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OPINIA 

o rozprawie doktorskiej mgr Aleksandry Moniki Piontek  

pt. „Reakcje sprzęgania krzyżowego typu C(sp2)-C(sp3) katalizowane związkami wybranych 

metali 3d-elektronowych” 

 

Recenzowana praca doktorska powstała w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego pod 

kierunkiem Pani dr hab. Wioletty Ochędzan-Siodłak, prof. UO (promotor) oraz dr Elwiry Bisz 

(opiekun pomocniczy). Została przedłożona do recenzji jako cykl czterech publikacji, tj. w jednej z 

form dopuszczonej przepisami prawa, choć nie tak często jeszcze stosowanej w postępowaniach 

doktorskich. Publikacje stanowiące podstawę pracy opublikowano w wysoko punktowanych, 

renomowanych czasopismach naukowych o sumarycznym IF=25,843 (zgodnie z rokiem 

opublikowania). Trzy z tych publikacji, to publikacje źródłowe, opisujące wyniki własnych prac 

badawczych, jedna zaś to publikacja typu Minireview, stanowiąca krytyczny przegląd wiedzy w 

zakresie możliwości wykorzystania reakcji krzyżowego sprzęgania katalizowanych związkami 

żelaza w syntezie różnych związków o znaczeniu farmaceutycznym. Załączonym publikacjom 

towarzyszy opracowany przez Doktorantkę autoreferat zawierający, m.in., na 29 stronach 

maszynopisu zwięzłe wprowadzenie do tematu pracy na podstawie bieżących źródeł 

literaturowych oraz omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników, a także wykaz 

sumarycznego dorobku naukowego Doktorantki, na który, oprócz 4 publikacji włączonych do 

rozprawy doktorskiej, składa się dodatkowo 6 innych publikacji z listy filadelfijskiej o 

sumarycznym IF=20,412 (zgodnie z rokiem opublikowania) oraz 7 publikacji spoza listy 

filadelfijskiej, a także 20 wystąpień konferencyjnych, z czego 16 to wystąpienia związane z 

tematyką pracy (6 z nich to wystąpienia ustne, 10 to prezentacje posterowe). Wykaz zawiera 

również informację o udziale Doktorantki, jako wykonawcy, w dwóch grantach NCN w konkursach 

SONATA 8 i 15, w ramach których została wykonana przedłożona do recenzji praca doktorska. 
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Uzupełnieniem materiałów przesłanych mi do recenzji stanowią: streszczenia pracy w języku 

polskim i angielskim, oświadczenia autorów oraz analiza scjentometryczna dorobku naukowego 

Doktorantki. Wynika z niej, że Doktorantka dysponuje już znaczącym indeksem Hirscha (IF=5). 

Dotychczasowe prace współautorstwa Doktorantki cytowane były 134 razy (bez autocytowań), 

zaś sumaryczny IF tych prac wynosi zgodnie z rokiem opublikowania 46,255. W autoreferacie 

Doktorantka zestawiła również wykaz posiadanych wyróżnień i innych osiągnięć. 

Z podanych, w ramach autoreferatu, informacji wynika jednoznacznie znaczący wkład własny 

Doktorantki w powstanie, przedkładanych jako rozprawa doktorska, publikacji. Doktorantka, 

wprawdzie nie jest wskazana jako autor korespondencyjny w tych publikacjach, nie mniej jednak 

w każdej z nich jest pierwszym autorem, co dodatkowo wskazuje na Jej istotną rolę w powstaniu 

tych prac. Z opisu przedstawionego w autoreferacie wynika, że udział Doktorantki w powstanie 

trzech prac z badań własnych, opisujących badania katalityczne związane z przebiegiem reakcji 

krzyżowego sprzęgania typu C(sp2)-C-(sp3) wobec trzech grup katalizatorów, polegał na 

wykonaniu całości prac eksperymentalnych związanych z syntezą pochodnych tosylowych, 

wykorzystanych jako jeden z substratów w badaniach katalitycznych, a także przeprowadzeniu 

badań katalitycznych z ich udziałem z wykorzystaniem katalizatorów żelazowych (D1), niklowych 

