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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ  

mgr inż. Karoliny Urbańskiej 

pt. „Porfiryny łączone z aminokwasami wiązaniem C-C i C-N – otrzymywanie i charakterystyka 

syntonów do chemii supramolekularnej” 

 

Praca doktorska mgr inż. Urbańskiej wykonana została na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego pod kierownictwem dr. hab. Miłosza Pawlickiego, obecnie profesora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Praca obejmuje tematykę związaną z chemią porfiryn, która stanowi obszar 

zainteresowania promotora pracy i jego grupy od wielu lat. Jednak modyfikacja aminokwasami, 

będąca przedmiotem tej pracy, jest zagadnieniem zupełnie nowym zarówno pod względem 

syntetycznym jak i koncepcyjnym. 

W części literaturowej Doktorantka umiejscawia swoje badania na tle aktualnego stanu 

wiedzy. Ta część jest raczej zbiorem krótkich rozdziałów dotyczących różnorodnych aspektów niż 

wyczerpującym omówieniem wybranego zagadnienia (typu przeglądu dedykowanego do publikacji 

w czasopiśmie) I tak, Autorka w sposób omawia  zagadnienia syntetyczne związane z rozszerzaniem 

szkieletu porfiryn z utworzeniem pierścieni kabracyklicznych i heterocyklicznych, podaje przykłady 

rozpoznania molekularnego z wykorzystaniem porfiryn (kationów, anionów i aminokwasów) oraz 

omawia hybrydy peptydowo-porfirynowe. Wszystkie te informacje, które początkowo wydają się 

być luźno ze sobą związane, są później istotne dla zrozumienia specyfiki tematyki – od zdefiniowania 

wagi problemu i oceny nowatorskości. Część literaturowa kończy się zdefiniowaniem celu pracy. Z 

punktu widzenia czytelnika, gdyby ta część znajdowała się przed właściwym przeglądem 

literaturowym, myślę, że jego czytanie byłoby znacznie łatwiejsze, ponieważ widać byłoby związek 

omawianej literatury z zagadnieniami poruszanymi w pracy. Ogólnie część literaturowa bardzo mi 

się podobała - mimo, że nie jest to typowym przeglądem naukowym, zawiera przykłady dobrze 

ilustrujące aktualny stan wiedzy i omawiane dalej problemy. Co również ważne, nie jest 

przeładowana szczegółami, które bardzo często zaciemniają bardziej ogólny obraz.  

W pracy eksperymentalnej Doktorantka skupiła się na otrzymaniu aminokwasów 

modyfikowanych porfirynami, które następnie miały służyć do syntezy odpowiednich układów 

hybrydowych porfirynowo-peptydowych. W literaturze znane są takie hybrydy, w których, do 

połączenia  aminkwasów/peptydów z pozycjami mezo lub  porfiryny, wykorzystywane są 

różnorodne łączniki. Nieznane są natomiast połączenia, w których aminokwasy przyłączone są 

http://www.icho.edu.pl/.......link


 

Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw icho.edu.pl 

bezpośrednio do szkieletu, co było celem syntetycznym Doktorantki i stanowi o nowatorskości tej 

pracy. 

Do modyfikacji porfiryny w pozycji mezo Autorka wykorzystała reakcję aminowania 

Buchwalda–Hartwiga pomiędzy bromoporfiryną a estrami metylowymi aminokwasów, i, po 

optymalizacji, otrzymała szereg porfiryn przyłączonch do aminokwasów poprzez N-koniec. 

Doktorantka przetestowała również utleniające aminowanie aminami aromatycznymi, które 

następnie wykorzystała do przyłączenia aminokwasów poprzez łańcuch boczny (wykorzystując 

aminowy analog tyrozyny i pochodne tryptofanu). Autorka przetestowała również, jakie dalsze 

możliwości syntetyczne dają wprowadzone grupy funkcyjne i pokazała, że możliwe jest 

regioselektywne utlenienie aminy do iminy oraz otrzymanie produktów następczych kondensacji w 

pozycji  sąsiadującego pierścienia pirolowego. Mgr Urbańska zmodyfikowała również polarność 

uzyskanych produktów poprzez wprowadzenie podstawnika N-metylopirydyniowego w 

naprzeciwlegle położonej pozycji mezo. Uzyskane związki były charakteryzowane w formie wolnej 

zasady lub jako kompleksy Zn2+. Z tak przygotowaną biblioteką hybryd porfirynowo-aminkwasowych, 

