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Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej” organizujemy po raz drugi i zamierzamy 

kontynuować w latach następnych. Konwencja Szkoły przewiduje wykłady teoretyczne 

Profesorów, komunikaty ustne samodzielnych pracowników nauki oraz kierowników 

Zespołów badawczych prowadzących najważniejsze, kierunkowe prace w poszukiwaniu 

nowych substancji leczniczych oraz prezentacje posterowe.  

Wykłady obejmują szeroki zakres zagadnień terapeutycznych, uwzględniają 

najnowsze osiągnięcia i zostaną opatrzone wnioskami. 

Istotnym walorem będzie możliwość bezpośredniego kontaktu ze Specjalistami oraz 

prezentacji własnych osiągnięć.  

 

Prof. dr hab. Stanisław Ryng 
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PROGRAM SYMPOZJUM 

17 czerwca 2015 

16:00 – 18:00 Przyjazd i rejestracja uczestników w holu Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Powitanie Gości Honorowych i Uczestników Sympozjum – Prof. dr hab. 

Stanisław Ryng 

 

18:00 – 19:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY   
Prof. dr hab. Franciszek Sączewski – Gdański Uniwersytet Medyczny 
„Działania uboczne jako źródło poszukiwania nowych leków” 

 

18 czerwca 2015 

 

9:00 – 9:15   Otwarcie Sympozjum – Prof. dr hab. Stanisław Ryng 

Prof. dr hab. Halina Grajeta – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Gospodarz Sympozjum 

Prowadzący sesję – prof. dr hab. Stanisław Ryng 

9:15 – 10:15 WYKŁAD W-1   

Prof. dr hab. Barbara Malawska, Collegium Medicum UJ w Krakowie 
„Ligandy wielofunkcyjne szansą na odkrycie leku w terapii choroby Alzheimera” 
 

KOMUNIKAT K-1  Prof. dr hab. Monika Wujec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
„Aktywno ść biologiczna nowych pochodnych kwasów fluorobenzoesowych” 

KOMUNIKAT K-2  Dr hab. Paweł Zajdel, Collegium Medicum UJ w Krakowie 
„Arylosulfonamidowe pochodne (aryloksy)-etylo amin alicyklicznych jako 
antagoniści receptorów 5-HT7 o właściwościach psychotropowych” 
 

10:15 – 11:15  WYKŁAD W-2   
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
„Nowe związki przeciwnowotworowe w grupie diizochinolin” 
 
KOMUNIKAT K-3  Prof. dr hab. Anna Bielawska, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 
„Przeciwnowotworowy mechanizm działania berenilowych kompleksów platyny” 
 
KOMUNIKAT K-4  Prof. dr hab. Jolanta Obniska, Collegium Medicum UJ  
w Krakowie 
„Pirolidyno-2,5-dion jako układ farmakoforowy w poszukiwaniu nowych 
związków o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej” 
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11:15 – 12:00 Przerwa kawowa, Sesja posterowa I 
 
Prowadzący sesję – prof. dr hab. Stanisław Ryng 

12:00 – 13:00 WYKŁAD W-3   

Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
„Allosteric modulation of opioid receptors” 
 
KOMUNIKAT K-5  Dr hab. Anita Kornicka, Gdański Uniwersytet Medyczny 
„Optymalizacja aktywno ści biologicznej imidazolinowych leków hipotensyjnych” 
 
KOMUNIKAT K-6  Dr hab. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
„Molekularne podstawy aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych 
tiosemikarbazydu” 
 

13:00 – 14:00 WYKŁAD W-4   

Dr hab. Joanna Wietrzyk, prof. nadzw., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu 
„Analogi witaminy D jako potencjalne leki przeciwnowotworowe” 
 
KOMUNIKAT K-7  Prof. dr hab. Wiesław Malinka, Uniwersytet Medyczny  
we Wrocławiu 
„Zapach ciała” 
 
KOMUNIKAT K-8  Dr hab. Katarzyna Gobis, Gdański Uniwersytet Medyczny 
„Poszukiwanie związków o aktywności przeciwgruźliczej w grupie pochodnych  
i analogów benzimidazolu” 
 

14:00 – 15:00  Przerwa na lunch, Sesja posterowa II 
 
Prowadzący sesję – prof. dr hab. Stanisław Ryng 

15:00 – 16:00  WYKŁAD W-5   

Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 
„Design, synthesis and in vitro evaluation of several groups of 5-HT6 receptor 
ligands developed as potential cognition enhancers” 
 
KOMUNIKAT K-9  Prof. dr hab. Wanda Nawrocka, Uniwersytet Medyczny  
we Wrocławiu 
„Syntezy wybranych leków pochodnych 2-amino-1H-benzimidazolu” 
 
KOMUNIKAT K-10  Dr hab. Katarzyna Kulig, prof. UJ, Collegium Medicum UJ  
w Krakowie 
„Pochodne kwasu 4-hydroksy- i 4-amino-butanowego - inhibitory wychwytu 
zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowej” 
 

20:00 Uroczysta kolacja 
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19 czerwca 2015 

 

9:00 -10:00 WYKŁAD W-6 

Prof. dr hab. Andrzej Wróblewski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
„Homonukleozydy – strategie syntezy i aktywność biologiczna” 
 
KOMUNIKAT K-11  Dr hab. Dorota Piotrowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
„Biologicznie aktywne izoksazolidynowe analogi nukleotydów” 
 
KOMUNIKAT K-12  Dr hab. Iwona Głowacka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 „Nowe fosfonylowane 1,2,3-triazole jako acykliczne analogi nukleotydów” 
 
10:00 - 11:00 WYKŁAD W-7   

Dr hab. Jadwiga Turło, Warszawski Uniwersytet Medyczny  
„Inhibitory kalcyneuryny, biosynteza i modyfikacja chemiczna” 
 
KOMUNIKAT K-13  Dr hab. Adam Matkowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
„Z ogrodu do laboratorium, z laboratorium do przemysłu i apteki – czyli  
o roślinach w biotechnologii farmaceutycznej” 
 
KOMUNIKAT K-14  Dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw., Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu 
„Leki OTC – na granicy toksyczności” 
 

11:00 – 11:45 Przerwa kawowa, Sesja posterowa III 

11:45 – 13:00  WYKŁAD W-8   

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
„Konsorcja cząsteczkowe… na przykładzie izoprenoidów” 
 

KOMUNIKAT K-15  Dr Łukasz Szyrwiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
“Selective targeting of metal ions by branched peptides to control its toxicity and 
therapeutic effect” 

KOMUNIKATY  - ustne prezentacje posterów 
 
13:00 – 14:00 WYKŁAD W-9  

Prof. dr hab. Krystian Pluta, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
„Fenotiazyny - związki o szerokim działaniu biologicznym. Wybrane zagadnienia 
syntezy i struktury”  
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WYKŁAD W-10 

Prof. dr hab. Michał Zimecki, Instytut Immunologii  i Terapii Doświadczalnej PAN we 
Wrocławiu 
„Aktywno ści biologiczne wybranych azafenotiazyn” 

14:00 - 14:15 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum, prof. dr hab. Stanisław Ryng 

14:15 –15:15 Przerwa na lunch 
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 LISTA PREZENTACJI POSTEROWYCH: 

PP-01 Boryczka Stanisław, prof. dr hab. 

Synteza i ocena aktywności cytotoksycznej nowych pochodnych betuliny i alkoholu 
betulonowego 

 

PP-02 Chłoń-Rzepa Grażyna, dr 

Pochodne 8-alkoksy-puryno-2,6-dionu z ugrupowaniami amidowymi lub 
hydrazydowymi jako potencjalne struktury przeciwbólowe i przeciwzapalne 

 

PP-03 Czarnomysy Robert, dr 

Badanie aktywności cytotoksycznej lutydynoberenilowych kompleksów platyny(II)  
w komórkach raka piersi MCF-7 i MDA-MB-231 

 

PP-04 Czopek Anna, dr 

Pochodne 5-arylidenohydantoiny jako kombinowane ligandy receptorów 
serotoninowych i inhibitorów fosfodiesterazy 

 

PP-05 Drynda Angelika, mgr 

Wpływ hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego i jego 
pochodnych na proliferację ustalonych mysich linii komórkowych 

 
PP-06 Gomółka Anna, mgr 

Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT1a i białka transportera serotoniny  
w grupie pochodnych pirydo[1,2-c]pirymidyny 

 

PP-07 Gośliński Tomasz, dr hab., prof. UM 

Nanotechnologia i technologia postaci leku w zwiększaniu skuteczności 
fortosensybilizatorów dla potrzeb terapii fotodynamicznej 

 

PP-08 Górska Sandra, mgr 

Badanie struktury immunoaktywnych frakcji polisacharydowych pochodzenia 
grzybowego 

 

PP-09 Gunia-Krzyżak Agnieszka, dr 

Cele molekularne w ośrodkowym układzie nerwowym pochodnych amidu kwasu 
cynamonowego - analiza SAR 
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PP-10 Jakubowska Anna, mgr 

Asymetryczna synteza cyklicznch α-aminokwasów z wykorzystaniem równoważnika 
glicyny i pochodnych cyklicznych siarczanów 

 

PP-11 Jastrzębska-Więsek Magdalena, dr 

Badanie ośrodkowej aktywności farmakologicznej 4-arylopiperazyno-alkilowych 
pochodnych 3,3-dipodstawionego pirolidyno-2,5-dionu o potencjalnym działaniu 
przeciwdrgawkowym 

 

PP-12 Kamiński Krzysztof, dr 

Związki hybrydowe pochodne pirolidyno-2,5-dionu jako kandydaci na nowoczesne 
leki do terapii padaczki i bólu neuropatycznego 

 

PP-13 Klimaszewska Marzenna, dr 

Analiza struktury se-egzopolisacharydów izolowanych z podłoża hodowli mycelialnej 
lentinula edodes 

 

PP-14 Koczurkiewicz Paulina, dr 

Badanie aktywności biologicznej pochodnych trans 2-aminocykloheksanolu-1  
w różnych modelach komórkowych 

 

PP-15 Malinowska Eliza, dr 

Degradacja bakteryjnego egzopolisacharydu kurdlanu za pomocą ultradźwięków 
i mikrofal 

 

PP-16 Mastalarz Henryk, dr 

Synteza pochodnych platyny(IV) o potencjalnej aktywności cytostatycznej 

 

PP-17 Matera-Witkiewicz Agnieszka, dr 

2-merkapto-4,6-dimetylo-3-pirydynokarboksamid-synteza, właściwości 
fizykochemiczne i biologiczne 
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PP-18 Mucha Igor, dr 

Wykorzystanie właściwości fluorescencyjnych związku Tl8In6Te13 w metodach 
badawczych mikroorganizmów 

 

PP-19 Mucha Igor, dr 

Badanie właściwości i charakterystyka nanocząstek pegylowanego dwutlenku krzemu 
jako nośnika dla ibuprofenu sodu 

 

PP-20 Partyka Anna, dr 

Pz-568 i pz-668, antagoniści receptorów 5-HT6 oraz ich właściwości 
przeciwdepresyjne i przeciwlękowe 

 

PP-21 Pękala Elżbieta, dr hab., prof. UJ 

Stabilność i profil metaboliczny 4-fluoro-N-(1-{2-[(propan-2-yl)fenoksy]etylo}-8-
azabicyklo [3.2.1] oktan-6-yl) – benzenosulfonamidu w różnych modelach in vitro 

 

PP-22 Plech Tomasz, dr 

Aktywność przeciwdrgawkowa nowych, alkilowych pochodnych 1,2,4-triazolo-3-
tionu 

 

PP-23 Pluta Krystian, Prof. dr hab.  

Synteza i określenie struktury nowych angularnie skondensowanych azafenotiazyn  
o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej 

 

PP-24 Płoszaj Paulina, mgr 

Aktywność przeciwprątkowa hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-
izoksazolokarboksylowego 

 

PP-25 Podsadni Piotr, mgr 

Pochodne 2-(2-pirydylo)-2-fenyloacetamidu jako nowa grupa związków o wysokiej 
aktywności przeciwdrgawkowej w zwierzęcych modelach epilepsji 

 

PP-26 Regiec Andrzej, dr 

Alternatywny sposób otrzymywania 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarbohydrazydu 
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PP-27 Rykowski Zbigniew, dr hab. 

Perspektywy wykorzystania związków terpenowych w medycynie 

 

PP-28 Sławiński Jarosław, dr hab., prof. nadzw. 

Synteza nowych N-(3-pirydynosulfonylo)-N'-fenylomoczników  o aktywności 
przeciwnowotworowej 

 

PP-29 Słoczyńska Karolina, dr 

Biotransformacja in vitro arylosulfonamidowych pochodnych aryloksyetyloamin  
w modelu mikrosomalnym 

 

PP-30 Sochacka-Ćwikła Aleksandra, mgr 

Synteza nowych pochodnych 5-amino-4-cyjano-1,3-oksazoli o potencjalnej 
aktywności przeciwnowotworowej 

 

PP-31 Stolarska Magdalena, mgr 

Porfirazyny  z  peryferyjnymi  ugrupowaniami  izoftaloksyalkilosulfanylowymi  -  
charakterystyka i  właściwości  optyczne 

 

PP-32 Szafrański Przemysław, mgr 

Zaskakująco szybki metabolizm chemicznie stabilnego liganda receptorów CB1  
w modelu mikrobiologicznym 

 

PP-33 Szkaradek Natalia, dr 

Aktywność nowych pochodnych ksantonu w obrębie układu nerwowego 

 

PP-34 Śliwińska Małgorzata, mgr 

Aktywność przeciwbakteryjna nowych, arylopiperazynowych pochodnych 
izotiazolo[5,4-b]pirydyny 

 

PP-35 Tylińska Beata, dr 

Synteza i charakterystyka termiczna pochodnej 6-metoxy-1-metylokarbazolu 
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PP-36 Waszkielewicz Anna, dr 

Aktywność pochodnych fenylopiperazyny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego 

 

PP-37 Wesołowska Anna, prof. dr hab. 

Psychotropowe właściwości nowych pochodnych 3β-aminotropanu w testach 
behawioralnych u myszy 

 

PP-38 Wójcik Katarzyna, dr 

Badanie bezpieczeństwa nowych pochodnych teofiliny o zdefiniowanej aktywności 
przeciwbólowej i przeciwzapalnej w modelu ludzkich komórek naskórka 

 

PP-39 Wróbel Martyna, mgr  

Synteza pochodnych pirolidyno-2,5-dionu i ich selektywność wobec transportera 
serotoniny lub receptora 5-HT1a  

 

PP-40 Zagórska Agnieszka, dr 

Synteza, właściwosci fizykochemiczne i farmakologiczne 2-fluoro–  
 3-trifluorometylo-arylo-piperazyno-alkilowych pochodnych 1H-imidazo[2,1-
f]puryno-2,4(3H,8H)-dionu oraz pirymido-[2,1-f]-puryno-2,4,8(1H,3H,9H)-trionu 

 

PP-41 Zajdel Paweł, dr hab. 

Arylosulfonamidowe pochodne (aryloksy)-etylo amin alicyklicznych jako antagoniści 
receptorów 5-HT7 o właściwościach psychotropowych 

 

PP-42 Zaręba Paula, mgr 

Synteza i badania struktura – aktywność wśród N-benzyloamidowych analogów 
kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego oraz 3-hydoksypropanowego jako 
potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego gaba 

 

PP-43 Zięba Andrzej, dr hab. 

Synteza oraz właściwości antyproliferacyjne nowych aminowych pochodnych  
5-alkilo-12(H)-chino[3,4-b][1,4]benzo-tiazynowych 

 

PP-44 Zimecki Michał, prof. dr hab.  

Przeciwgrzybicze właściwości syntetycznych analogów naturalnych związków 
czosnku w badaniach in vitro 
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PP-45 Żołnowska Beata, dr 

Nowe pochodne 6-chloro-3-(2-arylometyleno-1-metylo-hydrazyno)-1,1-diokso-1,4,2-
benzoditiazyny o właściwościach przeciwnowotworowych – synteza i analiza QSAR 

 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIA WYKŁADÓW 
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DZIAŁANIA UBOCZNE JAKO ŹRÓDŁO POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW 

Frznciszek Sączewski 

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

saczew@gumed.edu.pl 

Na gruncie chemii medycznej wykorzystywane są cztery zasadnicze sposoby 

poszukiwania nowych leków: 

1. Wysokowydajne badania przesiewowe bibliotek związków (HTS), zarówno pochodzenia 

naturalnego jak i produktów syntezy chemicznej. Metoda ta jest aktem desperacji i powrotem 

do odległej przeszłości, gdy zdani byliśmy na dzieło przypadku. W nowoczesnym wydaniu 

biblioteki związków otrzymuje się na drodze syntezy kombinatorycznej, której wadą jest mała 

różnorodność struktury produktów i niska wydajność pozyskiwania struktur wiodących oraz 

fakt, iż wyselekcjonowane związki zazwyczaj odznaczają się niską biodostępnością  

i niekorzystnym profilem działania toksycznego. 

2. Modyfikacje właściwości fizyko-chemicznych istniejących związków bioaktywnych, 

których celem jest uzyskanie leków o korzystniejszych właściwościach terapeutycznych  

i niższej cenie (analogi Lowastatyny); 

3. Racjonalne poszukiwanie leków, którego podstawą jest znajomość molekularnych 

mechanizmów procesów patologicznych oraz mechanizmu działania leków na poziomie 

molekularnym (Glivec); 

4. Obserwacje nieoczekiwanych działań leków dokonane w trakcie badań klinicznych 

(Sildenafil). 

Interesującą alternatywą dla wymienionych powyżej metod jest selektywna 

optymalizacja działań ubocznych, przy jednoczesnym ograniczaniu lub eliminacji działania 

zasadniczego znanych substancji leczniczych. Zaletą tej metody jest fakt, iż leki stosowane  

w praktyce medycznej odznaczają się pożądanymi właściwościami farmakokinetycznymi  

i niską toksycznością, co z kolei ogranicza zakres niezbędnych badań przedklinicznych  

i zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu. 

Wykład poświęcony będzie prezentacji najważniejszych strategii i osiągnięć  

w zakresie selektywnej optymalizacji działań ubocznych. 
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LIGANDY WIELOFUNKCYJNE SZANS Ą NA ODKRYCIE LEKU W TERAPII 
CHOROBY ALZHEIMERA 

 
Barbara Malawska, Anna Więckowska, Marek Bajda, Natalia Szałaj, Dawid Panek 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny 
Katedra Chemii Farmaceutycznej, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku 

mfmalaws@cyf-kr.edu.pl 
 
Strategia projektowania skutecznego leku w terapii chorób o złożonej etiologii opiera się na 
tworzeniu ligandów o wielofunkcyjnym działaniu. Jej celem jest stworzenie pojedynczej 
cząsteczki zdolnej równocześnie do oddziaływania z wieloma celami biologicznymi 
(polifarmakologia), przez co może być ona bardziej skuteczna aniżeli poprzez selektywne 
działanie na jeden  cel molekularny[1-2]. Ta metodologia została szczególnie rozwinięta do 
poszukiwania leków w terapii chorób o wielu czynnikach patogenetycznych jak choroby 
neurodegeneracyjne, nowotworowe, nadciśnienie, choroby metaboliczne czy alergiczne. 
Jedną z nich jest choroba Alzheimera, będąca najczęstszym rodzajem zespołu otępiennego, 
związanego z nieodwracalnymi procesami neurodegeneracyjnymi w mózgu.  
Choroba Alzheimera jest złożona, jej  dokładne przyczyny są wciąż nieznane i wiele 
procesów jest zaangażowanych w zmiany prowadzące do śmierci neuronu. Charakterystyczną 
cechą neuropatologiczną choroby jest obecność tzw. blaszek starczych będących 
zewnątrzkomórkowymi złogami β-amyloidu oraz umiejscowionych wewnątrz neuronów 
splątków neurofibrylarnych, tworzonych przez hiperfosforylowane białko tau. Ponadto  
w przebiegu choroby obserwuje się degenerację neuronów, głównie cholinergicznych  
w obszarach mózgu odpowiedzialnych za procesy pamięciowe i poznawcze. Alarmujące 
prognozy obrazujące nieustanny wzrost chorych dotkniętych tą niszczącą, 
neurodegeneracyjną chorobą  wymagają poszukiwania skutecznych sposobów jej leczenia. 
Aktualnie w terapii choroby stosowane są jedynie leki o działaniu objawowym, trzy będące 
inhibitorami cholinoesteraz, tj. donepezil, rywastygmina, galantamina oraz memantyna 
będąca antagonistą receptorów NMDA. Ponadto należy zauważyć, że od 2003 roku nie został 
zarejestrowany żaden nowy lek. 
W poszukiwaniu potencjalnego leku przeciwko chorobie Alzheimera brana jest pod uwagę 
wielka liczba odkrytych celów terapeutycznych i różne strategie leczenia. Cele terapeutyczne 
w leczeniu choroby Alzheimera są związane z leczeniem objawów choroby oraz wpływające 
na przyczyny jej powstawania. Te ostatnie wiążą się z neurotoksycznym działaniem białek: 
beta amyloidu, tau oraz neuroprotekcją. Złożoność choroby Alzheimera oraz poznanie wielu 
potencjalnych celów biologicznych, spowodowała w ostatnich latach zastosowanie do 
poszukiwania nowego leku w chorobie Alzheimera strategii projektowania ligandu 
wielofunkcyjnego. Strategia ta zostanie zaprezentowana na przykładzie cząsteczek ligandów 
wielofunkcyjnych o potwierdzonej aktywności w badaniach przedklinicznych i klinicznych 
[3]. Przedstawione zostaną także wyniki badań własnych obejmujących związki  
o właściwościach hamujących cholinoesterazy, agregację beta amyloidu oraz działaniu 
neuroprotekcyjnym.  
 
Podziękowanie: 
Badania własne finansowane były z grantów MNiSW (N405163339) oraz NCN 
(2012/07/B/NZ7/04253)     
[1] Bansal Y., Silakari O.: Multifunctional compounds: Smart molecules for multi-factorial diseases. Eur. J. 
Med. Chem., 2014, 76, 31-42 
[2] Peters J. U.: Polypharmacology - Foe or Friend? J. Med. Chem., 2013, 56, 8955−8971 
[3] Guzior N.; Więckowska A., Panek D., Malawska B.: Recent development of multifunctional agents  
as potential drug candidates for the treatment of Alzheimer’s disease. Curr. Med. Chem., 2015, 22(3), 373-404 
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 Z powodu znacznej aktywności biologicznej i farmakologicznej alkaloidy izochinolinowe 
mają duże znaczenie we współczesnych badaniach biomedycznych. Wysokiej aktywności 
przeciwnowotworowej szeregu naturalnych alkaloidów izochinolinowych towarzyszy szereg 
działań niepożądanych i jedynie chemiczna modyfikacja ich struktury prowadzona 
równocześnie z badaniami mechanizmu ich oddziaływania zarówno na komórki prawidłowe  
i nowotworowe daje nadzieję na przezwyciężenie tych trudności. W trakcie prowadzonych 
badań nad pochodnymi diizochinoliny, otrzymaliśmy związki typu 1 i 2 wykazujące wysoką 
aktywność przeciwnowotworową w liniach komórek nowotworowych raka piersi MCF-7  
i MDA-MB-231. Asymetryczna synteza zaplanowanych związków została przeprowadzona  
w oparciu o opracowaną przez nas nową metodologię wychodzącą z łatwo dostępnego  
i taniego kwasu L-winowego.  
 

 
 

Uważamy, że ze względu na podobieństwa strukturalne związków 1 i 2 do wielu produktów 
naturalnych o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej takich jak np. berberyna, 
kombrestatyna, kurkumina i tyloforyna jest duża szansa na znalezienie optymalnego 
kandydata na lek wykazującego wysoką aktywność przeciwnowotworową oraz o niskiej 
cytotoksyczności w stosunku do komórek prawidłowych. Nasze badania tego typu związków 
wskazują, że ich aktywność przeciwnowotworowa może być związana z zaburzeniem 
aktywności enzymów oddziałujących z DNA. Szczególną uwagę zwracamy na hamowanie 
przez te związki aktywności eukariotycznej topoizomerazy I i topoizomerazy II. 
Topoizomerazy są enzymami katalizującymi zmiany w strukturze przestrzennej DNA, 
uczestnicząc we wszystkich procesach komórkowych związanych z rozplataniem 
komplementarnych nici DNA. Topoizomerazy I i II stanowią ważny molekularny punkt 
uchwytu w terapii chorób nowotworowych, tym bardziej, że obserwujemy zwiększoną 
ekspresję tych enzymów w różnych typach nowotworów. Nasze badania bazują zarówno na 
wyborze nowej klasy pochodnych diizochinoliny jak i całościowym podejściu do badań 
wpływu tych związków na procesy przepływu informacji w obrębie komórki obserwowane  
w mechanizmach apoptozy i przekaźnictwa sygnałowego. 
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Allosteric modulation of GPCR receptors is gaining more and more attention of researchers 
due to the potential and selectivity of possible modulators action.  
Orthosteric agonists of opioid receptors, especially MOP and DOP are involved in evoking 
severe side effects, which are connected with receptors long time stimulation. The long time 
stimulation depends on the concentration of the orthosteric agonist and its metabolic stability. 
Use of such agents, like morphine or its analogues lead to dependence and severe 
physiological problems like breath depression.  
From the other hand those receptors are involved in elucidation of the pain sensing and 
depression, therefore play very important role in the cns. 
Allosteric modulators of some GPCRs are already tested in step 2 or 3 of the clinical trials. 
The most advanced are muscarinic AChR and glutaminergic mGluR2 receptors modulators. 
Allosteric modulators can act as positive or negative, making binding of the orthosteric 
ligands easier or more difficult. 
In our team we work on two subjects directly involved in allosteric modulation of opioid 
receptors. First is synthesis of new allosteric or dualsteric acting on MOP receptor ligands. 
Second task is modeling of the MOP receptor and finding the conformational mechanism  
of the positive and negative modulation of MOP receptor. 
 