(D2) i kobaltowych (D3) oraz opracowaniu i interpretacji wyników, w tym wyników analiz 

spektralnych na potrzeby  poszczególnych publikacji. Doktorantka uczestniczyła również w 

opracowywaniu poszczególnych manuskryptów publikacji oraz dodatkowych materiałów 

zawierających opis procedur syntetycznych oraz charakterystykę spektralną produktów reakcji, 

przedstawianych jako obszerne załączniki do publikacji (Supporting information). Wkład mgr A. 

Piontek w powstanie publikacji przeglądowej polegał na dokonaniu szczegółowego przeglądu 

literaturowego w zakresie wykorzystania katalizowanych związkami żelaza reakcji sprzęgania 

krzyżowego w syntezie związków o znaczeniu farmaceutycznym, napisaniu jej fragmentów 

(niestety w autoreferacie nie wskazano, których fragmentów), a także częściowej redakcji 

manuskryptu. Szkoda, że opisując swój wkład w powstanie poszczególnych publikacji Doktorantka 

nie spróbowała dodatkowo określić ilościowo (w procentach) jego miary, jak to zwyczajowo jest 

praktykowane. Niemniej jednak, zwięzły opis przedstawiony w ramach autoreferatu stanowi 

moim zadaniem wystarczający przewodnik do oceny obszernego materiału badawczego 
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zawartego w bardzo, moim zdaniem, wartościowych publikacjach. Zarówno autoreferat, jak i 

wszystkie materiały zebrane w jednym dokumencie są opracowane bardzo starannie i 

estetycznie. 

 

 Ocena merytoryczna pracy 

Badania podjęte przez mgr Aleksandrę Piontek w ramach pracy doktorskiej dotyczyły 

bardzo ważnych z punktu widzenia współczesnej chemii organicznej i katalizy zagadnień, tj. reakcji 

krzyżowego sprzęgania C-C stanowiących podstawę syntezy wielu wartościowych produktów, w 

tym licznych związków o aktywności biologicznej. Reakcje tworzenia wiązań C-C od wielu dekad 

przyciągają uwagę chemików, a najistotniejsze odkrycia w tym zakresie były wielokrotnie 

nagradzane w przeszłości nagrodami Nobla, w tym nagrodą za osiągnięcia w zakresie 

katalizowanych palladem klasycznych reakcji sprzęgania typu C(sp2)-C(sp2) w 2010 r. Choć 

dopracowywane przez lata procedury oraz odkrywane układy katalityczne sprawiają, że tego typu 

przemiany wykorzystywane są obecnie powszechnie w tzw. syntezie farmaceutycznej, 

umożliwiając selektywne i wydajne wytworzenie wiązania C-C w reakcjach z udziałem szerokiej 

gamy reagentów, zawierających różnorodne grupy funkcyjne, często w łagodnych warunkach 

prowadzenia procesu, to nadal poszukuje się rozwiązań prowadzących do poszerzenia gamy 

możliwych do wykorzystania substratów, zastąpienia toksycznych rozpuszczalników oraz 

opracowania wystarczająco aktywnych, a przy tym bardziej przyjaznych dla środowiska, układów 

katalitycznych. Istotną wadą klasycznych reakcji krzyżowego sprzęgania jest bowiem konieczność 

stosowania jako katalizatorów związków palladu i związane z tym problemy z dokładnym 

oczyszczaniem końcowych produktów z pozostałości tego toksycznego metalu. Dodatkową 

barierę dla wykorzystania reakcji sprzęgania na większą skalę może stanowić także wysoka cena 

palladu. Dlatego też od szeregu lat prowadzone są badania nad możliwością zastąpienia drogich i 

toksycznych katalizatorów palladowych tańszymi układami katalitycznymi bazującymi na jonach 

metali d-elektronowych bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu, a zarazem wystarczająco 

aktywnych i selektywnych.  Ma to szczególnie znaczenie z punktu widzenia syntezy związków o 
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znaczeniu farmakologicznym. W te współczesne trendy badawcze wpisują się również badania 

Pani mgr Aleksandry Piontek zrealizowane w ramach przedłożonej do recenzji pracy doktorskiej.  

