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A. CYKL JEDNOTEMATYCZNYCH PUBLIKACJI PT.: 

 

„Nowe inhibitory sulfatazy steroidowej (STS) jako potencjalne chemoterapeutyki w 

leczeniu hormonozależnego nowotworu piersi” 

 

B. WYKAZ MONOTEMATYCZNYCH PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE 

NAUKOWE ZGŁOSZONE JAKO PODSTAWA DO PRZEWODU 

HABILITACYJNEGO. INFORMACJIE O UDZIALE WŁASNYM, KOPIE PRAC, 

OŚWIADCZENIA WSPÓŁAUTORÓW UMIESZCZONE SĄ ODPOWIEDNIO W 

ZAŁĄCZNIKACH 4-6. 

[H1]. Kozak, W.; Daśko, M.; Masłyk, M.; Pieczykolan, J.S.; Gielniewski, B.; Rachoń, J.; Demkowicz, 

S.; 2014, Phosphate tricyclic coumarin analogs as steroid sulfatase inhibitors: synthesis and 

biological activity, RSC Adv, 4, 44350-44358. 

Punktacja MNiSW2014 = 35, IF2014 = 3.840 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, opracowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 50%) 

 

[H2]. Kozak, W.; Daśko, M.; Wołos, A.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Składanowski, A.; Misiak, M.; 

Rachon, J.; Demkowicz, S.; 2015, Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-alkanoyl 

tyramine phosphates and thiophosphates, RSC Adv, 5, 32594-32603. 

Punktacja MNiSW2015 = 35, IF2015 = 3.289 



Strona | 3  
 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H3]. Demkowicz, S.; Kozak, W.; Daśko, M.; Masłyk, M.; Gielniewski, B.; Rachon J.; 2015, 

Synthesis of bicoumarin thiophosphate derivatives as steroid sulfatase inhibitors, Eur J Med Chem, 

101, 358-366. 

Punktacja MNiSW2015 = 40, IF2015 = 3.902 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H4]. Demkowicz, S.; Kozak, W.; Daśko, M.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Rachon J.; 2015, Phosphate 

and thiophosphate biphenyl analogs as steroid sulfatase inhibitors, Drug Dev Res, 76, 94-104. 

Punktacja MNiSW2015 = 15, IF2015 = 0.984 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 60%) 

 

[H5]. Kozak, W.; Daśko, M.; Masłyk, M.; Gielniewski, B.; Rachon, J.; Demkowicz, S.; 2015, 

Synthesis and biological evaluation of thiophosphate tricyclic coumarin derivatives as steroid sulfatase 

inhibitors, J Asian Nat Prod Res, 17, 1091-1096. 

Punktacja MNiSW2015 = 20, IF2015 = 1.009 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H6]. Kozak, W.; Daśko, M.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Rachon, J.; Demkowicz, S.; 2015, Steroid 

Sulfatase Inhibitors Based on Phosphate and Thiophosphate Flavone Analogs, Drug Dev Res, 76, 

450-462.  

Punktacja MNiSW2015 = 15, IF2015 = 0.984 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H7]. Demkowicz, S.; Rachon, J.; Daśko, M.; Kozak, W.; 2016, Selected organophosphorus 

compounds with biological activity. Applications in medicine, RSC Adv, 6, 7101-7112. 

Punktacja MNiSW2016 = 30, IF2016 = 3.108 
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(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki pracy przeglądowej, przygotowaniu tekstu 

manuskryptu wraz z współautorami, korekcie tekstu uwzględniającą uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 65%) 

 

[H8]. Demkowicz, S.; Daśko, M.; Kozak, W.; Krawczyk, K.; Witt, D.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; 

Rachon, J.; 2016, Synthesis and biological evaluation of fluorinated 3-phenylcoumarin-7-O-sulfamate 

derivatives as steroid sulfatase inhibitors, Chem Biol Drug Des, 87, 233-238. 

Punktacja MNiSW2016 = 25, IF2016 = 2.396 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H9]. Daśko, M.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Aszyk, J.; Rachon J.; Demkowicz, S.; 2016, Synthesis 

and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-

sulfamates, MedChemComm, 7, 1146-1150. 

Punktacja MNiSW2016 = 25, IF2016 = 2.608 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu, przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 60%) 

 

[H10]. Daśko, M.; Rachon J.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Demkowicz, S.; 2017, Synthesis and 

biological evaluation of N-acylated tyramine sulfamates containing C-F bonds as steroid sulfatase 

inhibitors, Chem Biol Drug Des, 90, 156-161. 

Punktacja MNiSW2016 = 25, IF2016 = 2.396 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu razem z 

doktorantem M. Daśko, przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 60%) 

 

[H11]. Jagiello, K.; Sosnowska, A.; Kar, S.; Demkowicz, S.; Daśko, M.; Leszczynski, J.; Rachon, J.; 

Puzyn, T.
 ; 2017, Geometry optimization of steroid sulfatase inhibitors - the influence on the free 

binding energy with STS, Struct Chem, DOI 10.1007/s11224-016-0903-x. 

Punktacja MNiSW2016 = 25, IF2016 = 1.582 

(Mój udział polegał na: wspólnym (wraz grupą badawczą prof. T. Puzyna z Uniwersytetu Gdańskiego) 

zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych eksperymentów, 

przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki 

otrzymanych pochodnych, wspólnym przygotowaniu tekstu manuskryptu, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 10%) 

 

[H12]. Daśko, M.
 ; Przybyłowska, M.; Rachon, J.; Masłyk, M.; Kubiński, K.; Misiak, M.; Składanowski, 

A.; Demkowicz, S.; 2017, Synthesis and biological evaluation of fluorinated N-benzoyl and N-

phenylacetoyl derivatives of 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamate as steroid sulfatase inhibitors, 

Eur J Med Chem, 128, 79-87. 

Punktacja MNiSW2016 = 40, IF2016 = 4.519 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523417300387
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(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki badawczej i zaplanowaniu przeprowadzonych 

eksperymentów, przeprowadzeniu badań modelowania molekularnego oraz syntezy chemicznej 

zaprojektowanych związków, przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, koordynacji i 

analizie wyników badań aktywności biologicznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu razem z 

doktorantem M. Daśko, przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 55%) 

 

[H13]. Kozak, W.; Rachon, J.; Daśko, M.; Demkowicz, S.; 2017, Selected methods of chemical 

phosphorylation and thiophosphorylation of phenols, Asian J Org Chem, DOI 

10.1002/ajoc.201700638. 

Punktacja MNiSW2016 = 35, IF2016 = 2.788 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki pracy przeglądowej, przygotowaniu tekstu 

manuskryptu wraz z współautorami, korekcie tekstu uwzględniającą uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 50%) 

 
- autor korespondencyjny 

 

Sumaryczna wartość IF dla opublikowanych prac [H1-H13]: 33.405 

Sumaryczna wartość punktów MNiSW prac [H1-H13]: 365 

Punktacja MNiSW została przygotowana zgodnie z aktualnym ujednoliconym wykazem czasopism 

naukowych ogłoszonym dla roku 2016. Wartości IF zostały przedstawione zgodnie z rokiem ukazania 

się publikacji. Dla publikacji opublikowanych w 2017 roku podano IF za rok 2016. 
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C. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z 

OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA 

 

1. Wstęp 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), biologicznie aktywne hormony 

(androgeny czy estrogeny), zaliczane są do jednych z głównych czynników stymulujących rozwój 

nowotworów hormonozależnych (raka piersi, prostaty czy błony śluzowej macicy). Statystyki National 

Cancer Institute (NCI) alarmują, iż w 2017 roku w samych Stanach Zjednoczonych zdiagnozowanych 

zostanie około 252 tyś. nowych przypadków zachorowania na raka piersi wśród kobiet w okresie 

postmenopauzalnym oraz około 40 tyś. kobiet umrze z powodu tej choroby. Ponadto, dane NCI 

wskazują, iż rak piersi jest najczęściej diagnozowanym typem nowotworu wśród kobiet. 

Rodzaj nowotworu Prognoza liczby 
zachorowań w 2017 

roku 

Prognoza liczby 
zgonów w 2017 

roku 

rak piersi stanowi 15.0% wszystkich 
przypadków nowotworów 

 

 

Rak piersi 252 710 40 610 
Rak płuc i oskrzeli 222 500 155 870 
Rak prostaty 161 360 26 430 
Rak jelita grubego i 
odbytnicy 

135 430 50 260 

Czerniak skóry 89 110 9 730 
Rak pęcherza 79 030 16 870 
Chłoniak nieziarniczy 72 240 20 140 
Rak nerki 63 990 14 400 
Białaczka 62 130 24 500 
Rak endometrium 61 380 10 920 

 

Tabela 1. Dane prognozowanej liczby zachorowań oraz zgonów na choroby nowotworowe w 2017 roku wg NCI
1
. 

 
Dotychczasowa terapia raka piersi, wykorzystująca głównie chemoterapeutyki zaliczane do 

inhibitorów kompleksu enzymatycznego aromatazy lub będące selektywnymi modulatorami 

receptorów estrogenowych (SERMs), często okazuje się niezadowalająca. Głównym powodem 

niepowodzenia powyższych terapii jest fakt, iż aktywność aromatazy jest stwierdzana zaledwie w 40-

60 % przypadków raka piersi. Najnowsze badania dowodzą, iż w przeciwieństwie do aromatazy, 

aktywność STS obecna jest w większości przypadków nowotworów
2
. W świetle tych badań sulfataza 

steroidowa (STS) staje się niezwykle ważnym, nowym celem molekularnym w opracowywaniu 

nowatorskich i zarazem skutecznych sposobów leczenia tej choroby. Wyniki współczesnych badań 

pokazują, iż większość nowotworów we wczesnym stadium rozwoju wykazuje hormonozależny 

charakter, dlatego też efektywna, nowoczesna terapia skierowana przeciwko tej chorobie powinna 

wykorzystywać farmaceutyki skutecznie ograniczające dostępność tych hormonów dla komórek 

nowotworowych. Pomimo faktu, iż zagadnienie inhibicji sulfatazy steroidowej od kilku lat jednym z 

głównych kierunków badań wielu ośrodków naukowych, nadal znajdują się one na wczesnym etapie 

rozwoju. Ponadto kliniczne wykorzystanie dotychczasowo otrzymanych związków skierowanych 

przeciwko STS jest ograniczone ze względu na liczne efekty uboczne, w tym właściwości 

estrogenowe ich metabolitów prowadzące do stymulacji wzrostu guza. 

Obecnie w NCBI (National Center for Biotechnology Information) zindeksowano ok. 300 

publikacji poświęconych inhibitorom STS. Publikacji poświęconych generalnie chorobom 

nowotworowym hormonozależnym zindeksowano natomiast ponad 26 tysięcy. Statystyka ta 

doskonale oddaje potrzebę prowadzenia w tym zakresie badań, potrzeby rynku leków oraz miarę 

narastającego problemu terapeutycznego. Problem niewielkiej liczby optymalnych kandydatów na leki 

będących inhibitorami STS, potwierdza również liczba badań klinicznych zindeksowanych przez bazę 

clinicaltrials.gov. W bazie tej znajdują się obecnie tylko cztery badania poświęcone inhibitorom STS. 

Zainteresowanie inwestorów oraz trendy związane z inwestowaniem w nowe projekty naukowe, do 

pewnego stopnia opisuje poziom finansowania tego typu badań przez wiodące gospodarki światowe. 

Można stwierdzić, że zainteresowanie projektami naukowymi oraz ich finansowaniem przez NIH 

                                                           
1
 National Cancer Institute; http://www.cancer.gov/ 

2
 Foster, P. A.; Reed, M. J.; Purohit, A.; Anti-Cancer Agents Med. Chem., 2008, 8: 732-738. 
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(National Institutes of Health) czy NSF (National Science Foundation), w zakresie nowych inhibitorów 

STS, utrzymuje się na stabilnym poziomie od 15 lat. 

 

Rys. 1. Liczba publikacji zawierających słowa kluczowe „steroid sulfatase” (NCBI, 2017). 

 

 

Rys. 2. Liczba publikacji zawierających słowa kluczowe „hormone dependend cancer” (NCBI, 2017). 

 

Rys. 3. Suma kosztów rocznie ($), projektów dofinansowanych przez US NSF oraz NIH zawierających słowa 
kluczowe „STS cancer” (Grantom, 2017). 
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1.1. Sulfataza steroidowa (STS) 

Enzym STS hydrolizuje arylowe i alkilowe pochodne siarczanów steroidowych, dzięki czemu 

odgrywa kluczową rolę w biosyntezie aktywnych biologicznie steroidów. Szerokie rozpowszechnienie 

STS w całym organizmie człowieka powoduje jej zaangażowanie w liczne procesy fizjologiczne
3
. 

Sulfataza steroidowa jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego. Silnie hydrofobowy 

charakter STS przez długi czas utrudniał oczyszczanie tego białka. Dopiero wykorzystanie 

optymalnych rozpuszczalników i detergentów, które zapewniły odpowiednią ochronę struktury i 

funkcjonalnej integralności enzymu, zapobiegając niespecyficznym agregacjom, umożliwiło skuteczną 

izolację i krystalizację ludzkiej sulfatazy steroidowej
4
, a następnie ustalenie jej struktury krystalicznej

5
. 

 

1.2. Miejsce aktywne STS 

Ze względu na bliskie pokrewieństwo sulfatazy steroidowej z arylosulfatazą A (ARSA) i 

arylosulfatazą B (ARSB), topologia miejsca aktywnego wszystkich trzech enzymów jest podobna. 

