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STRESZCZENIE 

 Pomimo intensywnych wysiłków i znacznych postępów poczynionych w dziedzinie 

leczenia chorób nowotworowych, rak, obok chorób układu krążenia, jest nadal najistotniejszą 

przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Skuteczność terapii przeciwnowotworowej, 

zarówno chirurgicznej, radio- czy chemioterapii, w dużej mierze zależy od wykrycia choroby 

we wczesnej fazie rozwoju. Niestety, większość pacjentów zgłasza się do lekarza 

w zaawansowanym stadium nowotworu, co przy standardowym leczeniu 

przeciwnowotworowym, przeważnie nie daje dłuższego czasu przeżycia niż pięć lat. Ponadto 

często sama chemioterapia nie przynosi oczekiwanych efektów z uwagi na pojawiającą się 

lekooporność komórek nowotworowych. W obliczu tych faktów, logicznym wydaje się, że 

postępowanie profilaktyczne (chemoprewencja) mające na celu zapobieganie rozwojowi 

raka, będzie efektywniejszym sposobem działania przeciwnowotworowego niż leczenie tego 

schorzenia.  

Chemoprewencja wykorzystująca naturalne lub syntetyczne związki, ma na celu 

zapobiec, zahamować, odwrócić lub opóźnić zmiany zainicjowane kancerogenezą. 

W przeciwieństwie do chemioterapii, chemoprewencja może ingerować we wczesne etapy 

procesu nowotworzenia, przede wszystkim hamować inicjację i promocję 

(tzw. chemoprewencja wczesna). W tym kontekście chemoprewencja jest szczególnie warta 

rozważenia przez osoby zdrowe, ale obciążone genetycznym ryzykiem choroby 

nowotworowej oraz przez osoby, które mogą być podatne na nowotwór z innych powodów 

(np. środowiskowych). 

 Odkrycie molekularnych mechanizmów kancerogenezy zrewolucjonizowało zarówno 

leczenie, jak i profilaktykę raka. Wiele dowodów wskazuje na związek między rozwojem 

nowotworu a przewlekłym stanem zapalnym toczącym się w organizmie z różnych 

przyczyn. Odkrycie tej współzależności otworzyło nowe możliwości chemoprewencji oraz 

terapii przeciwnowotworowej. Aktualnie zyskują na znaczeniu badania, których celem jest 

opracowanie nowych leków ukierunkowanych na wspomaganie terapii przeciw-

nowotworowej. Środki takie odwracają oporność komórek nowotworowych na 

chemioterapeutyki oraz posiadają komponentę przeciwzapalną, której towarzyszy, zawsze 

pożądane w terapii przeciwnowotworowej, działanie przeciwbólowe. Opisane w niniejszej 

pracy badania wpisują się w ten pionierski nurt poszukiwań nowych struktur chemicznych 

wspomagających chemioterapię chorób nowotworowych. 

 



Celem niniejszej pracy była synteza biblioteki nowych związków z grupy pochodnych 

1,2-benzotiazyny (piroksykamu) o potencjalnym działaniu chemoprewencyjnym (rys. 1). 

Zaplanowano również, aby nowe związki zawierały komponentę przeciwbólową i 

przeciwzapalną, stając się tym samym środkami o charakterze leków wielocelowych.  
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  SERIA A: 

n = 2 
X = CH2 
 

SERIA B: 
n = 1 
X = C=O 
 
 

  

R = H, Br, Cl, F, CH3, OCH3 

Ar = fenyl; o/m-(F, OCH3, CF3)-fenyl; 2-pirydyna; 2-pirymidyna 
# = 1,2,3,4- tetrahydro-β-karbolina 

 

Rys. 1. Piroksykam i jego nowe pochodne 

 

 W pierwszym etapie badań opracowano syntezy, metodą klasyczną i mikrofalow ą, 

szeregu niezbędnych substratów, a następnie związków finalnych. W toku badań własnych 

otrzymano 59 racjonalnie zaprojektowanych nowych pochodnych 1,2-benzotiazyny. 

Dodatkowo uzyskano 7 nieplanowanych struktur trójpierścieniowych, w tym pochodne 

dwóch nieopisanych dotąd układów: 1,4-oksazepino[4,3-b]-1,2-benzotiazyny 

i 1,4-oksazocyno[4,3-b]-1,2-benzotiazyny. Nowo otrzymane związki poddano szczegółowej 

analizie chemicznej za pomocą metod spektralnych (1H NMR , 13C-1H HETCOR , FT-IR/IR , 

MS), chromatograficznych (TLC ), krystalograficznych, termicznych (DSC) i analizie 

elementarnej (C, H, N). Metody te potwierdziły struktury i czystość nowych pochodnych. 

Metodami in silico (TPSA i reguła pięciu Lipi ńskiego) określono następnie wybrane 

parametry fizykochemiczne istotne dla ich działania in vivo. Wyniki tych bioanaliz wykazały 



przewidywaną dobrą biodostępność po podaniu doustnym oraz dobrą zdolność do biernego 

przenikania przez błony biologiczne. 

W drugim etapie wybrane preparaty przebadano w kierunku działania 

chemoprewencyjnego. Wyniki badań pokazały, że nowe pochodne 1,2-benzotiazyny:  

� działają cytotoksycznie na komórki nowotworowe (LoVo i LoVo/Dx),  

� uwrażliwiają komórki nowotworowe na działanie antyproliferacyjne 

przeciwnowotworowej doksorubicyny,  

� obniżają poziom ekspresji białek należących do transporterów ABC, zarówno na 

poziomie mRNA, jak i białka,  

� korzystnie modulują ekspresję białek apoptotycznych (Bax i Bcl-2),  

� są inhibitorami cyklooksygenazy 2 (COX-2). 

Wykonano również badania oddziaływania z modelowymi błonami fosfolipidowymi, 

co może być jednym z potencjalnych mechanizmów wpływu na funkcjonowanie białek 

błonowych, takich jak: P-gp czy COX-2. Badanie to wykazało istotny wpływ nowych 

pochodnych na modelowe membrany, silniejszy niż leku referencyjnego – piroksykamu. 

Kolejnym etapem było sprawdzenie, czy nowe preparaty działają przeciwbólowo 

i przeciwzapalnie. Badania te wykonano w modelu zwierzęcym, na myszach bądź szczurach. 

Badanie aktywności analgetycznej przeprowadzono przy użyciu testu formalinowego oraz 

w modelu hiperalgezji mechanicznej i termicznej. Natomiast badanie aktywności 

przeciwzapalnej wykonano testem karageninowym. Wyniki badań potwierdziły zakładaną 

aktywność przeciwbólową, kilka razy silniejszą niż wzorcowy piroksykam, przy 

jednoczesnym braku toksyczności ostrej i gastrotoksyczności, która jest „piętą Achillesową” 

piroksykamu. Co więcej, nowe pochodne 1,2-benzotiazyny ujawniły interesujące efekty 

w teście formalinowym, wskazujące na potencjalnie mieszany, ośrodkowo – obwodowy, 

innowacyjny mechanizm działania przeciwbólowego.  

Przedstawiony w niniejszej rozprawie interdyscyplinarny projekt został zrealizowany 

przy szerokiej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. 

Efekty wykonanych prac zostały zaprezentowane w formie 4 publikacji i 15 

komunikatów zjazdowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pięć nowych 

pochodnych 1,2-benzotiazyny jest także przedmiotem zgłoszeń patentowych.  