Both tasks will be presented and discussed.  
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Prawidłowe stężenie kalcytriolu (aktywnej postaci witaminy D) w organizmie jest 

niezbędne nie tylko do utrzymania homeostazy wapniowej i prawidłowej mineralizacji kości, 

ale może pełnić także rolę protekcyjną w przypadku rozwoju nowotworów. Wykazano  

na przykład, że niskie stężenie kalcytriolu w surowicy związane jest z wysoką zapadalnością 

na niektóre nowotwory, takie jak m.in. rak piersi, okrężnicy czy stercza. Kalcytriol oraz 

metabolity i syntetyczne pochodne kalcytriolu – tacalcytol i kalcypotriol stosowane  

są miejscowo w leczeniu chorych na schorzenia hyperproliferacyjne skóry, takie jak 

łuszczyca. Analogi witamin D znajdują się także w badaniach przedklinicznych i próbach 

klinicznych w onkologii. Istotną przeszkodą w stosowaniu klinicznym kalcytriolu jest jego 

toksyczność, wynikająca z zaburzenia gospodarki wapniowej, spowodowana koniecznością 

użycia wyższych od fizjologicznych dawek, niezbędnych dla uzyskania efektu 

terapeutycznego. Zakładając, iż możliwe jest oddzielenie aktywności antyproliferacyjnej  

od aktywności wapniowej, syntezowano wiele analogów witamin D. W toku naszych badań 

wyselekcjonowano analogi witaminy D o obniżonej aktywności wapniowej i obniżonej 

toksyczności, cechujące się zachowaną aktywnością przeciwnowotworową. Zaś 

najskuteczniejsze w terapii kombinowanej z lekami przeciwnowotworowymi okazało się 

zastosowanie cyklofosfamidu u myszy obarczonych rakiem sutka oraz 5-fluorouracylu  

u myszy obarczonych rakiem okrężnicy. Korzystny efekt terapeutyczny zaobserwowano 

ponadto łącząc analogi witaminy D z cisplatyną, jednakże przeszkodą może być nasilona 

toksyczność cisplatyny w takiej kombinacji. Wykazano także, iż istotną rolę w efekcie 

przeciwnowotworowym nowych analogów witamin D odgrywa różnicowanie się komórek 

pod ich wpływem. Wskazano ponadto na możliwość udziału integryn z grupy β3  

w mechanizmie ich aktywności przeciwnowotworowej.  
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The serotonin 5-HT6 receptor (5-HT6R) is now amongst the most intensively investigated 
representatives of 5-HTR family. A number of studies have shown the involvement  
of 5-HT6R in learning and memory processes and that it can be a target for cognition 
enhancement in CNS diseases. Indeed, Idalopirdine (Lu AE58054) – a potent and selective  
5-HT6R antagonist developed by Lundbeck, has recently entered phase III clinical trials  
as a new add-on treatment for Alzheimer’s disease. 

Since many years we have been developing new serotonin receptor agents, and we also 
launched programs aimed at development of new selective ligands of 5-HT6R. Starting from 
screening of an in-house compounds library, several 5-HT6R agents with high affinity were 
identified and from those hits a group of highly active ligands was developed. Other hits were 
found in hierarchical multistep virtual screening of several commercial compound databases 
and for some selected hits new groups of derivatives were synthesized. Yet another 5-HT6R 
ligands were designed using bioisosteric strategy supported by virtual screening. Those and 
other examples show integration of in silico, synthetic and in vitro methods in new 5-HT6R 
ligands development. Finally, the summary of current status and perspectives of our research 
aimed at 5-HT6R ligands is presented. 

This study was patly supported by the project Prokog (UDAPOIG.01.03.01-12-063/09-00), 
co-financed by the European Union from the European Fund of Regional Development 
(EFRD). 
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Modyfikowane nukleozydy znalazły zastosowanie jako leki przeciwwirusowe, przede 
wszystkim przeciw HIV oraz jako leki przeciwnowotworowe. Najważniejszymi przykładami 
są: 

 
W tej grupie są także homonukleozydy, związki w których pomiędzy anomerycznym atomem 
węgla naturalnych nukleozydów a atomem N1 zasad pirymidynowych albo N9 zasad 
purynowych znajduje się grupa metylenowa. Również i w wśród tych analogów nukleozydów 
odkryto kilka związków o znaczącej aktywności przeciwwirusowej. 
 
Przedstawione zostaną strategie syntezy analogów nukleozydów zawierających ugrupowanie 
CH2–nukleozasada, tak 1'-homo-N-nukleozydów, jak „odwrotnych” nukleozydów, związków 
w których nukleozasady przyłączone są do C5' pierścienia furanozowego. Omówione zostaną 
strategie syntez analogów, w których w miejscu pierścienia furanozowego znajdują się 
zmodyfikowane pierścienie pięcioczłonowe, np.: cyklopentanowy, pirolidynowy, 
izoksazolidynowy. 
 
Równocześnie przedstawione zostaną wyniki aktywności biologicznej, głównie 
przeciwwirusowej. Szczególna uwaga będzie zwrócona na współczesne kierunki zastosowań 
homonukleozydów jako, m.in. inhibitorów specyficznych enzymów czy próbników 
rozpoznających fragmenty DNA ("DNA recognition probes") oraz wpływu na tworzenie 
komplementarnych par zasad albo wpływu na strukturę oligonukleotydów po włączeniu 
homonukleozydu w łańcuch oligonukleotydowy. 
Projekt realizowany w ramach grantu UMO-2013/09/B/NZ7/00729. 
 
[1] Raghavendra, S. N.; Suryakiran, N.; Paradesi, N. P.; Venkateswarlu, Y., Carbohydr. Res. 2012, 352, 191. 
[2] Tam, V. K.; Kwong, D.; Tor, Y., J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 3257. 
[3] Leblond, L.; Attardo, G.; Hamelin, B.; Bouffard, D. Y.; Nguyen-Ba, N.; Gourdeau, H. Mol. Cancer Ther. 
2002, 1, 737. 
[4] Boal, J. H.; Wilk, A.; Scremin, C. L.; Gray, G. N.; Phillips, L. R.; Beaucage, S. L. J. Org. Chem. 1996, 61, 
8617. 
[5] Hossain, N.; Blaton, N.; Peeters, O.; Rozenski, J; Herdewijn, P. A. Tetrahedron 1996, 52, 5563. 
[6] Doboszewski, B. Nucleosides, Nucleotides, Nucleic Acids 2009, 28, 875. 
[7] Busca, P.; McCort, I.; Prange, T.; Le Merrer, Y. Eur. J. Org. Chem. 2006, 2403. 
[8] Ishiyama, K.; Smyth, G. E.; Ueda, T.; Masutomi, Y.; Ohgi, T.; Yano, J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 7476. 
[9] Sekino, Y.; Bruner, S. D.; Verdine, G. L. J. Biol. Chem. 2000, 275, 36506. 
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Inhibitory kalcyneuryny stanowią stosunkowo nową generację leków 
immunosupresyjnych, wprowadzoną do lecznictwa w ostatnich 30 latach. Ich wspólną cechą 
jest hamowanie aktywności komórek immunokompetentnych, odpowiedzialnych między 
innymi za procesy zapalne.  

Grupa inhibitorów kalcyneuryny (CNI) jest stosunkowo nieliczna. Należą do niej: 
cyklosporyna, takrolimus oraz pimekrolimus.  Spośród tych związków pierwszy jest 
polipeptydem złożonym z 11 aminokwasów, wytwarzanym przez grzyb Tolypocladium 
inflatum, drugi 23-członowym makrolaktonem, metabolitem wtórnym promieniowca 
Streptomyces tsukubaensis, trzeci – produktem modyfikacji chemicznej i enzymatycznej 
analogu tacrolimusu o nazwie askomycyna, będącego również produktem biosyntezy 
promieniowców. 

Inhibitory kalcyneuryny cechują się wybitnymi właściwościami immunosupresyjnymi, 
co zostało początkowo wykorzystane w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej przy 
przeszczepianiu narządów. Stwierdzono, że mogą być wykorzystane w leczeniu wielu chorób 
autoimmunologicznych, w tym chorób skóry, np. AZS. Badana jest również możliwość 
stosowania tych leków w terapii niektórych nowotworów. 

Dla CNI szczególna uwaga jest poświęcana badaniom nad zależnością struktura – 
działanie i możliwością modyfikacji chemicznej cząsteczki. Spośród dwóch naturalnych CNI 
znacznie więcej opracowań dotyczy makrolidowego antybiotyku tacrolimus, zapewne ze 
względu na jego prawie 100-krotnie silniejsze od cyklosporyny działanie immunosupresyjne.  
Celem badań jest:  

- optymalizacja procesu biosyntezy, mająca na celu obniżenie wysokiego kosztu 
produkcji leku.  Zarówno cyklosporyna jak i takrolimus oraz substrat do otrzymywania 
pimekrolimusu, askomycyna, są otrzymywane wyłącznie na drodze biosyntezy. 

- otrzymanie nowych pochodnych w mniejszym stopniu obciążonych działaniami 
niepożądanymi, lub o nieco innym profilu farmakologicznym.  
Wyniki badań prowadzonych badań dały podstawę do otrzymania pimekrolimusu, związku 
strukturalnie będącego analogiem tacrolimusu, o wyższej litofilności. Kilka dalszych 
półsyntetycznych makrolidów jest aktualnie w trakcie badań farmakologicznych. 
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Konsorcjum to organizacja łącząca kilka podmiotów na określony czas i w określonym celu. 
Utworzone według powyższej zasady połączenia dwóch lub kilku cząsteczek o zróżnicowanej 
aktywności biologicznej i różnych zadaniach stanowią coraz częściej przedmiot 
zainteresowania chemii medycznej oraz szerzej - nauk farmaceutycznych. Poszczególne 
indywidua aktywne łączą się ze sobą według kilku typowych schematów. Mogą tworzyć 
koniugaty, asocjaty, hybrydy, chimery, dendrymery itp. Podstawowymi wyróżnikami w tych 
połączeniach jest brak lub obecność mostka łączącego elementy składowe oraz krotność tego 
połączenia. Przy liczbie cząsteczek większej niż 2 dodatkowym kryterium staje się sposób ich 
połączenia liniowy, cykliczny lub gwiaździsty.  
 

 
 
W wyniku naszych prac otrzymaliśmy szereg tego typu połączeń, w których co najmniej 
jeden z elementów je tworzących stanowił cząsteczkę triterpenu. Gdy drugim elementem 
składowym był lek z grupy NLPZ cząsteczka zyskiwała nowe, oryginalne właściwości 
farmakologiczne.  

     
Podziękowanie: Niniejsza praca została sfinansowana przez NCN w ramach umowy nr DEC-
2013/09/B/NZ7/01279 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   W-8 

 



 

FENOTIAZYNY - ZWI ĄZKI O SZEROKIM DZIAŁANIU BIOLOGICZNYM. 
WYBRANE ZAGADNIENIA SYNTEZY I STRUKTURY 

 
K. Pluta1, M. Jeleń1, B. Morak-Młodawska1, K. Suwińska2 

1Katedra Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, 2Instytut Chemii 
Fizycznej PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. 

pluta@sum.edu.pl 

Fenotiazyny są uznanymi lekami przeciwpsychotycznymi, a ich terapeutyczne 
stosowanie datuje się od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od dwóch dekad obserwuje 
wzmożone badania nad tą grupą związków. Badania prowadzone są dwukierunkowo – dla 
klasycznych fenotiazyn znajduje się nowe aktywności oraz modyfikuje się ich strukturę 
uzyskując nowe pochodne. Klasyczne i nowe fenotiazyny wykazują cenne właściwości 
przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, zmieniające oporność wielolekową, 
przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, hamujące cholinesterazy i inne. 

Modyfikacje struktury fenotiazyn realizuje się poprzez wprowadzenie podstawnika  
do tiazynowego atomu azotu innego niż dotychczasowy dialkiloaminoetylowy lub 
dialkiloaminopropylowy, wprowadzenie prostego lub złożonego, podstawnika do pierścienia 
benzenowego, utlenienie układu sulfidowego do sulfotlenkowego lub sulfonowego oraz 
zamianę pierścienia benzenowego na pierścień naftalenowy lub azynowy. W tym ostatnim 
przypadku prowadzi to do dużej grupy azafenotiazyn. 

Synteza azafenotiazyn, podobnie jak synteza samych fenotiazyn, opiera się  
na reakcjach cyklizacji i annulacji odpowiednich sulfidów, amin lub 1,2-dipodstawionych 
związków, zawierających ugrupowanie aminowe i tiolowe oraz grupy odchodzące,  
z utworzeniem pierścienia 1,4-tiazynowego. Ważną rolę w tej syntezie odgrywa budowa 
substratów i warunki reakcji, gdyż reakcje nie zawsze prowadzą do układów tiazynowych  
i często przebiegają z przegrupowaniem Smilesa do izomerycznych fenotiazyn. Dlatego 
istotnym elementem badań jest właściwe rozpoznanie struktury powstałych produktów. 

Nasze badania koncentrowały się na wprowadzeniu pierścienia chinolinowego  
i pirydynowego do układu fenotiazynowego. W syntezie wykorzystano sulfidy i disulfidy 
dipirydylowe i dichinolilowe oraz rożne dipodstawione pirydyny i dichinoditiiny. Uzyskane 
azafenotiazyny były układami tri-, tetra-, penta- i heksacyklicznymi. Niektóre syntezy 
przebiegały z pojedynczym lub podwójnym przegrupowaniem Smilesa. Ustalenie struktury 
powstałych azafenotiazyn opierało się na analizie widm NMR (stałe sprzężenia, NOE, 
NOESY i ROESY) oraz na analizie rentgenostrukturalnej. Uzyskane NH-azafenotiazyny 
zostały dalej przekształcone w N-podstawione pochodne zawierające grupy alkilowe, 
arylowe, heteroarylowe, aminoalkilowe, acyloaminoalkilowe, sulfonamidoalkilowe oraz 
chloroetyloureidoalkilowe. Związki wykazywały różnorodne właściwości biologiczne.  

1. K. Pluta, B. Morak-Młodawska, M. Jeleń, Synthesis and properties of diaza-, triaza- and 
tetraazaphenothiazines, J. Heterocycl. Chem., 46, 355-391 (2009). 2. K. Pluta, B. Morak-Młodawska, M. Jeleń, 
Recent progress in biological activities of synthesized phenothiazines, Eur. J. Med. Chem., 46, 3179-3189 
(2011). 
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AKTYWNO ŚCI BIOLOGICZNE WYBRANYCH AZAFENOTIAZYN 

Zimecki M 1, Artym J 1, Kocieba M1, Pluta K2, Morak-Młodawska B2, Jeleń M2 
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Klasyczne trójcykliczne fenotiazyny z farmakoforowymi podstawnikami przy atomie azotu  
i dodatkowymi prostymi grupami w pozycji 2 są cennymi lekami neuroleptycznymi, 
antyhistaminowymi, przeciwkaszlowymi i przeciwwymiotnymi. Zmodyfikowane fenotiazyny 
mogą zawierać nie tylko trój-, ale też cztero-, pięcio- a nawet sześciocykliczne układy  
i dodatkowe atomy azotu w pierścieniach aromatycznych. Mechanizm działania 
azafenotiazyn nie został dotychczas wyjaśniony, jakkolwiek cytotoksyczność 
chlorpromazyny, pochodnej fenotiazyny, używanej do leczenia chorób psychicznych, polega 
na indukowaniu śmierci komórki przez autofagię. Celem tego wykładu jest przegląd 
aktywności immunosupresyjnych i antynowotworowych wybranych związków z kilku serii 
pochodnych azafenotiazyn. Chlorpromazyna, cyklosporyna A i cisplatyna służyły jako leki 
referencyjne. Wśród związków pierwszej serii 10H-2,7-diazafenotiazyna okazała się 
najbardziej supresyjna w: humoralnej odpowiedzi immunologicznej in vitro, nadwrażliwości 
typu późnego in vivo i w hamowaniu produkcji cytokin indukowanych lipopolisacharydem 
(LPS) w hodowli ludzkich komórek krwi. Inna grupa azafenotiazyn, takich jak: trójcykliczne 
10-podstawione dipirydotiazyny, pięciocykliczne 6-podstawione dichinotiazyny oraz 
sześciocykliczna sól dichinotiazyny były testowane na hamowanie wzrostu linii 
nowotworowych (NIH, Bethesda). Najbardziej cytotoksycznym związkiem okazała się 
półiperytowa pochodna i według naszej wiedzy było to pierwsze wykazanie tak znacznej 
aktywności przeciwnowotworowej azafenotiazyn. Następny typ azafenotiazyn – 
tetracykliczne chino[3,2]benzo[1,4]tiazyny noszące pospolite podstawniki (H, CH3, Cl, Br, F, 
CF3, SCH3) w pozycjach 8-10 i farmakoforowe podstawniki aminoalkilowe w pozycji 6, był 
testowany na: toksyczność, proliferację ludzkich limfocytów indukowaną mitogenem  
i indukowaną LPS produkcję TNF alfa w tych komórkach. Związki wykazywały 
zróżnicowane aktywności supresyjne i znacznie różniły się pod względem toksyczności. 
Wybrane związki wykazywały znaczne aktywności hamujące wzrost linii nowotworowych, 
porównywalne z cisplatyną. W dalszej kolejności zsyntetyzowano 6-podstawione  
9-fluorochino[3,2-b]benzo[1,4]tiazyny – nowy typ tetracyklicznych azafenotiazyn. Dwa 
związki z grupą propargilową i metanosulfonamidopropylową zostały wyselekcjonowane  
do dalszych badań z powodu braku cytotoksyczności i silnego działania antyproliferacyjnego. 
Jeden z nich znacznie hamował wzrost linii nowotworowych. Co więcej, związek ten 
hamował w podobny sposób jak cyklosporyna mieszaną reakcję limfocytów ludzkich. 
Hamowanie proliferacji limfocytów indukowanej mitogenem nie było spowodowane 
blokowaniem działania IL-2 (model linii CTLL-2), jak również blokowaniem syntezy 
prostaglandyn lub ich receptorów na komórkach. Ostatnim typem nowo zsyntetyzowanych 
azafenotiazyn były trójcykliczne związki – 1,8-diazafenotiazyny, wykazujące niską 
toksyczność. Wybrane związki silnie hamowały wzrost linii białaczki L-1210 i linii guza 
jelita SV-948. Reasumując, otrzymane prawie wyłącznie w systemie in vitro wyniki wskazują 
na uniwersalne immunosupresyjne i przeciwnowotworowe właściwości kilku klas 
pochodnych fenotiazyn. Dalsze badania są planowane głównie in vivo, aby wskazać na 
terapeutyczną przydatność najaktywniejszych związków, jak również in vitro w celu 
wyjaśnienia ich mechanizmu działania. 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   W-10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESZCZENIA KOMUNIKATÓW 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W  



 

AKTYWNO ŚĆ BIOLOGICZNA NOWYCH POCHODNYCH KWASÓW 
FLUOROBENZOESOWYCH 

1Monika Wujec, 1Edyta Kuśmierz, 1Szymon Kosiek, 1Sylwia Woźniak, 1Łukasz 
Popiołek, 1Agata Paneth, 2Urszula Kosikowska, 2Sylwia Andrzejczuk, 2Anna Malm  

1Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Organicznej 
2Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 

monika.wujec@umlub.pl 
W chemii medycznej przy poszukiwaniu struktur nowych leków często stosowaną procedurą 
jest zamiana fragmentów cząsteczki bądź też grup funkcyjnych w związkach o znanych 
właściwościach, na grupy bioizosteryczne. Prowadzone w chwili obecnej badania w Katedrze 
i Zakładzie Chemii Organicznej nad pochodnymi kwasu 3-chlorobenzoesowego1-3 wykazały, 
iż w grupie pochodnych tiosemikarbazydu aż 12 związków wykazywało w stopniu równym 
lub wyższym od antybiotyków (ampicyliny i cefuroksymu) hamowanie namnażania laseczek 
Bacillus cereus ATCC 10876. Na szczególną uwagę zasługują również nowootrzymane 
związki należące do grupy pochodnych 1,2,4-triazolo[3,4-b]1,3,4-tiadiazolu, działające 
selektywnie na szczepy bakterii Gram-dodatnich, w tym metycylinopornego szczepu 
gronkowca złocistego. Ich aktywność, wyrażona w postaci minimalnych stężeń hamujących 
(MIC), sięgała 0,49 µg/mL i była do 32 razy wyższa od aktywności antybiotyków, w tym 
również wankomycyny.  
Związki fluoroorganiczne są praktycznie niespotykane w produktach naturalnych, jednak 20-
25% leków zawiera atom fluoru. Wprowadzenie atomu fluoru do cząsteczki w olbrzymim 
stopniu zmienia zarówno właściwości fizyczne, jak i chemiczne związków organicznych.4 
Szeroko stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi są fluorochinolony (ciprofloksacyna, 
gemifloksacyna, pazufloksacyna), które zostały otrzymane w wyniku wprowadzenia fluoru do 
szkieletu chinolonów, najczęściej w pozycji 6.5 Równie istotnym chemioterapeutykiem, 
posiadającym w swej strukturze atom fluoru, o działaniu przeciwbakteryjnym jest linezolid, 
stosowany głównie w infekcjach wywołanych przez wielolekooporne szczepy bakterii.5 
Również wśród leków przeciwnowotworowych, znajdują się pochodne fluorowe  
np. 5-fluorouracyl, jeden z częściej stosowanych chemioterapeutyków w leczeniu guzów 
litych (rak sutka, jelita grubego, żołądka). 6-7 
Atom fluoru jako podstawnik posiadający wysoką elektroujemność i mały promień atomowy 
jest w stanie „imitować” zarówno podstawnik hydroksylowy, jak i atom wodoru. Wielkość 
atomu fluoru jest zbliżona do atomu wodoru, a z racji swojej elektroujemności może 
powodować duże zmiany gęstości elektronowej w cząsteczce, nie zaburzając jednocześnie jej 
sterycznych właściwości. Z kolei długość wiązania C-F (1.35Å) jest bardzo zbliżona  
do długości wiązania C-O (1.43Å). W związku z tym mechanizm rozpoznawczy organizmów 
często zawodzi i podstawione fluorem związki organiczne nie są odróżniane od swoich 
niepodstawionych prekursorów. Równie istotne znaczenie dla projektowania nowych leków 
ma fakt, iż obecność fluoru w cząsteczce znacznie zwiększa stabilność metaboliczną.8 
Powyższe przesłanki skłoniły nas do syntezy fluoropochodnych tiosemikarbazydu oraz ich 
cyklicznych pochodnych triazolowych. Dzięki zastosowaniu do syntez kwasów o-, m-, p-
fluorobenzoesowych możliwe było wykazanie wpływu położenia atomu fluoru na aktywność 
biologiczną.  
1Plech, T., Wujec, M., Kosikowska, U. et all. Eur. J. Med. Chem. 2012;47:580. 2Plech, T., Wujec, M., 
Kosikowska, U., Malm, A. Lett. Drug Design Disc. 2013;10:492. 3Plech, T., Wujec, M., Majewska M. et all. 
Med. Chem. Res. 2013;22:2531. 4Purser, S., Moore, P.R., Swallow, S., Gouverneur V. Chem. Soc. Rev. 
2008;37:320. 5Andersson, M.I., MacGowan, A.P. J. Antimicrob. Chemother. 2003;51:1. 6Zhi-Yong, T., Gang-
Jun, D., Song-Qiang, X. et all. Molecules 2007;12:2450. 7Young, W.Y., Jeoung, S.L., Inho, K. et all. Eur. J. 
Pharm. Biopharm. 2007;66:260. 8Dumitrescu, L., Huong D.T.M., Van Hung, N.et all. Eur. J. Med. Chem. 2010, 
Vol. 45, s. 3213-3218. 
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ARYLOSULFONAMIDOWE POCHODNE (ARYLOKSY)-ETYLO AMIN 
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Receptory 5-HT7 (5-HT7Rs) należą do rodziny receptorów metabotropowych, sprzężonych 
z cyklazą adenylanową poprzez białka stymulujące G�s i G�12. Wyniki badań fazy 
przedklinicznej oraz klinicznej wskazują na zaangażowanie receptorów 5-HT7 
w patomechanizmie zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń poznawczych [1,2,3]. W ramach 
dotychczasowych badań nad poszukiwaniem antagonistów receptorów 5-HT7, w grupie 
arylosulfonamidowych pochodne (aryloksy)-etylo piperydyny, zidentyfikowano związki 
PZ-766 i PZ-1404, wykazujące znaczącą aktywność przeciwdepresyjną i prokognitywną [4,5]. 
W prezentowanej pracy zaprojektowano, zoptymalizowano z zastosowaniem metod 
komputerowych in silico oraz zsyntetyzowano na nośnikach polimerowych bibliotekę 
arylosulfonamidowych pochodnych (aryloksy)etylo amin alicyklicznych. Modyfikacje 
strukturalne w obrębie fragmentu aminowego polegały na zastąpieniu piperydyny, układem 
azetydyny lub azabicyklo[3.2.1]-oktanem (tropanu) i diazabicyclo[2.2.1]-heptanem, natomiast 
we fragmencie aryloksylowym wprowadzono rozbudowane sterycznie podstawniki 
(izopropyl, t-butyl, cyklopentyl, fenyl). Dodatkowe zróżnicowanie strukturalne uzyskano 
poprzez zastąpienie ugrupowania sulfonamidowego jego amidowym lub mocznikowym 
izosterem. 