Cechą charakterystyczną wszystkich sulfataz jest podleganie modyfikacji posttranslacyjnej polegającej 

na konwersji jednej z reszt cysteinowych do formyloglicyny (FGly)
678

. W stanie spoczynkowym STS w 

jej miejscu aktywnym występuje siarczanowa forma gem-diolowa formyloglicyny (FGlyS), która jest 

najprawdopodobniej koordynowana do dwuwartościowego kationu Ca
2+

. W obrębie regionu 

katalitycznego STS zidentyfikowano dziesięć reszt aminokwasowych, które odgrywają istotną rolę w 

katalizowanej reakcji (Asp35, Asp36, Asp342, His136, His290, Lys134, Lys368, Arg79, Gln343 

i FGly75). Dodatkowo, gdy naturalny substrat np. siarczan estronu (E1S) znajduje się w miejscu 

aktywnym STS, reszty aminokwasowe: Leu74, Arg98, Thr99, Val101, Leu103, Leu167, Val177, 

Phe178, Thr180, Gly181, Thr484, His485, Val486 i Phe488 otaczają i oddziałują korzystnie z 

rdzeniem steroidowym, co sugeruje, że niektóre z nich mogą brać udział w rozpoznawaniu substratu 

za pomocą oddziaływań hydrofobowych. 

 
Rys.4. Miejsce aktywne STS ze znajdującym się wewnątrz naturalnym substratem. E1S został zadokowany jako ligand z 

wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute)
9
. 

 

Ze względu na to, iż występowanie formyloglicyny w formie gem-diolowej jest kluczowe 

podczas hydrolizy siarczanowych substratów przez ARSA i ARSB
10

, prawdopodobny mechanizm 

konwersji siarczanu estronu (E1S) do estronu (E1) przez STS dobrze obrazuje (Rys.5.). Pierwszy 

etap reakcji enzymatycznej polega na utworzeniu wolnej, gem-diolowej formy formyloglicyny ze 

struktury zawierającej ugrupowanie siarczanowe. Może to następować na dwa sposoby: (i) przy 

udziale niezestryfikowanej grupy hydroksylowej oraz ataku cząsteczki wody na produkt pośredni; (ii) 

poprzez bezpośredni atak cząsteczki wody na atom siarki FGlyS. W kolejnym etapie jedna z grup 

                                                           
3
 Lawrence Woo, L.W.; Purohit, A.; Potter, B.V.L.; Molecular and Cellular Endocrinology, 2011, 340, 175-185 

4
 Hernandez-Guzman, F.G.; Higashiyama, T.; Osawa, Y.; Ghosh, D.; J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2001, 78, 441-450. 

5
 Hernandez-Guzman, F.G.; Higashiyama, T.; Pangborn, W.; Osawa, Y.; Ghosh, D.; J. Biol. Chem., 2003, 278, 22989-22997. 

6
 Schmidt, B.; Selmer, T.; Ingendoh, A.; v. Figurat, K.; Cell, 1995, 82, 271-278. 

7
 Dierks, T.; Schmidt, B.; v. Figura, K.; Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1997, 94, 11963-11986. 

8
 Selmer, T.; Hallmann, A.; Schmidt, B.; Sumper, M.; v. Figura, K.; Eur. J. Biochem., 1996, 238, 341-345. 

9
 Trott, O.; Olson, A.J.; Journal of Computational Chemistry, 2010, 31, 455-461. 

10
 Recksiek, M.; Selmer, T.; Dierks, T. Schmidt, B.; v. Figura, K.; Sulfatases, J. Biol. Chem., 1998, 273, 6096-6103 
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hydroksylowych atakuje atom siarki E1S uwalniając E1 i w konsekwencji regenerując strukturę 

formyloglicyny zawierającą siarczan. 

 
Rys.5. Proponowany mechanizm enzymatycznej hydrolizy E1S przez STS. 

 

1.3. Inhibitory STS 

Badania nad inhibicją sulfatazy steroidowej nadal znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, a 

kliniczne wykorzystanie związków skierowanych przeciwko temu enzymowi jest ograniczone. 

Jednakże na świecie można zaobserwować wzrost zainteresowania tym zagadnieniem i znaczna 

liczba potencjalnych inhibitorów STS jest projektowana oraz badana, również na etapie badań 

klinicznych
11

. 

 

1.3.1. Alternatywne substraty 

Inhibitory, które zawierają co najmniej jedną grupę siarczanową w swojej strukturze, są 

projektowane, aby współzawodniczyć w wiązaniu się do miejsca aktywnego sulfatazy steroidowej z 

naturalnymi substratami tego enzymu. Związki takie są w zasadzie alternatywnymi substratami dla 

STS i oczekuje się, że ich grupa siarczanowa jest hydrolizowana przez enzym. Pierwszymi tego typu 

inhibitorami były związki z serii siarczanów 2-(hydroksyfenylo)indolu, z których jeden wykazywał 

wartość IC50 na poziomie 80 µM
12

. 

 

1.3.2. Inhibitory odwracalne 

Jedną z pierwszych, przyjętych przez badaczy, strategii dotyczących projektowania 

potencjalnych inhibitorów sulfatazy steroidowej, było zastępowanie ugrupowania siarczanowego, 

występującego w E1S, resztami fosforanowymi, fosfonianowymi, sulfonianowymi, 

metylenosulfonianowymi, a także halogenkami sulfonylowymi oraz grupami: sulfonamidową i 

metylosulfonową. Większość z uzyskanych w ten sposób pochodnych E1 była projektowana, aby 

konkurować z E1S w wiązaniu się z miejscem aktywnym enzymu i pozostawać w nim w formie 

stabilnej, nie ulegając przemianie enzymatycznej. Jako odwracalne inhibitory STS w roku 1997 

otrzymano serię estrów fosforanowych, m.in. fosforan n-lauroilotyraminy, który hamował aktywność 

sulfatazy steroidowej z wartością Ki na poziomie 3.6 μM i 520 nM, odpowiednio przy pH 7.5 i 7.0
13

. 

 

1.3.3. Inhibitory nieodwracalne 

Większość dotychczas odkrytych inhibitorów STS działa w sposób nieodwracalny. Jednym z 

pierwszych inhibitorów, który wykazywał taki mechanizm działania był EMATE (Rys.6), zawierający w 

swojej konstytucji ugrupowanie amidosiarczanowe, biorące istotny udział w skutecznej inaktywacji 

STS. Pomimo jego wyjątkowej siły działania oraz utrzymywania wysokiej aktywności po podaniu 

doustnym, nie może być stosowany w leczeniu hormonozależnego raka piersi ze względu na jego 

właściwości estrogenowe
14

. 

                                                           
11

 Aidoo-Gyamfi, K.; Cartledge, T.; Shah, K.; Ahmed, S.; Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2009, 9, 599-612. 
12

 Birnböck, H.; v. Angerer, E.; Biochem. Pharmacol, 1990, 39, 1709-1713. 
13

 Andersin, C.; Freeman, J.; Lucas, L.H.; Farley, M.; Dalhoumi, H.; Widlanski, T.S.; Estrone Sulfatase: Biochemistry, 1997, 36, 2586-2594. 
14

 Elger, W.; Schwarz, S.; Hedden, A.; Reddersen, G.; Schneider, B.; J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 1995, 55, 395-403. 
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Od dawna wiadomo, że środki niesteroidowe oraz ich metabolity, zaprojektowane do 

potencjalnego wykorzystania terapeutycznego, w mniejszym stopniu wywołują niepożądane efekty 

endokrynologiczne in vivo niż ich steroidowe odpowiedniki. Początkową strategią opracowywania 

niesteroidowych inhibitorów nieodwracalnych sulfatazy steroidowej była synteza związków, 

zawierających w swojej strukturze elementy naśladujące pierścienie EMATE. Dlatego też została 

opracowana seria tricyklicznych kumaryn zawierających ugrupowanie amidosiarczanowe. 

Najskuteczniejszy w tej serii 667 COUMATE (Rys.6) hamował STS w łożyskowym preparacie 

mikrosomalnym z IC50 = 8 nM
1516

. 

 
Rys.6. Struktury chemiczne EMATE i 667 COUMATE. 

 

1.4.  Mechanizm inhibicji związków zawierających w swojej strukturze ugrupowanie 

amidosiarczanowe 

Ze względu na to, iż ugrupowanie amidosiarczanowe inhibitorów STS t.j. EMATE czy 667 

COUMATE ma naśladować grupę siarczanową występującą w naturalnych substratach, 

prawdopodobny mechanizm inhibicji tego typu związków również angażuje resztę formyloglicyny. 

Jeden z proponowanych mechanizmów inhibicji STS (Rys.7) przez inhibitory zawierające w swojej 

konstytucji funkcję grupy amidosiarczanowej zakłada nukleofilowy atak grupy hydroksylowej (formy 

gem-diolowej formyloglicyny) na atom siarki inhibitora w miejscu aktywnym enzymu. Jednakże nie jest 

jasne, czy struktura (I) mogłaby być końcowym produktem czy podlega jeszcze dodatkowym 

modyfikacjom do postaci, która nieodwracalnie inaktywuje enzym. 

 
Rys.7. Proponowany mechanizm inhibicji STS przez inhibitory zawierające w swojej konstytucji ugrupowanie 

amidosiarczanowe. 

 

2. Opis merytoryczny 

Swoją działalność naukową rozpocząłem w 2006 roku w zespole naukowym prof. dr hab. inż. 

Janusza Rachonia (Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej), który od szeregu lat prowadzi 

badania w obszarze chemii organicznej związków fosforu i siarki, jak również opracowaniu nowych 

oryginalnych technologii otrzymywania związków biologicznie czynnych. Zespół naukowy, o którym 

mowa, ma w swoim dorobku między innymi 4 nowe, oryginalne technologie wytwarzania 

hydroksybisfosfonianów, związków biologicznie czynnych stosowanych w leczeniu osteoporozy. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie te technologie zostały wdrożone do produkcji w ZF Polpharma S.A. 

w Starogardzie Gdańskim. 

W latach 2010-2011 odbyłem staż postdoktorski w CEU San Pablo University w Madrycie 

finansowany przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Rozwoju, Airbus Military i Ministerstwo 

Gospodarki RP w ramach Umowy Offsetowej Nr 2.14 & 2.23, gdzie uczestniczyłem w 

międzynarodowym projekcie dotyczącym "Selektywnych Modulatorów Receptora Estrogenowego". 

                                                           
15

 Purohit, A.; Woo, L.W.L.; Barrow, D.; Hejaz, H.A.M.; Nicholson, B.V.L.; Potter, Reed, M.J.; Mol. Cell. Endocrinol., 2001, 171, 129-135. 
16

 Woo, L.W.L.; Purohit, A.; Malini, B.; Reed, M.J.; Potter, B.V.L.; Chem. Biol., 2000, 7, 773-791. 
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Zdobytą wiedzę i doświadczenie w zespole prof. Janusza Rachonia (Politechnika Gdańska) 

oraz grupie badawczej prof. Any Ramos Gonzales (CEU San Pablo University) postanowiłem 

wykorzystać w realizacji własnego, nowego programu badawczego tj. poszukiwanie nowych i 

efektywnych inhibitorów sulfatazy steroidowej, która stanowi nowy oryginalny cel terapeutyczny w 

leczeniu nowotworów hormonozależnych. W celu realizacji badań nawiązałem szeroką krajową oraz 

międzynarodową współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, do których należą: Interdisciplinary 

Nanotoxicity Center, Department of Chemistry and Biochemistry, Jackson State University (USA), 

Drug Discovery Department, Adamed Group, Instytut Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Katedra Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, Pracownia Chemometrii Środowiska 

Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda 

we Wrocławiu oraz postanowiłem kontynuować współpracę z Facultad de Farmacia, Universidad CEU 

San Pablo (Madryt, Hiszpania). Ponadto, realizacja dotychczasowych badań była możliwa dzięki 

funduszom pozyskanym w ramach grantu naukowego w programie „Sonata” przyznanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, którego zostałem kierownikiem oraz grantów: „Preludium” i „Etiuda”, 

których beneficjentem jest obecnie realizujący pracę doktorską pod moim współpromotorstwem 

(promotor pomocniczy) mgr inż. Mateusz Daśko. 

Rozpoczynając badania w tym obszarze zrobiłem założenie, iż projektowane i otrzymane 

nowe inhibitory STS będą charakteryzowały się wysoką aktywnością w stosunku do enzymu sulfatazy 

steroidowej STS, zapewniając jej skuteczną dezaktywację. Główną hipotezą moich badań jest 

założenie, iż struktury macierzyste nowych inhibitorów zawierające funkcje fosforowe, 

amidosiarczanowe czy też wiązania C-F zapewnią doskonałe dopasowanie inhibitora do miejsca 

aktywnego enzymu prowadząc do efektywnej inhibicji STS. Niewątpliwie ma na to wpływ możliwość 

uczestniczenia powyższych ugrupowań w tworzeniu licznych, elektrostatycznych oddziaływań (w tym 

wiązań wodorowych) z resztami aminokwasowymi, odpowiedzialnymi za rozpoznawanie substratu w 

miejscu katalitycznym enzymu, na co wskazują przeprowadzone przeze mnie wstępne badania z 

zakresu modelowania molekularnego. Ponadto, wprowadzenie ugrupowania fosforowego do struktury 

inhibitora daje bardzo dużą możliwość chemicznej modyfikacji cząsteczki prowadzącej do zwiększenia 

np. właściwości hydrofobowych projektowanych związków. Wyniki naszych dotychczasowych badań 

pokazują, iż silnie hydrofobowy rdzeń inhibitora korzystnie wpływa na stabilność kompleksu ligand-

enzym (w wyniku hydrofobowych interakcji z resztami aminokwasowymi centrum aktywnego STS) 

przyczyniając się do skuteczniejszej inaktywacji STS. Dodatkowym uzasadnieniem podjęcia zadań 

tego projektu jest również fakt, iż zaproponowane przeze mnie klasy związków nie wykazywały 

dotychczas właściwości estrogenowych, będących parametrem limitującym ich wykorzystanie w 

badaniach klinicznych. 

