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1 Wstęp

Rozprawa doktorska przedstawiona mi do oceny omawia ciekawy temat tworzenia kompleksów su-
pramolekularnych, gdzie cząsteczkami gospodarza są cykliczne związki zbudowane z takich samych
podjednostek - pillar[n]areny oraz pillar[4 lub 6]pirydyny. Autorka, mgr Sandra Kosiorek, przedsta-
wiła w rozprawie obszerny wstęp opisujący tak związki makrocykliczne o charakterze obojętnym oraz,
jak Autorka je nazywa, permanentnie jonowe. Wprowadzenie do pracy zawiera wiele cennych infor-
macji dotyczących syntezy, właściwości kompleksujących oraz katalitycznych związków otrzymanych
przez innych autorów. Już we wstępnie Autorce zdarzają się potknięcia językowe oraz, od czasu do
czasu, nieco bezrefleksyjne cytowanie informacji z literatury. Najbardziej jaskrawym przykładem jest
zdanie znajdujące się na stronie 42 "Dwutlenek węgla jako słaby kwas może protonować grupy aminowe
co prowadzi do powstania rozpuszczalnego w wodzie pillar[5]arenu z grupami amoniowymi.". Podana
tu informacja jest zaczerpnięta z pracy J. Am. Chem. Soc. (2015) 137, 10472, gdzie autorzy piszą
"Upon protonation by CO2, the tertiary amine parts were changed into cationic tertiary ammonium
salt groups.". W tym miejscu należało mówić o kwasie węglowym, który powstaje w wyniku reakcji
CO2 z wodą.

Jednak, aby nie skupiać się na tego typu potknięciach już na samym początku opinii powiem,
że wstęp jest napisany w sposób przejrzysty, czytelny i dobrze wprowadza czytelnika w tematykę
rozprawy. Bardzo dobrym uzupełnieniem są tu doskonałej jakości rysunki dobrze obrazujące opisane
właściwości cząsteczek.



2 Główne uwagi i komentarze

Poniżej zamieszczam komentarze odnoszące się do części naukowej jak i redakcyjnej samej pracy. Liczę,
że do części z nich Autorka odniesie się podczas publicznej obrony.

1. Moim zdaniem mechanizm działania zaprezentowany na schemacie 57 jest niepełny z kilku powo-
dów. Po pierwsze, Autorka założyła, że mechanizm jest taki sam jak mechanizm reakcji hydrolizy
hydrazonów opisany w pracy Angew. Chem. Int. Ed. (2008) 47, 7523. W podanej pracy źró-
dłowej autorzy opisują mechanizm hydrolizy jako proponowany (ang. putative) - mechanizm nie
został udowodniony. Po drugie, jest mało prawdopodobne, aby protonowanie przedstawione na
schemacie 57 zachodziło. Argumentem niech będzie fakt, że wokół hydrolizowanej grupy (hy-
drazon) istnieje kilka grup naładowanych ujemnie. Aby w takich warunkach protonowanie na
atomie azotu zaszło jego właściwości zasadowe powinny przypominać właściwości gąbki pro-
tonowej, a tak nie jest. Być może protonowany w pierwszym etapie jest tlen grupy -COO−,
a następnie grupa karboksylowa protonuje atom azotu? Alternatywnie, można sobie wyobra-
zić mniej prawdopodobny atak ujemnie naładowanego atomu tlenu na atom węgla hydrazonu.
Można to z pewnym prawdopodobieństwem wywieść z faktu, że badania oddziaływań karbony-
lowego atomu węgla z dipolami oraz anionami były badane w dość systematyczny sposób dla
ciała stałego (J. Org. Chem. (2013) 78, 2099), czyli w porównywalnie ograniczonej przestrzeni
jak w przypadku opisywanych kompleksów. W cytowanej pracy odległość między jonem i klu-
czowym atomem węgla to około 3.0-3.5Å, co w pewnym sensie możne być zgodne ze średnicą
luki w pillararenie. Podobne wnioski co do oddziaływania stabilizującego karbonylowego atomu
węgla opisał Barlett i współpracownicy w pracy Nat. Chem. Biol. (2010) 6, 615. W przypadku
zastąpienia grupy C=O grupą C=N oraz obecności ujemnie naładowanych grup w bezpośrednim
sąsiedztwie nie należy wykluczać takiej możliwości. Kończąc ten wątek dodam, że proponowa-
nie własnego mechanizmu reakcji chemicznej w oparciu o wcześniej zaproponowany, lecz nie
udowodniony, przez innych musi budzić pewien sprzeciw.