Doktorantka jako przedmiot swoich badań wybrała modelową reakcję Kumady, często nazywaną 

reakcją Kumada-Tamao-Couriu, która w „klasycznym” wariancie przebiega pomiędzy związkami 

magnezoorganicznymi (zwanymi często odczynnikami Grignarda) a halogenkami arylowymi i 

alkenylowymi (bromkami i chlorkami). Zaletami tejże reakcji, w porównaniu z innymi reakcjami 

krzyżowego sprzęgania, jest, co Doktorantka wielokrotnie podkreślała w swojej pracy, duża 

reaktywność i szeroka gama handlowo dostępnych związków magnezoorganicznych, a także 

prostota ich syntezy. Reakcja ta ma jednak swoje wady, do których zalicza się wrażliwość na wilgoć 

i tlen (związki magnezoorganiczne), czy też nietolerancja w stosunku do wielu grup funkcyjnych. 

Za cel swojej pracy doktorskiej mgr Aleksandra Piontek obrała opracowanie wydajnych i 

selektywnych układów katalitycznych dla reakcji krzyżowego sprzęgania pomiędzy tosylanami 

arylowymi a alkilowymi związkami magnezoorganicznymi, zawierającymi atomy wodoru w pozycji 

 a także optymalizację warunków prowadzenia procesu. Cele te moim zdaniem Doktorantka w 

pełni zrealizowała, syntezując obszerną gamę pochodnych tosylowych oraz przeprowadzając 

dobrze zaplanowane badania z udziałem układów katalitycznych opartych na związkach 

następujących metali 3d-elektronowych: żelaza, niklu i kobaltu.  

W pierwszym etapie swojej pracy, korzystając z procedury opracowanej przez Cao i wsp., 

Doktorantka otrzymała 15 estrów tosylowych, wychodząc z różnych podstawionych fenoli. Jako 

czynnik tosylujący zastosowała chlorek p-toluenosulfonowy, przeprowadzając reakcję w 

środowisku mieszanego rozpuszczalnika - THF-H2O. Zaletą przedstawionej metody, wg 

Doktorantki, był brak konieczności stosowania toksycznych, halogenowanych rozpuszczalników, 

łatwość oczyszczania produktów poprzez krystalizację, a przede wszystkim możliwość stosowania 

tej metody dla szerokiej gamy substratów, co zapewniało otrzymanie produktów z dobrymi 

wydajnościami. Niestety nie znalazłam w pracy informacji jak „dobre” były to wydajności (takie 

informacje mogły zostać zamieszczone w autoreferacie, skoro nie były zamieszczone w 

publikacjach lub materiałach dodatkowych do publikacji). Dodatkowo polemizowałabym w 

kwestii na ile zastąpienie halogenowych rozpuszczalników w syntezie tosylanów 
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tetrahydrofuranem można uznać dużo bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto, brakowało mi 

informacji jaki był stosunek THF do wody. Zastanawia mnie również fakt, dlaczego Doktorantka 

ograniczyła się wyłącznie do syntezy pochodnych tosylowych z fenoli zawierających podstawniki 

o charakterze akceptorowym, aktywujących podstawienie grupy tosylowej, czy odpowiednich 

pochodnych zawierających układ naftalenu lub fenantrenu. Czy brak jest możliwości 

wykorzystania tosylanów z podstawnikami donorowymi jako substratów w reakcjach Kumady?  