 

2.1. Nowe potencjalne inhibitory sulfatazy steroidowej na bazie fosforowych oraz 

tiofosforowych pochodnych kumaryn, bifenyli, tyraminy oraz flawonów 

Niniejsze badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu „Sonata” 

posiadały interdyscyplinarny charakter i łączyły ze sobą doświadczenia wielu zespołów badawczych w 

zakresie modelowania molekularnego, analizy QSAR, syntezy chemicznej oraz badań biologicznych. 

Zakres powyższych badań obejmował: 

 projektowanie inhibitorów STS z wykorzystaniem technik dokowania molekularnego, 

 syntezę nowych inhibitorów STS, 

 badanie aktywności biologicznej otrzymanych związków z wykorzystaniem enzymu sulfatazy 

steroidowej (STS) izolowanej z ludzkiego łożyska, 

 badanie cytotoksyczności wybranych związków na liniach komórkowych raka piersi. 

Wyniki uzyskane w tej części badań zostały podsumowane w jednym z rozdziałów pracy 

przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie z listy JCR: RSC Advances [H7]. 

 

2.1.1. Inhibitory STS na bazie pochodnych kumaryny 

Zgodnie z przyjętymi założeniami nowe inhibitory STS na bazie pochodnych kumaryny zostały 

zaprojektowane w oparciu o rdzeń 7-hydroksy-2,3-dihydrocyklopenta[c]chromen-4(1H)-onu, 3-
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hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-6-onu i 3-hydroksy-8,9,10,11-

tetrahydrocyklohepta[c]chromen-6(7H)-onu funkcjonalizowany odpowiednim ugrupowaniem 

fosforowym lub tiofosforowym. W realizacji tego zadania niezbędne było opracowanie optymalnej 

metody wprowadzania niniejszych ugrupowań do układów fenolowych. W toku przeprowadzonych 

licznych eksperymentów jak również badań literaturowych stwierdzono, iż najbardziej dogodną 

metodą funkcjonalizacji wybranych pochodnych kumaryny będzie wykorzystanie chlorofosforanów lub 

chlorotiofosforanów ze względu na łatwą dostępność odczynników jak również wysoką wydajność 

otrzymywanych produktów. Zebrane wyniki badań literaturowych dotyczących metod funkcjonalizacji 

układów fenolowych zostały opublikowane w pracy przeglądowej w czasopiśmie z listy JCR: Asian 

Journal of Organic Chemistry [H13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.8. Struktury chemiczne nowych inhibitorów na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych kumaryny. 

 

Synteza nowych potencjalnych inhibitorów STS została poprzedzona badaniami modelowania 

molekularnego, które wskazywały na wysoki potencjał inhibicyjny zaprojektowanych pochodnych. W 

toku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż teoretyczne swobodne energie wiązania inhibitor-

enzym były na zadowalającym poziomie i wykazywały zbliżoną wartość w porównaniu z inhibitorem 

referencyjnym- 665-COUMATE. Ponadto ułożenie ligandów w miejscu aktywnym STS potwierdziło ich 

wysoki stopień dopasowania dając szansę, przynajmniej teoretycznie, na efektywną ich rywalizację o 

miejsce w centrum aktywnym enzymu oraz skuteczną jego inaktywację. Ponadto, w toku 

przeprowadzonych badań zaobserwowano również nowy, nieopisywany dotychczas sposób 

dokowania inhibitorów STS w miejscu katalitycznym charakterystyczny dla związków typu III (Rys.9). 

W tym przypadku, inhibitory na bazie bikumarynowych pochodnych kwasu tiofosforowego 

charakteryzowały się najkorzystniejszymi energiami swobodnymi kompleksów inhibitor enzym na 

poziomie od -5.2 do -8.1 kcal mol
-1

. 

 

 
Rys. 9. Wizualizacja wyników dokowania związków typu III oraz 665-COUMATE (czarny) w miejscu aktywnym STS z 

wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 
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Wyselekcjonowane w toku analiz modelowania molekularnego związki, zostały następnie 

otrzymane na drodze syntezy chemicznej. W trakcie realizacji tego zadania, opracowano w naszym 

zespole oryginalne drogi ich syntezy otrzymując łącznie 59 nowych pochodnych kumaryny, których 

struktury potwierdzono na drodze analizy widm 
1
H NMR, 

13
C NMR oraz 

31
P NMR. Otrzymane związki 

zostały (we współpracy z Instytutem Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana 

Pawła II oraz firmą Adamed Sp. Z o.o.) zbadane pod względem ich aktywności biologicznej względem 

STS wyizolowanym z łożyska ludzkiego oraz na liniach komórkowych MCF-7, MDA-MB-231 i MDA-

MB-435s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.10. Struktury chemiczne oraz aktywność najskuteczniejszych inhibitorów STS na bazie fosforowych i tiofosforowych 

pochodnych kumaryny. 

 

Dla otrzymanych związków zbadano wpływ wielkości pierścienia w strukturze tricyklicznej 

kumaryny na aktywność względem STS. Z przeprowadzonych badań wynikało, iż najwyższą 

czynnością biologiczną charakteryzowały się związki posiadające w swojej budowie siedmioczłonowy 

pierścień alifatyczny, co może być związane ze zwiększoną stabilizacją kompleksu inhibitor-enzym 

dzięki możliwości tworzenia silniejszych oddziaływań hydrofobowych tychże związków w miejscu 

katalitycznym STS. 

W toku przeprowadzonych badań biochemicznych stwierdzono, iż pochodne kumaryny typu I, 

charakteryzowały się umiarkowaną aktywnością zarówno w testach enzymatycznych jak i 

komórkowych. Najskuteczniejszym związkiem tej serii okazał się być 6-okso-6,7,8,9,10,11-

heksahydrocyklohepta[c]chromen-3-ylodiwodorofosforan (1), którego wartość IC50 wynosiła 21.5 μM w 

teście enzymatycznym (IC50 dla związku referencyjnego 665-COUMATE (4) – 1.01 μM) oraz 63.8 μM 

względem linii komórkowej MCF-7. Nieco wyższą aktywność STS zaobserwowano w przypadku 

tiofosforowych pochodnych kumaryny (Typ II), z których najwyższy potencjał inhibicyjny w teście 

enzymatycznym zaobserwowano dla O-metylo-O-6-okso-6,7,8,9,10,11-

heksahydrocyklohepta[c]chromen-3-ylochlorotiofosforanu (2) IC50= 13.3 μM. Spośród wszystkich 

zaprojektowanych na bazie rdzenia kumarynowego nowych inhibitorów STS, najwyższą aktywność 

wykazywały inhibitory typu III (w niskim mikromolowym zakresie parametru IC50), co było zgodne z 

otrzymanymi wcześniej teoretycznymi wynikami modelowania molekularnego. Najaktywniejszym 

związkiem, z serii bikumarynowych pochodnych kwasu tiofosforowego (Typ III) był O,O-bis(6-okso-

7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-ylo)wodorotiofosforan (3) (IC50= 0.86 μM w teście 

enzymatycznym) (Rys.10). Można przypuszczać, iż wysoka aktywność tego związku może być 

spowodowana udziałem atomu tlenu grupy hydroksylowej w efektywnym tworzeniu wiązań 

wodorowych z resztą aminokwasową Thr484 obecną w miejscu aktywnym enzymu, co może 

prowadzić do stabilizacji kompleksu enzym-inhibitor wpływającej na wzrost aktywności inhibitora. 

Zgromadzone dane eksperymentalne stały się podstawą 3 publikacji naukowych w 

czasopismach z listy JCR: RSC Advances [H1], European Journal of Medicinal Chemistry [H3] oraz 

Journal of Asian Natural Product Research [H5]. 

 

2.1.2. Inhibitory STS na bazie pochodnych bifenylu 

Bifenyl jest węglowodorem aromatycznym występującym naturalnie w smole pogazowej, oleju 

mineralnym oraz gazie ziemnym. Powstaje w wyniku niecałkowitego spalania gazu ziemnego i węgla. 

Pochodne bifenylu były szeroko stosowane w syntezie pestycydów w tym polichlorowanych bifenyli. W 

oparciu o szkielet bifenylowy otrzymano w ostatnich latach szereg związków o charakterze 

(1) (2) (3) (4)
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terapeutycznym, wykazujących działanie hipotensyjne
17

, moczopędne
18

, przeciwzapalne
19

, 

przeciwpsychotyczne i przeciwlękowe
20

 oraz przeciwbakteryjne
21

. Ponadto w oparciu o szkielet 

bifenylu, S. Ahmed oraz współpracownicy otrzymali serię siarkowych, potencjalnych inhibitorów STS. 

Związki te następnie poddano badaniu aktywności biologicznej. Uzyskane wartości IC50 dla tej serii 

pochodnych zawierały się w przedziale (6.7-76 µM)
22

. 

Nasze badania z zakresu modelowania molekularnego udowodniły, iż nowo zaprojektowane 

związki na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych 4-fenylofenolu oraz estru etylowego kwasu 

4’-hydroksybifenylo-4-karboksylowego (Typ I oraz Typ II) (Rys.11) wiązały się teoretycznie w miejscu 

aktywnym STS. Dokowanie nowych związków do miejsca aktywnego STS udowodniło, iż mogą one 

przyjmować ułożenia podobne do naturalnego substratu enzymu oraz do związku referencyjnego 

(amidosiarczanu bifenyl-4-owego) (swobodne energie wiązania zawierały się w przedziale od -4.5 do -

6.8 kcal mol
-1

). Podobnie jak w przypadku pochodnych bikumaryn, analogami, dla których swobodna 

energia wiązania kompleksu inhibitor-enzym była najniższa były tiofosforowe pochodne di-bifenyl-4-

owe (Typ III). Związki te wykazywały inny sposób dokowania do miejsca aktywnego enzymu, oraz 

znacząco niższe wartości swobodnej energii wiązania (od -7.1 do -8.0 kcal mol
-1

) (Rys.12). 

 
Rys.11. Struktury chemiczne nowych inhibitorów na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych bifenylu. 

 

 
 

Rys.12. Wizualizacja wyników dokowania wybranych inhibitorów STS do miejsca aktywnego enzymu z wykorzystaniem 

programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 

 

Potencjalne, nowe inhibitory STS charakteryzujące się najniższą swobodną energią wiązania 

inhibitor-enzym zostały wyselekcjonowane i otrzymane na drodze syntezy chemicznej (łącznie ponad 

30 związków). Obejmowała ona stosunkowo prostą i efektywną metodę otrzymywania rdzeni 

inhibitorów jak również ich funkcjonalizacji odpowiednim ugrupowaniem fosforowym lub tiofosforowym. 

Następnie otrzymane pochodne zostały zbadane pod kątem ich aktywności względem STS. Wyniki 

wykonanych oznaczeń wskazywały na umiarkowaną aktywność fosforowych i tiofosforowych 

analogów bifenylu (Typ I oraz Typ II). Najwyższe aktywności zaobserwowano dla tiofosforowych 

analogów di-bifenyl-4-owych (Typ III), z których najaktywniejszym w teście enzymatycznym okazał się 

                                                           
17

 Kumar, J.R.; Jawahar, J.; Pathak, D.P.; Eur J Chem., 2006, 3, 278-285. 
18

 Yar, M.S.; Ansari, Z.H.;. Acta Pol Pharm Drug Res., 2009, 66, 387-392. 
19

 Deep, A.; Jain, S.; Sharma, P.C.; Acta Pol Pharm Drug Res., 2010, 67, 63-67. 
20

 Ruggero, G.; Jones, C.K.; Hemstapat, K.; Nong, Y.; Echemendia, N.G.; Williams, L.C.; Paulis, T.D.; Conn, P.J.; J Pharmacol Exp Ther., 2006, 
318, 173-185. 
21

 Deep, A.; Jain, S.; Sharma, P.C.; Verma, P.; Kumar, M.; Dora, C.P.; Acta Pol Pharm Drug Res., 2010, 67, 255-259. 
22

 Ahmed, S.; James, K.; Owen, C.P.; Patel, C.K.; Bioorg Med Chem Lett., 2002, 12, 1343-1346. 
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być wodorotiofosforan di-bifenyl-4-ylu (5)- IC50= 22.1 μM (IC50 dla związku referencyjnego 

amidosiarczanu bifenyl-4-ylu (6) – 91.4 μM) (Rys.13). Uzyskane wyniki zostały opublikowane w 

czasopiśmie z listy JCR: Drug Development Research [H4]. 

(5) (6)  
Rys.13. Struktury chemiczne oraz aktywność najskuteczniejszych inhibitorów STS na bazie fosforowych i tiofosforowych 

pochodnych bifenylu. 