 
Zidentyfikowane związki PZ-1417 i PZ-1150, o cechach antagonistów receptorów 5-HT7, 
wykazały aktywność przeciwdepresyjną w teście wymuszonego pływania u myszy (FST) 
w dawce 16 razy niższej (MED = 0.625 mg/kg) niż SB-269970 (MED = 10 mg/kg), 
stosowany jako związek odniesienia. Ponadto, związki te wykazały porównywalny  
do diazepamu (MED = 1.25 mg/kg) efekt przeciwlękowy w teście czterech płytek (FPT)  
u myszy (MED = 1.25 i 0.625 mg/kg). Uzyskane rezultaty uzasadniają prowadzenie 
poszerzonych badań weryfikujących potencjał arylosulfonamidowych pochodnych 
(aryloksy)-etylo aminw terapii zaburzeń OUN. 

[1] Matthys A., Haegeman G., Craenenbroeck K., Vanhoenacker P., Mol. Neurobiol., 230 (2011) 555-568. [2] Wesolowska, 
A.; Tatarczynska, E.; Nikiforuk, A.; Chojnacka-Wojcik, E. Eur. J. Pharmacol. 555 (2007) 43–47. [3] Nikiforuk A. CNS 
Drugs., 29 (2015) 265–275. [4] Zajdel P., Kurczab R., Grychowska K., Satała G., Pawłowski M., Bojarski A.J. Eur. J. Med. 
Chem. 56 (2012) 348-360.[5] Zajdel P., Canale V., Partyka A., Marciniec K., Satała G., Kurczab R., Siwek A., Jastrzębska-
Więsek M., Wesołowska A., Kos T., Popik P., Bojarski A.J. Med. Chem. Comm. (2015) (przyjęta do druku). 

Badania były finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2012/05/B/NZ7/03076.
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  Szczególną rolę w badaniach nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi odgrywają 

związki zdolne do oddziaływania z kompleksami DNA-białka. W ostatnich latach na drodze 

syntezy organicznej uzyskaliśmy serię nowych dwurdzeniowych berenilowych kompleksów 

platyny(II). Berenilowe kompleksy platyny wiążą się z DNA w obrębie małej bruzdy  

i wykazują wysoką selektywność do sekwencji nukleotydowych poly(dA-dT)2. W badaniach 

in vitro związki te wykazują wysoką cytotoksyczność w hodowlach komórek 

nowotworowych porównywalną lub wyższą niż cisplatyną. W naszych badaniach 

mechanizmu oddziaływania nowych berenilowych kompleksów platyny na komórki 

nowotworowe i komórki prawidłowe oceniliśmy wpływ badanych związków na wybrane 

znaczniki procesu apoptozy, takie jak: utrata asymetrii rozmieszczenia fosfolipidów błony 

komórkowej, zmiana potencjału mitochondrialnego, aktywność kaspazy 9, 8 i 3, ekspresja 

białka FADD oraz fragmentacja DNA. Proces apoptozy wywołany przez nowe berenilowe 

kompleksy platyny przebiega według wewnętrznego szlaku indukcji apoptozy, obejmującego 

spadek mitochondrialnego potencjału błonowego i aktywację kaspazy 9 oraz według szlaku 

zewnętrznego z wyraźnym wzrostem ekspresji białka FADD i kaspazy 8. Otrzymane związki, 

dzięki odmiennej budowie przestrzennej w porównaniu do cisplatyny i unikalnemu 

oddziaływaniu z DNA charakteryzują się szerszym spektrum aktywności 

przeciwnowotworowej w porównaniu z aktualnie stosowanymi klinicznie kompleksami 

platyny. 
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W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat obserwujemy znaczny postęp w badaniach 

nad nowymi lekami przeciwpadaczkowymi. Strategie dotyczące projektowania nowych 
aktywnych przeciwdrgawkowo połączeń prowadzone są wielokierunkowo. Niemniej jednak 
pięcio- lub sześcioczłonowe pierścienie heterocykliczne z jedną lub dwoma grupami 
karbonylowymi (imidy, laktamy) oraz podstawnikami aromatycznymi bądź alkilowymi, 
uznaje się za układy farmakoforowe dla związków charakteryzujących się aktywnością 
przeciwdrgawkową1,2. Przykładami mogą być układy pirolidyno-2,5-dionu, pirolidyn-2-onu, 
imidazolidyno-2,4-dionu czy imidazolin-2-onu stanowiące fragmenty rdzeniowe znanych 
leków przeciwpadaczkowych (etosuksimid, fenytoina, lewetiracetam) jak również związków 
będących w różnych fazach badań klinicznych (brivaracetam, seletracetam, imepitoina)3. 

W Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM od lat prowadzone są szerokie badania w grupie 
pochodnych pirolidyno-2,5-dionu zawierającego różne ugrupowania przy atomie azotu 
imidowego, jak i w położeniu-3 tego układu.4-6 (Ryc. 1)  

 

X N Y R
NO O

H
H

AA
alkil, aryl,
dialkil
diaryl

R=aryl, alkil

n

n = 0-3

Y= N, C

X = CO, CH2  
Ryc.1 

Wiele z pośród tego typu połączeń charakteryzowało się znaczną aktywnością 
przeciwdrgawkową a wyznaczone dla nich wartości ED50 są porównywalne z ED50 znanych 
leków przeciwpadaczkowych. 

 
Literatura : 

1. MG. Wong et al. J. Med. Chem.1989, 29, 562-572. 
2. L. Bruno-Blanch  et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 2749-2754. 
3. M. Bialer et al. Epilepsy Res. 2015, 111, 85-141 
4. K. Kamiński et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 5800–5803. 
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 Klonidyna (Rys. 1) jest imidazolinowym analogiem naturalnych ligandów receptorów 
adrenergicznych – adrenaliny i noradrenaliny, prototypem leków przeciwnadciśnieniowych  
o ośrodkowym mechanizmie działania, wykazującym szereg efektów ubocznych, zwłaszcza 
działanie uspokajające, przeciwlękowe  i przeciwbólowe, których przyczyną jest nieselektywny 
wpływ na receptory α1- i α2-adrenergiczne oraz I1 imidazolinowe. 

 
Rys. 1. Modyfikacje strukturalne klonidyny 

 
W kolejnych latach, na drodze selektywnej optymalizacji efektów ubocznych (ang. 

Selective Optimization of Side Activities, SOSA) klonidyny otrzymano guanfacynę i lofeksydynę, 
które znalazły zastosowanie w leczeniu ADHD oraz terapii zespołu uzależnień od opioidów,  
a także medetomidynę i deksmedetomidynę - leki o silnym działaniu uspokajającym, 
przeciwlękowym i przeciwbólowym, znajdujące zastosowanie kliniczne w premedykacji  
i anestezji przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Do struktury klonidyny nawiązuje także 
pochodna guanidyny - guanabenz - o mniej zaznaczonych działaniach ubocznych oraz 
moksonidyna działająca za pośrednictwem receptorów imidazolinowych I1 i z tego względu 
zaliczana do II generacji przeciwnadciśnieniowych leków imidazolinowych. 

W Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych GUMed 
zaprojektowano i zsyntetyzowano pochodną indazolu - marsanidynę – selektywnego częściowego 
agonistę receptorów α2-adrenergicznych, którą z kolei wykorzystano jako strukturę wiodącą  
do dalszych prac nad syntezą nowych ligandów α1- i α2-adrenoceptorów. Wyniki badań w 
zakresie modyfikacji struktury marsanidyny oraz ich wpływu na aktywność biologiczną 
otrzymanych analogów zostaną omówione w prezentacji. 
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Problem narastającej oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz ściśle z nim 
powiązany problem zakażeń szpitalnych i zamkniętych instytucji opiekuńczych (m.in. domy 
opieki, domy dziecka) stały się – obok grypy, zakażeń wirusem HIV oraz gruźlicy – jednym  
z priorytetów w Programie Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003–
2008. Według szacunków Europejskiej Agencji Leków (EMA), oporne na antybiotyki 
bakterie mogą powodować w Europie nawet 25 000 śmiertelnych przypadków zakażeń 
rocznie. Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała lekooporność 
drobnoustrojów jako „jedno z głównych obciążeń i jednocześnie globalnych zagrożeń dla 
zdrowia publicznego”. WHO akcentuje również, że dynamika narastania oporności na leki 
znacznie przekracza tempo opracowywania nowych preparatów przeciwdrobnoustrojowych.  
 
W odpowiedzi na zagrożenie narastającą lekoopornością, jednym z podejmowanych 
kierunków działań prowadzących do jej ograniczenia jest poszukiwanie nowych środków 
leczniczych działających na znane cele molekularne. Takie podejście do procesu odkrywania 
nowych leków staje się dzisiaj podstawową strategią stosowaną zarówno w ośrodkach 
akademickich jak i w przemyśle farmaceutycznym. Racjonalne projektowanie leku w oparciu 
o strukturę docelowego receptora czy enzymu jest coraz bardziej skuteczne, wiarygodne  
i opłacalne.  
 
Atrakcyjny cel molekularny dla opracowywania nowych strategii terapeutycznych w leczeniu 
zakażeń bakteryjnych stanowią bakteryjne topoizomerazy typu II, bowiem koncepcja 
profilaktyki i leczenia zakażeń bakteryjnych z wykorzystaniem inhibitorów topoizomeraz  
opiera się na założeniu, że inaktywacja tych białek prowadzi do śmierci drobnoustroju.4,5,6,7,8, 

9,10 Obiecujące wyniki badań biologicznych dotyczące zdolności niskocząteczkowych 
układów heterocyklicznych do inhibicji bakteryjnej topoizomerazy IV i (lub) gyrazy DNA, 
jak również doniesienia naukowe potwierdzające istotną aktywność przeciwbakteryjną 
pochodnych tiomocznika4,5 stały się dla nas inspiracją do syntezy szeregu pochodnych  
1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu. Wyniki badań mikrobiologicznych wykazały,  
iż związki te posiadają istotny potencjał aktywności przeciwbakteryjnej wobec bakterii Gram-
dodatnich. W świetle wyników dotychczasowych eksperymentów zakładamy, iż istnieją  
co najmniej dwa mechanizmy aktywności przeciwbakteryjnej pochodnych  
1,4-dipodstawionego tiosemikarbazydu. 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych  
na podstawie decyzji numer DEC-2012/D/NZ7/02278.   
 
1Dong KC, Berger JM. Nature 2007;450:1201-1205. 2Schoeffler AJ, Berger JM. Quart. Rev. Biophys. 
2008;41:41-101. 3Bradbury BJ, Pucci MJ. Curr. Opin. Pharmacol. 2008;8:574-581 and references therein. 
4Cunha S, Macedo Jr FC, Costa GAN, Rodrigues Jr MT, Verde RBV, de Souza Neta LC, Vencato I, Lariucci C, 
Sá FP. Monatsh. Chem. 2007;138:511-516. 5Zhong Z, Xing R, Liu S, Wang L, Cai S, Li P. Carbohydr. Res. 
2008;343:566-570. 
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Skóra człowieka jest usiana gęstą siecią gruczołów potowych (ekrynowych, 
apokrynowych), wydalających bezwonną sekrecję.  W wielu badaniach dowiedziono 
natomiast, że lotne związki, będące nośnikami zapachu ludzkiego ciała, powstają w wyniku 
bakteryjnej biotransformacji odpowiednich substancji prekursorowych obecnych w sekrecji 
potowej na naskórku. Dominującą grupą bakterii zaangażowanych rozkład prekursorów 
związków zapachowych są bakterie z rodzaju Corynebacterium.   

Wyniki prac wielu zespołów nad strukturą chemiczną lotnych związków uwalnianych  
z powierzchni ciała i pobudzających nasz zmysł powonienia pozwoliły już na identyfikacją 
szeregu takich substancji. W grupie związków zapachowych zawartych w sekrecji gruczołów 
potowych człowieka kluczową rolę odgrywają połączenia wywodzące się z rozgałęzionych, 
często nienasyconych kwasów szeregu C4-C11, pochodne androstenu oraz merkaptoalkohole.  

Spośród 26 kwasów zidentyfikowanych dotychczas w sekrecji potowej, największy udział  
w powstawaniu zapachu ciała przypisuje się kwasowi (E)-3-metylo-2-heksenowemu, 
uwalnianemu z bezwonnych  koniugatów glutaminowych. W grupie związków steroidowych 
istotny udział w tworzeniu zapachu mają 5α-androst-16-en-3-on oraz 5α-androst-16-en-3α-
ol, ale ich biogeneza została poznana w niewielkim stopniu. Z połączeń siarki dominującą 
ilościowo substancją jest 3-metylo-3-merkaptohekseksan-1-ol, uwalniany z (S)-glicynowo-
cysteinowych lub (S)-cysteinowych połączeń.  

Jest interesującym, że skład ilościowy enancjomerów związków zapachowych optycznie 
czynnych jest różny u kobiet i mężczyzn.  
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Gruźlica wywoływana przez kwasooporne prątki Mycobacterium tuberculosis jest jedną  
z najgroźniejszych chorób infekcyjnych. Szczególnie niepokojący jest wzrost zachorowań  
na wielolekooporną odmianę tej choroby (MDR-TB). Powoduje ona bowiem wysoką 
śmiertelność wśród pacjentów HIV-pozytywnych, ze współczynnikiem śmiertelności >33% 
przypadków. Jednocześnie liczba efektywnych leków przeciwgruźliczych się nie zwiększa. 
Izoniazyd (INH) i pirazynamid (PZA) są najbardziej popularnymi środkami zalecanymi  
w leczeniu tej choroby. Niestety, najbardziej aktywne chemoterapeutyki szybko wywołują 
oporność i powodują poważne efekty uboczne. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba 
poszukiwania nowych aktywnych leków przeciwgruźliczych aktywnych wobec gruźlicy 
MDR-TB i jednocześnie mniej toksycznych. 
Otrzymane przez nas 2-fenyloalkilo- i 2-cykloheksyloalkilobenzimidazole posiadają znaczną 
aktywność tuberkulostatyczną. Przy czym aktywność przeciwgruźlicza w tej grupie 
chemicznej jest wyraźnie zróżnicowana. Głównym celem projektu badawczego, którego 
wyniki prezentujemy, była synteza, oznaczanie aktywności tuberkulostatycznej oraz analiza 
zależności struktura-aktywność w grupie pochodnych i analogów benzimidazolu. Syntezy 
zaplanowano w taki sposób, aby wykazać wpływ modyfikacji poszczególnych elementów 
struktury na budowę przestrzenną cząsteczek i ich aktywność tuberkulostatyczną. 
Otrzymane pochodne benzimidazolu posiadały w położeniu C-2 ugrupowania 
cykloheksyloalkilowe, fenyloalkilowe i pirydynoalkilowe o różnej długości i stopniu 
nasycenia łańcucha alkilowego. Otrzymane zostały także pochodne z różnymi podstawnikami 
przy pierścieniu benzenowym układu benzimidazolu oraz przy pierścieniu benzenowym 
podstawnika fenyloalkilowego. Modyfikacje objęły również układ benzimidazolu 
umożliwiając otrzymanie pochodnych naftoimidazolu, imidazopirydyny i imidazofenazyny. 
Ponadto dla wybranych związków zsyntezowano pochodne z podstawnikami 
alkilosulfonylowymi i arylosulfonylowymi w położeniu N-1. Jako analogi strukturalne 
benzimidazolu otrzymano również odpowiednie pochodne benzoksazolu i benzotiazolu. 
Najbardziej aktywne tuberkulostatycznie związki zostały przebadane pod kątem aktywności 
cytotoksycznej, co pozwoliło na wyselekcjonowanie pochodnych najbardziej obiecujących  
z aplikacyjnego punktu widzenia. 
Rozwiązanie struktury krystalicznej otrzymanych związków umożliwiło określenie 
parametrów strukturalnych warunkujących aktywność tuberkulostatyczną otrzymanej grupy 
pochodnych, co wydaje się kluczowe dla dalszych badań w kierunku wyjaśnienia 
mechanizmu ich aktywności przeciwgruźliczej. 
Prezentowane badania realizowano w ramach grantu NCN nr 2011/01/B/NZ4/01187. 
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 Na świecie aktualnie zarejestrowanych jest ponad 30 leków, zawierających w swojej 
strukturze 2-amino-1H-benzimidazol. Obecność w jego cząsteczce ugrupowania 
guanidynowego stwarza możliwość syntezy zarówno podstawionych jak i policyklicznych 
związków. Poniżej przedstawiono najbardziej reprezentatywne leki, pochodne 2-amino-1H-
benzimidazolu. 
 Pochodne 2-aminobenzimidazolu stanowią dużą grupę stosowanych leków 
przeciwpasożytniczych. Przedstawicielami są: Mebendazol (Vermox) i jego analogi 
Albendazol (Zentel), Flubendazol, Oxfendazol czy Tiabendazol. Mebendazol jest lekiem 
z wyboru stosowanym zakażeniach owsikiem, glistą ludzką, tęgoryjcem amerykańskim, 
tęgoryjcem dwunastnicy, włosogłówką i węgorkiem jelitowym. Mechanizm jego działania 
polega na zahamowaniu transportu pęcherzyków sekrecyjnych, prowadzącym do zaniku 
mikrotubul w komórkach jelita robaków. Dodatkowo nieodwracalnie blokuje pobieranie 
glukozy przez nicienie i wydzielanie acetylocholinoesterazy. Badania in vitro i in vivo 
potwierdziły, że Albendazol wykazuje również aktywność przeciwnowotworową wobec 
komórek raka wątroby (HCC). Benomyl jest stosowany jako fungicyd w rolnictwie, działa 
również przeciwrobaczo. Jego aktywny metabolit – Karbendazym jest lekiem 
przeciwgrzybiczym. Mechanizm działania polega na selektywnej toksyczności wobec 
mikroorganizmów, poprzez łączenie się i blokowanie mikrotubul. Zakłóca to funkcjonowanie 
i rozwój komórek grzybiczych - mitozę i transport wewnątrzkomórkowy. Karbendazym 
w 2003 roku został zarejestrowany w USA i w Polsce jako sierocy lek przeciwnowotworowy. 
Wykazuje on dużą aktywność zarówno in vitro jak i in vivo między innymi wobec raka 
trzustki, prostaty, jelita grubego i piersi. Nocodazol (Oncodazol) jest lekiem 
przeciwnowotworowym, który wykazuje dodatkowo aktywność przeciwgrzybiczą 
i przeciwrobaczą. Wywiera wpływ na komórki nowotworu poprzez zakłócanie polimeryzacji 
mikrotubul. Prawdopodobnie Karbendazym jest jego aktywnym metabolitem. Do leków 
przeciwhistaminowych II generacji należą: Astemizol (Hismanal - Polfa), Mizolastyna, 
Norastemizol oraz Lerisetron. Ich mechanizm działania polega na blokowaniu 
postsynaptycznych receptorów histaminowych H1 zlokalizowanych m.in. na komórkach 
śródbłonka naczyń, mięśniach gładkich i neuronach histaminergicznych w mózgu. Powoduje 
to rozkurcz mięśni gładkich: oskrzeli, przewodu pokarmowego i macicy. Astemizol został 
w Polsce wycofany z lecznictwa ze względu na działanie kardiotoksyczne. Jego miejsce 
zajęły znacznie bezpieczniejsze leki: Mizolastyna oraz aktywny metabolit Astemizolu – 
Norastemizol. Lerisetron oprócz właściwości przeciwalergicznych, jest antagonistą 
receptorów serotoninowych 5HT-3, przez co dodatkowo działa przeciwwymiotnie. Jest 
stosowany również w zapobieganiu nudnościom występujących przy chemioterapiach. 
Współcześnie stosowanymi lekami przeciwwirusowymi są: Enviroxim , Zinviroxim , a także 
Enviraden. Związki te wykazują istotne działanie wobec ryno- i enterowirusów, a ich 
mechanizm działania polega na zahamowaniu syntezy RNA ze względu na strukturalne 
podobieństwo do puryn.  
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Kwas 4-aminomasłowy (GABA) jest najbardziej rozpowszechnionym 
neuroprzekaźnikiem hamującym w OUN. Jest on uwalniany z presynaptycznych zakończeń 
nerwowych i działa poprzez aktywację jonotropowych receptorów GABAA  
i metabotropowych receptorów GABAB, które są zlokalizowane pre- i post-synaptycznie  
w rogu grzbietowym rdzenia kręgowego i w wyższych piętrach OUN. Aktywacja receptorów 
GABAA oraz GABAB w rdzeniu kręgowym wywołuje efekt przeciwbólowy w różnych 
modelach bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego. Zahamowanie wychwytu zwrotnego 
GABA jest jedną z wielu metod regulacji zaburzeń układu GABA-ergicznego. Polega ona  
na zablokowaniu poszczególnych izoform transporterów GABA, zwanych białkami GAT 
(GABA transporters; GAT). Inhibitory wychwytu zwrotnego GABA (tiagabina, NO-711 lub 
(S)-SNAP5114) projektowane jako leki przeciwdrgawkowe, wykazują w modelach 
zwierzęcych aktywność przeciwbólową. 
 Poszukując nowych związków o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej  
w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksybutanowego otrzymano szereg 
inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA, wyznaczone dla nich wartości pIC50 wahają się  
w zakresie 4.19-5.34.  
 

 

 

Najaktywniejsze spośród otrzymanych związków w badaniach in vivo w dawce 
poniżej 7,5 mg/kg m.c. (podane dootrzewnowo) wykazywały aktywność antynocyceptywną  
w teście formalinowym (model bólu tonicznego), a w dawce 25 mg/kg m.c. znamienną 
statystycznie aktywność analgetyczną w teście gorącej płytki, który to test jest modelem bólu 
ostrego indukowanego bodźcem termicznym. Należy podkreślić, że związki te w dawkach 
aktywnych analgetycznie nie zaburzały koordynacji ruchowej zwierząt eksperymentalnych. 

Badania były finansowane z grantu NCN nr DEC-2012/05/B/NZ7/02705. 
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Pomimo trwających od dziesięcioleci prac badawczych zmierzających do znalezienia 
skutecznych związków o właściwościach przeciwwirusowych nadal nie udało się wprowadzić 
do lecznictwa substancji o wysokiej aktywności, która jednocześnie nie wykazywałaby 
niepożądanych efektów ubocznych. Potencjalnych właściwości przeciwwirusowych 
poszukuje się wśród analogów nukleozydów/nukleotydów, przy czym strukturalne 
modyfikacje obejmują zarówno zmiany zarówno w części cukrowej jak i w obrębie 
nukleozasady. Zbadano możliwość zastąpienie pierścienia furanozowego 
izoksazolidynowym, co doprowadziło do odkrycia kilku biologicznie aktywnych analogów 
nukleozydów, m.in. AdFu 1 i Adt 2 [1,2]. Otrzymano również izoksazolidynowe analogi 
nukleotydów 3 (n=1,2) [3,4] i znalezione wśród nich skuteczne inhibitory odwrotnej 
transkryptazy AMV oraz MLV (3, n=1) [3]. 
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O
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Opracowaliśmy efektywną metodę syntezy N-podstawionego C-(dietoksyfosfonylo)nitronu 
[5] co umożliwiło poszerzenie izoksazolidynowych nukleotydów 3 o tzw. „skrócone” analogi 
(3, n=0), w których ugrupowanie dietoksyfosfonylowe, naśladujące fragment fosforanowy 
naturalnego nukleotydu, połączyliśmy bezpośrednio z pierścieniem izoksazolidyny [6]. 
Założyliśmy również, że wprowadzenie grupy metylenowej pomiędzy nukleozasadę  
a pierścień izoksazolidynowy pozwoli otrzymać analogi nukleotydów 4 i 5, które będą 
wykazywały większą odporność na degradację enzymatyczną w porównaniu  
z izoksazolidynami 3.  
W niniejszym komunikacie, zaprezentowana zostanie synteza i stereochemia związków 3 
(n=0), 4 i 5 oraz ich właściwości przeciwwirusowe. 

 
[1] E. Colacino, A. Converso, A. Liguori, A. Napoli, C. Siciliano, G. Sindona, Tetrahedron 2001, 57, 8551. 
[2] U. Chiacchio, A. Corsaro, D. Iannazzo, A. Piperno, V. Pistarà, A. Rescifina, R. Romeo, V. Valveri, A. 
Mastino, G. Romeo J. Med. Chem. 2003, 46, 3696. 
[3] U. Chiacchio, E. Balestrieri, B. Macchi, D. Iannazzo, A. Piperno, A. Rescifina, R. Romeo, M. Saglimbeni, 
M. T. Sciortino, V. Valveri, A. Mastino, G. Romeo J. Med. Chem. 2005, 48, 1389. 
[4] U. Chiacchio, D. Iannazzo, A. Piperno, R. Romeo, G. Romeo, A. Rescifina, M. Saglimbeni Bioorg. Med. 
Chem. 2006, 14, 955. 
[5] D. G. Piotrowska Tetrahedron Lett. 2006, 47, 5363. 
[6] A. Piperno, S. V. Giofrè, D. Iannazzo, R. Romeo, G. Romeo, U. Chiacchio, A. Rescifina, D. G. Piotrowska 
J. Org. Chem. 2010, 75, 2798. 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   K-11 



 

NOWE FOSFONYLOWANE 1,2,3-TRIAZOLE JAKO ACYKLICZNE A NALOGI 
NUKLEOTYDÓW 

 
Iwona E. Głowacka 

 
 Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  

ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź 
iwona.glowacka@umed.lodz.pl 

 
Wśród dostępnych obecnie preparatów przeciwwirusowych szczególne miejsce zajmują 
antymetabolity nukleozydowe i nukleotydowe. Najczęściej stosowanymi lekami z grupy 
antymetabolitów nukleozydowych są: acyklowir, gancyklowir, famcyklowir, czy też 
pencyklowir. Leki te uzyskują aktywność z chwilą przekształcenia w aktywne formy 
fosforanowe. Badania nad strukturą oraz mechanizmem działania doprowadziły do odkrycia 
nowych acyklicznych analogów nukleozydów zawierających w swojej strukturze 
ugrupowanie fosfonianowe (adefovir, cidofovir, tenofovir). Znane są również przykłady 
analogów nukleozydów, które w miejscu pierścienia furanozowego zawierają układ 1,2,3-
triazolu i wykazujące aktywność zarówno przeciwwirusową, jak i przeciwnowotworową  
[1-4]. Wszystkie dotychczas stosowane preparaty przeciwwirusowe mają jednak dość 
ograniczone zastosowanie, co m.in. jest wynikiem ich toksyczności, ale także możliwości 
mutacji wirusów prowadzącej do lekooporności. Dlatego też od wielu lat trwają poszukiwania 
nowych związków o właściwościach przeciwwirusowych. 
 
