizacji nie budzi wątpliwości. Udział

prccentowy w poszczeg lnych publikacjach, sam Habilitant oszacował na 6}759o i warbści te oceniam

jako absolutnie niezawyżone.

W pierwszej aęfui badali Habilitant zaprojekbwał serię związk w umiejętnie modyfikując

struKury kwasow (2,4-dioksotlazolidyn-5-ylo)octowego i (2,4-dioksotiazolidyn-5-ylideno)octowego

poprzez połączenie ich z akłwnymi chromoforami, tj. ugrupowaniami chlorobenzhydrazonowym

i tiosemikarbazonowym' sbsując jako łącznik aldehydy hydroksybenzoesowe, dzięki czemu możliwe było

uzyskanie cząsteczek o r żnej geometrii. Zbadana została aktywno# antyprclifemcyjne otrrymanych 2,4_

dioksotiazolidyn wobec kon rek raka płuc (A549)' raka wąboby (Hepcz) i ralo piersi (McFł, a spośr d

siedemnastu pnebadanych zwĘzk w pochodna 3<hlorobenzhydrazorpwa z centralnym fragmentem

aromatycznym pochodząrym od 2-hydroksybenzaldehydu okazała się aktywniejga od irynotekanu,

ułtego jako związek referencyjny. Na podstawie analizy zależności struktura_aktywność zauważono,

że w serii otszymanych pochodnych kluczowa jest obecność fragmentu 3-chlorobenzhydmzonowego oraz
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4-(4-metylofenylo)-3-tioxmika azonowego. Habilitant słusznie postuluje r wnieą że istotna dla

aktywności otrzymanych pochodnych jest izomeria centralnego pierścienia fenylowego (izomeryczne

pochodne otruymane z Z-hydroksybenzaldehydu akłwnięjsze od otrrymanych z 2-hydroksybenzaldehydu)

(publikacja PĄ, choć użycie w Ęm miejscu tenninu 
'konfiguracja" 

nie jest właściwe. Uzupełnieniem tej

cząści badali Ę wstępne wyniki aktywności pzeciwbaKeryjnej wobec wybranych szaep w baklerii

Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, kt re pozwolĘ Habilitantowi podjąć decy4e o dalvej modyfikacji

struŁtury tiazolidyno.2'#dionu w pozycji c5 w poszukiwaniu pochodnych o lepszym profilu aĘwności

pzeciwbaktefinej. Na ich podstawie zaprojeKowanych zostało 7 kolejnych serii związk w, w kt rych

W miejsa fragmentu 3-chlorobenzhydrazonowego W najaĘwniejszym związku spośr d tych

opublikowanych w pracy Pt, wprowadzono fragmenĘ tiazolidyno_2,4{ionu, rodaniny albo

Z-tiohydantoiny. Niezapzeczalnym osiągnięciem tej części projektu (publikacja PĄ było

wyselekdonowanie spośrod wszystkich siedemnastu oszymanych a,rliązk w, czterech najaĘwniejrych

pochodnych, K rych aktywność hamująca wzrost bakterii szczepu B. eleus była po wnywalna,

a w niekt rych przypadkach nawet Wyższa od oksacyliny i cefuroksymu. W oparciu o pzeprcwadzoę

analizę zależności struktura-aktywność Habilitant ustaliŁ że zamiana gmmesii cząstecki uzyskiwana

poprzez dobor izomerycznego centmlnego fragmentu aromatycznego pochodząego

od hydroksybenzaldehydu nie wpływa istotnie na aĘwnoff pzeciwbakteryjną, natomiast kluczowa jest

jego modyfikacja popzez wprowadzenie dodatkowego podstawnika' prry ęlm Wzrost aktyĄffności

zaobserwowano dla pochodnych z podstawnikiem elektronoakceplorowym.

oczywiĘ i logiczną kontynuadą tak rozpoczęĘch bada byb zaprojektowanie kolejnej serii

aruiązk w, w k6rych terminalny fragment chlolobenrydrazonowy W otrzymanych upzednio związkach

Habilitant postanowił zaĘpić ugrupowaniem chlorofenylotiosemikarbazonowym (publika$a F3).

Dr Trotsko słusznie bowiem postuluje' Źe zastosowane fragmenty chromoforowe (tiazolidyn-2,4_dionu,

rcdaminy i 2-tiohydantoiny) nie wpływają istotnie na zmianę aĘwności. l(uczowa dla zachowania

aktywno*j jest natomiast obecnolść centralnego pienścienia benzenowego podstawionego bromem.

Realizując tak prryjęte założenia, Habilitant wzbgacił kolekcję ariązk w o kolejne 5 pocfodnych

o znaczącej aĘwnofoi pzeciwbakteryjnej wobec badanych xczepow bakterii Gram{odatnich. Warto

podkreślic, że arviązki otrzymane w tej serii nie byłry r wnież toksyczne w zakeśe badanych stężeli

(publikacja P3).