 

2.1.3. Inhibitory STS na bazie pochodnych N-alkanoilotyraminy 

Aminy biogenne, m. in. tyramina, powstają in vivo w wyniku dekarboksylacji aminokwasów i 

biorą udział w wielu ważnych procesach w organizmach żywych, takich jak neurotransmisja, 

funkcjonowanie układu odpornościowego czy wzrost i różnicowanie komórek
23

. Ze względu na ich 

wysoką aktywność biologiczną, aminy te stanowią niezwykle atrakcyjną bazę do projektowania 

nowych związków o potencjalnych właściwościach terapeutycznych. W oparciu o szkielet tyraminy 

otrzymano szereg siarkowych inhibitorów STS, które następnie poddano badaniu aktywności 

biologicznej uzyskując bardzo obiecujące rezultaty
24

. Zachęcony szerokim spektrum działania amin 

biogennych postanowiłem zaprojektować, następnie przeprowadzić syntezę szeregu fosforowych i 

tiofosforowych pochodnych tyraminy oraz zbadać czynność biologiczną tych nowych związków w 

aspekcie ich potencjalnych właściwości inhibicyjnych STS. 

 
Rys.14. Struktury chemiczne nowych inhibitorów na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych N-

alkaloilotyraminy. 

 

Badania z zakresu modelowania molekularnego udowodniły, iż fosforowe i tiofosforowe 

pochodne N-alkanoilotyraminy są w stanie teoretycznie wiązać się w miejscu aktywnym STS. Nowo 

zaprojektowane inhibitory STS układały się w obszarze katalitycznym enzymu podobnie do wybranego 

związku referencyjnego, amidosiarczanu 4-(2-dodekanoiloamino-etylo)fenylu (8). Analizując energie 

swobodne wiązania kompleksu inhibitor-enzym, można wnioskować, że zwiększanie długości 

łańcucha alifatycznego w szkielecie N-alkanoilotyraminowym skutkuje podwyższeniem zdolności 

wiązania się do miejsca aktywnego STS. Przeprowadzone eksperymenty dokowania pokazały, że 

optymalna długość łańcucha alifatycznego w N-alkanoilowych pochodnych tyraminy to 12-14 atomów 

węgla (przewidywane swobodne energie wiązania kompleksu inhibitor-enzym takich struktur to -5.6 do 

-6.1 kcal mol
-1

). Wyniki te były porównywalne do energii wiązania związku referencyjnego (8), która 

wynosiła -5.0 kcal mol
-1

. 

 

                                                           
23

 Fernandez de Palencia, P.; Fernandez, M.; Luz Mohedano, M.; Ladero, V.; Quevedo, C.; Alvarez, M.A.; Lopez, P.; Appl Environ Microbiol., 
2011, 77, 699-702. 
24

 Li, P.K.; Milano, S.; Kluth, L.; Rhodes, M.E.; J Steroid Biochem Mol Biol., 1996, 59, 41-48. 
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Rys.15. Wizualizacja wyników dokowania wybranych inhibitorów STS na bazie pochodnych N-alkaloilotyraminy do miejsca 

aktywnego enzymu z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research 

Institute). 

 

Wyselekcjonowane struktury potencjalnych inhibitorów STS o najbardziej obiecującym 

potencjale zostały następnie otrzymane w dwuetapowej syntezie obejmującej: reakcję acylowania 

atomu azotu tyraminy odpowiednimi chlorkami kwasowymi jak również reakcję funkcjonalizacji grupy 

hydroksylowej funkcją fosforową lub tiofosforową. W syntezie inhibitorów na bazie N-alkanoilotyraminy 

otrzymano pochodne, których grupy funkcyjne zapewniały najwyższe aktywności dla uprzednio 

otrzymanych inhibitorów tj. diwodorofosforan, dimetylofosforan, metylochlorotiofosforan, 

dimetylotiofosforan, amidometylofosforan oraz amidometylotiofosforan. 

Otrzymane fosforowe oraz tiofosforowe pochodne N-alkanoilotyraminy (łącznie 15 związków) 

zostały następnie poddane badaniom aktywności biologicznej. Jako związek odniesienia 

wykorzystano amidosiarczan 4-(2-dodekanoiloamino-etylo)-fenylu (8). Wyniki testu enzymatycznego 

wskazywały, że pochodnymi o najlepszych aktywnościach biologicznych były te zawierające w swoich 

strukturach dwunastowęglowy łańcuch alifatyczny. W toku przeprowadzonych badań okazało się, że 

związkiem wykazującym najlepsze właściwości inhibicyjne względem STS był dimetylofosforan 4-(2-

dodekanoiloamino-etylo)-fenylu (7), jego wartość IC50 wynosiła 0.39 µM (IC50 dla związku 

referencyjnego- 15.44 µM). 

(7) (8)  

Rys.16. Struktury chemiczne oraz aktywność najskuteczniejszych inhibitorów STS na bazie fosforowych i tiofosforowych 

pochodnych N-alkaloilotyraminy. 

 

Zaobserwowano, iż właściwości alkilujące dimetylofosforanów mają decydujące znaczenie dla 

wysokiej aktywności związków względem STS. Wprawdzie teza ta wymagałaby dodatkowych badań z 

użyciem dietylowych oraz diizopropylowych estrów kwasu fosforowego. Ponadto udowodniono, że o 

wzroście aktywności związków decyduje również możliwość tworzenia efektywnych oddziaływań 

elektrostatycznych z resztami aminokwasowymi obecnymi w miejscu aktywnym STS. Przy współpracy 

z Katedrą Leków i Biochemii PG dla wybranych związków przeprowadzono badania cytotoksyczności 

względem linii komórkowych raka piersi MCF-7, MDA-MB-231 oraz SkBr3. Badania dowiodły wysoką 

aktywność antyproliferacyjną testowanych związków przy niskich mikromolowych stężeniach 

inhibitora. Najaktywniejszym okazał się również dimetylofosforan 4-(2-dodekanoiloamino-etylo)-fenylu 

(7), którego wartości GI50  wynosiły: 8.80, 6.48, 5.76 µM odpowiednio dla linii MCF-7, MDA-MB-231 

oraz SkBr3 (Rys.16). Wyniki eksperymentów zostały opublikowane w czasopiśmie z listy JCR: RSC 

Advances [H2]. 

 

2.1.4. Inhibitory STS na bazie pochodnych flawonów 

Flawony, oparte na szkielecie 2-fenylochromen-4-onu, należą do grupy flawonoidów- 

związków wzbudzających coraz szersze zainteresowanie naukowe. Można je wyodrębnić z owoców, 

warzyw, wina, herbaty czy kakao, w większości w postaci glikozydów i polimerów
25

. Flawonoidy 

zgromadzone są w tkankach roślin, co wiąże się z możliwością ich uczestnictwa w procesie 

                                                           
25

 Harborne, J.B.; Williams, C.A.; Phytochemistry, 2000, 55, 481-504. 
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fotosyntezy
26

. Zwiększona konsumpcja tych związków może chronić przed chorobami układu 

krążenia
27

 i cukrzycą
28

. Co więcej, pochodne z rodziny flawonoidów wykazują działanie 

przeciwzapalne
29

, antyalergiczne
30

, przeciwnowotworowe
31

, przeciwagregacyjne
32

 czy 

przeciwmiażdżycowe
33

. Tak szerokie spektrum działania flawonoidów czyni je niezwykle atrakcyjnymi 

w zastosowaniu medycznym, zarówno prewencyjnym jak i terapeutycznym w leczeniu wielu chorób. 

Stwierdzono, że kilka naturalnych flawonoidów takich jak kwercetyna, naringenina czy kemferol 

wykazują aktywność względem sulfatazy steroidowej
34

. W świetle powyższych faktów zdecydowałem 

się zaprojektować, otrzymać i zbadać aktywność biologiczną fosforowych i tiofosforowych pochodnych 

flawonoidowych względem STS. 

 
Rys.17. Struktury chemiczne nowych inhibitorów na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych flawonów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.18. Wizualizacja wyników dokowania wybranych inhibitorów STS na bazie pochodnych flawonów do miejsca aktywnego 

enzymu z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 

 

Przeprowadzone wstępne badania z zakresu modelowania molekularnego wskazywały na 

wysoki potencjał tej klasy związków. Jak się okazało nowe inhibitory na bazie 7-hydroksy-2-fenylo-4H-

chromen-4-onu, 2-(4-fluorofenylo)-7-hydroksy-4H-chromen-4-onu, 7-hydroksy-2-(4-

(trifluorometylo)fenylo)-4H-chromen-4-onu oraz 7-hydroksy-2-(p-tolylo)-4H-chromen-4-onu 

wykazywały wysokie powinowactwo do miejsca aktywnego enzymu i charakteryzowały się niskimi 

wartościami energii swobodnej kompleksu inhibitor-enzym w zakresie od -3.2 do -4.6 kcal mol
-1

 (-5.2 

                                                           
26

 Mukohata, Y.; Nakabayashi, S.; Higashida, M.; FEBS Lett., 1978, 85, 215-218. 
27

 Woodman, O.L.; Chan, E.C.; Clin Exp Pharmacol Physiol., 2004, 31, 786-90. 
28

 Jachak, S.M.; CRIPS, 2002, 3, 9-13. 
29

 Yao, L.H.; Jiang, Y.M.; Shi, J.; Plant Foods Hum Nutr., 2004, 59, 113-122. 
30

 Nakajima, T.; Imanishi, M.; Yamamoto, K.; Planta Med., 2001, 67, 132-135. 
31

 Yang, C.S.; Landau, J.M.; Huang, M.T.; Ann Rev Nutr., 2001, 21, 381-406. 
32

 Violi, F.; Pignatelli, P.; Pulcinelli, F.M.; Circulation, 2002, 105, 53-54. 
33

 Steffen, Y.; Schewe, T.; Sies, H.; Biochem Biophys Res Comm., 2005, 331, 1277-1283. 
34

 Huang, Z.; Fasco, M.J.; Kaminsky, L.S.; J Steroid Biochem Mol Biol., 1997, 63, 9-15. 
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kcal mol
-1 

dla amidosiarczanu 2-(4-trifluorometylofenylo)-chromen-4-onu (10) użytego jako związek 

referencyjny). 

Analiza struktur z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego pozwoliła na 

wyselekcjonowanie związków o najwyższym teoretycznym potencjale. W kolejnym etapie, 

przeprowadziliśmy syntezę tych związków (22 analogi) i zostały one zbadane pod kątem aktywności 

względem sulfatazy steroidowej STS. Przeprowadzone testy enzymatyczne potwierdziły wysoką 

aktywność jedynie w przypadku tiofosforowych pochodnych biflawonów (Typ III Rys.19). Spośród tej 

grupy związków najaktywniejszym okazał się być bis-(4-okso-2-(p-tolylo)-4H-chromen-7-ylo) 

wodorotiofosforan (9), którego wartość IC50 wynosiła 3.25 µM (IC50 dla związku referencyjnego (10)- 

8.50 µM). 

 

(9) (10)  
Rys.19. Struktury chemiczne oraz aktywność najskuteczniejszych inhibitorów STS na bazie fosforowych i tiofosforowych 

pochodnych flawonów. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane w czasopiśmie z listy JCR: Drug 

Development Research [H6]. 

 

2.2. Nowe inhibitory sulfatazy steroidowej zawierające w swojej konstytucji wiązania C-F 

Obecność podstawników fluorowych bądź fluoroalkilowych w konstytucji związków 

biologicznie czynnych często stanowi o ich właściwościach fizykochemicznych, a ponadto może 

determinować ich specyficzną aktywność biologiczną. Owe grupy funkcyjne mogą mieć znaczący 

wpływ na właściwości kwasowo-zasadowe, efekty steryczne i reaktywność. Dodatkowo mogą brać 

udział w tworzeniu sieci wiązań wodorowych oraz wpływają na lipofilowość związków, co może mieć 

znaczenie podczas absorpcji i dystrybucji w tkankach, a także wpływać na ich metabolizm i wydalanie 

z organizmu człowieka
3536

. Pośród atomów halogenów, fluor posiada specyficzne właściwości 

fizyczne. Jest najsilniej elektroujemny, cechuje go najniższa polaryzowalność, posiada trzy wolne pary 

elektronowe i najmniejszą masę spośród pierwiastków swojej grupy
37

. 

Sformułowano kilka reguł dotyczących wpływu wiązań C-F na lipofilowość związków 

organicznych. W większości przypadków obecność atomów fluoru w strukturze wielu związków 

organicznych wzmacnia ich właściwości hydrofobowe. Wzrost hydrofobowości ma miejsce 

szczególnie w przypadku związków aromatycznych, węglowodorów nienasyconych oraz 

polifluorowanych. Istnieją jednak wyjątki tj. α-fluorowane związki karbonylowe oraz monofluorowane i 

trifluorowane nasycone grupy alkilowe, w których to obecność atomów fluoru zmniejsza ich charakter 

hydrofobowy. Jest to konsekwencją polarnego charakteru wiązań powstałych pomiędzy atomami C i F 

i ich właściwości dipolowych. W przypadku wielu związków organicznych ciężko jednoznacznie 

określić wpływ atomu fluoru na lipofilowość danej substancji
38

. 

Fluor jest silnie elektroujemnym atomem, w związku z czym wywołuje silny 

elektronoakceptorowy efekt indukcyjny. Jednakże ze względu obecność wolnych par elektronowych 

fluor posiada mezomeryczny charakter elektrodonorowy. Efekty spowodowane obecnością fluoru mają 

również wpływ na właściwości kwasowo-zasadowe związków. Wiązanie typu C-F w konstytucji 

                                                           
35

 Nagib, D.A.; MacMillan, D.W.C.; Nature, 2011, 480, 224-228. 
36

 Muller, K.; Faeh, C.; Diederich, F.; Science, 2007, 317, 1881-1886. 
37

 Smart, B.E.; Hudlicky, M.; Pavlath, A.E.; Am. Chem. Soc., 1995, 6, 979-1010. 
38

 Smart, B.E.; J. Fluor. Chem., 2001, 109, 3-11. 
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związków organicznych zawsze sprzyja wzrostowi kwasowości Brønsteda, a jednocześnie 

zmniejszeniu zasadowości. 