Autorka przystąpiła do ich wykorzystania w syntezie peptydów o różnych długościach. Doktoranta 

zsyntezowała 3 dipeptydy (dane analityczne dla dwóch) oraz trzy oligopeptydy  (te, jak rozumiem, 

są jeszcze przygotowywane do publikacji, więc materiał eksperymentalny jest skąpy). Rozprawa 

dokumentuje również wiele prób reakcji i kompleksowania, które nie zakończyły się sukcesem, 

izolację produktów pośrednich i rozdział nietrywialnych mieszanian diastereoizomerów. Wszystkie 

te dane świadczą ogromie pracy laboratoryjnej, jaki wykonała mgr Urbańska. Warta podkreślenia 

jest również różnorodność – od zaawansowanej syntezy po analizę złożonych widm NMR, UV, CD 

oraz fluorescencji, po badania struktury 2-rzędowej peptydów i kompleksowania. Podsumowując, 

Doktorantka przedstawiła niezmiernie bogaty materiał, z którego, gdyby dalej rozszerzyć badania na 

właściwości otrzymanych związków, można by zapewne otrzymać materiał na kolejne publikacje. 

 

Nie mam uwag merytorycznych co do opisu syntezy, ani do danych analitycznych. Mam kilka 

uwag co do logiki niektórych zdań, jednak nie zmniejsza to znacząco czytelności pracy. Lekturę pracy 

utrudnia jednak znacznie brak zdefiniowanych podstawników R na schematach, przez co konieczne 

jest poszukiwanie konkretów w tabelach, lub wręcz w części eksperymentalnej. Jest to o tyle 

uciążliwe, że w pracy jest dość dużo błędów w numeracji, zatem identyfikacja odpowiedniego 

produktu nie zawsze jest łatwa. Tak samo, utrudnieniem jest brak jednoznacznego systemu 

rozróżnienia w oznaczeniach, czy związek jest wolną zasadą, czy tez kompleksem cynku. To sam 

oznaczenie bywa używane dla obydwu pochodnych.  

 

Lektura pracy zrodziła wiele moich pytań, które bynajmniej nie są zarzutami, ale 

ciekawością, która wynika z faktu, że Autorka zaprezentowała wielką ilość różnorodnego materiału, 

ale, w niektórych przypadkach, poskąpiła szczegółów eksperymentalnych lub/i interpretacyjnych. 
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Dlatego, zamiast listy niedociągnięć (których i tak już nie da się poprawić w pracy), chciałabym 

zaproponować naukową dyskusję na następujące tematy:  

 

1. W zasadowych warunkach aminokwasy wykazują szczególną tendencję do racemizacji. Jak 

Doktorantka sprawdzała czystość optyczną produktów? Czy przeprowadzone zostały syntezy 

racemicznych produktów jako wzorców, np. w chiralnej chromatografii? 

2. W widmach CD jednostką intensywności sygnału niezależną od stężenia jest molowe CD (). 

Wartości mdeg podane na osiach w pracy są stężeniozależne i powinny zostać przeliczone na 

. Z ciekawości, chętnie zobaczyłabym takie przeliczone widma, żeby zorientować się jakiego 

rzędu są te wartości molowego CD dla otrzymanych pochodnych.  

3. Jak Autorka rozumie pojęcie przełączania? W założeniu jest to proces typu 0-1 oraz odwracalny. 

Dlatego utlenianie aminy do mieszaniny różnych imin, bez zademonstrowania odwracalności 

oraz kilkukrotnego przejścia między tymi pochodnymi trudno mi zakwalifikować jako 

przełączanie właściwości. Jeśli poszlibyśmy tym tropem to każda reakcja chemiczna byłaby 

przełączaniem. 

4. We wspomnianej już reakcji utleniania amin do imin, z lakonicznych oznaczeń  +/- w Tabeli 5 nie 

jest dla mnie jasne, w jaki sposób Autorka uzyskała wyniki, W jako sposób odbywała się detekcja 

produktów. czy produkty były one izolowane i charakteryzowane. 