Mając na uwadze konieczność poszukiwania nowych związków o aktywności 
przeciwwirusowej, czy przeciwnowotworowej zaprojektowaliśmy i zsyntetyzowaliśmy serie 
nowych fosfonylowanych 1,2,3-triazoloacyklonukleozydów 1 zawierających w pozycji C4 
pierścienia triazolu wybrane nukleozasady i mimetyki nukleozasad. W prezentowanym 
komunikacie przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia w poszukiwaniu acyklicznych 
analogów nukleotydów z łącznikiem 1,2,3-triazolowym o właściwościach 
przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych [5,6]. 
 

 
 
Projekt realizowany w ramach grantu UMO-2011/01/D/NZ4/01276. 
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Clercq, E. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 2001, 20, 1949. 
[2]. Krim, J.; Taourirte, M.; Engels, J. W. Molecules, 2012,17,179. 
[3]. Trakossas, S.; Coutouli-Argyopoulou, E.; Hadjipavlou-Litina, D. Tetrahedron Lett., 2011, 14, 1673. 
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Med. Chem. Lett., 2010, 20, 7365. 
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[6]. Głowacka, I. E.; Balzarini, J.; Piotrowska, D. G. Bioorg. Med. Chem., 2014, 22, 3629. 
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[8]. Głowacka, I. E.; Balzarini, J.; Piotrowska, D. G. Arch Pharm. Chem. Life Sci. 2014, 347, 496. 
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Z punktu widzenia nauk farmaceutycznych potrzebna jest dokładna znajomość związków 
czynnych zawartych w roślinach stanowiących surowiec leczniczy, jak również dostępność 
tego surowca. Potencjał produkcyjny roślin w warunkach naturalnych jest ograniczony  
i w dużej mierze zależny od warunków klimatycznych oraz eksploatacji miejsc ich 
występowania. Obecnie wiele stosowanych w lecznictwie roślinnych metabolitów 
wyspecjalizowanych pozyskiwana jest drogą zaawansowanych technik biotechnologicznych, 
opartych bądź nie opartych na bezpośredniej ingerencji w genom roślinny. Do tego celu 
wykorzystywane są naturalne zdolności biotransformacji roślinnych kultur komórkowych 
hodowanych na specjalnie przygotowanych podłożach w ściśle kontrolowanych warunkach. 
W wyniku ekspresji rekombinowanych białek w roślinach transgenicznych uzyskano między 
innymi ludzkie białka takie jak albumina osocza ludzkiego, kolagen, somatotropina, 
interleukina-2, interferon-α, przeciwciała monoklonalne i wiele innych. Rośliny 
wykorzystywane są także jako systemy ekspresyjne do produkcji szczepionek między innymi 
przeciwko Polio czy wirusowego zapalenia wątroby typu B. Z kolei przykładem skutecznego 
wykorzystania kultur komórkowych na skalę przemysłową do pozyskiwania roślinnych 
metabolitów wtórnych jest produkcja taksanów z Taxus cuspidata. W dobie możliwości 
stosowania wielu technik biotechnologicznych dzięki, którym możliwe jest wykorzystanie 
roślin do pozyskiwania biofarmaceutyków, nie zapominając o bezpieczeństwie stosowania 
oraz wydajności produkcji, największą trudność nadal stanowi dobór właściwego systemu 
ekspresji. W porównaniu do zwierzęcych systemów ekspresji, zaletą roślin jest większe niż  
w przypadku komórek zwierzęcych bezpieczeństwo stosowania i niższe koszty. Z kolei  
w porównaniu do komórek prokariotycznych, w roślinach łatwiej uzyskać odpowiednie formy 
produktów białkowych. Dlatego wprowadzenie w ubiegłych latach pierwszych na rynku 
zarejestrowanych biofarmaceutyków rekombinowanych z komórek roślinnych z pewnością 
jest dopiero początkiem rozwoju tego kierunku biotechnologii farmaceutycznej. 
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 Leki OTC czyli dostępne bez recepty (ang. over-the-counter), ze wzglądu  
na możliwość swobodnego ich zakupu w sprzedaży aptecznej i poza apteką oraz przekonanie, 
iż są to leki bezpieczne, bo dostępne właśnie bez recepty, są szeroko stosowane  
i rozpowszechnione wśród pacjentów, niezależnie od wieku i statusu ekonomicznego. 
Stanowią one grupę najczęściej kupowanych i zażywanych leków, a co za tym idzie, równie 
często nadużywanych. Niesie to z sobą niebezpieczeństwo nie tylko pojawienia się działań 
niepożądanych tych leków ale także wystąpienia działań toksycznych, co powoduje zatrucie 
organizmu a nawet prowadzi do śmierci. Liczba osób hospitalizowanych na oddziałach 
szpitalnych – ogólnych i toksykologicznych w całej Polsce wciąż niestety wzrasta,  
a szacunkowe dane płynące z Ośrodków Informacji Toksykologicznej są wysoce niepokojące.  

Działanie terapeutyczne leków OTC, jak i wszystkich innych, jest ściśle związane  
ze strukturą chemiczną substancji czynnej i postacią leku, natomiast podstawowym 
czynnikiem determinującym efekt terapeutyczny jest dawka, a w zasadzie przestrzeganie 
zaleceń dostępnych w ulotce przylekowej. Każdy lek jest jednak substancją obcą dla 
organizmu i jako taki powinien być traktowany jako potencjalna trucizna, natomiast 
podawanie go w ściśle określonej dawce i według zalecanych schematów terapeutycznych 
warunkuje jego skuteczność terapeutyczną. Jednak często pacjenci nie zwracają uwagi  
na te zalecenia, przyjmując leki OTC zazwyczaj bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą  
w dążeniu do jak najszybszego uzyskania efektu terapeutycznego. Dotyczy to zwłaszcza 
leków OTC o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, a także przeciwzapalnym, 
które w  przeważającej większości należą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ). Najczęściej pacjenci sięgają po preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy, 
ibuprofen, naproksen oraz nie należący do NLPZ, klasyfikowany osobno, paracetamol. 
Nadużywanie lub przedawkowanie tych leków stanowi jedną z dwóch głównych gałęzi 
problemów zatruć lekami OTC, a ze względu na ogromną liczbę potencjalnych „odbiorców” 
jest istotnym problemem medycznym. Drugim, nie mniej ważnym odgałęzieniem tego 
problemu, również ze względu na skutki jakie ze sobą niesie oraz grupę społeczną, która  
je sobie „upodobała”, jest nadużywanie leków OTC zawierających miedzy innymi takie 
substancje jak dekstrometorfan, kodeina, benzydamina czy pseudoefedryna. Są one niestety  
często kupowane w celach pozamedycznych, tzw. rekreacyjnych, a głównymi odbiorcami  
są ludzie młodzi, którzy nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwego i toksycznego działania  
w wyniku przedawkowania, nabywają te leki z „upodobaniem” zarówno w sprzedaży 
aptecznej jak i w internecie.  

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, która z tych dwóch gałęzi stanowi większy 
problem medyczny i społeczny jednak należy pamiętać, że to właśnie dawka jest tą granicą 
między działaniem terapeutycznym a toksycznym leku, co należy uświadamiać wszystkim 
pacjentom poprzez prewencyjne działania edukacyjne. 
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Unique three dimensional (3D) structure of branched peptides increases the proteolytic and 
serum stability1, selective cell uptake properties1, improve effectivity of some therapeutic2 
agents and also, the metal binding efficiency.3,4 Stabilization of metal binding by branching  
opens new way for modification of peptides to control their biological functions and metal 
binding properties.5   

Cell-penetrating peptides, usually derived from viruses or mammalian proteins6, have been 
increasingly applied in the transport of drugs7,8, genes9 and nanoparticle10 to specific cell 
organelles, such as the nucleus or mitochondrium.11 In terms of specific delivery to the 
nucleus, the Trans-Activator of Transcription (TAT) peptide (11aa) derived from TAT protein 
of human immunodeficiency virus (HIV) is commonly used.12,13  

The design of the branched TAT peptide allowed for the development of a novel type  
of metal transporter that can carry Ni(II) ion into nuclei of human cells and induce DNA 
damage14 in contrast to Ni(II) supplement in ionic form. Further peptide modification result in 
Pt(II) complex. This modification was suitable to transport Pt(II) into the nuclei. Presented 
results open discussion for future intracellular drug delivery system development to increase 
action of drug in cancer cells, and to reduced dose of drug, resulting in suppression of side 
effects.  
This study was supported by a Polish Foundation of Science within the POMOST program co-
financed by the European Union within European Regional Development Fund (POMOST/2012-5/9). 
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Setner, B.; Szewczuk, Z.; Malinka, W. Inorganic Chemistry 2014, 53, 7951–7959. [4] Lakatos, A.; Gyurcsik, B.; 
Nagy, N. V; Csendes, Z.; Wéber, E.; Fülöp, L.; Kiss, T. Dalton transactions 2012, 41, 1713–26. [5] Pap, J. S.; 
Szyrwiel, L.; Sranko, D.; Kerner, Z.; Setner, B.; Szewczuk, Z.; Malinka, W. Chemical Communications 2015. 
[6] Liu, S. P.; Zhou, L.; Lakshminarayanan, R.; Beuerman, R. W. International journal of peptide research and 
therapeutics 2010, 16, 199–213. [7] Sakhrani, NM. Padh, H. Drug Design, Development and Therapy 2013, 7, 
585-599. [8] El-andaloussi, S.; Järver, P.; Johansson, H. J.; Langel, Ü. Biochemical Journal 2007, 407, 285–292. 
[9] Welser, K.; Campbell, F.; Kudsiova, L.; Mohammadi, A.; Dawson, N.; Hart, S. L.; Barlow, D. J.; Hailes, H. 
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 Betulina 1 (lup-20(29)-en-3β,28-diol) triterpen pentacykliczny typu lupan jest 
związkiem występującym powszechnie w naturze w zewnętrznej warstwie kory białych 
gatunków brzóz. Aktywnymi ugrupowaniami betuliny 1 są dwie grupy hydroksylowe przy 
atomach węgla C3 i C28 oraz grupa izopropenylowa przy węglu C19, które umożliwiają 
przeprowadzenie licznych modyfikacji chemicznych prowadzących do uzyskania nowych 
pochodnych [1]. Alkohol betulonowy 2 (lup-20(29)-en-3-on-28-ol) po raz pierwszy 
wyizolowano w 1991 roku z brzozy cukrowej (Betula lenta). Ze względu na niską zawartość 
związku 2 w materiale roślinnym opracowano metody półsyntetyczne otrzymywania tego 
triterpenu wykorzystujące jako substrat betulinę 1 [2-3].  
 Wzrost zainteresowania pochodnymi betuliny i alkoholu betulonowego wynika  
z wielokierunkowości działań biologicznych obejmujących aktywność przeciwnowotworową, 
przeciwwirusową i przeciwbakteryjną tych związków, przy jednocześnie ich niskiej 
toksyczności [3-4].  

 
 W celu otrzymania nowych pochodnych betuliny wykorzystano reakcje estryfikacji 
związku 1 z kwasami karboksylowymi i chloromrówczanami. Otrzymane estry utleniono 
następnie chlorochromianem pirydyniowym (PCC) w środowisku bezwodnego chlorku 
metylenu uzyskując pochodne alkoholu betulonowego. Budowę chemiczną związków 
ustalono w oparciu o spektroskopię 1HNMR, 13CNMR, IR oraz spektrometrię mas (MS). 
Przeprowadzono również badania dotyczące określenia zależności pomiędzy budową 
chemiczną zsyntetyzowanych pochodnych estrowych, a aktywnością cytotoksyczną wobec 
ludzkich i mysich linii komórek nowotworowych. Jako związki referencyjne w badaniach 
aktywności przeciwnowotworowej wykorzystano betulinę 1 i cis-platynę. 
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Jednym z problemów współczesnej farmakoterapii jest poszukiwanie skutecznych 
leków w terapii bólu w tym, neuropatycznego. Prowadzone badania dotyczące wyjaśnienia 
jego patomechanizmu wskazują na istotną rolę kanałów związanych z receptorami 
chwilowego potencjału TRP, a antagoniści TRPA1 stanowią nowa klasę potencjalnych leków 
przeciwbólowych. Do tej grupy zalicza się m.in. HC 030031 (2-(1,3-dimetylo-2,6-diokso-4,5-
dihydropuryn-7-yl)-N-(4-izopropylofenylo)-acetamid), w którego strukturze występuje 
ugrupowanie o charakterze anilidowym [1]. Otrzymane przez nas amidowe i hydrazydowe 
pochodne kwasów 8-metoksy-1,3-dimetylopuryno-2,6-diokso-1-ylo oraz 3,7-dimetylopuryno-
2,6-diokso-1-ylo alkilowych wykazały w testach in vivo działanie przeciwbólowe  
i przeciwzapalne [2, 3]. Mając powyższe na uwadze, celem niniejszego projektu było 
otrzymanie nowych anilidowych oraz N-benzyloamidowych pochodnych kwasów 8-alkoksy-
1,3-dimetylo-puryno-2,6-diokso-alkilowych, stanowiących pod względem strukturalnym 
bliskie analogi związku HC 030031. Jako potencjalne struktury przeciwbólowe  
i przeciwzapalne zaprojektowano i otrzymano także nowe hydrazydowe pochodne kwasów  
8-alkoksy-1,3-dimetylo-puryno-2,6-diokso-alkilowych.  

 

 
 
Dla uzyskanych związków planowane jest określenie ich działania przeciwbólowego 

w testach in vivo m.in. w modelu formalinowym, w którym istotną rolę odgrywają kanały 
TRPA1. Z uwagi na występowanie w projektowanych związkach struktury 7-H-puryny  
i podobieństwo do teofiliny i pentoksyfiliny, mogą one stanowić cel badawczy, jako 
potencjalne inhibitory TNF-alfa. 
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 Cisplatyna należy do często stosowanych przeciwnowotworowych leków alkilujących. 
Wysoka toksyczność, liczne działania uboczne, występowanie zjawiska oporności, a także 
brak selektywnego działania na komórki nowotworowe stało się powodem ograniczenia 
stosowania tego leku. Poszukiwanie pochodnych bardziej efektywnych oraz selektywnych  
w działaniu doprowadziło do zsyntetyzowania nowych lutydynoberenilowych kompleksów 
platyny(II): Pt2(2,4-lutydyno)4(berenil)2, Pt2(3,4-lutydyno)4(berenil)2, Pt2(3,5-lutydyno)4 

(berenil)2. Celem badań było poszukiwanie i ocena molekularnego mechanizmu 
przeciwnowotworowego działania nowych kompleksów platyny(II) na komórkach raka piersi 
estrogenozależnych MCF-7 i estrogenoniezależnych MDA-MB-231 oraz fibroblastach skóry 
ludzkiej. 
 Aktywność cytotoksyczna nowych lutydynoberenilowych kompleksów platyny(II) 
została zbadana przy użyciu soli tetrazolowej metodą Carmichael’a. Zarówno w komórkach 
MCF-7 jak i MDA-MB-231 badane związki wykazały wyższą cytotoksyczność  
w porównaniu do związku referencyjnego, jakim była cisplatyna. Badane związki wykazały 
niższą toksyczność w stosunku do komórek prawidłowych w porównaniu z badanymi 
komórkami nowotworowymi. Cytotoksyczne oddziaływanie badanych związków może być 
wynikiem między innymi upośledzonej biosyntezy DNA, dlatego też zbadano wpływ różnych 
stężeń berenilowych kompleksów platyny(II) na biosyntezę DNA w badanych komórkach 
nowotworowych MCF-7, MDA-MB-231 oraz w komórkach fibroblastów skóry ludzkiej. 
Wszystkie badane związki hamują proces biosyntezy DNA zarówno w komórkach raka piersi 
MCF-7 jak i MDA-MB-231. Cisplatyna poprzez uszkodzenie DNA indukuje śmierć 
apoptotyczną komórki. W związku z tym, iż zaobserwowano zahamowanie biosyntezy DNA 
kolejnym etapem doświadczeń była cytometryczna ocena wpływu badanych związków  
na indukcję procesu apoptozy z użyciem aneksyny V znakowanej FITC tworzącej kompleksy 
z fosfatydyloseryną. Badania potwierdziły, że lutydynoberenilowe kompleksy platyny(II)  
w większym stopniu indukują proces apoptozy zarówno w komórkach MCF-7 jaki i MDA-
MD-231 w porównaniu do cisplatyny. W celu potwierdzenia wyników otrzymanych na 
cytometrze przepływowym wykonano badanie indukcji apoptozy z użyciem mikroskopu 
fluorescencyjnego barwiąc komórki oranżem akrydyny i bromkiem etydyny. W przypadku 
obu badanych linii nowotworów piersi przeprowadzone badania potwierdziły wyniki 
uzyskane w badaniu cytometrem przepływowym. 
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Choroby psychiczne takie jak schizofrenia czy depresja są jednymi z najczęściej 
występujących zaburzeń psychicznych na świecie, których główną przyczynę upatruje się  
w zaburzeniach poziomu serotoniny dopaminy i noradrenaliny w ośrodkowym układzie 
nerwowym. Neuroprzekaźniki te działają poprzez wpływ na odpowiednie receptory 
zlokalizowane głównie w obrębie struktur limbicznych mózgu, co skutkuje uruchomienie 
różnych wewnątrzkomórkowych kaskad przekazywania sygnału, szlaków związanych 
głównie z pobudzeniem komórki docelowej, odpowiedzialne głównie za zwiększenie 
poziomu cAMP [1,2].  

Zaprojektowane cząsteczki stanowią hybrydę dwóch układów farmakoforowych 
wpływających zarówno na enzymy jak i receptory. Zaprojektowano pochodne hydantoiny, 
strukturalne analogi znanego inhibitora fosfodiesterazy 4 (PDE4) – rolipramu,  
z dobudowanym fragmentem długołańcuchowych pochodnych arylopiperazyn (LCAPs), 
warunkujących powinowactwo do receptorów 5-HT1A i/ lub 5-HT7. 
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Zaplanowane związki zostały otrzymane na drodze trójetapowej syntezy, obejmującej 

kondensację wyjściowych hydantoin, ich alkilację w pozycji N3 oraz kondensację  
z odpowiednią aminą w celu otrzymania odpowiednich związków końcowych. Strukturę 
uzyskanych związków potwierdzono wynikami analizy elementarnej i spektralnej (1H-NMR) 
a czystość badano metodą TLC. Zsyntetyzowane związki zostały następnie oddane do badań 
farmakologicznych in vitro. Ponadto dla wyselekcjonowanych najaktywniejszych 
pochodnych wykonano analizę konformacyjną w miejscu wiążącym modelu receptorów 
serotoninowych 
5-HT1A i 5-HT7. 

 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych  
na podstawie decyzji DEC-2012/07/B/NZ7/01173. 
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Wstęp: Poszukiwanie nowych środków leczniczych jest jednym z największych wyzwań 
współczesnej medycyny. Na szczególną uwagę zasługują substancje, które mogłyby 
modyfikować funkcjonowanie układu immunologicznego i być wykorzystywane w terapii 
chorób o podłożu immunologicznym. Pochodne pięcioczłonowego pierścienia 
izoksazolowego są obiektem badań wielu zespołów naukowych na całym świecie. Przyczynia 
się do tego zarówno fakt, że substancje te najczęściej nie działają cytotoksycznie, jak i to, że 
wykazują wiele aktywności biologicznych, z których najbardziej charakterystyczne jest 
działanie immunomodulujące. Otrzymano serię semikarbazydów i tiosemikarbazydów kwasu 
5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego o udokumentowanej aktywności 
immunomodulującej. 

Celem pracy było określenie wpływu hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-
izoksazolokarboksylowego i jego pochodnych oznaczonych symbolami 01K i 06K  
na proliferację mysich linii ustalonych makrofagów (J774E.1), limfoblastów (D10.G4.1)  
i fibroblastów (3T3). 
Materiał i metody:  Badania prowadzone były z użyciem testu MTT. Komórki umieszczano 
na 96-dołkowych płytkach. Po 24 godzinach dodawano do nich badane substancje  
w stężeniach od 0,01 do 200 µg/ml. Po 72 godzinach inkubacji dodawano roztwór soli 
tetrazolowej- bromku 3-(4,5-dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazoliowego (MTT). Żywe 
komórki mają zdolność do przekształcania żółtej, rozpuszczalnej w wodzie soli MTT  
do barwnego nierozpuszczalnego w wodzie formazanu przy udziale enzymu dehydrogenazy 
mitochondrialnej. Formazan rozpuszczano następnie w rozpuszczalniku organicznym,  
a żywotność komórek określano na podstawie pomiaru absorbancji. 
Wyniki: Wpływ na proliferację komórek określano w odniesieniu do kontrolnej grupy 
komórek nie poddanej działaniu badanych związków. Wszystkie trzy substancje hamowały 
proliferację makrofagów. Najsłabsze działanie wykazał związek wyjściowy, z którego 
zsyntetyzowano pochodne- hydrazyd kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego, 
a najsilniej działała pochodna 06K. Proliferacja limfoblastów była pobudzana przez hydrazyd 
i związek 01K w stężeniach niższych od 25 µg/ml, natomiast hamowana przez jego dwa 
najwyższe stężenia oraz przez związek 06K w stężeniach 10- 200 µg/ml. Komórki linii 
fibroblastów 3T3 wykazywały zwiększoną proliferację pod wpływem związku 01K  
w stężeniach 10- 200 µg/ml oraz dwóch najwyższych stężeń hydrazydu. Pochodna 06K 
działała nieznacznie hamująco w stężeniu 1 µg/ml. 
Wnioski:  W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że badane związki  
w zróżnicowany sposób wpływają na analizowane mysie linie komórkowe. Działanie 
hamujące proliferację komórek w żadnym przypadku nie przekraczało 50%, co pozwala 
stwierdzić brak działania cytotoksycznego substancji i kwalifikuje je do dalszych badań 
aktywności immunomodulującej pozwalających określić potencjalną przydatność 
terapeutyczną związków. 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   PP-05 



 

NN

O

O

N

N
H

część 
terminalna

część 
farmakoforowa

NN

O

O

R

R

R

N

N N

R

N

N
H

1

2

3R3 = H, Br, NO2

R1, R2 = H, CH3, OCH3, F, Cl

R = 

R = 

 POSZUKIWANIE NOWYCH LIGANDÓW RECEPTORÓW 5-HT 1A 
 I BIAŁKA TRANSPORTERA SEROTONINY W GRUPIE POCHODNY CH 

PIRYDO[1,2-c]PIRYMIDYNY 

Anna Gomółkaa, Anna Kozłowskab, Franciszek Herolda, Jadwiga Turłoa 

aWarszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 

bStudenckie Koło Naukowe „Synthesis” przy Katedrze i Zakładzie  
Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM 

anna.gomolka@wum.edu.pl 

 

Celem badań jest otrzymanie serii nowych pochodnych pirydo[1,2-c]pirymidyny, 
analiza strukturalna oraz określenie ich aktywności biologicznej. Na podstawie uzyskanych 
wyników zostanie przeprowadzona analiza zależności struktura-aktywność (SAR) oraz 
optymalizacja struktury wiodącej.  

Strukturę wiodącą, którą poddano przeprojektowaniom stanowiła pochodna 
pirydo[1,2-c]pirymidyny o podwójnej wiązalności - do receptorów 5-HT1A (Ki = 10,9 nM) 
oraz białka SERT (Ki = 58,1 nM) (Rys. 1). W części farmakoforowej wprowadzono reszty  
2-(piperazyn-1-ylo)-chinoliny, 6-bromo- i 6-nitro-2-(piperazyn-1-ylo)-chinoliny lub 2,3,4,9-
tetrahydro-1H-β-karboliny (Rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

       Rys. 1. Struktura wiodąca          Rys. 2. Struktura otrzymanych związków finalnych 

Zaplanowane związki finalne otrzymano na drodze wieloetapowej syntezy 
chemicznej, zgodnie z metodologią opracowaną w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków 
i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM. Strukturę uzyskanych pochodnych oraz czystość 
próbek analitycznych potwierdzono metodami spektroskopii FT-IR, 1H NMR, 13C NMR,  
2D NMR (COSY, HSQC) oraz spektrometrii HRMS. Dla uzyskanych związków wykonano 
badania radioreceptorowe określające powinowactwo do receptorów 5-HT1A oraz białka 
SERT. 

Poszukiwanie związków o podwójnej wiązalności (5-HT1A/SERT) wpisuje się w jeden 
z wiodących kierunków badań nad nowymi potencjalnymi lekami przeciwdepresyjnymi. 