Istnieją dowody, iż w niektórych przypadkach podstawniki fluorowe bądź alkilofluorowe 

umożliwiają związkom chemicznym tworzenie wiązań wodorowych, które jednak są znacznie słabsze 

w porównaniu z innymi heteroatomami. Dość powszechne twierdzenie o porównywalnych rozmiarach 

atomów wodoru i fluoru jest zdecydowanie błędne. Podczas reakcji fluorowania grup alkilowych, 

zawsze zwiększa się steryczny rozmiar owej grupy. Dane dotyczące parametrów przestrzennych 

grupy trifluorometylowej i metylowej, jednoznacznie wskazują na znacznie większe rozmiary 

podstawnika typu -CF3 względem –CH3. Efekt steryczny wywoływany przez grupę trifluorometylową 

porównuje się do tego wywołanego przez podstawnik izopropylowy. 

Biorąc pod uwagę wpływ wprowadzenia atomu fluoru na właściwości fizykochemiczne 

związków biologicznie czynnych, można przypuszczać, że w przypadku inhibitorów STS również 

zaobserwuje się zmianę aktywności inhibicyjnej czy lipofilowości, a co za tym idzie wchłaniania i 

dystrybucji inhibitorów w tkankach. Ponadto atom fluoru może brać udział w tworzeniu wiązań 

wodorowych z resztami aminokwasowymi znajdującymi się w centrum aktywnym enzymu. Do tej pory 

otrzymano niewiele inhibitorów STS zawierających w swojej konstytucji wiązania C-F
39

. 

 

2.2.1. Inhibitory STS na bazie amidosiarczanowych fluorowanych pochodnych 3-

fenylokumaryny 

W ramach realizacji tej części badań postanowiłem zaprojektować serię nowych, 

potencjalnych inhibitorów STS na bazie pochodnych 3-fenylokumaryny zawierających w swojej 

budowie wiązania C-F. Pierwszy etap niniejszego zadania polegał na wyselekcjonowaniu struktur 

inhibitorów, które charakteryzowały się najlepszym dopasowaniem do miejsca aktywnego STS. W 

toku badań z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 wyselekcjonowano sześć 

amidosiarczanowych pochodnych 3-fenylokumaryny zawierających w swojej konstytucji wiązania C-F 

(12b-12g) oraz związek (12a), w którym takie wiązania nie występują (Rys.20). Poza selekcją 

potencjalnych inhibitorów, badania z zakresu modelowania molekularnego wykorzystano w celu 

wyjaśnienia oddziaływań pomiędzy zadokowanymi inhibitorami, a resztami aminokwasowymi 

znajdującymi się w miejscu aktywnym STS. 

 
Rys.20. Struktury otrzymanych amidosiarczanowych pochodnych 3-fenylokumaryny (12a-12g) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, CF3, 

OCF3). 

 

Tabela 2. Wyniki analiz dokowania molekularnego z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 oraz badań aktywności 

inhibicyjnej otrzymanych inhibitorów (12a-12g) oraz związku referencyjnego (13) w teście in vitro na oczyszczonym enzymie 

pochodzącym z łożyska ludzkiego. 

O
S

H2N

OO

O O

R1

R2

R3

R4

R5
O

S
H2N

OO

O O

(12a-12g) (13)  

Nr związku R1 R2 R3 R4 R5 
Energia swobodna 

wiązania [kcal mol
-1
] 

IC50 [μM] 

12a H H H H H -6.7 0.36±0.022 

12b H F F H H -6.7 0.27±0.020 

12c H F F F H -6.8 0.27±0.021 

12d F F F F F -6.9 0.28±0.019 

                                                           
39

 Thomas, M.P.; Potter, B.V.L.; J. Steroid. Biochem., 2015, 153, 160-169. 
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12e CF3 H H CF3 H -6.9 4.18±0.240 

12f H CF3 F H H -6.2 0.30±0.019 

12g H H OCF3 H H -7.5 0.44±0.020 

13 - - - - - -2.9 3.50±0.320 

 

 
Rys.21. Wizualizacja wyników dokowania wybranych inhibitorów STS (12a) (żółty), (12c) (niebieski), (12d) (czerwony) 

oraz (13) (zielony) z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research 

Institute). 

 

Po przeprowadzeniu analizy modelowana molekularnego, opracowano oryginalne, wydajne 

metody syntezy siedmiu zaprojektowanych inhibitorów STS (12a-12g). Wszystkie potencjalne 

inhibitory otrzymano w oparciu o strategię przedstawioną na Schemacie 1. W pierwszym etapie 

chlorki kwasowe pochodnych kwasu fenylooctowego (generowane in situ w reakcji odpowiednich 

pochodnych kwasu fenylooctowego z chlorkiem tionylu) poddano reakcji z 2,4-

dihydroksybenzaldehydem w obecności węglanu potasu, w wyniku której z dobrą wydajnością (62–80 

%) otrzymano pochodne 7-hydroksy-3-fenylokumaryny (11a-11g). Następnie, rozpuszczone w N,N-

dimetyloacetamidzie (DMA) związki (11a-11g) traktowano H2NSO2Cl (generowanym in situ w reakcji 

izocyjanianu chlorosulfurylu z kwasem mrówkowym w obecności katalitycznej ilości DMA), otrzymując 

potencjalne inhibitory (12a-12g). Wydajności tego etapu syntezy były wysokie i sięgały 90 %. 
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Schemat 1. Strategia syntezy inhibitorów (12a-12g) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, CF3, OCF3). 

 

Wszystkie otrzymane związki (12a-12g) zostały zbadane (przy współpracy z Instytutem 

Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) pod kątem ich zdolności do hamowania 
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aktywności ludzkiej STS w teście in vitro zgodnie ze znanymi procedurami
40,41

, z wykorzystaniem 

enzymu wyizolowanego z łożyska ludzkiego na drodze trójstopniowej chromatografii
42

. Jako 

bezpośrednie źródło enzymu wykorzystano frakcję po procedurze oczyszczania, a aktywność 

inhibicyjną związków oznaczono poprzez analizę przebiegu reakcji enzymatycznej z wykorzystaniem 

siarczanu p-nitrofenylu (NPS). Wyniki przeprowadzonych badań biochemicznych udowodniły ich 

bardzo wysoką aktywność w stosunku do STS na poziomie 0.27 µM dla 7-O-amidosiarczanu-3-(3,4-

difluorofenylo)kumaryny (12b) oraz 7-O-amidosiarczanu-3-(3,4,5-trifluorofenylo)kumaryny (12c). 

Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ atomów fluoru na lipofilowość związków biologicznie czynnych, 

oczekuje się, że inhibitory zawierające w swojej konstytucji wiązania C-F będą wykazywać wysoką 

aktywność w badaniach z wykorzystaniem linii komórkowych oraz testach in vivo, w których to 

występuje kontakt inhibitorów z lipofilowym środowiskiem błon biologicznych. Otrzymane wyniki 

zostały opublikowane w czasopiśmie z listy JCR: Chemical Biology & Drug Design [H8]. 

 

2.2.2. Inhibitory STS na bazie amidosiarczanowych fluorowanych pochodnych N-benzoilo 

oraz N-fenyloacetoilo 3-(4-aminofenylo)-kumaryny 

Zachęcony wysoką aktywnością nowych inhibitorów STS opartych o rdzeń 3-fenylokumaryny 

zawierających w swojej konstytucji wiązania C-F oraz ugrupowanie amidosiarczanowe, postanowiłem 

w kolejnym etapie badań otrzymać strukturalne analogi powyższych związków. W tym celu szkielet 3-

fenylokumaryny został zmodyfikowany poprzez wprowadzenie fluorowanego pierścienia 

aromatycznego poprzez wiązanie amidowe. Efektem tej modyfikacji była synteza 11 kolejnych 

potencjalnych inhibitorów STS (związki 17a-k), których ogólną strukturę przedstawia (Rys.22). 
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O O
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R4
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n

 
Rys.22. Struktura otrzymanych związków (17a-k) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, CF3, OCF3, NO2; n = 0, 1). 

 

Pierwszy etap polegał na wyselekcjonowaniu struktur potencjalnych inhibitorów, które 

charakteryzowały się najlepszym dopasowaniem do miejsca aktywnego STS. W toku badań z zakresu 

dokowania molekularnego stwierdzono, iż modyfikacja rdzenia 3-fenylokumaryny polegająca na 

wprowadzeniu dodatkowego pierścienia aromatycznego skutkuje korzystnym obniżeniem swobodnej 

energii wiązania potencjalnych inhibitorów w miejscu aktywnym STS. Na podstawie wyznaczonych 

przez program AutoDock Vina 1.1.2 wartości energii swobodnej wiązania wyselekcjonowano 11 

amidosiarczanowych zmodyfikowanych pochodnych 3-fenylokumaryny (związki 17a-k). Badania 

modelowania molekularnego zostały wykorzystane również do analizy potencjalnych oddziaływań 

pomiędzy zadokowanymi ligandami, a resztami aminokwasowymi znajdującymi się w miejscu 

aktywnym STS. 

                                                           
40

 Vaccaro, A.M.; Salvioli, R.; Muscillo, M.; Renola, L.; Enzyme, 1987, 37, 115-126. 
41

 Woo, L.W.L.; Jackson, T.; Putey, A.; Cozier, G.; Leonard, P.; Acharya, K.R.; Chander, S.K.; Purohit, A.; Reed, M.J.; J. Med. Chem., 2010, 53, 
2155-2170. 
42

 Hernandez-Guzman, F.G.; Higashiyama, T.; Osawa, Y.; Ghosh, D.; J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2001, 78, 441-450. 



Strona | 22  
 

 

Rys.23. Wizualizacja wyników dokowania dla związku (17j) z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular 

Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 

Tabela 3. Wyniki analiz dokowania molekularnego z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 oraz badań aktywności 

inhibicyjnej otrzymanych inhibitorów (17a-k), (18), (12b), (12c) oraz związku referencyjnego (13) w teście in vitro na 

oczyszczonym enzymie pochodzącym z łożyska ludzkiego. 

O
S

H2N

OO

O O

H
N

O
S

H2N

OO

O O

(17a-k) (18)

NO2

O

R1

R2

R3

R4

R5

n

 

Nr związku n R1 R2 R3 R4 R5 

Energia swobodna 
wiązania 

[kcal mol
-1
] 

IC50 

[µM] 

17a 

0 

H H H H H -7.6 0.49 ± 0.04 

17b H H F H H -8.6 0.21 ± 0.01 

17c H F F H H -8.9 0.18 ± 0.01 

17d F F F F F -8.8 0.23 ± 0.01 

17e 

1 

H H H H H -8.2 0.26 ± 0.02 

17 H F F H H -8.7 0.36 ± 0.03 

17 H F F F H -7.8 0.30 ± 0.03 

17h F F F F F -9.5 0.34 ± 0.03 

17i H CF3 F H H -8.9 0.38 ± 0.02 

17j CF3 H H CF3 H -8.6 0.18 ± 0.01 

17k H H OCF3 H H -8.4 0.44 ± 0.02 

18 - - - - - - -7.2 0.29 ± 0.03 

12b - - - - - - -6.7 0.28 ± 0.02 

12c - - - - - - -6.8 0.29 ± 0.02 

13 - - - - - - -2.9 1.38 ± 0.13 

 

Po wykonaniu analizy modelowania molekularnego przeprowadzono syntezę 

zaprojektowanych związków (17a-k) (opracowując oryginalne metody ich otrzymywania), której 

strategię przedstawiono na Schemacie 2. W pierwszym etapie chlorek 4-nitrofenyloacetylu 

(generowany in situ w reakcji kwasu 4-nitrofenylooctowego z chlorkiem tionylu) poddano reakcji z 2,4-

dihydroksybenzaldehydem w obecności węglanu potasu. Następnie, otrzymaną 7-hydroksy-3-(4-

nitrofenylo)-kumarynę (14), redukowano do 3-(4-aminofenylo)-7-hydroksy-kumaryny (15) z 

wykorzystaniem podsiarczynu sodu (Na2S2O4). Produkt tej reakcji izolowano z zadowalającą 

wydajnością (58 %). W kolejnym etapie związek (15) poddano reakcji acylowania chlorkami benzoilu 

lub fenyloacetylu (generowanymi in situ w reakcji odpowiedniej pochodnej kwasu benzoesowego lub 

fenylooctowego z chlorkiem tionylu) zawierającymi w swojej konstytucji wiązania C-F w obecności 

węglanu potasu. W wyniku tej reakcji z dobrą wydajnością (62–75 %) otrzymano pochodne (16a-k). 

Ostatnim etapem syntezy było wprowadzenie ugrupowania amidosiarczanowego do struktury 

związków (16a-k). W tym celu związki (16a-k) traktowano H2NSO2Cl (generowanym in situ w reakcji 

izocyjanianu chlorosulfurylu z kwasem mrówkowym w obecności katalitycznej ilości DMA), otrzymując 

potencjalne inhibitory (17a-k). Wydajności tego etapu syntezy były wysokie i sięgały 90 %. Ponadto, 



Strona | 23  
 

dysponując wyizolowanym w toku powyższej syntezy związkiem (14), postanowiono do jego struktury 

również wprowadzić ugrupowanie amidosiarczanowe i oznaczyć aktywność biologiczną otrzymanego 

związku (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 2. Strategia otrzymywania inhibitorów (17a-k) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, CF3, OCF3, NO2; n = 0. 1) oraz (18). 