5. Niektóre z wniosków są dość daleko idące, lub Autorka nie zamieściła wszystkich danych na 

dowód swojej tezy. Na przykład, samo miareczkowanie UV trudno mi uznać za dowód 

powstawania związku 240+, a w przypadku badań równowag kwasowo zasadowych nie jest dla 

mnie jasne, na podstawie jakich danych stwierdzono, że deprotonowanie zachodzi na azocie w 

pozycji mezo, oraz czy proces jest odwracalny (deprotonowanie powinno takie być).  

6. Tworzenie makrokompleksów związku 243. Ze strukturalnego punktu widzenia, rzeczywiście 

tworzenie takich kompleksów jest uzasadnione. Jednak moją wątpliwość budzi fakt, że niektóre 

sygnały NMR pozostają bardzo ostre we wszystkich widmach. Zwykle procesy agregacji  

zamieniają relaksację całego układu, dlatego rzadko obserwuje się poszerzenie jedynie sygnałów 

od fragmentu cząsteczki. Czy Doktorantka ma inne dowody na powstawanie takich 

makrokompleksów (np. DOSY)? 

7. Widma NMR związków 254/255 – Doktorantka twierdzi, że świadczą o wolnej rotacji 

podstawników indolowych. Obserwowana symetria przypisanych sygnałów jest typu C2v i jest to 

maksymalna symetria możliwa dla tego związku, co może świadczyć o szybkiej rotacji. Z drugiej 

strony, gdyby rotacja była wolna, obserwowana byłaby symetria Cs (z identyczną liczbą 

sygnałów) lub C1 (z podwojoną liczbą sygnałów), dlatego, moim zdaniem, nie można stwierdzić, 

czy rotacja jest wolna czy szybka na podstawie tych widm. Ciekawa jestem opinii Autorki na ten 

temat.  

8. Bardzo interesująca jest również chiralność diastereoizomerycznych pochodnych 258/260. 

Ciekawa jestem, czy konfiguracja diastereoizomerów została potwierdzona innymi metodami i 
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czy Doktorantka zbadała stabilność konfiguracyjną – epimeryzacja wymagałaby tylko ruchu typu 

flip-flop grupy metylenowej w obrębie 8-członowego pierścienia. 

9. Rozpoznanie molekularne – czy Doktorantka rozważała udział równowag kwasowo-zasadowych 

w zaproponowanym modelu oddziaływania? W końcu receptor 265 jest kwasem a gość zasadą. 

10. Oddziaływania oligopeptydów z bidentnymi ligandami. Utworzenie takiego kompleksu (np. 281-

DABCO) na pewno prowadzi do uporządkowania struktury i zbliżenia chromoforów. Zatem 

sprzężenie ekscytonowe powinno dramatycznie wzrosnąć (zwłaszcza w DCM, gdzie oligopeptyd  

początkowo nie wykazuje efektów CD). Czy Doktorantka obserwowała wzrost efektów CD 

podczas kompleksowania? 

 

Przedstawione wyniki zostały już częściowo opublikowane. Doktorantka jest współautorką 4 

publikacji w tym trzech prac eksperymentalnych, z czego dwie ściśle związane z tematyka doktoratu 

(JOC oraz J. Porphyr. Phthalocyanines) oraz jednej pracy przeglądowej, co jest dobrym wynikiem jak 

na ten etap kariery naukowej. 

 

Podsumowując, uważam, że praca doktorska mgr. Urbańskiej  bez wątpienia spełnia wymogi 

dotyczące stopnia doktora nauk chemicznych. Doktorantka zaprezentowała niezmiernie bogaty, 

różnorodny i nowatorski materiał eksperymentalny. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem 

merytorycznym oraz umiejętnością analizy danych. Konsekwentnie zrealizowała ambitne zadanie 

badawcze, które zostało już docenione przez publikacje w dobrych czasopismach chemicznych. 

Dlatego wnoszę do Rady Naukowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego o dopuszczenie 

Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie, biorąc pod uwagę ilość 

zgromadzonego materiału i jego jakość naukową, uważam, że wymienione powyżej niedociągnięcia 

edytorskie mogą być pomięte i wnioskuję o wyróżnienie rozprawy. 
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