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Rezumat 

 

Teza de abilitare intitulată ˮStudiul sintezei unor compuşi azapoliciclici naturali biologic 

activi şi a altor compuşi azaheterociclici cu potenţial biologicˮ prezintă cele mai importante 

realizări ştiinţifice şi didactice postdoctorale, precum şi planurile de evoluţie şi dezvoltare a 

carierei în contextul impactului crescut al chimiei compuşilor organici biologic activi în 

domeniul biomedical. 

Menţionez faptul că fiecare dintre temele tratate în această lucrare a avut la bază un 

studiu al literaturii de specialitate ce prezintă rezultatele cercetărilor efectuate de specialişti din 

străinătate şi din ţară, astfel încât se poate afirma faptul că aceste teme se înscriu în contextul 

stadiului actual al cercetării ştiinţifice în domeniul abordat.  

Teza este structurată pe trei secţiuni. 

Secţiunea A – Realizări ştiinţifice, academice şi profesionale cuprinde trei subdiviziuni, 

ce analizează fiecare temă a acestei secţiuni. Prima parte, Secţiunea A1, cuprinde două capitole 

şi o anexă. Acestea se referă la activitatea ştiinţifică şi prezintă principalele rezultate ale 

activităţii de cercetare desfăşurate în domeniul sintezei de compuşi biologic activi sau cu 

activitate biologică potenţială, posterior susţinerii tezei de doctorat intitulate ˮ Compuşi 

cumarinici cu activitate biologică potenţialăˮ (Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu Cluj-Napoca, 2002). Menţionez faptul că datele conţinute în aceste capitole nu sunt 

prezentate neapărat în ordine cronologică, ci au fost grupate în funcţie de locul unde au fost 

efectuate cercetările, în ţară sau în străinătate, în cadrul burselor postuniversitare, a burselor 

postdoctorale sau în cadrul proiectelor de cercetare obţinute prin competiţie naţională sau 

internaţională în care am fost implicată în perioada 2003-2015.  

Capitolul I, intitulat Sinteza unor compuşi mono şi bisheterociclici cu activitate biologică 

potenţială prezintă rezultatele obţinute în domeniul sintezei şi proprietăţilor chimice ale unor 

compuşi heterociclici cu nuclee izolate, care conţin ca heteroatomi N şi S (1,3,4-tiadiazoli şi 

1,2,4-triazoli). Studiile cuprinse în acest capitol continuă orientarea pe care am avut-o în 

perioada anterioară susţinerii tezei de doctorat, mai exact sinteza de molecule cu activitate 

biologică potenţială, aşa numitele ˮ small organic moleculesˮ.  

Cu toate că substanţele medicamentoase care conţin nucleul 1,3,4-tiadiazolic în structură 

şi sunt, la ora actuală, utilizate în terapeutică sunt relativ puţine (medicamente antibacteriene, 

medicamente antiglaucomatoase), pe plan mondial există un interes deosebit pentru sinteza şi 

studiul farmacologic al acestor derivaţi ca potenţiali agenţi terapeutici şi acest lucru este foarte 

bine exemplificat prin numeroasele referinţe bibliografice de la începutul capitolului.   

 



Compuşii 1,3,4-tiadiazolici au fost sintetizaţi prin ciclizarea intramoleculară a unor 

tiosemicarbazide, în mediu acid, metodă preluată din literatura de specialitate, dar studiată foarte 

bine în laborator şi aplicată în condiţii corespunzătoare derivaţilor prezentaţi în articolele 

publicate. S-au făcut cercetări asupra proprietăţilor chimice ale unor compuşi clorometil-1,3,4-

tiadiazolici, studiindu-se comportarea acestora în reacţiile Sommelet şi Delepine şi posibilitatea 

aplicării acestor reacţii la sinteza de aldehide şi amine heterociclice. Reacţiile au decurs cu 

randamente bune în cazul derivaţilor cu nuclee heterociclice în catena laterală şi au făcut posibilă 

obţinerea de compuşi bisheterociclici cu resturi de piperidină şi morfolină în structură, nuclee ce 

se regăsesc în structura a numeroase substanţe medicamentoase moderne.  