Badania są częścią projektu „Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do  
5-HT1AR oraz SERT.” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS6 (ID: 238336). 
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Terapia fotodynamiczna (PDT) jest nowym podejściem w terapii nowotworów, 

diagnostyce i leczeniu niektórych chorób dermatologicznych, w tym łuszczycy i rogowaceń. 
Fotosensybilizator po podaniu pacjentowi jest aktywowany światłem o odpowiedniej długości 
fali. Przeniesienie energii wzbudzenia z fotosensybilizatora na tlen cząsteczkowy wywołuje 
generowanie reaktywnych form tlenu, które są odpowiedzialne za niszczenie komórek 
nowotworowych. Śmierć komórek następuje na drodze apoptozy lub nekrozy.  
Do stosowanych obecnie fotosensybilizatorów w PDT należą m.in.: (i) pochodna 
hematoporfiryny jako sól sodowa porfimeru (Photofrin®), (ii) prometabolit hematoporfiryny 
IX - kwas 5-aminolewulinowy (ALA, Levulan® Kerastick), jego estry - metylowy  
i heksylowy (Metvix®, Hexvix®), (iii) pochodna benzoporfiryny - werteporfina (Visudyne®), 
(iv) teksafiryny gadolinu i lutetu (stosowane również w diagnostyce, Lutex®), (v) temoporfina 
(mTHPC), (vi) sól sodowa talaporfiny (LS11), (vii) temoporfina (Foscan®) i (viii) 
padoporfina (Tookad®) [1].  

W celu zwiększenia zastosowań fotosensybilizatorów w PDT i eliminacji działań 
niepożądanych towarzyszących ich użyciu, stosuje się różne rozwiązania korzystające  
ze zdobyczy nanotechnologii i technologii postaci leku [2]. Biodostępność i wyższą 
selektywność zwiększa się stosując na przykład enkapsulację fotosensybilizatora  
w nanoemulsji. Rozpuszczalność fotosensybilizatorów lipofilowych poprawia się przez 
stosowanie formulacji micelarnych. Liposomy znalazły również szerokie zastosowanie jako 
nośniki fotosensybilizatorów. Przykładem jest liposomalna formulacja temoporfiny (Foslip®) 
charakteryzująca się wysoką skutecznością i mniejszym stopniem uszkadzania zdrowych 
tkanek, a także liposomalna werteporfina (Visudyne®), która była pierwszym 
fotosensybilizatorem zarejestrowanym do leczenia związanej z wiekiem degeneracji plamki 
żółtej (AMD). Osiągnięcia nanotechnologii znacznie wpływają na rozwój nowoczesnych 
formulacji dla zastosowań w PDT. Duże nadzieje pokłada się w dendrymerach z uwagi  
na możliwość: (i) zwiększania z ich pomocą rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych leków, 
(ii) zastosowania terapii celowanej i (iii) modyfikowania uwalniania leków. Dendrymery per 
se posiadają również aktywność biologiczną, w szczególności przeciwgrzybiczą  
i przeciwbakteryjną oraz przeciwzapalną. Mogą być także rozważane do zastosowań jako 
nowoczesne środki kontrastowe po wbudowaniu w ich strukturę kationów gadolinu(III). 
Porfiryny posiadające dendrony w części peryferyjnej wykazały również wysoką aktywność 
biologiczną. Z tego względu w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych podjęto się syntezy ich porfirazynowych analogów posiadających rozgałęzione 
dendrony w części peryferyjnej. 
Autorzy dziękują za wsparcie finansowe projektu Narodowemu Centrum Nauki - grant 
2012/05/E/NZ7/01204. 
[1] R.R. Allison, C.H. Sibata, Photodiagn. Photodyn. Ther. 2010, 7, 61–75; [2] E. Paszko, C. Ehrhardt, M.O. 
Senge. D.P. Kelleher, J.V. Reynolds, Photodiagn. Photodyn. Ther. 2011, 8, 14-29. 
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Preparaty pochodzenia grzybowego stosowane są w terapii różnych chorób. Lentinula edodes 
(grzyb Shii-take, twardziak japoński) to gatunek grzyba leczniczego należącego do klasy 
Basidiomycetes, z którego owocników izolowany jest lentinan –  egzopolisachardyd 
wykazujący aktywność immunomodulacyjną, stosowany w krajach azjatyckich jako lek  
o działaniu przeciwnowotworowym. Lentinan jest wysoko oczyszczoną frakcją 
polisacharydową – rozgałęzionym β-D- glukanem o masie molowej 400 - 800 kDa. 
Stosowany jest głównie w przypadkach raka przewodu pokarmowego, płuc i piersi. 
Stwierdzono, że związki selenu i frakcje polisacharydowe posiadają podobny efekt 
farmakologiczny, pomimo różnicy w mechanizmie ich działania przeciwnowotworowego  
i immunomodulacyjnego. Współdziałanie obu tych czynników budzi nadzieje na otrzymanie 
preparatu leczniczego ze wzbogaconej w selen grzybni twardziaka japońskiego [1]. 

Celem badań było określenie masy cząsteczkowej oraz oznaczenie zawartości selenu  
we frakcji polisacharydowej grzybni L.edodes, pochodzącego z hodowli wgłębnej  
na podłożach wzbogaconych w związki tego półmetalu. 

Przeprowadzona została izolacja frakcji selenopolisacharydowych, odpowiadająca ekstrakcji 
lentinanu z kultur mycelialnych L.edodes, metodą opisaną przez Chiharę i wsp. [2]. Uzyskano 
wydajny wzrost grzybni i wysokie stężenie selenu w jej biomasie (67 mg/ml). Określono 
masę cząsteczkową frakcji polisacharydowej metodą chromatografii żelowej GPC z potrójną 
detekcją, polegającą na rozdziale składników mieszaniny na sitach molekularnych  
w zależności od rozmiarów cząsteczek. Oznaczanie masy cząsteczkowej przeprowadzono 
metodą krzywej wzorcowej. Do sporządzenia krzywej kalibracyjnej zastosowano 6 wzorców 
β-glukanów o masach: 40 kDa, 123 kDa, 245 kDa, 359 kDa, ~ 500 kDa. Na podstawie 
oznaczeń stwierdzono, że masa molowa frakcji polisacharydu wynosiła około 380 kDa. 

Badania nad otrzymywaniem polisacharydów z kultur L.edodes mogą przyczynić się do 
otrzymania nowego typu leku o selektywnym działaniu immunosupresyjnym, który byłby 
znacznie tańszy i mniej toksyczny od dostępnych obecnie w przemyśle farmaceutycznym.  

Piśmiennictwo: 

[1]Turło J., Gutkowska B., Herold F., Łuczak I., Investigation of selenium Accumulation kinetics by Lentinula 
edodes (Berk.) Mycelial Culture by use of Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography with 
Fluorimetric Detection. Acta Chromatographica. 2009. 21(1):1-11.  
[2] Chihara G., Hamuro J., Maeda Y., Arai Y., Fukuoka F., Fractionation and purification of the polysaccharides 
with marked antitumor activity, especially lentinan, from Lentinus edodes (Berk.) Sing. (an edible mushroom). 
Cancer Research. 1970. 30(11):2776-81. 
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Amid kwasu cynamonowego (3-fenyloakrylamid) stanowi ważny fragment wielu 
związków aktywnych farmakologicznie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki 
obecności pierścienia fenylowego oraz grupy amidowej możliwe są oddziaływania z celem 
molekularnym, w tym wiązania hydrofobowe oraz wodorowe. Łańcuch łączący pierścień 
fenylowy z grupą amidową, zawierający podwójne wiązanie skutkuje występowaniem 
izomerii geometrycznej, zapewnia też odpowiednią stałą odległość pomiędzy elementami 
farmakoforowymi. Jednocześnie ta prosta struktura umożliwia wprowadzenie wielu 
podstawników, których obecność będzie determinować odpowiednią aktywność biologiczną. 

Szereg pochodnych amidu kwasu cynamonowego podstawionych przy azocie grupy 
amidowej ugrupowaniem fenyloalkilowym wykazało aktywność antagonistów receptora  
N-metylo-D-asparginowego (NMDA). Najwyższą aktywnością charakteryzowały się związki 
z czterowęglowym łańcuchem alkilowym podstawnika w grupie amidowej. Ważnym 
elementem struktury była grupa hydroksylowa w co najmniej jednym pierścieniu fenylowym 
w pozycji para [1]. 

Wybrane N-fenylo pochodne amidu kwasu cynamonowego okazały się modulatorami 
kanałów związanych z receptorami przejściowego potencjału (transient receptor potential, 
TRP). Najwyższą aktywność zapewniały następujące elementy struktury: i) podstawnik tert-
butylowy, izo-propylowy lub trifluorometylowy w pozycji para pierścienia fenylowego grupy 
cynamoilowej, ii ) konfiguracja trans podwójnego wiązania, iii ) obecność II-rzędowej grupy 
amidowej, iv) podstwanik orto-metoksyfenylowy lub 7-chinolinowy przy azocie grupy 
amidowej [2]. 

Enzymy katalizujące deacetylację białek histonowych stanowią kolejny cel 
molekularny pochodnych amidu kwasu cynamonowego. Niezbędnym elementem struktury  
w tym przypadku jest grupa N-hydroksy amidowa (odpowiedni kwas hydroksamowy), która 
pełni rolę chelatora jonów cynkowych i zapewnia powinowactwo do miejsca wiązania. 
Pozostałe elementy cząsteczki amidu kwasu cynamonowego - pierścień fenylowy i olefinowy 
łącznik odpowiadają za właściwe dopasowanie do celu molekularnego w miejscu wiązania. 
Odpowiednie podstawniki w pierścieniu fenylowym (w pozycji orto, meta i/lub para) 
zapewniają powinowactwo do określonych podtypów enzymów [3]. 

(S)-3-fenylo-N-(1-fenyloetylo)akrylamid, jako pierwszy wśród pochodnych amidu 
kwasu cynamonowego, został wyselekcjonowany jako agonista napięciowo-zależnych 
kanałów potasowych KV7.2 przy pomocy wysokosprawnego skriningu z wykorzystaniem 
przepływu jonów talu(I). Otrzymanie biblioteki pochodnych związków pozwoliło na ustalenie 
preferencyjnych elementów budowy w tym zakresie. Są to: i) konfiguracja S podstawnika  
1-fenyloetylowego w grupie amidowej, ii ) II-rzędowa grupa amidowa, iii ) nienasycone 
podwójne wiązanie w łańcuchu łączącym pierścień fenylowy z grupą amidową [4]. 
1. Tamiz AP, Cai SX, Zhou ZL, et al. J Med Chem 1999; 42: 3412-3420.  
2. Doherty EM, Fotsch C, Bo Y, et al. J Med Chem 2005; 48: 71-90. 
3. Mai A, Massa S, Rotili D, et al. J Med Chem 2006; 49: 6046-6056. 
4. Wu YJ, He H, Sun LQ, L'Heureux A, et al. J Med Chem 2004; 47: 2887-2896. 
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W 2004 związki o charakterze peptydowym stanowiły 20% w grupie najlepiej 
sprzedających się preparatów leczniczych [1,2]. Wprowadzenie takich związków  
do lecznictwa nie jest łatwe, co jest zwykle związane z ich słabymi właściwościami 
farmakokinetycznymi. Właściwości te można poprawiać przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie w ich strukturę nienaturalnych aminokwasów [3]. 

Celem prezentowanych badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania 
enancjomerów równoważnika glicyny, pochodnej oksazynonu i enancjomerów cyklicznych 
siarczanów w asymetrycznej syntezie cyklicznych aminokwasów. W ramach prowadzonych 
badań wykorzystane zostały cykliczne siarczany(IV) i (VI) będące jodo-, chloro- i metoksy-
pochodnymi butan-1,2,4-triolu i propan-1,2,3-triolu. Ponadto użyte siarczany różniły się 
pomiędzy sobą również wielkością pierścienia. Przeprowadzone badania pozwoliły  
na uzyskanie stereoizomerów cyklicznych aminokwasów, pochodnych kwasów  
1-aminocyklopropanokarboksylowych i 1-aminocyklopentanokarboksylowych z dużą 
czystością optyczną. Uzyskane wyniki pozwoliły także na zdefiniowanie zależności pomiędzy 
budową chemiczną użytych siarczanów, a ich reaktywnością i użytecznością w syntezie 
aminokwasów. Konfiguracja absolutna uzyskanych pochodnych została ustalona  
na podstawie badań z wykorzystaniem dwuwymiarowych widm magnetycznego rezonansu 
protonowego, wykorzystujących efekt Overhausera (NOESY). 

 

Bibliografia: 

1. Vlieghe P, et al. Drug Discov Today, 2010, 15, 40-56 

2. Khoury GA, et al. ACS Synth Biol, 2014, 3, 855-869 

3. Maity P, Konig B. PeptideScience, 2007, 90, 8-27 
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 Cechą charakterystyczną w budowie strukturalnej związków o aktywności 
przeciwdrgawkowej jest obecność 5- lub 6-członowych pierścieni heterocyklicznych  
z wbudowanym atomem azotu oraz jednej lub dwóch grup karbonylowych, a także 
występowanie układów aromatycznych. Opierając się na analizie zależności struktura 
chemiczna a aktywność farmakologiczna, zsyntetyzowano nową grupę 3,3-dipodstawionych 
pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o potencjalnych właściwościach przeciwdrgawkowych, 
które to oceniono w programie ADD  (Antiepileptic Drug Development) w teście 
maksymalnego elektroszoku (MES) oraz drgawek indukowanych podaniem kardiazolu 
(scPTZ). Strukturę tych związków można również rozpatrywać jako substancje będące 
długołańcuchowymi pochodnymi arylopiperazyny (LCAP), które wykazują wiele, 
ośrodkowych efektów farmakologicznych przez interakcje z receptorami dla monoamin. 
Najlepiej poznane są one jednak jako ligandy podtypów receptorów serotoninowych (5-HT). 
Przesłanką do przeprowadzonych badań były, między innymi niedawno przedstawione, 
wyniki uzyskane przez różne zespoły badawcze, na temat aktywności przeciwbólowej 
etosuksymidu, będącego 2,2-dipodstawionym pirolidyno-2,5-dionem. Lek ten jest przede 
wszystkim stosowany w padaczce typu „petit mal”. Jednakże stwierdzono, że blokowanie 
przez niego kanałów wapniowych typu T jest odpowiedzialne za efekt hamowania 
przekazywania patologicznej impulsacji nerwowej, która to rozwija się w bólu 
neuropatycznym. Substancjami wykazującymi także aktywność w terapii bólu 
neuropatycznego są leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, wenlafaksyna, duloksetyna, 
reboksetyna). Spośród grupy 3,3-dipodstawionych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu wybrano 
cztery związki o zróżnicowanym, ale względnie wysokim, powinowactwie do receptorów  
5-HT1A (Ki=14-44 nM) i 5-HT7 (Ki=47-187 nM) celem przebadania ich w testach 
behawioralnych u myszy. Poszukiwano wśród nich związków o potencjalnej aktywności 
przeciwbólowej, przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej. Oznaczono ich aktywność 
przeciwbólową w teście gorącej płytki oraz odrzucenia ogona (tail-flick), działanie 
przeciwdepresyjne badano w teście wymuszonego pływania (FST), a przeciwlękowe –  
w teście czterech płytek. Dla aktywnych, w teście FST oraz czterech płytek, dawek związków 
oznaczono ich wpływ na spontaniczną aktywność lokomotoryczną w celu wykluczenia 
wyników fałszywie pozytywnych. Uzyskano, porównywalną z tramadolem, aktywność 
przeciwbólową w teście gorącej płytki oraz specyficzną aktywność przeciwdepresyjną w FST.  
 Otrzymane, pozytywne wyniki aktywności farmakologicznej w tej grupie 
związków, zachęcają do przeprowadzenia dalszych, szczegółowych badań mających na celu 
wyjaśnienie i ustalenie ośrodkowego mechanizmu działania tych substancji. 
 
Finansowanie badań: UJ CM  (K/ZDS/004123) 
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Mimo niewątpliwego postępu nauk medycznych i farmaceutycznych oraz badań 
prowadzonych na całym świecie padaczka i ból neuropatyczny stanowią w dalszym ciągu 
duży problemem terapeutyczny. Należą one do najczęstszych chorób neurologicznych 
związanych z zaburzeniami pobudliwości i przewodnictwa neuronalnego, które w istotnym 
stopniu obniżają jakość życia pacjentów i możliwości ich codziennego funkcjonowania. 
Mimo wprowadzenia do lecznictwa wielu nowych leków stosowanych do leczenia padaczki  
i bólu neuropatycznego nadal nie znaleziono substancji, które byłyby wysoce skuteczne  
w monoterapii wielu typów napadów padaczkowych oraz bólu neuropatycznego o różnym 
podłożu. Warto podkreślić, że leki przeciwpadaczkowe należną zarazem do najczęściej 
stosowanych substancji leczniczych w terapii bólu neuropatycznego, stąd istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że związki posiadające aktywność przeciwdrgawkową będą również 
skuteczne w hamowaniu bodźców bólowych w następstwie uszkodzenia lub dysfunkcji 
ośrodkowego, bądź obwodowego układu nerwowego. Wcześniejsze badania prowadzone  
w grupie N-benzylowych pochodnych 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)propanamidu  
i butanamidu potwierdziły słuszność koncepcji związków hybrydowych jako kandydatów na 
nowe leki przeciwpadaczkowe. Spośród otrzymanych połączeń wiele charakteryzowała 
aktywność w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych tj. teście maksymalnego 
elektroszoku (MES) oraz drgawkach wywołanych podskórnym podaniem pentetrazolu 
(scPTZ). W efekcie otrzymane związki oferowały szersze spektrum aktywności  
i korzystniejszy profil bezpieczeństwa w porównaniu do stosownych w lecznictwie leków 
przeciwpadaczkowych.1 

W celu kontynuowania dyskusji SAR wśród związków hybrydowych,  
w prezentowanym projekcie otrzymano serię analogów, w których ugrupowanie benzylowe 
zostało zastąpione pochodnymi 4-fenylopiperazyny. Badania farmakologiczne na myszach 
pokazały wysoką aktywność i niezwykle korzystny profil bezpieczeństwa dla 1-(1-okso-1-{4-
[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyn-1-ylo}propan-2-ylo)pirrolidyno-2,5-dionu: ED50 MES = 
88.4 mg/kg, ED50 scPTZ = 59.9 mg/kg, ED50 6 Hz = 21.0 mg/kg, TD50 (rotarod) > 1500 
mg/kg. Związki te były również aktywne w zwierzęcych modelach bólu, w tym w modelach 
bólu neuropatycznego. 
Projekt został sfinansowany ze środków NCN DEC-2012/05/D/NZ7/02328 oraz częściowo  
ze środków UJ CM K/ZDS/005534. 

1 Kamiński, K.; Rapacz, A.; Łuszczki, J.J.; Latacz, G.; Obniska, J.; Kieć-Kononowicz, K.; Filipek, B. 
Bioorg. Med. Chem. 2015 (23) 2548–2561. 
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W ostatnich latach przedstawiono wiele wyników badań potwierdzających działanie 
farmakologiczne polisacharydów występujących w grzybach z klasy podstawczaków.  
Lentinula edodes jest przykładem gatunku grzyba bogatym w makromolekuły  
o udowodnionym działaniu biologicznym. Frakcje polisacharydowe stanowią głównie 
(1→4)–,(1→6)–α-D-glukany, (1→3)–,(1→6)–β-rozgałęzione heteroglukany, heterogalaktany,  
heteromannany, lentinan, ksyloglukany i inne.  
Wyizolowany z owocników shiitake, polisacharyd lentinan, wykazuje działanie 
przeciwnowotworowe, immunoregulacyjne oraz przeciwwirusowe, przeciwcukrzycowe, 
antyoksydacyjne, obniżające poziom cholesterolu [1,2].  
W ostatnich latach wzrosło też zainteresowanie selenem, który stymuluje układ 
odpornościowy człowieka i wykazuje działanie przeciwnowotworowe.  
Przypuszcza się, że wbudowanie selenu w struktury polisacharydów może prowadzić  
do zwiększenia ich działania biologicznego, głównie immunomodulacyjnego  
i przeciwnowotworowego. 
Celem pracy była analiza składu frakcji Se-egzopolisacharydowych o różnym stopniu 
rozpuszczalności w wodzie, wydzielonych do podłoża hodowlanego wzbogaconego  
w selenian (IV) sodu przez kultury mycelialne gatunku Lentinula edodes. Badania dotyczyły 
izolacji dwóch frakcji polisacharydowych (wytrąconych etanolem w stosunku 1:1 i 1:4)  
z brzeczki pohodowlanej metodą, opracowaną przez Yap i Ng [3], określenia typu wiązań 
glikozydowych, analizy składu monosacharydowego metodą RP-HPLC po hydrolizie 
polimeru, określenia zdolności akumulacji selenu i sposobu wiązania selenu w strukturach 
polisacharydów.  
Przeprowadzone badania potwierdziły obecności wiązań β-glikozydowych cukrów  
z pierścieniem piranozowym w jednej frakcji i wiązań α i β -glikozydowych cukrów  
z pierścieniem furanozowym w drugiej. W obu frakcjach dominującym monocukrem okazała 
się mannoza. We frakcji 1:1 znaczący udział ma także galaktoza, a we frakcji 1:4 glukoza,  
w obu frakcjach stwierdzono małe ilości fukozy, rybozy i ramnozy.  
Zawartość selenu we frakcji egzopolisacharydowej 1:1 była trzykrotnie większa niż we frakcji 
1:4. Dzięki analizom XANES i EXAFS ustalono, że stopień utlenienia atomu selenu  
w postaci estru kwasu selenowego wynosi IV. 
Prezentowane badania są realizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki, UMO-2013/09/B/NZ7/03978. 
 
Piśmiennictwo: 
[1] Israilides C., Kletsas D., Arapoglou D.;  In vitro cytostatic and immunomodulatory properties of the medical mushroom Lentinula edodes.  
Phytomedicine 15: 512-519 (2008)  
[2] Kojima H., Akaki J., Nakajima S., Kamei K., Tamesada M.; Structural analysis of glycogen-like polysaccharides having macrophage-
activating activity in extractsof Lentinula edodes mycelia. Journal of Natural Medicines 64: 16-23 (2010) 
[3] Yap A., Ng M.; An improved method for the isolation of lentinan from edible and medicinal Shiitake mushroom, Lentinus edodes. 
International Journal of Medicinal Mushrooms 3: 9-19 (2000) 
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W trakcie poszukiwań nowych związków o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej 
zwrócono uwagę na pochodne trans 2-aminocykloheksanolu-1. W tej grupie pochodnych 
zidentyfikowano kilka cennych związków, które w badaniach na zwierzętach wykazały 
działanie przeciwdrgawkowe w teście MES, a ich indeks terapeutyczny był podobny lub 
przewyższał wartość dla kwasu walproinowego, który jest powszechnie uznanym lekiem, 
stosowanym w terapii padaczki.  Szczególnie interesujące działanie farmakologiczne oraz 
profil metaboliczny opisano dla trans-{[2-(4-chloro-3metoksyfenylo)etylo]cykloheksan-}1-
olu, który otrzymano w formie enancjomerów R (KP 16), S (KP 17) oraz racematu (KP 19). 
W badaniach wykazano, że związki te enancjoróżnicują, mają zarówno aktywność 
przeciwdrgawkową jak i metaboliczną [1,2]. Ze względu na fakt, że działanie kwasu 
walproinowego obarczone jest działaniem niepożądanym w postaci efektu cytotoksycznego, 
w ostatnim czasie lek badany jest również pod kątem aktywności przeciwnowotworowej [3]. 
W związku z tym podjęto próby z jednej strony oszacowania bezpieczeństwa stosowania 
związków KP 16, KP 17 oraz 19 w modelu eukariotycznym z wykorzystaniem komórek 
prawidłowych: HSF (fibroblasty skóry ludzkiej) oraz PNT 2 (komórki prawidłowej prostaty 
ludzkiej), z drugiej strony wydało się także celowe aby analogicznie w stosunku do kwasu 
walproinowego zbadać aktywność cytotoksyczną analizowanych związków względem kilku 
linii komórek nowotworowych pochodzenia ludzkiego: U373 (glejak wielopostaciowy) DU-
145 (nowotwór prostaty ludzkiej), A375 (czerniak). Rezultaty uzyskane z wykorzystaniem 
trzech niezależnych testów cytotoksyczności  (test z błękitem trypanu, LDH oraz MTT) 
wykazały, że analizowane związki nie posiadają aktywności cytotoksycznej względem 
komórek nowotworowych, a także prawidłowych organizmu, co zdecydowanie świadczy  
o ich wysokim bezpieczeństwie stosowania w terapii. 
Projekt powstał w ramach finansowania z dotacji celowych dla młodych naukowców numer: 
K/DSC/001964. 