Na uznanie zasługuje zamysł rozszezenia zakresu badaIi biologicznych otrrymanych związk w

(opisanych w publikacjach P2 i Pą o ocenę ich wpłwu na skuteczność niszczenia biofilmu twozonego

paez mikoaerofilne szczepy Haemophilus influenaei Haemophilus paminflrcnzae oraz wobec ich form

planklonowych. W tej części projektu Habilitant z sukcesem wyłonił między innymi pochodną, hamująę

powstawanie biofiImu tworŻonego przez szczep H. paninfluenzae, prry e.ym aktywność związku była
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por wnywalna do cefuroksymu i aż cztemkrotnie większa niż gentamyryny. Krytycznie analizując

uzyskane wyniki Aubr nie zadowolił śę jedynie oznaczeniem waftofoi minimalnych Ężeli hamujących

powstawanie biofilmu (MBIQ' a mając na tlwadze kluczową rolę procesu adhezji w twozeniu biofilmu,

podjął dalsze prace badawcze zmierzające do określenia antyadhezyjnych właściwości aĘwnych

pochodnych. Wykazał, że w zakresie niskich Ęże aĘwnośc anĘadhfina, w tym r wnieŹ

wspomnianej najaktywniejszej pochodnej, jest procesem odwmcalnym i w czasie 24 g zin inkubacji

obserwuje się odMazanie biofilmu' niezaleznie od początkowego stopnia zahamowania adhezji badanych

bakterii do powierzchni polistyrenu (publikacja P4).

W kolejnych pracach włączonych w cykl habilitaryjny (publikaĄe P5+Ą dr Trostko ze swobodą

porusza się w obszaze zagadnieli związanych z aĘwnością pzeciwpędkową (łl. bberculosiśs

jak i pzeciwpasożytniczą (T gondil). Podjęte został oryginalne proby polegające na dołączaniu

wyselekcjonowanych fragment w farmakoforowych, przy zachowaniu wspolnego układu tiazolidyn-4_onu.

Takie podejście' powxechnie stosowane w chemii medycznej, niewątli$/e daje szanse nie otrzymanie

nowych aĘwniejsrych hybryd. otrrymana została imponująca ilość nowych zwĘzk w chemicznych,

a trafność prarjętych założe potwierdza obzymanie aktywnych połącze . NiewąĘliwie największym

sukcesem tej części projektu było wyselekcjonowanie akĘwnych hybryd w serii pochodnych kwasu

('l-oksotiazolidyn-5-ylo)octowe9o o aktywnofoi pneciwpasożytnicznej, dla k6rej oznaczone wartości ICm

były 90-krotnie niższe niż warto# WyŻnaczona dla sulfadiazyny, zaś w serii pochodnyeh kwasu

(4-oksotiazolidyn-5-ylideno)ocbwego nawet 392-krotnie niższe (publikaąa P8, i co l wnie ważne

badane związki posiadaĘ niski profil toĘczności wobec kom rek żywiciela. Sukcesem zakoliczyły się

r wnież prcby wyselekcjonowania wśnid pochodnych tiosemikarbazonowych z wiodącym układem

tiazolidyn4-onu związk w o aktywności pzeciwprądkowej; waftości MIC najaĘwniejrych poctodnych

(0.03i-0.125 pglmL) okazały się korzystniejsze niż b wyznaeone dla refercncyjnych lek w, tj.

izonia4ydu, strepromycyny, etambubolu i tioacebzonu.

Analizując wykonane przez Habilitanta prace ekperymentaIne pragnę podkreślic'

że zaprojektowane został serie sfunkcjonalizowanych pochodnych tiazolidyn4-onu o znacznym

a żnicowaniu strukturalnym, co wiązało się z koniecznorścią opncowania niezależnych dn5g syntezy.

Jednocześnie na uznanie zasługuje faK, że są to procedury wydajne, kt re jedrncześnie zakladają

wykorrystanie łatwo doslĘpnych substrat w.

W podsumowaniu oceny pzedstawionąo przez Habilitanb osĘgnięia naukowego będącąo

sp jnym temaĘcnie ryklem prac (Pt-PĄ opisujących syntezę i aĘwność biologiczną wybranych

sfunkcjonalizowanych pochodnych tiazolidyn4-onu, stwierdzam, że spełniony zos1ał ustawowy v,rymos

nzlnał?ego Wkładu aubn w łozłwij okeślonej dyxrypliny naukowef{art.219. ust. 1 pkt 2 Us{awy z dnia

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
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Dzialalno# dydaktyena i otganizacyjna

Na uznanie zasługują osiągnięia Habilitjnta w zakresie działalności dydaĘanej, stanowiącej

nieodzowną część codziennej akĘwności nauczyciela akademickiego. od poaątku zatrudnienia tj. od roku