 

Otrzymane związki (17a-k) oraz (18) zostały zbadane pod kątem zdolności do hamowania 

aktywności ludzkiej STS w teście in vitro z wykorzystaniem enzymu wyizolowanego z łożyska 

ludzkiego. Badania enzymatyczne dowiodły, iż wśród analogów (17a-k), najbardziej aktywne okazały 

się pochodne (17c) oraz (17j) charakteryzujące się wartością IC50 na poziomie 0.18 μM (wartość IC50 

dla związku referencyjnego (13) w tej serii wyniosła 1.38 μM). W kolejnym etapie badań, na podstawie 

wyników testu enzymatycznego, wyselekcjonowano sześć najbardziej aktywnych, fluorowanych 

pochodnych w celu oznaczenia ich cytotoksyczności wobec czterech linii komórkowych (analog (13) 

został wykorzystany jako związek referencyjny). W panelu wykorzystanych linii komórkowych znalazły 

się dwie estrogeno (ER) - i progesterono (PR) – dodatnie (MCF-7 oraz T47D), a także dwie ER i PR 

ujemne (SkBr3 oraz MDA-MB-231) linie komórkowe raka piersi. Otrzymane wyniki przedstawiono w 

Tabeli 4. 

Tabela 4. Wyniki badań cytotoksyczności wybranych inhibitorów (17b), (17c), (17g), (17j), (12b), (12c) oraz związku 

referencyjnego (13). 

Nr związku 

GI50 [µM] 

MCF-7 T47D SkBr3 MDA-MB-231 

ER
+
; PR

+
; Her2

+
 ER

+
; PR

+
; Her2

-
 ER

-
; PR

-
; Her2

+
 ER

-
; PR

-
; Her2

-
 

17b >100 >100 >100 >100 

17c >100 >100 >100 >100 

17g 31.3 ± 6.9 13.7 ± 1.0 36.1 ± 0.3 11.7 ± 3.0 
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17j 15.9 ± 3.7 8.7 ± 0.1 18.8 ± 0.4 8.1 ± 1.7 

12b 30.0 ± 2.3 43.0 ± 1.7 >100 61.5 ± 3.9 

12c 32.6 ± 2.6 30.7 ± 3.9 61.3 ± 3.8 56.3 ± 0.6 

13 >100 >100 >100 >100 
a
 ER, receptor estrogenowy; PR, receptor progesteronowy; Her2 receptor nabłonkowego czynnika wzrostu 2. 

 

Najwyższą antyproliferacyjną aktywnością charakteryzował się analog (17j) (wartości GI50 

wobec komórek MCF-7 i T47D wyniosły odpowiednio 15.9 i 8.7 μM). Jednakże, związek ten nie działał 

selektywnie wobec estrogenozależnych linii komórkowych i równie silnie hamował wzrost komórek ER 

PR ujemnych (wartości GI50 wobec komórek SkBr3 oraz MDA-MB-231 wyniosły odpowiednio 18.8 i 

8.1 μM). Pomimo nieco niższej aktywności (zarówno w teście enzymatycznym, jak i z wykorzystaniem 

linii komórkowych) związki (12b) i (12c) okazały się selektywnie hamować wzrost komórek ER i PR 

pozytywnych (np. wartości GI50 dla pochodnej (12b) wobec komórek ER i PR pozytywnych: MCF-7 i 

T47D wyniosły odpowiednio 30.0 i 43.0 μM, natomiast wobec komórek ER i PR negatywnych: SkBr3 i 

MDA-MB-231 wyniosły odpowiednio >100 i 61.5 μM). Wyniki omówione w niniejszym rozdziale zostały 

opublikowane w czasopiśmie z listy JCR: European Journal of Medicinal Chemistry [H12] 

 

2.2.3. Inhibitory STS na bazie amidosiarczanowych fluorowanych pochodnych tyraminy 

Inną klasą związków, dla których analizowałem wpływ atomów fluoru na aktywność inhibicyjną 

wobec STS były pochodne tyraminy. Efektem tej części pracy była synteza siedemnastu kolejnych 

potencjalnych inhibitorów STS (20a-r), których ogólną strukturę przedstawiłem na (Rys.24). Wyniki 

zostały opublikowane w czasopiśmie Chemical Biology & Drug Design [H10]. 
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Rys. 24. Struktury otrzymanych amidosiarczanowych, N-acylowanych pochodnych tyraminy (20a-r) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, 

CF3, OCF3; n = 0, 1; m = 8, 9). 

 

Pierwszy etap tej części badań polegał na zaprojektowaniu struktur potencjalnych inhibitorów, 

które charakteryzowały się najlepszym dopasowaniem do miejsca aktywnego STS. Na podstawie 

wyznaczonych przez program AutoDock Vina 1.1.2 wartości energii swobodnej wiązania 

wyselekcjonowano 17 amidosiarczanowych pochodnych tyraminy (związki 20a-r). Poza selekcją 

inhibitorów, badania modelowania molekularnego wykorzystano do wyjaśnienia powstawania 

potencjalnych oddziaływań pomiędzy zadokowanymi związkami, a resztami aminokwasowymi 

znajdującymi się w miejscu aktywnym STS. 

Tabela 5. Wyniki analiz dokowania molekularnego z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 oraz badań aktywności 

inhibicyjnej związków (20a-r) oraz inhibitora referencyjnego (13) w teście in vitro na oczyszczonym enzymie pochodzącym z 

łożyska ludzkiego. 
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OO
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n R1
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OO
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O
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C
CF3

m

(20a-o) (20p-r)  

Nr związku n m R1 R2 R3 R4 R5 

Energia swobodna 
wiązania 

[kcal mol
-1
] 

IC50 

[µM] 

20a 

0 
- 

H H H H H -5.5 54.02 ± 1.02 

20b H H F H H -5.3 17.74 ± 1.03 

20c H F F H H -5.6 5.39 ± 0.43 

20d F H F F H -6.3 8.62 ± 0.49 

20e F F F F F -6.0 2.91 ± 0.13 

20f H H CF3 H H -5.7 8.59 ± 0.55 

20g H H NO2 H H -6.1 17.55 ± 1.09 

20h 1 H H H H H -5.1 18.82 ± 1.01 
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20i H F F H H -5.4 83.45 ± 1.45 

20j H F F F H -5.3 16.43 ± 0.89 

20k F F F F F -5.9 4.72 ± 0.35 

20l H CF3 F H H -6.0 9.78 ± 0.43 

20m CF3 H H CF3 H -6.3 3.88 ± 0.22 

20n H H OCF3 H H -5.5 3.92 ± 0.26 

20Io H H NO2 H H -4.4 28.70 ± 1.00 

20p - 8 - - - - - -5.9 13.10 ± 0.77 

20r - 9 - - - - - -6.7 2.18 ± 0.22 

13 -  - - - - - -2.9 2.13 ± 0.13 

 

 

Rys.25. Miejsce aktywne STS ze znajdującymi się wewnątrz związkami (20d) (niebieski), (20m) (czerwony) oraz (13) (zielony). 

Dokowanie z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 

 

Po etapie badań modelowania molekularnego, sugerujących dobre dopasowanie 

zaprojektowanych analogów do miejsca aktywnego STS, w naszym zespole otrzymaliśmy serię 

siedemnastu amidosiarczanowych analogów N-acylowanej tyraminy (20a-r), w przypadku których 

większość zawierała w swojej konstytucji wiązania C-F. Wszystkie zaplanowane związki otrzymano 

wg. strategii przedstawionej na Schemacie 3. W pierwszym etapie syntezy, N-acylowane pochodne 

tyraminy (19a-o) oraz (21p-r) otrzymano na drodze reakcji chlorków perfluorodekanoilu i 

perfluoroundekanoilu oraz odpowiednich, fluorowanych pochodnych chlorków benzoilu lub 

fenyloacetylu z tyraminą w obecności węglanu potasu. Następnie otrzymane związki 

funkcjonalizowano ugrupowaniem amidosiarczanowym. W tym celu, odpowiednie pochodne (19a-o) 

oraz (21p-r) traktowano uprzednio generowanym H2NSO2Cl, otrzymując, po standardowym procesie 

izolacji, potencjalne inhibitory (20a-r). Struktury otrzymanych związków (20a-r) scharakteryzowano na 

podstawie analizy widm 
1
H NMR, 

13
C NMR, IR oraz MS. 
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Schemat 3. Strategia syntezy potencjalnych inhibitorów (20a-r) (R1, R2, R3, R4, R5 = H, F, CF3, OCF3, NO2; n = 0, 1; m = 8, 9). 
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Otrzymane pochodne (20a-r) zostały zbadane pod kątem zdolności do hamowania aktywności 

ludzkiej STS w teście in vitro z wykorzystaniem enzymu wyizolowanego z łożyska ludzkiego (Tabela 

5). Uzyskane wyniki badań wskazują, że nowo otrzymane związki hamują aktywność ludzkiej STS na 

umiarkowanym poziomie. Najwyższą aktywnością inhibicyjną charakteryzował się analog (20r), dla 

którego wartość IC50 wyniosła 2.18 μM i była porównywalna ze związkiem referencyjnym (13) (IC50= 

2.13 μM). Dane uzyskane w teście enzymatycznym wskazały, iż większość związków, w których 

konstytucji znajdowało się wiązanie C-F, znacznie efektywniej hamowało aktywność enzymu niż ich 

pozbawiony atomu fluoru analog. Wartości IC50 dla dziewięciu z trzynastu fluorowanych inhibitorów 

znajdowały się na poziomie niższym niż 10 µM. Obserwacja ta wydaje się potwierdzać korzystny 

wpływ wprowadzenia atomu fluoru na aktywność inhibicyjną amidosiarczanowych pochodnych 

opartych o rdzeń tyraminy. 

 

2.3. Nowe inhibitory sulfatazy steroidowej na bazie bifunkcyjnych pochodnych 

zawierających ugrupowanie amidosiarczanowe oraz fosforowe 

Biorąc pod uwagę wysoką, udokumentowaną aktywność wcześniej otrzymanych związków na 

bazie pochodnych amidosiarczanowych oraz możliwość uczestniczenia funkcji grupy fosforowej w 

tworzeniu licznych oddziaływań elektrostatycznych, stabilizujących strukturę kompleksu inhibitor-

enzym, postanowiłem zaprojektować nowe pochodne zawierające obydwa te ugrupowania. Jako 

rdzeń dla nowo zaprojektowanych związków wybrałem kumarynę, modyfikowaną w pozycji 3 poprzez 

wprowadzenie dodatkowego pierścienia fenylowego zawierającego ugrupowanie aminowe. Dzięki 

obecności podstawnika NH2, możliwa była funkcjonalizacja cząsteczki ugrupowaniem fosforowym w 

reakcji N-fosforylacji. Dzięki przyjętej strategii, możliwe było otrzymanie serii ośmiu potencjalnych 

inhibitorów STS na bazie 3-(4-aminofenylo)-7-hydroksy-kumaryny (23a-h), których ogólna struktura 

została przedstawiona na (Rys.26). 
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Rys. 26. Struktury bifunkcyjnych pochodnych zawierających ugrupowanie amidosiarczanowe oraz fosforowe (23a-h). 

 

W celu określenia sposobu oraz siły wiązania do miejsca aktywnego enzymu, struktury 

potencjalnych inhibitorów zostały zadokowane do odpowiednio przygotowanej struktury 

krystalograficznej STS. Na podstawie danych obliczonych przez program AutoDock Vina 1.1.2 zostało 

wyselekcjonowanych osiem struktur charakteryzujących się najniższymi energiami swobodnymi 

kompleksu inhibitor-enzym (Tabela 6). Wyznaczone przez program wartości energii swobodnej 

wiązania wybranych analogów okazały się bardzo korzystne (w zakresie od -6.2 do -8.3 kcal mol
-1

) w 

porównaniu z energiami obliczonymi dla związków referencyjnych (13) oraz (24), które wyniosły 

odpowiednio -2.9 oraz -4.1 kcal mol
-1

. Najlepszym dopasowaniem charakteryzował się związek (23f), 

dla którego wartość energii swobodnej wiązania wyniosła -8.3 kcal mol
-1

. 

Tabela 6. Wyniki analiz dokowania molekularnego z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 oraz badań aktywności 

inhibicyjnej związków (23a-h) oraz inhibitorów referencyjnych (13) i (24) w teście in vitro na oczyszczonym enzymie 

pochodzącym z łożyska ludzkiego wraz z wyznaczoną wartością parametru LogP wyznaczonymi przez program ChemDraw 

Ultra 7.0. 
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Nr związku R1 R2 

Energia swobodna 

wiązania 

[kcal mol
-1
] 

IC50 [μM] LogP [-] 

23a Me - -6.4 0.78 ± 0.07 2.01 

23b Et - -6.6 0.51 ± 0.02 2.70 

23c i-Pr - -6.2 0.47 ± 0.03 3.52 

23d n-Bu - -6.3 0.31 ± 0.03 4.43 

23e Ph - -6.7 0.19 ± 0.02 5.37 

23f Bn - -8.3 0.24 ± 0.05 5.56 

23g - H -7.8 0.70 ± 0.05 1.89 

23h - Me -7.9 0.45 ± 0.03 2.99 

13 - - -2.9 1.38 ± 0.13 0.76 

24 - - -4.1 1.03 ± 0.23 0.94 

 

 
 

Rys.27. Miejsce aktywne STS ze znajdującymi się wewnątrz związkami (23d) (żółty), (23f) (czerwony) oraz (24) (zielony). 