2. W przypadku omawiania wyników obliczeń kwantowo-chemicznych obrazujących komplekso-
wanie kwasów karboksylowych z P[6]P zabrakło skomentowania zmian przesunięć chemicz-
nych odpowiednich protonów przed i po kompleksowaniu. O ile wysiłek związany z optymaliza-
cją geometrii został poczyniony, to stosunkowo łatwo dostępnymi danymi jakie można z obliczeń
uzyskać są energia oddziaływania międzycząsteczkowego lub zmiana przesunięcia chemicznego.
Szczególnie drugi parametr mógłby okazać się pomocny w dodatkowym wyjaśnieniu sposobu
w jaki cząsteczki asocjują. Możliwym byłoby wykazanie w jakim stopniu przesunięcia chemiczne
poszczególnych protonów i ich zmiana ma wpływ na uśrednioną wartość obserwowaną ekspery-
mentalnie.

3. Z tekstu rozprawy wynika, że powstający, w wyniku hydrolizy aldehyd nie jest efektywnie usu-
wany z wnęki katalizatora. Czy w związku z tym, że użyte katalizatory ulegają unieczynnieniu
na skutek wiązania aldehydu podjęte zostały próby ich ponownej aktywacji lub czy podjęto
próby ich odzyskania bez związanego wewnątrz aldehydu?



4. Dość śmiałą spekulacją jest twierdzenie o możliwym zwijaniu się cząsteczki H-C8 wewnątrz
CPA6. Gdyby tak się stało fragment kationowy powinien być ulokowany w sąsiedztwie pierścieni
aromatycznych, a nie ujemnie naładowanych atomów tlenu. Byłby to stan daleki od równowagi.

5. Na stronie 97 Autorka opisuje eksperymenty związane z hydrolizą hydrazonów przy współudziale
kwasu 1,4-fenylenodioksyoctowego. Z mojego punktu widzenia, aby wykazać, że pillarareny wy-
kazują kooperatywne właściwości katalityczne pochodzące od ich geometrii i luki w ich wnętrzu,
należało użyć odpowiednio 5-cio i 6-cio krotny nadmiar wspomnianego kwasu dla porównania
liczebności odpowiednich grup funkcyjnych w roztworze. Ponieważ Autorka nie pisze o takich
eksperymentach, proszę o skomentowanie czy takie próby były wykonywane.

6. Na stronie 114 podana jest informacja o stosowaniu trzech różnych stężeń podczas miareczkowań.
Cytuję: Eksperyment powtórzyłam trzy razy w różnych zakresach stężeń. Z definicji jest to dobra
praktyka. Jednak, w tym przypadku stężenia nie zostały podane w pracy, zaś w punkcie 4.3.2.1
jest podane jedno stężenie (2.495 mM). Proszę o wyjaśnienie, czy różne zakresy stężeń dotyczyły
różnego stężenia początkowego soli fluorkowej, czy stwierdzenie to dotyczy zmiennego stężenia
cząsteczki pillar[4]pirydyny w postaci jej tetrachlorku (P[4]P·(Cl)4), zaś miareczkowanie zostało
powtórzone trzy razy.

7. Czy w symulacjach z użyciem programu Gaussian był brany pod uwagę rozpuszczalnik? Stosun-
kowo wysoka stała dielektryczna wody z pewnością wpływa na wzajemne położenie polarnych
cząsteczek. Co więcej, ponieważ reakcja jest reakcją hydrolizy ciekawym byłoby wykazanie gdzie
lokuje się cząsteczka wody. Tego rodzaju obliczenia można wykonać uwzględniając cząsteczkę
wody (lub kilka) w sposób jawny.

8. Pewnym niedociągnięciem retoryczno-pojęciowym jest fragment przytoczony poniżej.

W kompleksach pillar[5]arenu bliżej grup karboksylowych makrocykla znajduje się atom azotu N1
substratu, dlatego też hydrazony wykazują wyższą reaktywność.