Dysponując dość bogatą gamą tosylanów arylowych Doktorantka podjęła kluczowe dla niniejszej 

pracy doktorskiej badania związane ze sprawdzeniem możliwości wykorzystania zsyntezowanych 

tosylanów jako czynników elektrofilowych w reakcji krzyżowego sprzęgania Kumady typu C(sp2)-

C(sp3) wobec katalizatorów opartych na związkach Fe, Ni i Co. Szczególnie interesujące moim 

zdaniem było wykorzystanie związków żelaza, które ze względu na niski koszt, bardzo niską 

toksyczność i dużą różnorodność mogą być szczególnie przydatne do otrzymywania 

półproduktów dla przemysłu farmaceutycznego i chemii medycznej. Wiele przykładów syntezy 

substancji leczniczych wobec związków żelaza, w większej niż laboratoryjna skali, została zresztą 

opisana przez Doktorantkę w publikacji przeglądowej D4, opublikowanej w Angewandte Chemie 

International Edition (o wartości tej publikacji świadczy liczba 111 cytowań bez autocytowań). W 

większości z nich, jako układ katalityczny dla reakcji Kumady zastosowano jako prekursor 

katalizatora acetyloacetonian żelaza(III) wraz z dodatkiem N-metylo-2-pirolidonu jako ligandu 

aktywującego jony żelaza(III). Taki też układ katalityczny zastosowała również Doktorantka 

przeprowadzając badania, które stały się podstawą opracowania bardzo wartościowej publikacji 

D1 opublikowanej w European Journal of Organic Chemistry (praca ta była dotychczas cytowana 

6 razy bez autocytowań). W badaniach też próbowano również zastosować szereg innych 

ligandów w celu zwiększenia aktywności katalitycznej jonów żelaza(III), w tym ligandów 

karbenowych. Pierwotny układ z dodatkiem NMP okazał się jednakże najefektywniejszy. Dla 

modelowych warunków reakcji został przebadany wpływ struktury czynnika elektrofilowego 

(tosylanu), jak i nukleofilowego (związku magnezoorganicznego) na przebieg reakcji, a także 

porównana reaktywność odpowiednich tosylanów arylowych i chlorków w konkurencyjnej reakcji 

ze związkami magnezoorganicznymi. Na podstawie uzyskanych wyników udało się skorelować 

selektywność reakcji z potencjałem redukcyjnym węglowodorów aromatycznych, a także 
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potwierdzić użyteczność opracowanej metodyki w syntezie związków, mających swoje analogi w 

strukturach ważnych przemysłowo ciekłych kryształów i farmaceutyków. 

W dalszej kolejności, dla zoptymalizowanych warunków reakcji, Doktorantka, w ramach grantu 

NCN SONATA 8, którego kierownikiem był dr Michał Szostak, zastosowała po raz pierwszy, w 

reakcji tosylanów arylowych z alkilowymi związkami magnezoorganicznymi, katalizatory niklowe. 

Wśród licznych przetestowanych układów katalitycznych najlepszymi okazały się kompleksy 

niklu(II), zawierające dwukleszczowe ligandy fosfinowe – typu dppe  (1,2-

Bis(diphenylphosphino)ethane), dppp (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane), dla których 

osiągnięto jeden z najwyższych wartości TON w sprzęganiu krzyżowym katalizowanym związkami 

niklu. Wykazano ponadto ogromny potencjał aplikacyjny stosowanych tosylanów arylowych, w 

tym m.in., do otrzymywania produktów o charakterze półprzewodników, układów 

ciekłokrystalicznych, a także półproduktów w syntezie antagonistów S1P1. Udało się również 

przenieść skalę reakcji z miligramowej na gramową, uzyskując przy tym bardzo dobrą wydajność 

produktu sprzęgania. Wyniki badań w zakresie wykorzystania katalizatorów niklowych w 

reakcjach krzyżowego sprzęgania C(sp2)-C(sp3) pomiędzy tosylanami arylu i związkami Grinarda, 

stały się podstawą opracowania drugiej, bardzo obszernej publikacji z badań własnych – D2, 

opublikowanej w Advanced Synthesis&Catalysis (cytowana dotychczas 8 razy bez autocytowań).  