 

[1] Pękala E et al. Synthesis and anticonvulsant activity of trans- and cis-2-(2,6-dimethylphenoxy)-N-(2- or 4-
hydroxycyclohexyl)acetamides and their amine analogs. 
 [2] Kubowicz P et al. Synthesis, anticonvulsant activity and metabolism of 4-chlor-3-methylphenoxyethylamine 
derivatives of trans-2-aminocyclohexan-1-ol. Chirality. 2015 Feb;27(2):163-9.  
[3] Farooq M et al. Biological screening of novel derivatives of valproic acid for anticancer and antiangiogenic 
properties. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(18):7785-92. 
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Kurdlan jest zewnątrzkomórkowym β-(1→3)-glukanem biosyntetyzowanym przez bakterie 
Alcaligenes faecalis var. myxogenes. Oprócz szerokiego zastosowania w przemyśle 
spożywczym, zwrócono ostatnio uwagę na możliwość jego wykorzystania w lecznictwie, 
przede wszystkim jako związku znajdującego się w grupie modyfikatorów odpowiedzi 
immunologicznej. Liniowa struktura kurdlanu, wysoka masa cząsteczkowa (rzędu kilkuset 
kDa) oraz brak rozpuszczalności w wodzie stanowią jednak poważną przeszkodę 
w opracowywaniu i komercyjnym zastosowaniu leków zawierających ten polisacharyd. 
Dobrym rozwiązaniem wymienionego problemu byłoby zatem zaproponowanie metody 
modyfikacji, która doprowadzi do uzyskania mniejszych fragmentów polisacharydowych 
o lepszej rozpuszczalności, a co za tym idzie lepszych parametrach farmakokinetycznych. 
Celem naszych badań było określenie wpływu fali ultradźwiękowej i promieniowania 
mikrofalowego na stopień degradacji kurdlanu. Materiał do badań stanowił kurdlan, który 
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Immunocon Bioremedies Pvt. Ltd, Bombaj, Indie. 
Do przeprowadzenia sonolizy zastosowaliśmy homogenizator ultradźwiękowy XL 2020 
(Misonix Incorporated, USA). Sonikacji poddawano roztwory kurdlanu o stężeniu 2,5 mg/ml 
w 5 mM buforze CH3COONH4/NH3  (pH 10,35) przy częstotliwości drgań 20 kHz, mocy 
75 W (15% mocy maksymalnej), przez 46 h. Próbki pobierano w 2-godzinnych odstępach. 
Do emisji fali ultradźwiękowej wykorzystaliśmy również sonikator UP 200Ht (Hielscher 
Ultrasonics GmbH, Niemcy), pracujący zarówno w trybie ciągłym, jak i pulsacyjnym. Proces 
degradacji w trybie ciągłym prowadzono przez 95 min, stosując moc 200 W (100% mocy 
maksymalnej). Cykl pracy w trybie pulsacyjnym wynosił 50% (stosunek czasu pracy 
do przerw 1:1). Próbki pobierano po 5, 25, 65 oraz 95 min. Wpływ oddziaływania 
promieniowania mikrofalowego badano przy pomocy reaktora mikrofalowego MW Reactor 
(Ertec, Polska). Proces prowadzono przy częstotliwości fali elektromagnetycznej 2,45 GHz, 
przez 45 minut z zastosowaniem monomody (skupiacza mikrofal), stosując promieniowanie 
mikrofalowe na poziomie 60, 67,5 oraz 75 W (co odpowiadało 8, 9 oraz 10% mocy 
maksymalnej), a także bez monomody przy wartościach mocy 225, 337,5 oraz 450 W (30, 45 
oraz 60% mocy maksymalnej). Próbki pobierano w odstępach 15-minutowych. Ocenę 
skuteczności zastosowanych technik degradacji przeprowadzono poprzez wyznaczenie 
wartości mas cząsteczkowych fragmentów polisacharydowych w zebranych próbkach, 
a następnie ich porównanie z masą cząsteczkową związku macierzystego. Oznaczenia 
wykonywano techniką chromatografii wykluczania z detekcją ELSD (Shimadzu, Japonia) 
wobec krzywej wzorcowej sporządzonej przy użyciu β-glukanów o znanych masach 
cząsteczkowych. Rozdział odbywał się w temperaturze 50˚C na dwóch szeregowo 
połączonych kolumnach chromatograficznych Ultrahydrogel Linear (Waters, USA) (7,8 x 300 
mm) z zastosowaniem 5 mM buforu octanowo-amonowego (pH 10,35) jako fazy ruchomej, 
przy przepływie 0,5 ml/min. Wykazano, że ekspozycja kurdlanu na działanie fali 
ultradźwiękowej jest efektywną metodą jego degradacji, w stopniu uzależnionym 
od zastosowanych parametrów wejściowych (mocy, częstotliwości drgań, czasu ekspozycji). 
Fragmentacja zachodziła z największą intensywnością w ciągu pierwszych dwóch godzin 
sonikacji – wartość masy cząsteczkowej kurdlanu została zredukowana z 519 kDa do wartości 
232 kDa. O różnicach w postępie rozpadu łańcucha polimeru decydował rodzaj 
zastosowanego trybu pracy urządzenia. W odróżnieniu od ultradźwięków, promieniowanie 
mikrofalowe nie miało wpływu na zmiany w rozkładzie mas cząsteczkowych kurdlanu. 
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W poprzednich latach otrzymano szereg kompleksów platyny (II) z ligandami 

nitroheterocyklicznymi zdolnymi do bioredukcji w poszukiwaniu potencjalnego cytostatyku 

w formie proleku, obojętnego dla zdrowych tkanek, który ulegnie przekształceniu w aktywną 

biologicznie formę dopiero w środowisku redukcyjnym charakterystycznych dla guzów 

nowotworowego. Najwyższą, przewyższającą aktywność cisplatyny, zdolnością  

do hamowania wzrostu komórek nowotworowych w badaniach in vitro wykazały dwa 

izomeryczne cis- trans- kompleksy Pt(II) z 3,5-dimetylo-4-nitroizoksazolem oraz kompleks 

Pt(II) z 1-metylo-4-nitropirazolem o konfiguracji trans-, uzyskane w wyniku bezpośredniej 

reakcji odpowiedniego liganda z K2PtCl4. W testach in vivo żaden z badanych związków nie 

wykazał znaczącej aktywności antyproliferacyjnej, prawdopodobnie z powodu ich słabej 

biodostępności. Podjęto więc próbę syntezy kompleksów Pt(IV) z tymi samymi ligandami,  

w nadziei, że będą one wykazywać większą trwałość w płynach ustrojowych organizmu  

a w środowisku guza nowotworowego będą ulegać bioredukcji do aktywnej formy kompleksu 

Pt(II). 
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Hydrazydy to grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym 

R-CO-NH-NH2. Charakteryzują się one szerokim spektrum aktywności biologicznych.  
Wiele z nich wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, 
przeciwnowotworowe, przeciwdrgawkowe czy antymalaryczne [1]. Niektóre pochodne 
hydrazydów wykazują działanie antyagregacyjne oraz rozszerzające naczynia krwionośne [2].  

W literaturze istnieją także doniesienia na temat aktywności biologicznej związków 
koordynacyjnych zbudowanych z pochodnych hydrazydowych i jonów metali tj.: Ni2+ czy 
Zn2+. Wykazują one działanie przeciwgrzybiczne, hamujące reakcje enzymatyczne [3],  
a także są stosowane, jako sondy fluorescencyjne [4].      

W niniejszej pracy zaprezentowano badania fizykochemiczne oraz badania 
biologiczne dla nowej pochodnej hydrazydowej: 2-merkapto-4,6-dietylo-3-
pirydynokarboksyamidu. Na podstawie miareczkowania potencjometrycznego i UVVis 
wyznaczono stałe protonacji liganda. Przeprowadzono także miareczkowania 
potencjometryczne i spektroskopowe liganda z jonami Cu2+, Ni2+ oraz Zn2+, na podstawie 
których można wysunąć hipotezę, iż ligand charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością 
wiązania wobec jonów Cu2+ w stosunku do pozostałych badanych jonów.  

Dodatkowo, dla nowo otrzymanego związku wyznaczono stałe szybkości reakcji 
wygaszania fluorescencji oraz stałe wiązania do CT-DNA, z których wynika, iż związek ten 
cechuje się wysoką skutecznością interkalacji. 

Przeprowadzono również badania aktywności biologicznej określając wartości MIC 
dla referencyjnych szczepów Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa i Candida albicans w formie planktonicznej i biofilmowej. W badanym zakresie 
stężeń  2-merkapto-4,6-dietylo-3-pirydynokarboksyamid wykazał jedynie słabą aktywność 
wobec planktonicznej formy Candida albicans. 
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[1] R. Narang, B. Narasimhan. S. Sharma; Cur. Med. Chem., 2012, 19, 569-612 
[2] L. McGregor, J. Martin, J.L. McGregor, Front. Biosci., 2006, 11, 830-837 
[3] A. S. Fouda, G. E. Badr, and M. N. El-Haddad, J. Kor. Chem. Soc., 2008, 52, 124–132 
[4] R. M. E. Bahnasawy, A. S. E. Tabl, E. E. Shereafy, T. I. Kashar, andY. M. Issa, Pol. J. Chem.,1999, 73, 
1925–1936 
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Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae są eukariotycznym organizmem 

modelowym wykorzystywanym do wielu badań z zakresu biologii molekularnej. 

Zastosowanie wspomnianego organizmu modelowego pozwala scharakteryzować wstępną 

aktywność biologiczną różnorodnych związków chemicznych. Możliwe jest zatem określenie 

dróg wnikania związku do komórek, mechanizmów usuwania, a także wykazanie czy badany 

związek będzie dla komórek eukariotycznych cytotoksyczny bądź genotoksyczny.  

Związek Tl8In6Te13 należy do grupy chalkogenów tworzących się w układzie 

kwazibinarnym Tl2Te-In2Te3. Materiał otrzymano na drodze syntezy w fazie stałej z czystych 

pierwiastków, tj. talu o czystości powyżej 99,99 % mas., teluru o czystości 99,99 % mas.  

i indu 99,99 % mas. produkcji Aldrich Chem. Co.. w naczyniu kwarcowym w atmosferze 

argonu (produkcji BOC Gazy, Poznań) o czystości 99,999 % obj. Otrzymany produkt 

ogrzewano i homogenizowano w temperaturze ok. 100 K wyższej niż temperatura topnienia 

powstałego związku, następnie ostudzono i rozdrabniano w agatowym młynie kulowym. 

Zastosowanie modelu drożdżowego w badaniach nad Tl8In6Te13 pozwoli uzyskać 

wiedzę w zakresie wykorzystania nowo zsyntetyzowanego metaloidu jako markera 

fluorescencyjnego w biologii molekularnej. W uzyskanych wynikach wstępnych wykazano, 

że Tl8In6Te13 nie wywołuje efektów toksycznych względem komórek drożdży. Trzy godzinna 

inkubacja S. cerevisiae z tym metaloidem nie wpływa znacząco na żywotność tych 

mikroorganizmów. W kolejnych etapach planuje się w badaniach fluorescencyjnych, 

sprawdzić czy Tl8In6Te13 będzie wnikał do komórek drożdżowych. Wykazano, że związek ten 

posiada właściwości fluorescencyjne i w odróżnieniu od innych używanych związków, 

fluorescencja ta nie jest krótkotrwała (związek nie wyświeca się w porównaniu  

do powszechnie stosowanych w biologii molekularnej fluorochromów). Z punktu widzenia 

metod badawczych, których podstawą jest pomiar fluorescencji jest to związek, który może 

usprawnić i udoskonalić wiele metod badawczych. Głównym celem naszych badań jest 

poszukiwanie zastosowania dla Tl8In6Te13 w metodach badawczych biologii 

mikroorganizmów opartych na zjawisku fluorescencji.  
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W ostatnich latach wiele badań jest ukierunkowanych na związki nieorganiczne 
jako nowe nośniki dla leków. Zainteresowanie tego typu materiałami spowodowane jest 
ich dużą powierzchnią właściwą i nanometrycznym rozmiarem. Nanocząstki krzemionki 
do zastosowań farmaceutycznych są stosowane od ok. 60 lat w różnych formulacjach, np. 
jako środki poślizgowe, adsorbenty, środki rozsadzające w stałych postaciach leków, a także 
jako środki kontrolujące lepkość i stabilność w stałych i półstałych postaciach leków, czy jako 
stabilizatory emulsji i liofilizowanych nanokapsułek.  

Siła wiązania leków z dwutlenkiem krzemu, jak i ilość substancji inkorporowanej czy 
zaadsorbowanej, może wpłynąć na uwalnianie jej z nośnika. Na ten proces mają wpływ różne 
czynniki m.in. technologia produkcji samej krzemionki, zastosowane związki chemiczne 
modyfikujące jej powierzchnię i wpływające na średnicę, czy objętość porów. Ważny jest 
także sposób otrzymania połączenia nośnika z lekiem. Dodatkowo zastosowanie modyfikacji 
powierzchni nanocząstek poprzez pegylację krzemionki, zmienia jej właściwości dzięki 
zmniejszeniu opsonizacji i agregacji cząstek, które to prowadzą do niekorzystnej - szybszej 
elimancji z układu krwionośnego.  
Dlatego tematem niniejszej pracy jest badanie nanostruktur krzemionkowych 
o funkcjonalizowanej powierzchni za pomocą glikolu polietylenowego (PEG) pod kątem 
badania uwalniania leku przeciwzapalnego – ibuprofenu sodu. Nanocząstki otrzymano 
metodą zol-żelową, których wielkość określono metodą skaningowej mikroskopii 
elektronowej (SEM), a rozmiar hydrodynamiczny - metodą dynamicznego rozpraszania 
światła (DLS). Profile uwalniania leku w warunkach in vitro wykonano metodą 
spektrofotometryczną. Do badań zastosowana również metodę XRD, różnicową kalorymetrię 
skaningową (DSC) oraz spektroskopię w podczerwieni (IR). 
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 Rozpowszechnienie chorób afektywnych oraz zaburzeń lękowych w populacji ogólnej 
oraz znaczne ograniczenia i niedogodności dostępnej farmakoterapii sprawiają, iż stale 
aktualna jest potrzeba poszukiwania nowych substancji aktywnych w w/w schorzeniach. 
Lokalizacja receptorów 5-HT6 w strukturach limbicznych i korowych wskazuje na ich 
zaangażowanie w patogenezę i ewentualną terapię zaburzeń depresyjnych i lękowych. 
 Celem badań była weryfikacja ośrodkowej aktywności, wyselekcjonowanych  
na podstawie profilu receptorowego i funkcjonalnego,  dwóch antagonistów receptorów  
5-HT6, związków PZ-568 i PZ-668, w badaniach farmakologicznych in vivo, które objęły 
oznaczenie potencjalnej aktywności przeciwdepresyjnej w zmodyfikowanym teście 
wymuszonego pływania oraz przeciwlękowej w teście konfliktu wg Vogla u szczurów. 
Wyniki porównano z efektami działania selektywnego antagonisty receptorów 5-HT6  
związku SB-742457. 

W teście wymuszonego pływania obydwa badane związki, PZ-568 w dawce 0.3 
mg/kg i PZ-668 w dawkach 0.1 i 0.3 mg/kg, podobnie jak związek referencyjny, SB-742457 
w dawce 3 mg/kg, wywołały u szczurów efekty charakterystyczne dla leków 
przeciwdepresyjnych, tj. skracały czas bezruchu i równocześnie wydłużały czas wspinania. 
Badane związki nie wykazały istotnego statystycznie wpływu na liczbę karanych prób picia 
wody u deprywowanych szczurów w teście konfliktu wg Vogla, podczas gdy SB-742457  
w dawce 3 mg/kg znacząco zwiększał liczbę akceptowanych przez zwierzęta szoków.  

Przedstawione wyniki wskazują, że związki PZ-568 i PZ-668, będące selektywnymi 
antagonistami receptorów 5-HT6, wywołują efekty charakterystyczne dla leków 
przeciwdepresyjnych w zmodyfikowanym teście wymuszonego pływania u szczurów, 
natomiast nie działają przeciwlękowo w teście konfliktu wg Vogla. A zatem związki  
te w perspektywie mogą stać się punktem wyjściowym do odkrycia nowych leków dla 
bardziej efektywnej terapii zaburzeń depresyjnych. 

Projekt finansowany ze środków UJ CM na działalność statutową nr K/ZDS/004704 oraz 
projektu “ProKog” UDA-POIG.01.03.01-12-063/09-00 
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Badania nad stabilnością metaboliczną oraz analiza szlaków biotransformacyjnych 
substancji biologicznie aktywnych wpisują się w cykl badań nad bezpieczeństwem substancji 
o charakterze potencjalnych leków. Badania te pozwalają m.in. na identyfikację tych 
substancji, które ulegają intensywnemu metabolizmowi, jak również substancji których 
metabolizm prowadzi do powstania metabolitów aktywnych farmakologicznie, bądź 
metabolitów wykazujących działanie toksyczne.  

Badanie miało na celu określenie stabilności oraz profilu metabolicznego 4-fluoro-N-
(1-{2-[propan-2-yl)fenoksy]etylo}-8-azabicyklo [3.2.1] oktan-6-yl)– benzenosulfonamidu, 
będącego antagonistą receptorów 5-HT7 i wykazującego działanie przeciwdepresyjne,                                
z wykorzystaniem wybranych modeli biotransformacji in vitro. W pracy posłużono                                
się modelem mikrosomalnym (mikrosomy ludzkie, szczurze i mysie) oraz modelem 
mikrobiologicznym (Cunninghamella). Analizę substratów i produktów biotransformacji 
podjęto na podstawie widm spektroskopii mas (MS) i wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej połączonej ze spektrometrią masową (LC-MS/MS).  

 Przeprowadzone prace badawcze wykazały, że badany związek o zdefiniowanej 
aktywności biologicznej stanowił substrat dla enzymów biotransformacyjnych i ulegał 
reakcjom biotransformacji we wszystkich zastosowanych modelach in vitro. W modelu 
mikrosomalnym główny metabolit stanowił produkt N-dealkilacji związku macierzystego. 
Profil metaboliczny badanego związku różnił się w zależności od zastosowanego modelu 
biotransformacji, co potwierdza istnienie międzygatunkowych różnic w metabolizmie 
związków chemicznych. Na podstawie badań analitycznych LC-MS/MS zaproponowano 
ścieżkę przemian biotransformacyjnych oraz strukturę głównych i dodatkowych metabolitów 
badanego związku. 

Praca finansowana w ramach projektu NCN pt.: „Biomimetyki LCAP - pochodne 
amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznych”                    
(Nr DEC-2012/05/B/NZ7/03076). 
 
Piśmiennictwo: 
[1] Huang J, Si L, Fan Z, Hu L, Qiu J, Li G. In vitro metabolic stability and metabolite 
profiling of TJ0711 hydrochloride, a newly developed vasodilatory β-blocker, using a liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry method. J. Chromatogr B Analyt Technol Biomed 
Life Sci 879: 3386-3392, 2011. 
[2] Jia L, Liu X. The conduct of drug metabolism studies considered good practice (II):  
in vitro experiments. Curr Drug Metab 8: 822-829, 2007.  
[3] Hamelin BA, Bouayad A, Drolet B, Gravel A, Turgeon J. In vitro characterization  
of cytochrome P450 2D6 inhibition by classic histamine H1 receptor antagonists. Drug Metab 
Dispos 26: 536-539, 1998.  

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   PP-21 



 

AKTYWNO ŚĆ PRZECIWDRGAWKOWA NOWYCH, ALKILOWYCH 
POCHODNYCH 1,2,4-TRIAZOLO-3-TIONU 

 
Tomasz Plech1, Barbara Kaproń1, Jarogniew Łuszczki2, Natalia Bobowska1 

 

1Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2Katedra i Zakład Patofizjologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

tomasz.plech@umlub.pl 

 

Padaczka stanowi najczęstsze, zaraz po udarze mózgu, schorzenie neurologiczne. Szacuje się, 
że dotyka ona 0,8% populacji, to jest ok. 50 mln ludzi na świecie, spośród których ok. 6 mln 
to mieszkańcy Europy. Koszty ponoszone przez państwa europejskie na walkę z padaczką lub 
jej następstwami osiągnęły w 2010 roku poziom 20 mld euro. Podstawowym modelem 
leczenia schorzeń padaczkowych jest wciąż farmakoterapia. U 60% chorych pełną kontrolę 
napadów uzyskuje się poprzez zastosowanie jednego leku, podczas gdy u kolejnych 10-20% 
niezbędna staje się politerapia. Niestety, pomimo dużej liczby leków przeciwpadaczkowych 
dostępnych na rynku, u blisko 30% chorych wciąż nie udaje się osiągnąć satysfakcjonującego 
stopnia kontroli napadów. Nowe leki przeciwpadaczkowe, w ciągu ostatnich 20 lat 
wprowadzono ich około 15, są co prawda lepiej tolerowane, mają mniej działań ubocznych  
i korzystniejszą farmakokinetykę, jednak nie przyczyniły się do zmniejszenia odsetka chorych 
z padaczką lekooporną. Wobec wyczerpania możliwości leczenia przy użyciu klasycznych 
modeli terapeutycznych, największe nadzieje na przełamanie lekooporności wciąż wiązane  
są z wprowadzeniem na rynek nowych farmaceutyków. Prowadzone w Zakładzie Chemii 
Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie badania wykazały, że 4-alkilo-5-arylowe 
pochodne 1,2,4-triazolo-3-tionu stanowią grupę związków o dużym potencjale 
przeciwdrgawkowym. Szczególnie istotną aktywnością cechował się pochodne zawierające  
w swej strukturze fragment 3-chlorofenylowy. Prezentowane obecnie badania miały na celu 
sprawdzenie w jaki sposób rodzaj podstawnika halogenowego oraz jego pozycja w pierścieniu 
fenylowym wpływa na działanie przeciwdrgawkowe tej grupy pochodnych. 

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych  
na podstawie decyzji numer DEC- 2013/11/D/NZ7/01170.   
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1Katedra Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec. 2Instytut Chemii 
Fizycznej PAN i Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa, 
 

Fenotiazyny od wielu lat budzą zainteresowanie z uwagi na interesujące właściwości 
chemiczne i cenną aktywność biologiczną. Od kilkudziesięciu lat są uznawane za bardzo 
ważne leki przeciwpsychotyczne. Od pewnego czasu wśród tych związków poszukuje się 
innych aktywności a także modyfikuje się strukturę poprzez wprowadzenie do tiazynowego 
atomu azotu i atomu węgla nowych podstawników oraz poprzez zamianę pierścienia 
benzenowego na inny pierścień aromatyczny.  

W ostatnich naszych badaniach wykorzystaliśmy reakcje sulfidów, disulfidów 
dichlorodichinolilowych i dichinoditiinów z wybranymi aminami aromatycznymi prowadzące 
do tetra- i pentacyklicznych azafenotiazyn o budowie chinobenzotiazyn, chinonaftotiazyn  
i dichinotiazyn o cennych działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym, 
przeciwoksydacyjnym i hamującym butyrylocholinesterazę [1-5]. 
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Kontynuując badania otrzymaliśmy nowe tetra- i pentacykliczne azafenotiazyny w reakcjach 
otwarcia pierścienia ditiinowego w dichinoditiinach oraz w reakcjach disulfidów 2,2’- i 4,4’-  
-dichloro-3,3’-dichinolilowych z użyciem meta- i para-podstawionych anilin i 3-, 5-, 6- i 8-
aminochinolin. Z uwagi na możliwość przebiegu reakcji poprzez przegrupowanie Smilesa, 
regioselektywność tworzenia pierścienia tiazynowego, a także możliwość powstanie różnych 
NH-tautomerów, istotne było właściwe rozpoznanie struktury powstałych produktów. 
Powstałe NH-chinobenzotiazyny i NH-dichinotiazyny zostały przekształcone w N-metylowe 
pochodne i identyfikowane przy użyciu widm 1H i 13C NMR (COSY, NOESY, HSQC, 
HMBC) oraz analizy rentgenostrukturalnej. Wybrane związki będą poddane badaniom 
aktywności przeciwnowotworowej. 
 
1, 2. M. Jeleń, K. Pluta, M. Zimecki, B. Morak-Młodawska, J. Artym, M. Kocięba, Eur. J. Med. Chem. 63, 444-
456 (2013) i 89, 411-420 (2015). 3. A. Czarny, E. Zaczyńska, M. Jeleń, M. Zimecki, K. Pluta, B. Morak-
Młodawska, J. Artym, M. Kocięba, Polish J. Microb. 63, 335-339 (2014). 4. K. Lodarski, J. Jończyk, N. Guzior, 
M. Bajda, J. Gładysz, J. Walczyk, M. Jeleń, B. Morak-Młodawska, K. Pluta, B. Malawska, J. Enzyme Inhib. 
Med. Chem., 30 (2015) 98-106. 5. M. Jeleń, E. I. Bavavea, M. Pappa, A. P. Kourounakis, B. Morak-Młodawska, 
K. Pluta, Med. Chem. Res. 24 (2015) 1725-1732. 
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W skali światowej gruźlica znajduje się na drugim miejscu, jako najczęstsza 

przyczyna śmierci z powodu choroby zakaźnej. W samym 2013 roku była odpowiedzialna  
za 1,5 miliona zgonów i pojawienie się 9 milionów nowych zachorowań [1]. Długi okres 
(zwykle 6-9 miesięcy) przyjmowania obecnych leków przeciwgruźliczych, znaczące skutki 
uboczne oraz częsta lekooporność szczepów sprawiają, że poszukiwania nowych terapii 
przeciwgruźlicowych prowadzone są szczególnie intensywnie [2,3]. Hydrazyd kwasu  
5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego jest analogiem strukturalnym izoniazydu, 
leku stosowanego od wielu lat w leczeniu gruźlicy. W badanaich przeciwprątkowych 
izoniazydowe pochodne wykazały wysoką aktywność [3]. Dowiedziono również,  
że hydrazony innych heterocykli posiadają aktywność przeciwprątkową [4].  Ze względu  
na brak danych dotyczących aktywności przeciwprątkowej pochodnych izoksazolowych, 
zdecydowano się na podjęcie tematu.  

36 pochodnych hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego 
zsyntetyzowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej UMW zbadano na aktywność 
przeciwprątkową przeciwko Mycobacterium fortuitum w panelu MABA (Microplate Alamar 
Blue Assay).  Większość pochodnych wykazała aktywność przeciwprątkową jedynie  
w najwyższym zakresie stężeń (1.25 – 5.00 mmol/dm3). Pochodna P8 wykazała wyższą 
inhibicję wzrostu Mycobacterium niż referencyjny Izoniazyd w zakresie stężeń (0.3 – 5.00 
mmol/dm3), co wskazuje na potencjalną możliwość jej zastosowania w leczeniu 
przeciwgruźliczym. 