Na koniec zbadano również wpływ obecności grup karboksylowych w strukturze makrocykla na re-
aktywność hydrazonów. W tym celu przeprowadzono reakcje hydrolizy hydrazonu H-C1 oraz H-C3
w obecnosci pillar[5]arenu z grupami hydroksylowymi (HPA5).

Proszę, aby Autorka wyjaśniła skróty myślowe związane z użyciem terminów karboksylowy oraz
hydroksylowy oraz przedstawiła brakującą strukturę HPA5.

3 Uwagi poboczne, które nie powinny pozostać bez komentarza

1. Przyjętą konwencją w chemii supramolekularnej jest przedstawianie miareczkować NMR (i in-
nych) w funkcji nie stężenia lecz stosunku stężeń cząsteczki gościa do stężenia cząsteczki gospo-
darza (ang. guest:host, [G]:[H]). Na schemacie 150 pokazana jest krzywa, lecz z jej przebiegu
nie jest możliwe odczytanie przy jakim stosunku stężeń na wykresie pojawia się plateau.



2. Na wykresach miareczkowań brakuje części pokazującej odchylenie punktów eksperymentalnych
od dopasowanej krzywej.

3. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego dla danych pochodzących z miareczkowania Autorka nie
przedstawia wyników dopasowania włączając modele HG, HG2, HG3 i HG4. W zamian czytający
styka się z wykresami pokazującymi niskiej jakości dopasowanie danych eksperymentalnych do
modelu o stechiometrii 1:1 czy też 1:1 łącznie z 1:2.

4. W pracy istnieją miejsca, gdzie pojawiają się błędy gramatyczne. Co więcej, Autorka nagminnie
nie stawia przecinków w miejscach, gdzie powinny się one znaleźć. Pojawiają się też pomyłki
pisarskie jak, na przykład, "spektroskopii 1N HMR"(strona 50), czy graficzne (strona 51, Schemat
23), gdzie z rysunku można wywnioskować nie nawlekanie jednego związku na drugi lecz, być
może, stacking (odpowiednie wiązania się nie przecinają, a jest to kluczowe dla tego rodzaju
kompleksów). Dla porównania, na schemacie 24 (zaczerpniętym, za zgodą, z literatury) wiązania
są narysowane poprawnie. Z racji pełnionej funkcji muszę też zwrócić uwagę na skróty myślowe
jakie Autorka stosuje. Na stronie 55 (m.in. również na stronie 66) pojawiają się dane dotyczące
stabilności kompleksu i w tym miejscu Autorka mówi o "stałej rzędu 104-105"nie doprecyzowując
czy jest to stała asocjacji. W tym przypadku wystarczyło zdefiniować odpowiedni skrót w ich
wykazie i konsekwentnie go stosować.

5. Na schemacie 52 pokazane są widma NMR przedstawiające kompleksowanie H-C8 z CPA5
i CPA6. Na tych widmach, tak w pracy jak i publikacji Autorki w ChemCatChem (2020) 12
2776, jest błąd. Sygnał przy 4.79 ppm nie pochodzi od D2O, lecz od H2O.

6. Niefortunne użycie zlepków słów jakie znajdują się w pracy w niewielkim stopniu przeszkadzają
w czytaniu (np. "zmiana przesunięcia sygnałów od grup amoniowych jest bardziej wyraźna",
strona 92, czy też "zasadowość atomu azotu N2 bardziej wzrasta", strona 96), ale są też takie
miejsca, które wywołują uśmiech. W tym miejscu nawiązuję do przytoczonego poniżej fragmentu.

Strona 106:
"Na kolejnych widmach obserwujemy znikanie sygnałów pochodzących od protonów P[4]P.
Owe zniknięcie to nic innego niż wymiana protonów na deuter."

