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R ecenzja rozpraw y doktorskiej m agistra M ichala M ichalaka pt. „Badanie
nad procesam i utleniania biopoliestrow alifatycznych і ich an alogow ”

Przedstawione w recenzowanej pracy wyniki nawi^zuj^ do tematyki badan promotora
rozprawy prof. Piotra Kurcoka, ktory zajmuje sie miedzy innymi problemami projektowania і
syntezy ukladow polimerowych wspomagaj^cych transport lekow (drug delivery system).
Synteza chemiczna zajmuj^c siy konstruowaniem cz^steczek, podstawowego obiektu badan
chemicznych, definiuje kluczowe problemy chemii. Obserwujemy staly wzrost znanych і
opisanych zwi^zkow chemicznych, ktorych liczba si^ga obecnie juz ponad 60 mln. Poci^ga to
za sobg inflacj^ znaczenia zwi^zku chemicznego jako takiego. Mimo olbrzymich post^pow
chemii organicznej synteza cz^steczek wci^z przysparza wielu trudnosci a chemicy wierz^, ze
pozostaje ona sztuk^. Zadaniem jakie stawia sobie Autor juz w tytule jest studium utleniania
biopoliestrow alifatycznych і ich analogow syntetycznych. Wyznacza w ten sposob obszar
swojej pracy jakim staje si^ biomimetyka, proba nasladowania ukladow wytwarzanych przez
przyrodg. To wlasnie organizmy zywe і ich komorki pozostaje najdoskonalszymi fabrykami,
ktore charakteryzuje wci^z generalnie nieosi^galna dla dzisiejszej chemii wydajnosc,
selektywnosc a wszystko przy jednoczesnej prostocie powszechnie tu wykorzystywanych
reakcji przebiegajacych w wodzie w temperaturze pokojowej. Metody takie czlowiek stara sie
w szczegolnosci nasladowac poprzez biotechnologie і faktycznie jak pisze Autor metody takie
rnajg istotne znaczenie w przemyslowej syntezie PHA.
Konstrukcja rozprawy jest typowa dla pracy doktorskiej. Sklada sig z trzech czgsci:
literaturowej, omowienia wynikow oraz czysci eksperymentalnej. Praca liczy 175 stron
obejmujgcych krotkie wprowadzenie,

czqsc

literaturowg (48 stron), omowienie wynikow

badan wlasnych (ok. 80 stron), opis eksperymentow (ok. 20 stron) oraz spis literatury (203
pozycje).

W czysci literaturowej Doktorant omawia polihydroksyalkaniany (PHA), wazn^ grupy
polimerow, ktore syntezowane

w przyrodzie zarowno przez organizmy prokariotyczne jak і

eukariotyczne, gdzie pelnic rnogq. roly materialu zapasowego lub transmembranowych
kanalow jonowych. Autor szczegolnie duzo miejsca poswiyca poli(3-hydroksymaslanowi)
PH В oraz problemom syntezy jego analogow na drodze polimeryzacji beta-laktonow. О
duzym znaczeniu PHA/PHB swiadcz^ moim zdaniem chocby cytowane przez Autora prace
grupy Seebacha, ktora opracowala syntezy dokladnie zdefiniowane oligomerycznych
struktury PHB jako modele kanaiow jonowych (Seebach, et ah. Int. J. Macromol., 1999, 25,
217-236; Helv. Chim. Acta 1996, 79, 670-701, Biochemistry, 2002, 41-5307-12.).
Wiele miejsca Autor poswiyca takze problemom termicznej degradacji PHB oraz reakcjom
utleniania wi^zania podwojnego, со znajduje uzasadnienie faktem, ze jako cel swojej pracy
defmiuje studium syntezy nowych reaktywnych sfunkcjonalizowanych oligomerow 3hydroksymaslanowych

poprzez

utlenianie

nisko

reaktywnego

wi^zania

podwojnego

terminalnej grupy krotonianowej PHB. Polimery lub oligomery takie powstaj^ w technologii
kontrolowanej degradacji PHA о wysokiej masie molowej, ktora opracowana zostala w
Centrum Materialow Polimerowych і Wyglowych PAN w Zabrzu (informacja ze str. 59; Cel
pracy).
W czysci eksperymentalnej Autor przeprowadza studium utleniania takich ukladow roznymi
utleniaczami, jak kwas m-chloronadbenzoesowy, dimetylodiksiran, Oxon oraz tlen w
obecnosci nadtlenkow organicznych. Najwyzsz^ wydajnosc utleniania krotonianu (95%)
Autor obserwuje dla reakcji utleniania kwasem m-chloronadbenzoesowym. Jako produkt
Doktorant

uzyskuje

przy

tym

odpowiedni^

pochodn^

z
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metylooksiranow^. Co ciekawe utlenianie kwasem m-chloronadbenzoesowym syntetycznego
(ataktycznego) PHB jest stereoselektywne, dajqc jako produkt izomer trans. Podobne
utlenianie naturalnego PHA (izotatktycznego), ktory zawiera grupy krotonianowa w
mieszaninie trans (97%) і cis (3%) prowadzi do analogicznej mieszaniny produktow trans і
cis 97%/3%. Reakcja ta wiyc nie tylko jest tak jak pisze Doktorant stereoselektywna ale
spelnia takze wymogi stereospecyficznosci.
W drugiej czysci pracy Doktorant testuje reakcjy ozonolizy wi^zania podwojnego terminalnej
grupy krotonianowej PHB, przy czym produkty reakcji poddaje kolejnym przemianom utlenianiu, hydrolizie b^dz redukcji, otrzymuj^c z ilosciow^ wydajnosci^ odpowiednio poli(3hydroksymaslan)
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ugrupowaniem
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lub

