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Poszukiwania małocząsteczkowych i nietoksycznych związków są realizowane w wielu 

ośrodkach badawczych na całym świecie. Jednym układów chemicznych występujących  

w środkach leczniczych jest heterocykliczny izoksazol. Pochodne izoksazolu charakteryzują 

się szerokim spektrum aktywności biologicznej, między innymi: przeciwwirusowej, 

przeciwbakteryjnej, przeciwprątkowej, przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej  

i immunotropowej. Są również obecne w lekach takich jak: kloksacylina, waldekoksyb, 

plekonaril, leflunomid. Badania nad syntezą aktywnych biologicznie jego pochodnych 

realizowane są również na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jedną z modyfikacji 

strukturalnych izoksazolu była synteza hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-

izoksazolokarboksylowego i jego pochodnych. Związki te zawierają strukturalny fragment  

-CO-NH-NH2 (obecny w stosowanym leku przeciwgruźliczym – izoniazydzie)  lub wiązanie 

azometinowe C=N (warunkujące aktywność biologiczną struktur). Wobec powyższych, moje 

badania były skupione na sprawdzeniu działania przeciwmykobakteryjnego zsyntezowanych 

pochodnych. Informacje WHO potwierdzają zasadność kierunku badań. 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawdopodobnie jedna trzecia 

populacji ludzkiej jest zarażona Mycobacterium tuberculosis. W 2014 odnotowano około  

8 milionów nowych zachorowań i 1,5 miliona zgonów spowodowanych gruźlicą głównie  

w krajach rozwijających się. Gruźlica jest chorobą uleczalną, w której od lat stosuje się leki 

standardowe jak: izoniazyd (INH), ryfampicyna, pirazynamid, etambutol (EMB)  

i streptomycyna. Jednak narastający problem lekooporności szczepów Mycobacterium 

tuberculoris jest głównym powodem poszukiwań nowych środków terapeutycznych. Znanym 

problemem jest także gruźlica wielolekooporna (multidrug resistant tuberculosis, MDR-TB) 

oraz gruźlica z opornością wielolekową o rozszerzonej oporności prątków (ang. extensively 

drug resistant tuberculosis, XDR-TB). Fakt, że w ostatnich 40 latach nie wprowadzono  

do lecznictwa nowego, w pełni skutecznego i bezpiecznego leku przeciwko gruźlicy oraz 

narastająca oporność szczepów, potwierdza jak złożony jest to problem. Dodatkowo obserwuje 

się również wzrost zachorowań sprowodowany niegruźliczymi szczepami mykobakterii 

(NTM) w populacji ogólnej.  

Aktywność przeciwprątkowa jest szczególnie charakterystyczna dla hydrazydów 

różnych układów heterocyklicznych (między innymi dla hydrazydów oksadiazolu, tiadiazolu, 

indolu) oraz zasad Schiffa. Łącząc koncepcje (aktywność pochodnych izoksazolu, aktywność 

hydrazydów oraz właściwości zasad Schiffa) i biorąc pod uwagę narastający problem 

lekooporności w leczeniu gruźlicy zdecydowano o poszukiwaniu aktywnych biologicznie 
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pochodnych hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego o potencjalnej 

aktywności przeciwprątkowej. W toku prac zsyntetyzowano 34 związki (24 nowe, nieopisane 

wcześniej w literaturze oraz 10 związków otrzymanych wcześniej przez zespół prof. Rynga  

w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej). Struktury związków nowo otrzymanych 

potwierdzono metodami spektroskopowymi 1H NMR, 13C NMR, FT-IR oraz analizy 

elementarnej. Przeprowadzono również badania teoretyczne potwierdzające geometrię 

struktur) i wyznaczono najbardziej stabilne konformery wybranych związków. W pierwszym 

etapie prac otrzymano, w wyniku kilkuetapowej syntezy, hydrazyd kwasu 5-amino-3-metylo-

4-izoksazolokarboksylowego, który został poddany reakcjom z czynnikami kondensującymi. 