7. Z pewną niekonsekwencją Autorka opisuje używane w badaniach związki. I tak, na stronie 119
przedstawiono związki użyte przy testach tworzenia kompleksów inkluzyjnych. Lista struktur
przedstawia m.in. sól trójsodową kwasu 1,3,5-trikarboksylobenzoesowego (Schemat 83, związek
14), która następnie, na tej samej stronie, jest opisyana jako G7 by dalej, na stronie 120 symbol
G7 był użyty do oznaczenia kwasu, a nie jego soli (Schemat 84). To samo dotyczy części, w której
Autorka używa hydrazonów jako substratów w reakcjach hydrolizy. Na schemacie 40 (strona 70)
posiadają one oznaczenia od H-1 do H-8, zaś już na następnej stronie są one omawiane jako
H-C3 czy H-C8. Co więcej, pozwolę sobie dodać, że oznaczenie H-C1 i C1-H były używane
w publikacji ChemCatChem (2020) 12, 2776 odnosząc się do tego samego związku.



4 Komentarz dotyczący naukowej wartości pracy

Po wymienieniu pewnych niedociągnięć jest mi miło odnieść się do części naukowej omawianej pracy.
W czasie badań Pani Sandra Kosiorek podjęła się trudnej sztuki otrzymania nowych związków wy-
kazujących właściwości katalityczne. Badania związane z hydrolizą hydrazonów wnoszą nowe treści
do badań reaktywności przy współudziale pillararenów, a to z uwagi na systematyczne podejście po-
legające na wydłużaniu łańcucha łączącego czwartorzędowaną grupę amoniową z częścią reaktywną
hydrazonu. Ze względów podanych przez Autorkę większa kontrola nad właściwościami katalitycznymi
została uzyskana dla pillar[5]arenu, aniżeli pillar[6]arenu. To znakomity wynik, ponieważ udowadnia
w jaki sposób należy projektować analogiczne struktury i jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla
tego rodzaju organokatalizy.

Innym sukcesem jest otrzymanie pillar[4]pirydyny. Nawet bez badania jej właściwości katalitycz-
nych, sama cząsteczka pillar[4]pirydyny jest spektakularnym osiągnięciem jeśli chodzi o syntezę tak
niewielkich i naprężonych makrocykli. Już samo prześledzenie historii syntezy podobnych cząsteczek
pokazuje, że oś czasu od roku 1998 (kaliks[4]pirydyna) do 2013 (kaliks[4]imidazol) została przedłużona
o pillar[4 i 6]pirydyny, zaś Pani Kosiorek miała w tym niebagatelny udział. Dodać należy, że pil-
lar[4]pirydyna opisana w pracy okazała się nietrwała, co zostało udowodnione i wyjaśnione ponad
wszelką wątpliwość. Zaznaczę, że nie umniejsza to w żaden sposób wartości naukowej prowadzonych
badań, a jedynie wykazuje dużą sprawność Autorki w badaniach oraz krytyczne podejście do wła-
snych wyników. Samą pillar[4]pirydynę można porównać do cząsteczki zwanej buckycatcher’em opisa-
nej przez prof. Andrzeja Sygułę w pracy J. Am. Chem. Soc. (2007) 129, 3842 czy Angew. Chem. Int.
Ed. (2015) 54, 11153. W moim odczuciu, opublikowana pillar[4]pirydyna jest równie elegancka jeśli
chodzi o jej zaprojektowanie oraz omówione właściwości kompleksujące. Samą strukturę krystaliczną
tetrajodku pillar[4]pirydyny można traktować jako niekowalencyjną nanorurkę. Podobne słowa kieruję
pod adresem wartości naukowej związanej z badaniami pillar[6]pirydyny.

5 Konkluzja

Podsumowując dokonania naukowe można powiedzieć, że Pani mgr Sanda Kosiorek spędziła w labo-
ratorium długie lata, aby udowodnić społeczności naukowej, że jest możliwym optymalizowanie pustej
przestrzeni. Następnie przestrzeń ta została wykorzystana do kompleksowania oraz prowadzenia re-
akcji organicznych. Katalityczne właściwości otrzymanych związków zostały udowodnione, a wyniki
badań opublikowane w bardzo dobrych periodykach. Same publikacje zostały zauważone, a świadczą
o tym cytowania niezależnych autorów.

W zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, pełnym przekonaniem co do jakości wyników
i słuszności podjętych wyzwań naukowych oraz ze spokojnym sumieniem rekomenduję dopuszczenie
Pani Sandry Kosiorek do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Z wyrazami szacunku
Borys Ośmiałowski
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