O altă temă abordată a fost sinteza de compuşi 1,2,4-triazolici, iar medicamentele 

antifungice care conţin nucleul 1,2,4-triazolic în moleculă sunt aplicate în terapeutică de mulţi 

ani. În plus, nucleul 1,2,4-triazolic este prezent şi în structura unor medicamente antimigrenoase, 

antivirale sau deprimante SNC. Compuşii 1,2,4-triazolici au fost sintetizaţi prin ciclizarea 

intramoleculară a tiosemicarbazidelor corespunzătoare în mediu bazic. Deşi majoritatea 

metodelor de sinteză din literatura de specialitate prezintă ciclizarea tiosemicarbazidelor cu baze 

de tipul hidroxid de sodiu sau carbonat de sodiu, în cazul compuşilor 1,2,4-triazolici publicaţi 

randamentul a fost optim în cazul ciclizării cu amoniac. Compuşii 1,3,4-tiadiazolici şi 1,2,4-

triazolici sintetizaţi nu au fost supuşi testelor farmacologice, acesta fiind subiectul unor studii 

viitoare.  

Capitolul II, intitulat Studii privind sinteza, prin reacţii de ciclizare intramoleculară, a 

unor compuşi naturali biologic activi şi a unor molecule de natură heterociclică similare 

compuşilor naturali (ˮnatural-like moleculesˮ) ocupă cea mai mare pondere din structura 

primei părţi a tezei şi prezintă cercetări, încercări şi realizări ale autoarei din perioada petrecută 

ca bursier sau cercetător la Universitatea Okayama din Japonia şi Universitatea Barcelona din 

Spania. 

Prima parte a capitolului II este dedicată sintezei unor compuşi azapoliciclici naturali şi 

compuşi cu structură similară compuşilor naturali, prin reacţii de ciclizare intramoleculară 

catalizate de metale tranziţionale, făcîndu-se referire la reacţia Heck. Este suficient să menţionez 

faptul că formarea de noi legături carbon-carbon prin intermediul reacţiilor catalizate de paladiu 

a fost subiectul Premiului Nobel pentru Chimie în anul 2010, ca să avem o imagine reală despre 

importanţa acestui domeniu. La nivel mondial, reacţia Heck este aplicată la sinteza de compuşi 

naturali biologic activi cu structură complexă, la sinteza industrială de substanţe 

medicamentoase, cât şi la sinteza fină de substanţe chimice utilizate în industria produselor 

electronice.  



Sintezele abordate în cadrul acestui capitol se referă la substanţe naturale active 

farmacologic (rutaecarpina, buflavina, toddaquinolina, galantamina), izolate din plante în ultimii 

20-25 de ani, dar a căror utilizare în medicina tradiţională sub formă de extracte vegetale este 

cunoscută de mult timp. Natura, prin complexitatea sa, este sursă de inspiraţie pentru multe 

domenii, inclusiv cel medical. Chiar dacă substanţele supuse studiului sunt cunoscute, 

importanţa acestui capitol constă în originalitatea metodelor de sinteză aplicate, diferite de cele 

raportate anterior în literatura de specialitate şi în încercarea de a reproduce în laborator 

substanţe naturale biologic active, cu structură complexă. Galantamina, de exemplu, este utilizată 

în terapia maladiei Alzheimer, dar sursele vegetale sunt limitate, iar extracţia este costisitoare. În 

aceste condiţii, găsirea unor metode de sinteză chimică este preocuparea continuă a industriei de 

medicamente. 