Dokowanie z wykorzystaniem programu AutoDock Vina 1.1.2 (The Molecular Graphics Laboratory, Scripps Research Institute). 

 

Synteza zaprojektowanych związków (23a-h) obejmowała trzy etapy (Schemat 4). Pierwszy 

etap polegał na otrzymaniu 3-(4-aminofenylo)-7-hydroksy-kumaryny (15). W tym celu chlorek 4-

nitrofenyloacetylu (otrzymany w reakcji kwasu 4-nitrofenylooctowego z chlorkiem tionylu) poddano 

reakcji z 2,4-dihydroksybenzaldehydem w obecności węglanu potasu. Następnie otrzymaną 7-

hydroksy-3-(4-nitrofenylo)-kumarynę (14) redukowano do 3-(4-aminofenylo)-7-hydroksy-kumaryny (15) 

z wykorzystaniem podsiarczynu sodu (Na2S2O4). Drugim etapem syntezy była selektywna fosforylacja 

grupy aminowej 3-(4-aminofenylo)-7-hydroksy-kumaryny (15) przy użyciu odpowiednich pochodnych 

chlorofosforanów, prowadząca do otrzymania analogów (22a-h). W ostatnim etapie, związki (22a-h) 

traktowano H2NSO2Cl, otrzymując potencjalne inhibitory (23a-h), których struktury potwierdzono w 

wyniku analizy widm 
1
H NMR, 

13
C NMR, 

31
P NMR, IR oraz MS. 
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Schemat 4. Strategia otrzymywania potencjalnych inhibitorów (23a-h) (R1 = Me, Et, i-Pr, n-Bu, Ph, Bn; R2 = H, Me). 

 

Wyniki testów enzymatycznych, wykonanych przy współpracy z Instytutem Biotechnologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Tabela 6.) dowiodły, iż nowo otrzymane inhibitory (23a-h) 

bardzo silnie hamowały działanie enzymu sulfatazy steroidowej w zakresie wartości IC50 od 0.78 do 

0.19 µM- dużo skuteczniej aniżeli związki referencyjne (13) (IC50= 1.38 µM) oraz (24) (IC50= 1.03 µM. 

Najwyższą aktywność inhibicyjną wobec STS wykazały związki (23e) oraz (23f), dla których wartości 

IC50 wyniosły odpowiednio 0.19 i 0.24 µM. Na uwagę zasługuje fakt, iż wyniki badań biologicznych 

były w ścisłej korelacji z wynikami modelowania molekularnego. Ponadto, w toku przeprowadzonych 

eksperymentów zaobserwowano również silną korelację pomiędzy parametrem logP a aktywnością 

testowanych związków. Jak się okazało, najwyższą siłą inhibicji charakteryzowały się związki 

posiadające w swojej strukturze silnie hydrofobowy rdzeń (otrzymany w wyniku modyfikacji funkcji 

fosforowej). Dane eksperymentalne tej części badań stały się podstawą publikacji w czasopiśmie z 

listy JCR: Medicinal Chemical Communications [H9]. 

 

2.4. Wpływ metod optymalizacji geometrii cząsteczek inhibitorów STS (w modelowaniu 

molekularnym) na wartość energii swobodnej wiązania z miejscem katalitycznym 

sulfatazy steroidowej 

W celu opracowania dogodnej metody projektowania nowych inhibitorów STS jak również w 

celu weryfikacji wykorzystywanej w powyższych badaniach komputerowych metod obliczeniowych, 

postanowiłem nawiązać współpracę z zespołem naukowym prof. Tomasza Puzyna z Pracowni 

Chemometrii Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz z zespołem prof. Jerzego Leszczyńskiego z 

Interdisciplinary Nanotoxicity Center, Department of Chemistry and Biochemistry, Jackson State 

University (USA). Zakres współpracy dotyczył zbadania wpływu metod optymalizacji geometrii 

otrzymanych nowych inhibitorów STS na wartość energii swobodnej wiązania tych związków w 

miejscu katalitycznym sulfatazy steroidowej. Efektem wspólnych badań jest artykuł opublikowany w 

czasopiśmie z listy JCR: Structural Chemistry [H11]. W przedstawionej pracy oceniono wpływ metody 

optymalizacji struktur na ich geometrię uwzględniającą długość wiązań, wartości kątów oraz kątów 
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dwuściennych dla inhibitorów STS. W badaniach zastosowano dwie metody optymalizacji struktur 

cząsteczek, które różnią się w teorii, takie jak: mechanika molekularna (MM+) i mechanika kwantowa 

(DFT B3LYP/6-31++G* oraz PM7). Otrzymane wyniki wskazywały, iż zastosowanie tych technik 

pozwala na uzyskiwanie różnych konformerów. W toku przeprowadzonych badań okazało się, iż 

wybór metody optymalizacji struktury nie wpłynął na wartości deskryptorów molekularnych opisujących 

strukturę 3D otrzymanych konformerów. Dodatkowo został zbadany wpływ metod optymalizacji 

geometrii cząsteczki inhibitora na energię swobodną wiązania kompleksów inhibitor-enzym. Wyniki 

wskazywały, iż optymalizacja geometrii nie miała znaczącego wpływu na wiązanie się testowanych 

pochodnych w miejscu katalitycznym STS. Bardziej istotne czynniki to: (i) wybór oprogramowania do 

dokowania molekularnego; oraz (ii) właściwa orientacja ligandu w kieszeni wiążącej STS. Biorąc pod 

uwagę powyższe, można stwierdzić, iż metody z wyboru, optymalizacji struktur inhibitorów STS (przed 

ich procedurą dokowania) to: MM+ lub PM7, ze względu na krótki czas oraz niskie koszty wykonania 

obliczeń. 

 

2.5. Wnioski i plany badawcze 

W ramach realizacji badań, będących podstawą postępowania habilitacyjnego, opracowano 

szeroką bibliotekę związków na bazie pochodnych kumaryny, bifenylu, tyraminy czy flawonów, silnie 

hamujących aktywność sulfatazy steroidowej. Z uwagi na wysoki potencjał tej klasy nowych 

chemoterapeutyków, w wielu ośrodkach naukowych na świecie trwają obecnie intensywne badania 

mające na celu pozyskanie nowych, wysoce aktywnych analogów hamujących aktywność STS, z 

wykorzystaniem których możliwe będzie w niedalekiej przyszłości opracowanie skuteczniejszej terapii 

przeciwko hormonozależnym nowotworom w tym rakowi piersi. O szczególnym zainteresowaniu tą 

tematyką badań świadczy znaczny wzrost publikacji naukowych oraz wzrost finansowania projektów 

dotyczących STS w ostatnich latach. 

Zaprezentowane w niniejszym autoreferacie wyniki badań bez wątpienia wnoszą istotny wkład 

w rozwój dotychczasowej wiedzy dotyczącej nowych, silnych inhibitorów STS w tym: metod ich 

otrzymywania, projektowania z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego czy też 

mechanizmów reakcji enzymatycznej. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć: 

1. otrzymanie obszernej biblioteki nowych potencjalnych inhibitorów STS (łącznie 170 

związków), spośród których część wykazywała wyjątkowo silne właściwości inhibicyjne 

względem STS oraz w testach z wykorzystaniem nowotworowych linii komórkowych, na 

poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie w badaniach in vivo; 

2. zbadanie wpływu fosforowych i tiofosforowych grup funkcyjnych na sposób dokowania się 

związków do miejsca katalitycznego STS jak również na ich siłę inhibicji oraz mechanizm 

reakcji enzymatycznej; 

3. zbadanie wpływu wielkości pierścienia tricyklicznych pochodnych kumaryny na aktywność 

enzymatyczną otrzymanych analogów; 

4. odkrycie nowego, nieopisywanego dotychczas nowego sposobu dokowania się inhibitorów 

STS charakterystycznego dla pochodnych bikumarynowych, tłumaczącego znaczący wzrost 

ich aktywności względem STS; 

5. zbadanie wpływu wiązań C-F na aktywność nowych inhibitorów względem STS; 

6. zbadanie wpływu metod optymalizacji geometrii cząsteczek inhibitorów STS na wartość 

energii swobodnej wiązania z miejscem katalitycznym sulfatazy steroidowej. 

Przedstawione w niniejszym autoreferacie wyniki wydają się być bardzo obiecujące, dlatego 

też planuję w dalszym ciągu rozwijać badania w tej tematyce. W chwili obecnej w naszym zespole 

prowadzone są badania nad nowymi potencjalnymi inhibitorami STS (które jeszcze nie zostały 

opublikowane ze względu na przygotowywane procedury patentowe), dla których wstępne wyniki 

aktywności biologicznej wskazują na ich bardzo wysoki potencjał aplikacyjny i komercjalizacyjny. 

Badania wykazały, iż potencjał tych nowo otrzymanych pochodnych jest porównywalny ze związkami 

włączonymi obecnie do badań klinicznych. Niniejsze badania są realizowane dzięki wsparciu 

finansowemu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG z funduszu Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”. Wyniki uzyskane w ramach 

realizacji tego projektu będą analizowane w odniesieniu do możliwości ich komercjalizacji. 
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V. POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE. 

 

A. PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH W JCR (NIE UJĘTE W 

PUNKCIE IV B): 

 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 

1. Demkowicz, S.; Szymelfejnik, M.; Witt, D.; Rachon, J.; 2007, Cysteine Derivatives 

Functionalization by Unsymmetrical Disulfide Bond Formation, Synthesis-Stuttgart, 22, 3528-

3534. 

Punktacja MNiSW2007 = 20, IF2007 = 2.257 

(Mój udział polegał na: przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35 %) 

2. Demkowicz, S.; Szymelfejnik, M.; Witt, D.; Rachon, J.; 2008, The Organophosphorus 

Sulfenyl Bromides as Versatile Reagents for Cysteine Derivatives Functionalization by 

Unsymmetrical Disulfide Bond Formation, Phosphorus, Sulfur and Silicon, 183 (2-3), 415-419. 

Punktacja MNiSW2008 = 10, IF2008 = 0.692 

(Mój udział polegał na: przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35 %) 

3. Demkowicz, S.; Witt, D.; Rachon, J.; 2008, A versatile and convenient preparation of 

unsymmetrical diaryl disulfides, Synthesis-Stuttgart, 2033- 2038. 

Punktacja MNiSW2008 = 20, IF2008 = 2.470 

(Mój udział polegał na: przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35 %) 

4. Demkowicz, S.; Okrągła, E.; Witt, D.; Rachon, J.; 2008, The convenient and efficient - 

sulfenylation of carbonyl compounds, Synthesis-Stuttgart, 10, 1720-1724. 

Punktacja MNiSW2008 = 20, IF2008 = 2.470 

(Mój udział polegał na: przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35 %) 

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 

1. Doroszuk, J.; Musiejuk, M.; Demkowicz, S.; Rachon, J.; Witt, D.; 2016, Convenient and 

efficient synthesis of functionalized unsymmetrical alkynyl sulfides, RSC Adv., 6, 105449-

105453. 

Punktacja MNiSW2016 = 30, IF2016 = 3.108 

(Mój udział polegał na: wspólnym przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych 

związków oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35%) 

2. Demkowicz, S.; Kozak, W.; Daśko, M.; Rachon, J.; 2016, Phosphoroorganic Metal 

Complexes in Therapeutics, Mini-Rev. Med. Chem., 16, 1359-1373. 

Punktacja MNiSW2016 = 30, IF2016 = 2.661 

(Mój udział polegał na: zaproponowaniu tematyki pracy przeglądowej, przygotowaniu tekstu 

manuskryptu wraz z współautorami, korekcie tekstu uwzględniającą uwagi recenzentów, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 65%) 

3. Demkowicz, S.; Filipiak, K.; Masłyk, M.; Ciepielski, J.; de Pascual-Teresa, S.; Martín-

Santamaría, S.; de Pascual-Teresa, B.; Ramos, A.; 2013, New Clicked Full Agonists of the 

Estrogen Receptor β, RSC Adv., 3, 3697-3706. 

Punktacja MNiSW2013 = 30, IF2013 = 3.708 
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(Mój udział polegał na: przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych związków 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35%) 

4. Lach, S.; Demkowicz, S.; Witt, D.; 2013, An efficient and convenient synthesis of 

unsymmetrical disulfides from thioacetates, Tetrahedron Lett., 54, 7021-7023. 

Punktacja MNiSW2013 = 25, IF2013 = 2.391 

(Mój udział polegał na: wspólnym przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych 

związków oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 35%) 

5. Rodriguez, J.J.; Filipiak, K.; Masłyk, M.; Ciepielski, J.; Demkowicz, S.; de Pascual-Teresa, S.; 

Martin-Santamaria, S.; de Pascual-Teresa, B.; Ramos, A.; 2012, Towards beta-selectivity 

in functional estrogen receptor antagonists, Org. Biomol. Chem., 10 (36), 7334-7346. 