 

 

P8 - hydrazyd kwasu 5-amino-3-metylo-N’-(pirydyno-4-metylideno)-4-izoksazolokarboksylowego 

[1].WHO Global tuberculosis report 2014. 
[2] MC. Lourenço, L. Ferreira Mde, MV de Souza, MA Peralta, TR Vasconcelos, Henriques: Synthesis and anti-mycobacterial activity of 
(E)-N'-(monosubstituted-benzylidene)isonicotinohydrazide derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry. 2008; 43(6): 1344-7. 
[3] Sherry L. Mowbray 1, Muthu K. Kathiravan 2, Abhishek A. Pandey 3, Luke R. Odell: Inhibition of Glutamine Synthetase: A Potential 
Drug Target in Mycobacterium tuberculosis. Molecules. 2014; 19: 13161-76. 
[4] T. Aboul-Fadl, AA. Radwan, MI. Attia, A. Al-Dhfyan, HA. Abdel-Aziz: Novel Schiff bases of indoline-2,3-dione and nalidixic acid 
hydrazide: synthesis, in vitro antimycobacterial and in silico mycobacterium tuberculosis (mtb) DNA gyrase inhibitory activity. Digest 
Journal of Nanomaterials and Biostructures. 2012;7: 329 – 338. 
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Pomimo obecności na rynku wielu leków przeciwpadaczkowych, w dalszym ciągu aż 30% 
pacjentów wykazuje oporność na farmakoterapię (tzw. padaczka lekooporna). Ponad  
to u większości leczonych dostępnymi lekami pojawiają się liczne i poważne działania 
niepożądane. Wymienione wady obecnie stosowanych terapeutyków są przesłanką do badań 
nad nowymi aktywnymi substancjami [1]. 

Epilepsja i arytmie sercowe w pewnym stopniu są mają podobne podłoże fizjologiczne,  
co może być wykorzystane jako ciekawy kierunek w projektowaniu nowych leków 
przeciwpadaczkowych [2]. W naszych badaniach posłużyliśmy się Dizopiramidem, lekiem 
przeciwarytmicznym grupy Ia, jako strukturą wyjściową do zaprojektowania nowych 
modulatorów neuronalnych kanałów sodowych o działaniu przeciwdrgawkowym.  

Otrzymaliśmy szereg związków aktywnych, pośród nich pochodną o kryptonimie 
ADD424042. Wykazała ona silne i szerokie działanie przeciwdrgawkowe w zwierzęcych 
modelach epilepsji (m.in. MES, scMET, ivMET, 6Hz, oraz testach drgawek rozniecanych-
kindlingu u myszy i szczurów). Wykazaliśmy, że związek w nanomolowych stężeniach 
hamuje neuronalne prądy sodowe. Co ważne, w odróżnieniu od wyjściowego Dizopiramidu, 
ADD424042 nie powoduje zaburzeń rytmu serca u szczurów. 
 
 

 

Badania są finansowane z grantu Iuventus+, nr. rej. IP2012 008372 

 
Piśmiennictwo: 
[1]. Löscher, W.; Schmidt, D. Epilepsy Res 2002, 50, 3–16 
[2] Borowicz, K.K.; Banach, M. Pharmacological Reports 2014, 66, 545–551 
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Znany 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarbohydrazyd (1), oprócz tego, że sam 
wykazuje aktywność immunomodulującą [1, 2], to także jest cennym półproduktem  
do syntezy pochodnych o różnych własnościach biologicznych [3]. W literaturze opisane są 
dwie metody otrzymywania tegoż hydrazydu 1. Jeden ze sposobów polega na reakcji azydku 
kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego (2) z wodzianami hydrazyny [4]. 
Drugi z kolei na wysokowydajnej bezpośredniej hydrazynolizie 5-amino-3-metylo-4-
isoksazolokarboksylanu metylu (3) za pomocą wodzianów hydrazyny [5, 6]. Brak natomiast 
informacji na temat otrzymywania hydrazydu 1 z chlorku kwasu 5-amino-3-metylo-4-
izoksazolokarboksylowego 4. Przeprowadzone badania wskazują, że można otrzymać  
5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarbohydrazyd (1) z dobrą wydajnością (60%) i o dobrej 
czystości w reakcji chlorku kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego (4)  
z monohydratem hydrazyny w obecności pirydyny. 

 

Piśmiennictwo: 
1. A. Drynda, M. Mączyński, S. Ryng, B. Obmińska-Mrukowicz.: In vitro immunomodulatory effects of 

5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid hydrazide on the cellular immune response, 
Immunopharmacology and Immunotoxicology, 2014, 36(2); 150-157. 

2. A. Regiec, P. Płoszaj, S. Ryng, P. Wojciechowski: Vibrational spectroscopy of 5-amino-3-methyl-4-
isoxazolecarbohydrazide and its N-deuterated isotopologue, Vibrational Spectroscopy,. 2014, 70, 125-
136. 

3. M. Mączyński, M. Zimecki, M. Taraszkiewicz, S. Ryng.: Synthesis, immunological activity and 
computational study of 5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid semicarbazides and 
thiosemicarbazides, Acta Pol.Pharm. 2008 Vol.65 no.5; s.543-549 

4. S Ryng, T. Głowiak, Nucleophilic substitution of an acyl azide: general method for the preparation of 
5-amino-3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid amides and hydrazides, Synthetic Communications. 
1997, 27(8), 1359–1368. 

5. A. Regiec, P. Gadziński, P.Płoszaj: Nowe sposoby wytwarzania estrów kwasu 5-amino-3-metylo-4-
izoksazolokarboksylowego, patent PL 216764, Wiadomości Urzędu patentowego, 2014, 5, p. 1102. 

6. A. Regiec, P. Płoszaj: Nowy sposób otrzymywania hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-
izoksazolokarboksylowego , numer zgłoszenia patentowego P.399717, rok zgłoszenia 2012, Priority 
Application No PL399717, Biuletyn Urzędu Patentowego, 21 (1038), Rok XLI, 2013, 13. 
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Od niepamiętnych czasów związki terpenowe stosowane były w leczeniu rozmaitych 
dolegliwości. Posługiwano się nimi dużo wcześniej niż zdołano poznać ich budowę  
i własności chemiczne. Czasem było to intuicyjnie poprawne postępowanie a czasem 
hołdowanie zabobonom np. okadzanie dymem spalanych roślin zawierających związki 
terpenowe. Od tamtych czasów ustalono budowę chemiczną  wszystkich wyizolowanych  
z surowców naturalnych połączeń tego typu a także wielu otrzymanych syntetycznie. Budowa 
związków terpenowych jest bardzo zróżnicowana co stwarza duże możliwości wykorzystania 
ich jako surowce do syntezy środków leczniczych. Producenci kosmetyków dawno już  
to zauważyli. Naturalne związki terpenowe są pochodnymi nasyconych i nienasyconych 
węglowodorów alifatycznych i cykloalifatycznych. Te ostatnie mogą zawierać pierścienie 
trój- , cztero- pięcio- i sześcioczłonowe. W laboratoriach otrzymano też terpeny o większych 
pierścieniach , dokonano konwersji niektórych połączeń homocyklicznych w heterocykliczne 
zawierające w pierścieniach atomy azotu lub tlenu a także uzyskano szereg nowych 
połaczeń1,2. Przemysł farmaceutyczny wykorzystywał lub wykorzystuje cenne własności 
biologiczne związków terpenowych i ich pochodnych. Tak np. pochodne pinanu mają 
działanie wykrztuśne , pochodne bornanu – przeciwcukrzycowe , pochodne p-mentanu – 
przeciwbakteryjne itp. Badania laboratoryjne wykazały , że pochodne terpenowe, które 
jeszcze nie znalazły praktycznego zastosowania też są aktywne biologicznie3. Te pobieżne  
z konieczności rozważania wskazują, że związki terpenowe powinny być przedmiotem 
dalszych badań i  znaleźć nowe zastosowania w lecznictwie.        

1) Rykowski Z., Gubrynowicz O., Wrzesień J. Pol.J.Chem. 1983 Vol. 57 s. 1237 

2) Rykowski Z., Gubrynowicz O., Burak K. Ann.UMCS – Sectio AA : Chemia 1995/1996 Vol. 50/51 no.5 s. 57 

3) Rykowski Z., Cieplik J., Paulus K. Sci.Pharm. 2007 Vol. 75 s. 1 
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Doniesienia o aktywności przeciwnowotworowej pochodnych 
diarylosulfonylomocznika pojawiły się w literaturze chemicznej już w latach 90 ubiegłego 
wieku, wśród nich naszą uwagę zwróciły m.in. pochodne N-4-chlorofenylo- lub N-3,4-
dichlorofenylo-N'-sulfonylomocznika, np. Sulofenur oraz związki o symbolach LY 181984       
i LY 295501 [1,2].  

Poszukując niskocząsteczkowych arylosulfonamidów o potencjalnej aktywności 
przeciwnowotworowej opracowano dogodne metody syntezy 4-podstawionych pochodnych 
N-(pirydyno-3-sulfonylo)-N'-fenylomocznika w kilkuetapowych reakcjach 4-chloropirydyno-
3-sulfonamidu z N, S i O-nukleofilami [3,4]  i izocyjanianami arylowymi. Stwierdzono przy 
tym, że reakcje z izocyjanianami przebiegają korzystnie zarówno we wrzącym acetonitrylu 
jak i w środowisku acetonu w obecności K2CO3 w temperaturze pokojowej. Strukturę 
chemiczną uzyskanych oryginalnych diarylosulfonylomoczników potwierdzono metodami 
spektroskopowymi IR, 1H i 13C NMR oraz wynikami analizy elementarnej. 
 

 
 

Aktywność przeciwnowotworową in vitro oceniano w National Cancer Institute, 
Bethesda MD, USA na panelu 60 linii komórkowych 9 typów nowotworów ludzkich. Badane 
związki wykazują zależną od struktury wysoką lub umiarkowaną aktywność 
przeciwnowotworową. Związkami wyróżniającymi się aktywnością antyproliferacyjną  
in vitro  są N-[4-(3-chloro-4-fluorofenoksy)-3-pirydynosulfonylo]-N'-(3,4-dichlorofenylo) 
mocznik wykazujący szerokie spektrum działania: GI50 = 1,65 – 2,98 µM wobec 19 linii oraz 
selektywny wobec subpaneli białaczki, raka okrężnicy i czerniaka  N-{4-[4-(3,4-
dichlorofenylo)piperazyn-1-ylo]-3-pirydynosulfonylo}- N'-(4-chlorofenylo)mocznik - średnia 
wartość GI50 w zakresie 13,6-14,9 µM. 
 
[1] Howbert, J., Grossman, C. S. et al., J. Med. Chem. 1990, 33, 2393–2407. 
[2] Owa, T., Nagasu, T. Exp. Opin. Ther. Patents, 2000, 10, 1725. 
[3] Brzozowski, Z.; Sławiński, J. et al., Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 2396 - 2404. 
[4] Sławiński J., Szafrański K., et al., Eur. J. Med. Chem. 2013, 69, 701 – 701. 
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 Jednym z istotnych etapów w procesie opracowywania nowego leku jest poznanie 
szlaków przemian metabolicznych substancji chemicznej w ustroju. W tym celu stosuje                    
się różnorodne metody badawcze prowadzone w warunkach in vitro, in vivo oraz in silico. 
Badania z zakresu biotransformacji kandydatów na lek umożliwiają przewidywanie przemian 
metabolicznych związanych z I i II fazą metabolizmu, w tym identyfikację struktur 
potencjalnych metabolitów związku macierzystego.  
 Celem pracy były badania nad biotransformacją wybranych arylosulfonamidowych 
pochodnych aryloksyetyloamin, będących antagonistami receptorów 5-HT7 i wykazujących 
działanie przeciwdepresyjne, w warunkach in vitro, w oparciu o model mikrosomalny 
(mikrosomy mysie). Dla badanych związków określono stabilność metaboliczną, wyznaczono 
okres biologicznego półtrwania (t1/2),  obliczono klirens wewnętrzny (intrinsic clearance, 
Clint) oraz zaproponowano struktury potencjalnych metabolitów. Ze względu                                   
na podobieństwo strukturalne do testowanych pochodnych w badaniu jako związek 
odniesienia zastosowano fentanyl. Analizę substratów i produktów biotransformacji 
wykonano na podstawie widm spektroskopii mas (MS) i wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej połączonej ze spektrometrią masową (LC-MS/MS). 
 W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że największą stabilnością 
metaboliczną charakteryzuje się związek PZ-766, w dalszej kolejności związki PZ1417                     
i PZ1404. Stabilność badanych związków była niższa niż fentanylu. W przypadku wszystkich 
badanych związków metabolit dominujący był produktem hydroksylacji fenylu. Ponadto, 
związki PZ-766, PZ-1417 i PZ-1404 wykazywały wyższą w stosunku do fentanylu wartość 
Clint, co może sugerować, że będą ulegały efektowi pierwszego przejścia.   

Praca finansowana w ramach projektu NCN pt.: „Biomimetyki LCAP - pochodne 
amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznych”                   
(Nr DEC-2012/05/B/NZ7/03076). 
 
Piśmiennictwo: 
[1] Di L, Kerns EH, Hong Y, Kleintop TA, McConnell OJ, Huryn DM. Optimization  
of a higher throughput microsomal stability screening assay for profiling drug discovery 
candidates. J. Biomol Screen 8: 453-462, 2003. 
[2] Huang J, Si L, Fan Z, Hu L, Qiu J, Li G. In vitro metabolic stability and metabolite 
profiling of TJ0711 hydrochloride, a newly developed vasodilatory β-blocker, using a liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry method. J. Chromatogr B Analyt Technol Biomed 
Life Sci 879: 3386-3392, 2011. 
[3] Chen C, Gonzalez FJ, Idle JR. LC-MS- based metabolomics in drug metabolizm. Drug 
Metab Rev 39: 581-597, 2007.  
[4] Hamelin BA, Bouayad A, Drolet B, Gravel A, Turgeon J. In vitro characterization  
of cytochrome P450 2D6 inhibition by classic histamine H1 receptor antagonists. Drug Metab 
Dispos 26: 536-539, 1998. 
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Pochodne 1,3-oksazoli wykazują szereg aktywności biologicznych w tym działanie 
immunomodulujące, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne oraz przeciwgrzybicze. 
Interesującą grupę pochodnych stanowią 2-podstawione 5-amino-4-cyjano-1,3-oksazole. 
Związki te mogą być końcowymi produktami do badań biologicznych, jak również 
półproduktami do dalszych syntez np. pochodnych nukleozydowych zwierających układ  
1,3-oksazolu i pirymidyny. Taki układ znajduje się min. w 2,7-dipodstawionych pochodnych 
oksazolo[5,4-d]pirymidyny, które są inhibitorami receptorów o aktywności kinaz 
tyrozynowych VEGFR2 i EGFR, oraz w pochodnych 5-aminooksazolo[5,4-d]pirymidyn-
7(6H)-onu będących inhibitorami rycyny i toksyn Shiga. 

CN
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W reakcji p-toluenosulfonianu aminomalononitrylu (AMNT) z chlorkami acylowymi lub 
kwasami karboksylowymi otrzymano monopodstawione w pierścieniu fenylowym pochodne 
5-amino-4-cyjano-2-fenylo-1,3-oksazolu 1. Zsyntezowane związki przekazano do badań 
biologicznych na aktywność przeciwnowotworową. Ponadto każda z nowych struktur otwiera 
możliwość różnorodnych modyfikacji, a tym samym poszukiwania nowych związków 
biologicznie czynnych o działaniu przeciwnowotworowym. 
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Porfirazyny to syntetyczne analogi porfiryn, składające się z czterech pierścieni 

pirolowych połączonych mostkami azametinowymi. Związki te można modyfikować  
w centrum pierścienia, a także w części peryferyjnej poprzez wprowadzenie różnego rodzaju 
podstawników. Porfirynoidy znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, także  
w nanotechnologii i medycynie, np. jako fotosensybilizatory w terapii i diagnostyce 
fotodynamicznej. 

Celem pracy była charakterystyka nowych porfirazyn magnezowych oraz porfirazyny 
demetalowanej posiadających peryferyjne ugrupowania izoftaloksyalkilosulfanylowe. 
Przeprowadzono badania właściwości absorpcyjnych oraz emisyjnych związków w różnych 
rozpuszczalnikach. Następnie oceniono zdolność do generowania tlenu singletowego przez 
porfirazyny a także wykonano pomiary ich trwałości fotochemicznej. 

Widma UV-Vis badanych porfirazyn charakteryzują się obecnością dwóch pasm: 
Soreta z maksimum zlokalizowanym pomiędzy 360 a 386nm oraz pasma Q, którego 
maksimum znajduje się w zakresie długości fal 666 a 709nm. Analiza właściwości 
emisyjnych obejmowała ocenę przebiegu rejestrowanych widm, wyznaczenie wartości 
wydajności kwantowych fluorescencji, obliczenie przesunięć Stokes´a, a także pomiar czasu 
życia fluorescencji. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że modyfikacje w budowie 
nowych porfirazyn, a także rodzaj użytego rozpuszczalnika mają wpływ na położenie pasm w 
widmach absorpcyjnych, jak i na ich właściwości emisyjne. Oznaczenie trwałości 
fotochemicznej związków przeprowadzono w DMF oraz DMSO. Analizowano zmiany 
przebiegu widm zależności absorbancji od czasu ekspozycji prób na promieniowanie, a także 
wyznaczono parametry kinetyczne procesu rozkładu. Okazało się, że wszystkie związki 
ulegają procesowi „photobleaching”, natomiast nie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem 
fototransformacji. Zdolność do generowania tlenu singletowego oceniono stosując metodę 
porównawczą w dwóch rozpuszczalnikach: DMF oraz DMSO z 1,3-difenyloizobenzofuranem 
jako wygaszaczem tlenu oraz ftalocyjaniną cynkową, którą zastosowano jak wzorzec. 
Uzyskane rezultaty badań wskazują, iż wszystkie analizowane porfirazyny są zdolne  
do generowania tlenu singletowego, co ma istotne znaczenie w przypadku możliwości 
zastosowania ich jako fotosensybilizatorów w terapii fotodynamicznej. Ponadto wykazano,  
że związki z wbudowanym jonem magnezu wykazują znacznie lepsze parametry generowania 
tlenu w porównaniu z porfirazyną demetalowaną. 
Badania zostały wykonane w ramach grantu NCN  nr 2012/05/E/NZ7/01204. 
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Cunninghamella jest szeroko stosowanym mikrobiologicznym modelem metabolizmu 
ksenobiotyków[1]. Grzyby tego rodzaju posiadają układ cytochromów P450 analogiczny  
do obecnego u ssaków i są zdolne do przeprowadzania przemian metabolicznych zarówno 
pierwszej, jak i drugiej fazy (utleniania i biokoniugacji). Badania przeprowadzone na szeregu 
leków, z zastosowaniem różnych gatunków Cunninghamelli, pozwoliły na identyfikację 
zestawów metabolitów podobnych do tych obserwowanych u ludzi[1]. 

W niniejszej pracy przedstawiamy wstępne wyniki badań biotransformacji związku JCC1-45 
(rys. 1) z wykorzystaniem trzech Cunninghamella spp. (Cunninghamella echinulata NRRL  
1384, C. elegans DSM 1908 oraz C. blakesleeana DSM 1906). JCC1-45 jest mikromolowym 
ligandem receptorów kanabinoidowych typu 1 (CB1), o bicyklicznej strukturze opartej  
na rdzeniu 1,2,3-triazolu, łatwym do otrzymania w ramach strategii Click chemistry[2]. 
Wykazał on wysoką stabilność chemiczną, w środowisku neutralnym, kwasowym, 
zasadowym oraz utleniającym, w szerokim zakresie temperatur oraz stężeń czynników 
chemicznych (kwas/zasada/utleniacz)[3]. 

 

Rysunek 1: Struktura JCC1-45 

Pomimo stwierdzonej odporności na działanie czynników fizycznych i chemicznych, 
JCC1-45 podlegał gwałtownej biotransformacji w zastosowanym modelu mikrobiologicznym. 
Niniejsza praca przedstawia wstępne rezultaty badań dotyczących biotransformacji JCC1-45 
przez Cunninghamella spp., w porównaniu do wyników przewidywań biotransformacji  
in silico oraz wcześniejszych badań fizykochemicznych. 

Literatura 

[1] S. Asha, M. Vidyavathi, Biotechnol. Adv. 27 (2009) 16. 
[2] P. W. Szafranski, K. Dyduch, T. Kosciolek, T. P. Wrobel, M. Gomez-Canas, M. 

Gomez-Ruiz, J. Fernandez-Ruiz, J. Mlynarski, Lett. Drug Des. & Discov. 10 (2013) 
169. 

[3] P.W. Szafrański, M. Tarsa, J. Foder, M.T. Cegła, in:, VIth Conversatory Med. Chem., 
2014.  

 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   PP-32 



 

AKTYWNO ŚĆ NOWYCH POCHODNYCH KSANTONU W OBR ĘBIE UKŁADU 
NERWOWEGO 

 

Natalia Szkaradek1, Anna M. Waszkielewicz1, Magdalena Gaweł2, Tadeusz Librowski2, 
Henryk Marona 1 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny, 
1Zakład Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej 

2Zakład Farmakodynamiki 
 

n.szkaradek@uj.edu.pl 

Układ ksantonu (benzo-γ-pironu) stanowi ważny fragment farmakoforowy 
warunkujący aktywność biologiczną jego pochodnych, w tym aktywność w obrębie 
ośrodkowego układu nerwowego. [1] Ten wielopierścieniowy szkielet daje szerokie 
możliwości modyfikacji jego struktury dzięki zastosowaniu odpowiednich linkerów  
i podstawników. Nie bez znaczenia jest również położenie grup bocznych, co wielokrotnie 
przekłada się na diametralną różnicę aktywności dwóch izomerów położeniowych. 
Dotychczas opisano szereg potencjalnych kierunków zastosowania pochodnych ksantonu,  
w tym ich aktywność w obrębie układu krążenia oraz układu nerwowego, a także aktywność 
przeciwnowotworową, bądź przeciwdrobnoustrojową. [2-4] 

Poszukiwanie związków o aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w grupie 
pochodnych ksantonu wiązało się z podobieństwem strukturalnym niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych z układem ksantonu. Stosowany powszechnie ketoprofen zawiera bowiem 
fragment benzofenonu, natomiast fenoprofen eteru diarylowego, które to ugrupowania budują 
szkielet ksantonu. Również w tutejszym Zakładzie prowadzone były prace dotyczące 
aktywności przeciwzapalnej i przeciwbólowej pochodnych ksantonu, które doprowadziły  
do objęcia zgłoszeniem patentowym związku MH-40, który hamował obrzęk w teście 
Wintera Lenĉe w 76,52 % po podaniu doustnym szczurom w dawce 100 mg/kg, a reakcję 
bólową w teście Randala-Selitto w 21,98 % w tym samym podaniu. CO istotne związek ten, 
w przeciwieństwie do związku referencyjnego (ketoprofenu) nie wykazywał działania 
ulcerogennego, tzn. nie powodował zmian chorobowych w obrębie śluzówki żołądka. [5] 

Najnowsze doniesienia literaturowe wskazują na możliwość poprawy właściwości 
przeciwbólowych poprzez dodatkowe skompleksowanie związków aktywnych z cynkiem. 
Aktywność taką potwierdzono w doraźnym leczeniu bólu np. kompleksami cynkowymi 
naproxenu. [6] Na tutejszym Wydziale prowadzone są prace dotyczące długotrwałego 
podania tego typu kompleksów, w leczeniu bólu przewlekłego. Równolegle badana jest 
aktywność kompleksów cynku i wybranych kwasowych pochodnych ksantonu, dla których 
uprzednio potwierdzono korzystny profil działania biologicznego. Rezultaty tych badań 
wskazują na wzrost aktywności przeciwbólowej w porównaniu ze związkami referencyjnymi.  
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Prace prowadzone w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu doprowadziły do otrzymania aktywnych przeciwbakteryjnie pochodnych 
izotiazolo[5,4-b]pirydyny [1,2]. Skuteczność przeciwdrobnoustrojowa związków była 
zróżnicowana i uzależniona od budowy podstawnika w pozycji 2 pierścienia izotiazolu.  
Z grupy pochodnych, otrzymanych wcześniej, najlepszą aktywność w testach 
mikrobiologicznych wykazywał związek I , który w 100% hamował wzrost Mycobacterium 
tuberculosis H37Rv przy MIC 12,5µg/ml. 

Kontynuując badania nad poszukiwaniem związków przeciwbakteryjnych w grupie 
połączeń izotiazolopirydyny otrzymano na drodze trójetapowej syntezy m.in. pochodną II  
zmodyfikowaną w łańcuchu bocznym. Dla celów porównawczych zsyntetyzowano również 
O-izomer III . 
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Nowe pochodne poddano badaniom mikrobiologicznym wobec szczepów Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter Baumannie, Pseudomonas aeruginosa oraz 
Staphylococcus aureus (MRSA). Związek II  wykazywał umiarkowane działanie hamujące 
wzrost S. aureus  (MIC 32µg/ml). O-izomer III  okazał się nieaktywny wobec badanych 
szczepów.  
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W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej UM we Wrocławiu prowadzone są syntezy 
pochodnych  karbazolu, które  wykazują aktywność przeciwnowotworową [1, 2].                  
W przedstawionej pracy przeprowadzono wieloetapową syntezę 1-metylo-4-nitroimidazolo-5-
karboksy[2-(6-metoksy-1-metylo-9H-karbazol-2-yl)etylo] amidu. Nowo otrzymany związek  
został przebadany metodą analizy termicznej w celu wyznaczenia jego charakterystyki 
termicznej. Analiza termiczna stanowi grupę technik dostarczających szeregu informacji na 
temat zmian wybranych właściwości substancji pod wpływem zmieniającej się w określony 
sposób temperatury. W badaniach zastosowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej 
(DSC), termograwimetrii (TGA) i termograwimetrii różnicowej (DTG), które należą  
do technik bardzo szeroko stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Przy ich pomocy 
można wyznaczać m. in. temperaturę i ciepło topnienia/krystalizacji, czystość substancji 
farmaceutycznych oraz ich kompatybilność, zawartość wody krystalizacyjnej lub 
zaabsorbowanej, stabilność termiczną, dekompozycję. Umożliwiają one także badanie 
przemian polimorficznych oraz wyznaczanie parametrów kinetycznych. 
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Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, wynikające z zaburzeń aktywności neuronów, 
dotykają coraz większą część populacji. Od wielu lat obserwowane jest współwystępowanie 
schorzeń takich jak depresja, padaczka oraz ból neuropatyczny, ich wspólne przyczyny takie 
jak uraz, zatrucie, czy też neurodegeneracja. Jedną z hipotez stawianych przy tych zjawiskach 
jest podobieństwo patomechanizmu padaczki oraz depresji. Inną jest nieprawidłowa, czasem 
nadmierna aktywność neuronalna, leżąca u podłoża obydwu schorzeń.  