În ceea ce priveşte compuşii heterociclici de tip ˮ natural-like moleculesˮ a căror sinteză 

a fost studiată, am realizat sinteza deoxitoddaquinolinei şi a unui intermediar pentru sinteza 

toddaquinolinei şi a analogilor săi printr-o metodă nouă de bromurare a nucleului piridinic, 

neraportată în literatura de specialitate. De asemenea, am obţinut un compus din clasa 

benzopiridoxepinelor cu structură asemănătoare antiinflamatoarelor naturale din clasa 

alcaloizilor din rădăcina de Artocarpus rigida şi a alcaloizilor cu efect antifungic din specii de 

Fumaria, Dicentra şi Corydalis. Şi în acest caz, compusul a fost obţinut printr-o metodă nouă de 

formare a unei legături intramoleculare carbon-carbon. În plus, studiile sintetice întreprinse cu 

scopul preparării galantaminei, s-au finalizat cu obţinerea a doi compuşi ciclici din clasa 

tetrahidroizochinolinei şi benzilizoindolinei, nuclee prezente în structura a numeroşi alcaloizi. 

În ultima parte a capitolului II este prezentată o metodă de sinteză a nucleului normorfan, 

6-azabiciclo[3.2.1]octan, existent în structura unor compuşi biologic activi. Metoda implică o 

reacţie haloformă intramoleculară a unor derivaţi de tricloracetamidă, sub acţiunea catalitică a 

aminelor, fără precedent în literature de specialitate. 

Ultima parte din Secţiunea A1, anexa, cuprinde o selecţie de spectre 1H-RMN şi 13C-

RMN ale compuşilor sintetizaţi. 

Activitatea didactică este dedicată învăţământului universitar, fiind centrată pe susţinerea 

cursurilor şi lucrărilor practice de Chimie farmaceutică şi Chimie terapeutică pentru studenţii  

anilor III şi IV de studiu din cadrul Specializării Farmacie a Facultăţii de Medicină şi Farmacie, 

Universitatea din Oradea. Activitatea academică s-a materializat prin publicarea unui număr de 6 

cărţi la edituri recunoscute CNCSIS, la două dintre acestea fiind unic autor (Editura Dacia, Cluj-

Napoca şi Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca). 

 Rezultatele stagiilor de cercetare şi ale proiectelor la care am participat au fost 

diseminate prin publicaţii în reviste de specialitate din străinătate şi din ţară şi în volumele unor 



conferinţe naţionale şi internaţionale şi se regăsesc detaliate în Lista de lucrări. Vizibilitatea 

articolelor şi interesul altor cercetători pentru temele abordate este susţinută şi prin citarea de 

peste 70 de ori a articolelor publicate. Toate aceste realizări indică faptul că există premisele 

dezvoltării ştiinţifice şi profesionale în direcţiile menţionate. 

Secţiunea B a tezei de abilitare cuprinde planurile de evoluţie şi dezvoltare a carierei 

ştiinţifice, profesionale şi academice. Câteva teme concrete de interes pe care doresc să le 

abordez sunt: 

• sinteza de compuşi heterociclici cu atomi de N, S şi O în moleculă, ˮsmall organic 

moleculesˮ , cu activitate biologică potenţială şi studiul farmacologic al acestora, 

• sinteza de compuşi naturali biologic activi şi a unor molecule de natură heterociclică cu 

structură similară compuşilor naturali, ˮnatural-like moleculesˮ, prin reacţii de ciclizare 

intramoleculară catalizate de metale tranziţionale, 

• design şi sinteza de molecule hibride cu proprietăţi îmbunătăţite şi efecte secundare 

inferioare comparativ cu ale compuşilor de bază, 

 • studii de molecular docking. 

În ceea ce priveşte activitatea academică, aceasta va fi caracterizată printr-o documentare 

continuă pe tema prelegerilor, încercând să corelez conţinutul acestora cu rezultatele cercetării 

aplicate, cu nevoile sistemului educaţional şi cu cerinţele pieţei farmaceutice. 

Secţiunea C cuprinde referinţele bibliografice pe baza cărora s-a redactat teza de abilitare. 

 

 

 