2005, pracując w Katedze i Zaktadzie Chemii organicznej, dr Nazar Trotsko prowadzi zajęcia sdaktyczne
(ć:wiczenia i seminaria) z pzedmiotu 

'Chemia 
oęaniczna" dla student w drugiego mku kierunku farmacja

oraz sfudent w pierwszego roku kierunku analiĘka medyczna. Ponadto Habilitant jest koontynabrem

pzedmiotu Jechnologia polimen5#'i kt ry od roku 2012 wykłada dla studen w kierunku techniki

denĘĘczrc na Wydziału Lekanko-Dentystycznego macierrystego uniwersytetu, a w latach 2011-2012

prowadził wnież ćwiczenia z ,.Chemii żywności" dla student w pienł*ego roku kierunku dietetyka na

Wydziale Farmaceutycznym. Habilitant był opiekunem naukowym czterech student w wykonująrych prace

magisterskie w Zakładzie Chemii organicznej oraz promolorem siedmiu prac magisterskich. Dr Trotsko

spmwował r wnież bezpośrednią opiekę nad studentem z zagranicy (Luigi Latteri), K ry W semestrze

zimowym roku akademickiego 2019/2020 odbywał zajęcia na Wydziale FarmaceuĘcznym Uniwelsytetu

Medycznego w Lublinie w ramach prcgmmu ERASMUS. Kandydat umiejętnie Ęcrył r wnież działalność

dydaktyczną z aktywnością naukową angażując się w latach 2010-201l jako opiekun w prace

Studenckiego Ko}a Naukowego działającqo w lGtedrze i Zakładzie Chemii organicznej. Habilibant

systematycznie podnosi swoje kompetencje naucryciela akademickiego uczestnicząc w szkoleniach

organizowanych w uczelni (projekt ,.M-Edukator - prcgram ustawicznego rozwoju kompeterqi kadry

dydaktycnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie").

Dr Trotsko od 2005 rcku jes{ członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaeutycznego. Podejmował

się r wnież zadari organizaryjnych na necz środowiska naukowego; w 2003 roku brał czynny udział

w pmcach komiEtu organizafinego konferencji 
'.AiDS-wsp 

łczesne zagrożenia'', a także czterokrotnie

w pracach komitet w organizaryjnych odbywająceso się ryklicznie Konwersatorium Ctemii Medyenej.

Rozpoznawalność dorobku naukowego w międrynarodowym śodowisku naukowym udokumenlowana

jest wykonanymi pzez Kandydab recenzjami 18 manuskrypt w wysłanych do renomowanych czasopism

naukowych m.in.: Jouma of Enzyme Inhibition and Mdicinal Chemitry(IF - 4,02), Eiurganic Otemifry

(IF = 3'9)' Marine Drug(3,7), Moleules (3'06) i Joumalof Chenisfy(1'7). Podkreślić należy szeroką

wspołpraę jaką Habilitant nawiązał zar wno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. odbył r wnieŻ

kilka k tkoterminowych staży naukowych, podczas kt rych mimo dość kr tkotnłałrych pobyt w, miał

oka{ę pogĘbiać widzę i doskonalić umbjętności nie tylko w zakresie syntezy oęanianej, ale r wnież

wykorzystania innych nazędzi użyteęnych w projektowaniu lek w, Ę. modelowania molekulamego,

wirtualnego *łreningu in si|io,jak wnież metody syntery związk w znakowanych izotopowo.
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Wnirekka awy

Dotychczasowy dorobek naukowy dm Nażara Trotsko oraz pzedstawione osiągnięcie naukowe

oeniam bardzo wysoko. Wyodębniony z dorcbku naukowego cykl powiązanych tematycznie 7 pmc

stanowi wczeg lne osiągnięie (w rozumieniu w art. 219. ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o ękolnictwie Wyższym i nauce). Kierunki badali podjętych pzez Habilitanta uważam za ważne

poznawczo z punktu widzenia rozwoju nauk farmaceutyanych' w pełni uzasadnione i poparle rosnącą

potrzebą dostarczenia nowych, skutecznych lek w pzeciwnowotwolowych i pzeciwbaktefinych.

Pngnę podkreślić, że dr Trotsko }est dojzalym naukowcem zdolnym do samodzielnego

formułowania koncepcji badali, racjonalnąo ich planowania i realizowania popruez kompetentrc

lozwiązywanie ważnych i aktualnych problem w naukowych. W mojej opinii doĘchczasowa aktywność

naukowa dm Nazara Trotsko oraz pzedstawione pzez Niego osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora

spełniają wvystkie Warunki, okrcślone w aft. 219. ust' 1 pK 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyżvym i nauce, uprawniające do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowarego. W pełnym pzekonaniem popieram zatem wniosek dra n. farm. Nazara Trotsko o nadanie

stopnia doklora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dysryplinie nauki

farmaceuĘczne.
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