glioksylanowym. W pracy wykazano rowniez reaktywnosc ugrupowania glioksylanowego w
reakcji z pierwszorz^dow^ amin^, ktora prowadzi do odpowiedniej pochodnej - iminy.
Waznym z punktu widzenia mozliwosci zastosowania otrzymanych iminowych pochodnych
PHB jest okreslenie zaleznego od pH srodowiska profilu uwalniania aminy z koniugatu
anilina-PHB.
Proby utleniaj^cej degradacji PHA mieszaninq ozonu і tlenu prowadzily do mieszaniny
oligomerycznych produktow. We wszystkich wypadkach powstaj^ce produkty Autor poddaje
szeregowi analiz 'Н, 13C NMR, spektroskopii mas, ktore, dokladnie przez Autora omowione,
potwierdzaj^ zalozone struktury otrzymywanych produktow.
Prace przeprowadzone przez Doktoranta widz^ jako wst^p do dalszych prob wykorzystania
powstaj^cych materialow polimerowych w technologiach farmaceutycznych, w szczegolnosci
do otrzymywania koniugatow lekow. Koniugaty takie opisane zostaly w pracach zespolu
Zabrzanskiego Instytutu, w ktorych uczestniczyl promotor pracy prof. Piotra Kurcoka.
Biozgodnosc polimeru (Piddubnyak, et al.. Biomaterials, 2004, 25, 5271-5279, czyni
nieslychanie interesuj^cymi materialami koniugaty np. ibuprofenu і aspiryny (ZawidlakW^grzynska, et.al, Eur. J. Med. Chem. 2010 , 45, 1833-1842, Juzwa et al.,
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Chem. 2008 , 43, 1785-1790). Jezeli czegos brak mi w pracy to badan, chocby wst^pnych lub
informacji na temat takich wlasnie prac aplikacyjnych. Praca pana Michalaka ogranicza щ
wyl^cznie do problemow syntetycznych. Innym pytaniem, ktore nasuwa mi si^ po
przeczytaniu tej ciekawej pracy to problem pomini^cia nowych technik utleniania wobec
katalizatorow heterogenicznych, nanozlota czy nanosrebra na nosnikach krzemionkowych lub
w^glowych. To bardzo ostatnio modne і efektywne uktady. Katalizatory takie produkuje np.
POCH Gliwice. Czy s^ jakies przeslanki, ktore сгупц tak^ kataliz^ niemozliw^. Poniewaz w
pracy Doktorant wspomina о pracach nad zwi^kszeniem skali badanych reakcji kataliza
heterogeniczna moglaby stanowic interesuj^c^ alternatywy. Ciekaw jestem jaka jest w tym
wzgl^dzie opinia Autora.
Dorobek Autora wymieniony na str. 10 jest w pelni wystarczaj^cy dla etapu finalizacji obrony
doktorskiej і sktada siq z dwoch zgloszen patentowych, udzialu w 2 wydrukowanych
publikacjach oraz monografii COBRO. To tylko artykuly zwi^zane z tematyk^ badawezcj
pracy doktorskiej, bowiem analiza rekordow bazy danych Web o f Knowledge wykazuje 3
artykuly, w tym jeden w bardzo cenionym czasopismie J. Phys. Chem. A. W pracy niegdzie
nie zostala ona wymieniona, a to wazny element dorobku Doktoranta.

Ргас^ oceniam wysoko, со nie oznacza, ze Autor ustrzegl si^ bl^dow. Sporo tu drobnych
blydow typograficznych і literowek. Nie bydy wymienial wszystkich. Z zauwazonych bl^dnie
narysowane struktury na schematach 3 і 4 (str. 23). Na stronie 63 Autor odsvla czytelnika do
schematu 31 zamiast 36. Z literowek, ktore wynotowaiem jako recenzent: na str. 73 oksriano
zamiast oksirano, str. 161 Elsewier zamiast Elsevier, str. 174 Zawdilak zamiast Zawidlak.
Konkluduj^c, przedstawilem powyzej bardzo skrotowo tresci recenzowanej pracy. Zakres
przeprowadzonych eksperymentow budzic musi duze uznanie. Organizacja pracy, znajomosc
laboratoryjnych technik syntetycznych oraz analitycznych - to silne strony pracy. Praca
napisana jest w sposob przejrzysty. Na podkreslenie zasluguje dojrzaly sposob opisu
wynikow. Warto takze podkreslic, ze praca napisana jest dobrym stylem.
Podsumowujqc, uwazam, ze przedstawiona mi do recenzji praca doktorska spelnia wymogi
stawiane rozprawom doktorskim przez ustawq: о stopniach і tytulach naukowych, w zwi^zku z
czym wnosz? о dopuszczenie pana M ich ala M ich a la k a do dalszych etapow przewodu
doktorskiego.
Jarostaw Polanski