Ostatni etap prac badawczych przeprowadzonych przez Doktorantkę w ramach pracy doktorskiej, 

którego podsumowaniem stała się trzecia obszerna publikacja D3, opublikowana w 

ChemCatChem, poświęcony był nowatorskim badaniom nad wykorzystaniem związków 

kobaltu(III) w reakcji Kumady z udziałem wspomnianych wcześniej tosylanów arylowych. 

Zastosowanie dodatku ligandów karbenowych typu NHC do CoF3, użytego w charakterze 

prekursora katalizatora, umożliwiło otrzymanie produktów sprzęgania C(sp2)-C(sp3) i C(sp2)-C(sp2)  

z wydajnością od 22-97 % (dla 20 różnych związków). Wykazano również skuteczność 

zastosowanego układu w syntezie pochodnych o charakterze ciekłokrystalicznym. 

Po szczegółowej analizie publikacji przedłożonych jako rozprawa doktorska przedstawionych oraz 

lekturze zwięzłego przewodnika po publikacjach nasunęły mi się następujące pytania: 
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• czy podejmowano próby porównania wszystkich stosowanych układów katalitycznych dla 

jednej modelowej reakcji, w celu wybrania najbardziej uniwersalnego układu 

katalitycznego dla reakcji tosylanów ze związkami Grignarda. 

• czy były podejmowane próby celowej syntezy i wydzielenia rzeczywistego katalizatora 

reakcji (w przypadku związków Fe i Co), aby ew. porównać jego aktywność z układem 

katalitycznym generowanym in situ. 

• czy były podejmowane próby testów katalitycznych bez udziału THF-u jako rozpuszczalnika 

(w przypadku katalizy Fe(III)), tylko z udziałem NMP, mogącego pełnić funkcję zarówno 

ligandu, jak i środowiska reakcji. Jaka jest rzeczywista rola NMP, który raczej nie należy do 

typowych ligandów wykorzystywanych w zastosowaniach katalitycznych? 

 

Mam też drobną uwagę co do pewnego automatyzmu zastosowanego w publikacjach D1-D3 przy 

opisie sposobu określenia wydajności produktów reakcji. W wymienionych pracach podano, że w 

celu określenia wydajności stosowano metody 1NMR i/lub GC-MS, nie określając przy tym dla 

których przypadków użyto określoną metodę. Ponadto, przy analizie chromatograficznej 

kluczową rolę odgrywa często rodzaj zastosowanej kolumny chromatograficznej. W 

wspomnianych pracach brak jest odpowiedniej informacji.  

W autoreferacie pojawia się również nieprawidłowy termin „jednokleszczowe” ligandy (pojęcie 

kleszczowości dotyczy co najmniej dwóch miejsc donorowych), dla określenia ligandów 

monodentnych.  

 

Oczywiście powyższe uwagi nie umniejszają wartości pracy doktorskiej Pani mgr Aleksandry 

Piontek, na którą składają się cztery opublikowane prace w renomowanych, wysoko 

punktowanych czasopismach naukowych. Realizując z dużym powodzeniem swoje badania 

Doktorantka wykazała się niewątpliwie dużymi umiejętnościami praktycznymi oraz niezbędną 

wiedzą w zakresie realizowanej tematyki.  

 

Podsumowując, stwierdzam, że przedłożona mi do oceny praca doktorska mgr Aleksandry Piontek 

pt. ”Reakcje sprzęgania krzyżowego typu C(sp2)-C(sp3) katalizowane związkami wybranych metali 
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3d-elektronowych” w  pełni spełnia warunki określone w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), a także spełnia warunki podane w art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.). W związku powyższym 

wnioskuję do Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr 

Aleksandry Piontek i dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