Punktacja MNiSW2012 = 35, IF2012 = 3.568 

(Mój udział polegał na: wspólnym przeprowadzeniu syntezy chemicznej zaprojektowanych 

związków oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanych pochodnych, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 20%) 

6. Bruździak, P.; Panuszko, A.; Kaczkowska, E.; Piotrowski, B.; Daghir, A.; Demkowicz, S.; 

Stangret, J.; 2017, Taurine as a water structure breaker and protein stabilizer, Amino Acids, 

DOI 10.1007/s00726-017-2499-x 

Punktacja MNiSW2016 = 25, IF2016 = 3.173 

(Mój udział polegał na: wspólnym przeprowadzeniu syntezy chemicznej pochodnej tauryny 

oraz przygotowaniu charakterystyki otrzymanego związku, 

Mój wkład procentowy sumarycznie szacuję na 10%) 

 

B. WYNALAZKI, ZGŁOSZENIA ORAZ WZORY UŻYTKOWE I PRZEMYSŁOWE: 

- 

C. MONOGRAFIE, PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH 

LUB KRAJOWYCH INNYCH NIŹ ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JCR, RAPORTY: 

- 

D. OPRACOWANIA ZBIOROWE, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH, KATALOGI ZBIORÓW, 

DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH, EKSPERTYZ, UTWORÓW I DZIEŁ 

ARTYSTYCZNYCH: 

- 

 

E. INFORMACJE BIBLIOMETRYCZNE 

 
 Całokształt dorobku Dorobek habilitacyjny 

przedstawiony w pkt. IVB 

Liczba cytowań (bez autocytowań, na dzień 17.12.2017): 
-wg bazy Web of Science 
-wg bazy Scopus 

Sumaryczny IF (zgodnie z rokiem opublikowania) 
Indeks Hirscha: 

-wg bazy Web of Science 
-wg bazy Scopus 

Punktacja MNiSW 

 
58 
50 

59.903 
 
6 
7 

610 

 
18 
18 

33.405 
 
 
 

365 

 
 Przed uzyskaniem stopnia 

doktora 
Po uzyskaniu stopnia 

doktora 

Liczba publikacji JCR 4 19 
Wynalazki, zgłoszenia 0 0 
Monografie inne niż w bazie JCR 0 0 
Opracowania zbiorowe, rozdziały w książkach 0 0 
Kierowanie lub udział w projektach 1 4 
Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 0 2 
Międzynarodowe i krajowe nagrody 1 3 
Doniesienia konferencyjne 4 9 
Staże zagraniczne i krajowe 0 1 
Recenzje na rzecz czasopism 0 11 
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Promotorstwo prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich) 0 22 
Promotorstwo prac doktorskich (promotor pomocniczy) 0 2 
Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich) 0 33 
Recenzowanie prac doktorskich 0 1 
umowy- usługowa działalność badawcza 0 11 

 

F. KIEROWANIE MIĘDZYNARODOWYMI I KRAJOWYMI PROJEKTAMI BADAWCZYMI 

ORAZ UDZIAŁ W TAKICH PROJEKTACH: 

1. Kierownik projektu nr rejestracyjny 2011/03/D/NZ7/03985, „Projektowanie, synteza oraz 

badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów Sulfatazy Steroidowej (STS) na bazie 

związków fosforoorganicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, program 

„Sonata” (2012-2015); 

2. Kierownik projektu nr rejestracyjny 40, „Inhibitory sulfatazy steroidowej (STS) jako potencjalne 

chemoterapeutyki w leczeniu hormonozależnego raka piersi”, finansowanego przez Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii PG z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 

ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”; 

3. Uczestnik projektu nr rejestracyjny 2015/19/N/NZ7/00938, „Projektowanie, synteza oraz 

badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie 

amidosiarczanowych pochodnych zawierających wiązania C-F”, którego beneficjentem jest 

mgr inż. Mateusz Daśko realizujący pracę doktorską pod moim współpromotorstwem 

(promotor pomocniczy); projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, program 

„Preludium” (2015-2018); 

4. Uczestnik projektu nr rejestracyjny 2017/24/T/NZ7/00271, „Projektowanie, synteza oraz 

badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w 

swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F”, którego beneficjentem jest mgr 

inż. Mateusz Daśko realizujący pracę doktorską pod moim współpromotorstwem (promotor 

pomocniczy), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, program „Etiuda” (2017 r.). 

 

G. UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH: 

1. Podpisana w dniu 21.09.2017 umowa o ustanowieniu konsorcjum (między Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Gdańską oraz Instytutem Immunologii i 

Terapii Doświadczalnej PAN) dla wspólnego przygotowania wniosku o finansowanie oraz 

realizację projektu badawczego „Substraty i inhibitory kinazy białkowej Rio1” w ramach 

konkursu „SONATA BIS 7”; udział w charakterze partnera konsorcjum; 

2. Podpisana w dniu 19.09.2017 umowa o ustanowieniu konsorcjum (między Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem 

Medycznym w Lublinie) dla wspólnego przygotowania wniosku o finansowanie oraz realizację 

projektu badawczego „Właściwości przeciwgrzybiczne i mechanizm działania w komórkach C. 

albicans nowej rodziny pochodnych fenylo-acetonitrylu” w ramach konkursu „SONATA BIS 7”; 

udział w charakterze partnera konsorcjum. 

 

H. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ ALBO 

ARTYSTYCZNĄ: 

1. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki za osiągnięcia 

naukowe w roku 2009; 

2. Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki za osiągnięcia 

naukowe w roku 2016; 

3. Nagroda za najlepszą prezentację posterową podczas 57 Konferencji PTChem i SITPChem w 

Częstochowie, w 2014 roku. 

 

I. WYKŁADY I WYSTĄPIENIA NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 

KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH: 

 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 
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1. XLIX Zjazd PTChem i SITP Chem, Gdańsk 18-22. 09. 2006, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, 

Sebastian Demkowicz, „Synteza nowych faz stacjonarnych na bazie pochodnych 

kaliks[4]arenów w konformacji 1,3-naprzemianległej i ich zastosowanie w HPLC”, materiały 

zjazdowe str. 228, konferencja krajowa, prezentacja posterowa; 

2. 17
th
 International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC-17), Xiamen (Chiny) 15-19. 04. 

2007, Sebastian Demkowicz, Mateusz Szymelfejnik, Dariusz Witt, Janusz Rachoń, „The 

Organophosphorus Sulfenyl Bromides as Versatile Reagents for Cysteine Derivatives 

Functionalization by Unsymmetrical Disulfide Bond Formation”, materiały zjazdowe str. 38, 

konferencja międzynarodowa, współautor wystąpienia ustnego; 

3. 50 Jubileuszowy Zjazd PTChem i SITP Chem oraz 11
th
 International Conference on 

Chemistry and the Environment ICCE-DCE’2007, Toruń 9-12. 09. 2007, Sebastian 

Demkowicz, Dariusz Witt, Janusz Rachoń, „The Synthesis of Unsymmetrical Aromatic 

Disulfides”, materiały zjazdowe str. 96, konferencja międzynarodowa, prezentacja posterowa; 

4. 11
th
 Belgian Organic Synthesis Symposium BOSS XI Ghent University, Ghent (Belgia) 13-18. 

07. 2008, Sebastian Demkowicz, Emilia Okrągła, Dariusz Witt, Janusz Rachoń, “An efficient 

- sulfenylation of carbonyl compounds using highly reactive and readily available 5,5- 

dimethyl-2- thioxo- 1,3,2 dioxaphosphorinan-2yl- disulfanyl derivatives“, materiały zjazdowe 

str. 116, konferencja międzynarodowa, prezentacja posterowa. 

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora: 

1. Progress in Organic Synthesis, Gdańsk 23-25.06. 2016, Sebastian Demkowicz, Mateusz 

Daśko, Witold Kozak, “Recent Developments in Steroid Sulfatase Inhibitors as Anti-Cancer 

Agents”, konferencja miedzynarodowa, prezentacja ustna; 

2. Progress in Organic Synthesis, Gdańsk 23-25.06. 2016, Sebastian Demkowicz, Mateusz 

Daśko, Witold Kozak, Janusz Rachon, “Phosphate and Thiophosphate Flavone Analogs as 

Steroid Sulfatase Inhibitors”, konferencja międzynarodowa, prezentacja posterowa; 

3. Progress in Organic Synthesis, Gdańsk 23-25.06. 2016, Sebastian Demkowicz, Mateusz 

Daśko, Witold Kozak, Janusz Rachon, “Synthesis and Steroid Sulfatase Inhibitory Activity of 

N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates”, konferencja 

miedzynarodowa, prezentacja posterowa; 

4. 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa 14-18. 09. 2014, Sebastian Demkowicz, 

Mateusz Daśko, Witold Kozak, Janusz Rachoń, „Synteza oraz badanie aktywności 

biologicznej inhibitorów sulfatazy steroidowej na bazie fosforoorganicznych pochodnych 

kumaryny”, streszczenie S04-P58, materiały zjazdowe str. 226, konferencja krajowa, 

prezentacja posterowa; 

5. 57. Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa 14-18. 09. 2014, Sebastian Demkowicz, 

Witold Kozak, Janusz Rachoń, „Synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych 

inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie fosforoorganicznych pochodnych tyraminy”, 

streszczenie S04-P57, materiały zjazdowe str. 226, konferencja krajowa, prezentacja 

posterowa; 

6. 25
th
 International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS), Częstochowa 24-

29. 06. 2012, Sławomir Lach, Sebastian Demkowicz, Janusz Rachoń, Dariusz Witt, „The 

application of neopentylidenephosphorodothioic acid derivatives in the synthesis of disulfides, 

trisulfides and phosphorotioates”, streszczenie (OC-A-15), materiały zjazdowe str. 80, 

konferencja międzynarodowa, współautor wystąpienia ustnego; 

7. Warsaw Workshop on Collaborative Research on Most Prevalent Diseases, Warszawa 4-5. 

05. 2011, Sebastian Demkowicz, “Synthesis of novel Estrogen Receptor Ligands Using a 

Click Chemistry Approach”, konferencja międzynarodowa, prezentacja ustna; 

8. Frontiers in Medicinal Chemistry Meeting, Stockholm 19-21. 06. 2011, Sebastian 

Demkowicz, Jakub Ciepielski, Kamila Filipiak, Maciej Maslyk, Sonsoles Martín Santamaría, 

Beatriz de Pascual-Teresa, Ana Ramos, “Synthesis of novel estrogen receptor ligands via 

click chemistry: study of alfa/beta selectivity”, konferencja międzynarodowa, prezentacja 

posterowa; 



Strona | 34  
 

9. 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin 18-22. 09. 2011, Sławomir Lach, Grzegorz 

Cholewiński, Sebastian Demkowicz, Dariusz Witt, Janusz Rachoń, „Reaktywność wybranych 

siarkowych i selenowych pochodnych kwasu fosforowego”, materiały zjazdowe str. 72-73, 

konferencja krajowa, współautor wystąpienia ustnego. 

 

J. DOROBEK DYDAKTYCZNY, POPULARYZATORSKI ORAZ INFORMACJA O 

WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ HABILITANTA: 

1. Promotor 22 prac dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich; 

2. Recenzent 33 prac dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich; 

3. Promotor pracy dyplomowej uznanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za najlepszą 

pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 2013; 

4. Promotor pracy dyplomowej wyróżnionej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne w konkursie 

na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 

2014; 

5. Główny prowadzący zajęcia (wykład, projekt) z przedmiotu „Projektowanie Syntezy Związków 

Organicznych o Znaczeniu Komercyjnym” dla kierunku Chemia (WCh, PG); współprowadzący 

zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, seminaria) z przedmiotów „Chemia Organiczna”, „Chemia 

Środowiska”, „Techniki Laboratoryjne” dla kierunków: Biotechnologia, Chemia, Technologia 

Chemiczna, Technologie Ochrony Środowiska, Zielone Technologie i Monitoring (WCh, PG); 

6. Aktywny udział w działalności kół naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, 

opiekun konferencji Kół Naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w 2014 

oraz 2015 roku; 

7. Aktywny udział na rzecz popularyzacji nauki podczas corocznych edycji Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki organizowanych w Gdańsku; 

8. Członek Komitetów Naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji: Progress in 

Organic Synthesis (Gdańsk, 2016), Bio Chem Med Session (Gdańsk 2016), IAKOŚ (Gdańsk 

2017); 

9. Aktywna współpraca międzynarodowa w zakresie prowadzonych badań z:  

- Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo, Madryt (Hiszpania) (m.in. w zakresie 

projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, program „Etiuda” (2017 r.) 

- Interdisciplinary Nanotoxicity Center, Department of Chemistry and Biochemistry, Jackson 

State University (USA) (w zakresie prowadzonych badań H11). 

 

K. PEŁNIENIE FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO W DWÓCH PRZEWODACH 

DOKTORSKICH: 

1. Dr inż. Witold Kozak, „Projektowanie, synteza fosforowych i tiofosforowych pochodnych 

kumaryny, bifenylu, tyraminy oraz flawonoidów i badanie ich aktywności biologicznej jako 

potencjalnych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS)”, przewód zakończony obroną pracy 

doktorskiej (z wyróżnieniem) w dniu 16.10.2017; funkcje promotora pełnił prof. dr hab. inż. 

Janusz Rachoń (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska); 

2. Mgr inż. Mateusz Daśko, „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej 

nowych, amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) zawierających w swojej 

konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F”, funkcje promotora pełni prof. dr hab. 

inż. Janusz Rachoń (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska). 

 

L. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WYDZIAŁU: 

1. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

(2012 r.); 

2. Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Politechniki Gdańskiej (2017 r.). 

 

M. STAŻE W ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH LUB 

AKADEMICKICH: 