W wyniku tej reakcji powstały odpowienio N’-podstawione hydrazydy wyżej wymienionego 

kwasu. Pochodne te poddane reakcji cyklizacji z ortoestrami dały izoksazolo[5,4-d]pirymidyn-

4-ony. Otrzymane związki poddano badaniom biologicznym wybranym na podstawie 

piśmiennictwa, mającym na celu wyłonienie najbardziej aktywnych i jednocześnie 

nietoksycznych struktur chemicznych.  

 badanie ekspresji genowej komórek poddanych działaniu hydrazydu kwasu  

5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego przeprowadzono  by określić 

możliwy zakres działania związku (struktury wiodącej). W eksperymencie 

potwierdzona została znaczna stymulacja genów kodujących interleukinę 17F, która 

odgrywa ważną rolę w patogenezie gruźlicy. Dane literaturowe sugerują, że przy 

infekcji mykobakteryjnej, IL-17F pośredniczy w gromadzeniu komórek biorących 

udział w reakcji obronnej układu odpornościowego.  Na tej podstawie oraz biorąc pod 

uwagę obiecujące wyniki predykcji aktywności związków  

w modelu aktywności farmakologicznej PASS potwierdzono słuszność tezy 

o przebadaniu wszystkich zsyntetysowanych związków na aktywność przeciwko 

mykobakteriom.  

 

 aktywność przeciwmykobakteryjną oznaczono wobec Mycobacterium fortuitum. 

Badania biologiczne potwierdziły aktywność przeciw-mykobakteryjną związków, 

głównie w najwyższym przedziale badanych stężeń. Jako najbardziej aktywne 

oznaczono dwie pochodne 2e (5-amino-N’-[5-nitro-benzylideno-amino]-3-metylo-

izoksazolo-4-karboksyamid) oraz 2g (5-amino-N’-[2-4-dichloro-benzylideno-amino]-

3-metylo-izoksazolo-4-karboksyamid). Aktywność związków badano w odniesieniu 

do znanego leku przeciwprątkowego - izoniazydu. 
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 aktywność przeciwbakteryjną określono wobec 10 wybranych szczepów bakterii 

zarówno gram-dodatnich, jak i gram-ujemnych. Aktywność przeciwbakteryjna 

otrzymanych związków była umiarkowana, a żaden z przebadanych nie osiągnął 

wartości wyznaczonej dla kontroli antybiotykowej. Najbardziej aktywne były 

pochodne z podstawnikiem metylowym 3d (3-metylo-(4-metylobenzylideno)amino-4-

okso-izoksazolo-[5,4-d]pirymidyna) wobec Enterococcus faecalis, a 4d (3,6-dimetylo-

(4-metylobenzylideno)amino-4-okso-izoksazolo-[5,4-d]-pirymidyna) wobec Yersinia 

enterocolitica i Escherichia coli.  

 

 cytotoksyczność najbardziej aktywnych związków zbadano na lini komórkowej 

ludzkich komórek nabłonka płuc (A549) i mysich fibroblastów (L929). Potwierdzono 

nietoksyczność wszystkich badanych związków.  

 

 

 wiązanie z albuminą, białkiem transportowym osocza, oceniono dla hydrazydu kwasu 

5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego w odniesieniu do podobnych badań 

przeprowadzonych dla zonisamidu (pochodna izoksazolu). Wyznaczona siła wiązania 

jest słabsza niż dla porównywanego leku. 

 

Otrzymane wyniki potwierdziły potencjał biologiczny hydrazydu i N’-podstawionych 

hydrazydów kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego w poszukiwaniu 

związków przeciwmykobakteryjnych o niskiej toksyczności. Uzyskane wyniki badań 

dostarczyły nowej wiedzy na temat syntezy, struktury i aktywności biologicznej in vitro 

pochodnych izoksazolu. Niewątpliwe opisywane związki stanowią bogaty i interesujący  

materiał do kontynuacji badań na szczepach gruźliczych oraz do określenia szczegółowej 

interakcji z albuminą ludzką.  

Przedstawiony w rozprawie zakres prac został zrealizowany we współpracy z innymi 

ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. 