Dotychczas wiadomo, że spośród leków przeciwpadaczkowych na nastrój korzystnie 
wpływają np. karbamazepina oraz walproiniany, natomiast tiagabina może wywoływać 
depresję. Z kolei padaczkę mogą wywołać np.: maprotylina i klomipramina. Za stosunkowo 
bezpieczne uważane są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  
(np. citalopram) oraz np. wenlafaksyna [1-4]. 

W lecznictwie znane są pochodne N-fenylopiperazyny (np. naluzotan), czy też N-(2-
metoksyfenylo)piperazyny (np. urapidil, naftopidil) a także ich powinowactwo do receptorów 
serotoninergicznych, przy czym mechanizm ten także jest wykorzystywany w terapii 
wymienionych schorzeń (naluzotan) [5]. Dlatego też podjęto prace z zakresu syntezy nowych 
związków pochodnych fenylopiperazyny, do celu zbadania korelacji pomiędzy 
aktywnościami: przeciwdrgawkową i przeciwdepresyjną, co umożliwi poszerzenie 
perspektywy spojrzenia na leczenie tych schorzeń i na poszukiwanie na nie leków. 

Niniejsze zgłoszenie obejmuje dziewięć nowych pochodnych 1N-(aroksyalkilo)-4N-
fenylopiperazyny oraz 1N-(aroksyetoksyetylo)-4N-fenylopiperazyny wraz z badaniem ich 
aktywności przeciwdepresyjnej, przeciwdrgawkowej oraz przeciwlękowej. Dodatkowo 
oszacowano ich neurotoksyczność w teście rotarod. Na wstępnym etapie badań najbardziej 
aktywny okazał się WP-10 – dichlorowodorek 1N-[(2,5-dimetylofenoksy)etylo]-4N-
fenylopiperazyny, wykazujący aktywność przeciwlękową w teście gorącej płytki w dawce 
1.25 mg/kg m.c. (myszy, i.p., p<0.01). Z kolei WP4 – chlorowodorek 1N-[(2,4,6-
trimetylofenoksy)etoksyetylo]-4N-(2-metoksyfenylo)piperazyny wykazuje ED50 (MES, 
myszy, i.p.)=26.33 mg/kg m.c. oraz TD50 (rotarod, myszy, i.p.)=31.48 mg/kg m.c.  
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 Zaburzenia funkcjonowania układu dopaminergicznego i serotoninergicznego 
odgrywają kluczową rolę w patomechanizmie schizofrenii oraz towarzyszących jej zaburzeń 
afektywnych, tj. depresyjnych i lękowych. Pomimo postępu farmakoterapii tych schorzeń, 
dostępne obecnie leki nie spełniają oczekiwań lekarzy i pacjentów, ze względu  
na ograniczone działanie terapeutyczne oraz działania niepożądane. Dlatego wciąż aktualne  
i konieczne są poszukiwania nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych leków 
wykazujących aktywność przeciwpsychotyczną z dodatkową komponentą przeciwdepresyjną 
i/lub przeciwlękową.  

Modyfikacje chemiczne w obrębie cząsteczki 3-aminotropanu doprowadziły  
do syntezy nowej serii pochodnych, które zostały poddane badaniom radioreceptorowym  
w celu określenia ich profilu względem receptorów dopaminergicznych D2  
i serotoninergicznych 5-HT1A i 5-HT2A.Spośród nowej serii pochodnych 3β-aminotropanu, 
wykazujących zróżnicowane powinowactwo do receptorów D2 (Ki=7,4-615 nM), 5-HT1A 
(K i=21-1345 nM) i 5-HT2A (Ki=48,8 nM-brak w stężeniu 10-5M), wybrano dwa nowe 
związki, oznaczone symbolami        4-Met-2-CH i 2-NH2-Nb2, do badań behawioralnych  
u myszy. Wyniki badań in vitro wykazały, że powinowactwo tych pochodnych do wybranych 
receptorów wynosi odpowiednio: D2 – Ki=7,4 i 41,5 nM; 5-HT1A – Ki=43,5 i 53 nM; 5-HT2A 
K i=brak w stężeniu 10-5M i 46,8 nM. Uzyskany profil receptorowy powyższych związków 
uzasadnia ich przebadanie w kierunku określenia potencjalnej aktywności 
przeciwpsychotycznej (test ruchliwości indukowanej d-amfetaminą i MK-801), 
przeciwdepresyjnej (test wymuszonego pływania) oraz anksjolitycznej (test czterech płytek)  
u myszy, a także testu spontanicznej aktywności lokomotorycznej w celu określenia 
specyficzności otrzymanych efektów w powyższych modelach zwierzęcych. 

Wykonane testy behawioralne wykazały specyficzne działanie przeciwpsychotyczne     
4-Met-2-CH i 2-NH2-Nb2, w obu zastosowanych testach, podanych w dawkach 5 i 10 
mg/kg, które nie zmieniały spontanicznej aktywności lokomotorycznej myszy. W teście 
wymuszonego pływania dowiedziono specyficznych właściwości przeciwdepresyjnych tylko 
związku 2-NH2-Nb2, podanego w dawce 5 mg/kg, a otrzymane wyniki wskazują na jego 
aktywność silniejszą niż działanie imipraminy, zastosowanej w dawce 10 mg/kg jako lek 
referencyjny. W teście czterech płytek nie wykazano aktywności żadnego z badanych 
związków. Korzystna, bardziej pełna, aktywność związku 2-NH2-Nb2, uzyskana  
w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych, zachęca do prowadzenia dalszych, 
racjonalnych poszukiwań nowych leków przeciwpsychotycznych z komponentą afektywną  
w tej grupie strukturalnej. 
Finansowanie badań: UJ CM  (K/ZDS/004121) 
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Teofilina (1,3-dimetylo-7H-puryno-2,6-dion) jest naturalnym alkaloidem purynowym, 
stosowanym w terapii astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),  
z uwagi na efekt bronchodilatacyjny i przeciwzapalny. W lecznictwie wykorzystywane jest 
także jej działanie rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych oraz moczopędne.  

Teofilina wpływa na wiele procesów zachodzących w komórkach, a mechanizm jej 
działania jest złożony. W ostatnich latach szeroko dyskutuje się również bezpośrednie 
działanie przeciwzapalne tego leku [1]. Przeprowadzone badania w grupie 8-metoksylowych 
pochodnych teofiliny zawierających w położeniu 7 ugrupowania estrowe, amidowe lub 
karboksylowe wykazały ich działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne [2].  

Mając powyższe na uwadze, podjęto badania oceny bezpieczeństwa stosowania tych 
pochodnych w modelu ludzkich komórek naskórka. Dla wybranych związków GRN-5 (kwas 
2-(8-metoksy-1,3-dimetylo-2,6-diokso-puryn-7-yl)-octowy) oraz GRN-8 (kwas 2-(1,3-
dimetylo-2,6,8-triokso-9H-puryn-7-yl)-octowy) przeprowadzono analizę tempa proliferacji  
i zdolności do migracji ludzkich keratynocytów inkubowanych w obecności tych związków. 
Sprawdzono także czy badane związki wykazują działanie cytotoksyczne względem komórek 
naskórka.  
 

GRN-5 GRN-8
 

 
Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie wskazują, że badane pochodne 

teofiliny nie wpływają na podstawowe funkcje życiowe keratynocytów. Można zatem 
wnioskować, że są bezpieczne względem komórek prawidłowych, co otwiera dodatkowe 
perspektywy w poszukiwaniach ich nowych zastosowań. 
 

1. Barnes PJ, Am J Respir Crit Care Med. 2013, 188(8):901-6. 
2. Zygmunt M., Chłoń-Rzepa G., Sapa J., Pawłowski M.: Pharm. Rep., 2015, 67, 9-16. 
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Celem naszych badań jest otrzymanie na drodze syntezy szeregu pochodnych 3-(1H-
indol-3-ilo)pirolidyno-2,5-dionu, związków o podwójnej wiązalności do receptora 
serotoninowego 5-HT1A oraz transportera SERT, potencjalnych nowych antydepresantów III-
ciej generacji w grupie SSRI+. 
Schemat 1a Synteza pochodnych pirolidyno-2,5-dionu.  

 
a Warunki i odczynniki: (i) CH3COOH (ii) acetone,K2CO3 (iii) CH3CN, K2CO3,KJ 

Wybrane związki badano w testach biologicznych in vitro na powinowactwo  
do 5-HT1AR i transportera serotoniny oraz receptorów D2, 5-HT2A, 5-HT6 i 5-HT7

*. Analiza 
SAR (structure-activity relationship) wyników tych badań pozwoliła wyznaczyć modyfikacje 
struktury chemicznej związków, które wpływały na otrzymanie ligandów selektywnych 
wobec 5-HT1AR lub SERT.  

Szczególnie ciekawym wnioskiem z analizy SAR jest to, że na powinowactwo 
związków tylko do 5-HT1AR lub SERT duży wpływ ma obecność, bądź nie wiązania 
podwójnego w pierścieniu aminy cyklicznej (szereg B = pochodne piperydynowe; szereg C = 
pochodne tetrahydropirydynowe). Postawiono tezę, że różnice w powinowactwie tych 
pochodnych do 5-HT1AR i SERT spowodowane są ich odmienną geometrią przestrzenną  
w miejscu aktywnym białka. Stwierdzono, także zanik powinowactwa do 5-HT1AR 
pochodnych serii 7-azaindolu (szereg D).  

Otrzymano związki o bardzo dobrej wiązalności z SERT a równocześnie niższej  
z 5-HT1AR (np: Ki = 2.6nM) oraz ligandy, które wykazały bardzo duże powinowactwo  
do 5-HT1AR (porównywalne z serotoniną) a także wysoką selektywność. Molekuły  
te mogą stanowić cenny materiał do dalszych optymalizacji struktury, których celem będzie 
otrzymanie leku SSRI lub selektywnego agonisty postsynaptycznego 5-HT1AR.    

   
* Badania biologiczne in vitro zostały zrealizowane dzięki współpracy z Zakładem Neurobiologii Instytutu 
Farmakologii PAN w Krakowie i Katedrą Farmakobiologii UJ. 
Badania finansowane z projektu OPUS5 nr 2013/B/NZ7/00748 w ramach umowy z NCN. 
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SYNTEZA, WŁA ŚCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE I FARMAKOLOGICZNE  
2-FLUORO– I 3-TRIFLUOROMETYLO-ARYLO-PIPERAZYNO-ALKI LOWYCH 

POCHODNYCH 1H-IMIDAZO[2,1- f]PURYNO-2,4(3H,8H)-DIONU ORAZ 
PIRYMIDO-[2,1- f]-PURYNO-2,4,8(1H,3H,9H)-TRIONU 
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Układy imidazo[2,1-f]puryno-2,6-dionu lub pirymido[2,1-f]puryno-2,4,8-trionu,  

są to pochodne teofiliny, z dobudowanym w położenie 7,8 dodatkowym układem 
heterocyklicznym. Wcześniejsze badania wykazały, że taka modyfikacja zmienia zasadniczo 
profil działania ośrodkowego związków w porównaniu do teofiliny. Aktywność receptorowa 
jak i wobec fosfodiesteraz (PDE) tego typu połączeń może zależeć od rodzaju i stanu 
nasycenia annelowanego pierścienia oraz właściwości lipofilowych. Do układów 
imidazo[2,1-f]puryno-2,6-dionu lub pirymido[2,1-f]puryno-2,4,8-trionu zaplanowano 
wprowadzenie długołańcuchowych arylopiperazyn (LCAPs) z podstawnikami 2-fluoro oraz 
3-trifluorometylo-fenylowym. Związki o tego typu strukturze można rozpatrywać jako 
hybrydowe zawierające w swojej strukturze dwa układy farmakoforowe, decydujące  
o powinowactwie do receptorów (głównie serotoninowych, 5-HT) oraz o inhibicji PDE  
(w przypadku działania ośrodkowego PDE4B oraz PDE10A). 

 
 

Lipofilowość związków określono przy zastosowaniu micelarnej elektroforezy kapilarnej 
(MEKC) (log k = 2,3-3,2). W testach aktywności enzymatycznej, badane związki hamowały 
PDE4D i PDE10A w zakresie 1-7%. Pochodne imidazo[2,1-f]puryno-2,6-dionu 
charakteryzowało bardzo wysokie powinowactwo do receptorów 5-HT1A (Ki<10nM) i/lub  
5-HT7 (Ki=1-508nM). Związki wykazywały agonizm względem receptorów 5-HT1A oraz 
antagonizm wobec receptorów 5-HT7. Dla wybranych ze względu na profil aktywności 
receptorowej i enzymatycznej związków, przeprowadzono testy behawioralne w zwierzęcych 
modelach lęku oraz depresji.  
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych  
na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/NZ7/01173, badanie lipofilowości techniką 
MEKC projekt statutowy K/ZDS/005533. 
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ARYLOSULFONAMIDOWE POCHODNE (ARYLOKSY)-ETYLO AMIN 
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Receptory 5-HT7 (5-HT7Rs) należą do rodziny receptorów metabotropowych, sprzężonych 
z cyklazą adenylanową poprzez białka stymulujące G�s i G�12. Wyniki badań fazy 
przedklinicznej oraz klinicznej wskazują na zaangażowanie receptorów 5-HT7 
w patomechanizmie zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń poznawczych [1,2,3]. W ramach 
dotychczasowych badań nad poszukiwaniem antagonistów receptorów 5-HT7, w grupie 
arylosulfonamidowych pochodne (aryloksy)-etylo piperydyny, zidentyfikowano związki 
PZ-766 i PZ-1404, wykazujące znaczącą aktywność przeciwdepresyjną i prokognitywną [4,5]. 
W prezentowanej pracy zaprojektowano, zoptymalizowano z zastosowaniem metod 
komputerowych in silico oraz zsyntetyzowano na nośnikach polimerowych bibliotekę 
arylosulfonamidowych pochodnych (aryloksy)etylo amin alicyklicznych. Modyfikacje 
strukturalne w obrębie fragmentu aminowego polegały na zastąpieniu piperydyny, układem 
azetydyny lub azabicyklo[3.2.1]-oktanem (tropanu) i diazabicyclo[2.2.1]-heptanem, natomiast 
we fragmencie aryloksylowym wprowadzono rozbudowane sterycznie podstawniki 
(izopropyl, t-butyl, cyklopentyl, fenyl). Dodatkowe zróżnicowanie strukturalne uzyskano 
poprzez zastąpienie ugrupowania sulfonamidowego jego amidowym lub mocznikowym 
izosterem. 

 
 

Zidentyfikowane związki PZ-1417 i PZ-1150, o cechach antagonistów receptorów 5-HT7, 
wykazały aktywność przeciwdepresyjną w teście wymuszonego pływania u myszy (FST) 
w dawce 16 razy niższej (MED = 0.625 mg/kg) niż SB-269970 (MED = 10 mg/kg), 
stosowany jako związek odniesienia. Ponadto, związki te wykazały porównywalny  
do diazepamu (MED = 1.25 mg/kg) efekt przeciwlękowy w teście czterech płytek (FPT)  
u myszy (MED = 1.25 i 0.625 mg/kg). Uzyskane rezultaty uzasadniają prowadzenie 
poszerzonych badań weryfikujących potencjał arylosulfonamidowych pochodnych 
(aryloksy)-etylo aminw terapii zaburzeń OUN.  
Badania były finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-
2012/05/B/NZ7/03076. 
[1] Matthys A., Haegeman G., Craenenbroeck K., Vanhoenacker P., Mol. Neurobiol., 230 (2011) 555-568. [2] 
Wesolowska, A.; Tatarczynska, E.; Nikiforuk, A.; Chojnacka-Wojcik, E. Eur. J. Pharmacol. 555 (2007) 43–47. 
[3] Nikiforuk A. CNS Drugs., 29 (2015) 265–275. [4] Zajdel P., Kurczab R., Grychowska K., Satała G., 
Pawłowski M., Bojarski A.J. Eur. J. Med. Chem. 56 (2012) 348-360.[5] Zajdel P., Canale V., Partyka A., 
Marciniec K., Satała G., Kurczab R., Siwek A., Jastrzębska-Więsek M., Wesołowska A., Kos T., Popik P., 
Bojarski A.J. Med. Chem. Comm. (2015) (przyjęta do druku). 
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SYNTEZA I BADANIA STRUKTURA – AKTYWNO ŚĆ WŚRÓD  
N-BENZYLOAMIDOWYCH ANALOGÓW KWASU 4-HYDROKSY-  

I 4-AMINOBUTANOWEGO ORAZ 3-HYDOKSYPROPANOWEGO JAKO 
POTENCJALNYCH INHIBITORÓW WYCHWYTU ZWROTNEGO GABA 

 
Beata Gryzło1, Paula Zaręba1, Anna Jakubowska1, Georg C. Hoefner2, Klaus T. 

Wanner2, Katarzyna Kulig 1 

 
1Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii 

Farmaceutycznej, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku. 
2Ludwig-Maximilians-Universität München, Department Pharmazie-Zentrum für 

Pharmaforschung. 
 

paulus.kowalczyk@uj.edu.pl 
 
Kwas 4-aminomasłowy (GABA) jest powszechnie występującym nauroprzekaźnikiem 
hamującym w układzie nerwowym ssaków. GABA uczestniczy w regulacji wielu funkcji 
życiowych i behawioralnych organizmu, a zaburzenia w jego przewodzeniu leżą u podstaw 
wielu schorzeń neurologicznych takich jak padaczka, choroba Parkinsona, pląsawica 
Huntintona oraz niektóre formy schizofrenii. 
Blokada transportera powodującego wychwyt zwrotny GABA (GAT) jest jedną z wielu form 
regulacji zaburzeń układu gabaergicznego i prowadzi do zwiększenia stężenia synaptycznego 
GABA, co w konsekwencji powoduje ograniczenie nadmiernej neuronalnej pobudliwości 
będącej źródłem wielu patologii. W przeciwieństwie do zwiększenia neuroprzekaźnictwa 
GABA wywołanego przez związki oddziaływujące poprzez kompleks receptora GABAA jak 
barbiturany lub benzodiazepiny, bezpośrednie zahamowanie wychwytu zwrotnego GABA 
powoduje zwiększenie stężenia endogennego GABA nie prowadząc do rozwoju tolerancji.  
Do tej pory zidentyfikowano i sklonowano cztery podtypy transporterów wychwytu GABA. 
Celem niniejszych badań jest synteza nowych różnie podstawionych pochodnych kwasu  
4-hydroksy- i 4-aminobutanowego oraz 3-hydoksypropanowego o potencjalnej aktywności 
hamującej wychwyt zwrotny GABA. Struktury związków zaprojektowanych do badań 
przedstawiono poniżej. Dla wszystkich otrzymanych związków wyznaczono ich właściwości 
inhibicyjne wobec poszczególnych podtypów transporterów mGAT1-4 w badaniach in vitro  
z wykorzystaniem stabilnie transfekowanych komórek HEK. 

 
 
W toku analizy otrzymanych wyników zdefiniowano jakościowe zależności struktura - 
aktywność. Związki najaktywniejsze w badaniach in vitro przekazane zostały do badań 
farmakologicznych in vivo, oceniających ich aktywność w różnych modelach drgawek 
zwierzęcych.  
Badania zostały wykonane w ramach projektu NCN nr DEC-2012/05/B/NZ7/02705, 
K/DSC/001419 oraz K/DSC/001981 

SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ, 17-19 CZERWCA 2015, WROCŁA W   PP-42 



 

SYNTEZA ORAZ WŁA ŚCIWO ŚCI ANTYPROLIFERACYJNE NOWYCH 
AMINOWYCH POCHODNYCH 5-ALKILO-12( H)-CHINO[3,4-b][1,4]BENZO-

TIAZYNOWYCH 

 

Andrzej Zi ęba1, Małgorzata Latocha2, Anna Nycz1  
 

1Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
2Zakład Biologii Komórki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

zieba@sum.edu.pl 
 

 
Doniesienia literaturowe dowodzą, że związki zawierające w swej strukturze układ 

tiazynowy wykazują m.in. właściwości neuroleptyczne, przeciwdrobnoustrojowe, 
antyproliferacyjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne  

Opracowano nową metodę syntezy układu 1,4-tiazynowego, polegającą na cyklizacji  
3-tiolanów 1-alkilo-4-(aryloamino)chinoliniowych. Wykorzystując opracowaną metodę 
zsyntezowano szereg nowych tetracyklicznych pochodnych fenotiazynowych, zawierających 
w swej cząsteczce fragment chinolinowy [1-3]. Dodatkowo strukturę otrzymanych związków 
modyfikowano poprzez wprowadzenie do układu chinobenzotiazynowego heterocyklicznych 
ugrupowań aminowych. Strukturę uzyskanych związków analizowano metodą spektroskopii 
1H, 13C oraz 15N NMR, wykorzystując techniki dwuwymiarowe COSY, HSQC oraz HMBC. 

 
 

 

 
 

Otrzymane pochodne chinobenzotiazynowe testowano pod względem ich aktywności 
antyproliferacyjnej in vitro w stosunku do ludzkich linii komórek nowotworowych MDA-
MA-231 (ludzkiego raka piersi), SNB-19 (ludzkiego glejaka mózgu) Hct 116 (ludzkiego raka 
jelita grubego) oraz prawidłowych ludzkich fibroblastów HFF-1.  
Deskryptorami wykorzystywanymi w badaniach zależności struktura-aktywność (QSAR),  
były przesunięcia chemiczne 13C NMR, parametry lipofilowości logPTLC wyznaczane  metodą 
chromatografii cienkowarstwowej odwróconych faz oraz metodami obliczeniowymi AClogP, 
ALOGP, KOWWIN. 
 
Literatura: 
[1] A. Zięba, M. Latocha, A. Sochanik. Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel 12(H)-quino[3,4-
b][1,4]benzothiazine derivatives. Med. Chem. Res. 2013; 22: 4158-4163. 
[2] A. Zięba, A. Sochanik, A. Szurko, M. Rams, A. Mrozek, P. Cmoch. Synthesis and in vitro antiproliferative 
activity of 5-alkyl-12(H)-quino[3,4-b][1,4]benzothiazinium salts. Eur. J. Med. Chem. 2010; 45: 4733-4739.  
[3] A. Zięba, K. Suwińska. 1-Alkyl-4-(3-pyridinylamino)quinolinium-3-thiolates and their transformation into 
new diazaphenothiazine derivatives. Heterocycles, 68, 495-503 (2008) 
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Wzrost liczby pacjentów z obniżoną odpornością, po rozległych zabiegach chirurgicznych, 
z  chorobami nowotworowymi poddanych długotrwałej chemioterapii, terapii sterydami lub 
antybiotykami, prowadzi do wzrostu różnych infekcji grzybiczych. Również u osób  
zdrowych, ale osłabionych, mogą pojawiać się drożdżyce - kandydozy błon śluzowych, 
wywołane głównie drożdżakami z rodzaju Candida, głownie Candida albicans.  Infekcje  
te przebiegają z licznymi nawrotami i są trudne do wyleczenia.  Natomiast aspergilozy 
wywołane grzybami z rodzaju Aspergillus  rozwijają się w wyniku  osłabionego systemu 
immunologicznego. Do zakażeń Aspergillus fumigatus, dochodzi najczęściej przez drogi 
oddechowe powodując alergię, grzybice zatok, oskrzeli, zapalenie płuc. Działanie leków 
obecnie stosowanych w terapii grzybic, jest ograniczone, gdyż pojawiają się formy oporne  
na nie, a ponadto preparaty te często są toksyczne i źle tolerowane przez organizm. Dlatego 
też istnieje potrzeba poszukiwania nowych związków o szerokim spektrum działania, 
skutecznie zwalczających zakażenia grzybami i nie mających niekorzystnego wpływu  
na organizm. Potencjalnym źródłem substancji o działaniu przeciwgrzybicznym są produkty 
metabolizmu roślin, a wśród nich  substancje produkowane przez czosnek (Allium sativum 
L.). Czosnek swoje właściwości zawdzięcza zawartości związków siarkoorganicznych,  
a wśród nich allicynie. Allicyna (CH2=CH-CH2SOSCH2-CH=CH2) jest jednym z estrów 
kwasu tiosulfinowego, nietrwałego, słabo rozpuszczalnego w wodzie, co ogranicza 
praktyczne zastosowanie. Opierając się na budowie chemicznej allicyny, partnerzy z Ukrainy,  
opracowali syntetyczne  analogii naturalnych biocydów czosnku i cebuli. Otrzymane związki 
charakteryzują się działaniem przeciwgrzybicznym, a ich aktywność przeciwgrzybicza zależy 
od modyfikacji  struktury chemicznej. Wyniki badań wskazują na możliwości wspomagania 
terapii schorzeń, których podłożem są patogenne grzyby  oraz że nowo otrzymane preparaty 
mogą służyć do opracowania skutecznych leków przeciwgrzybiczych, wykorzystanych 
zarówno w medycynie jak i weterynarii.  
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Pochodne 1,1-diokso-1,4,2-benzoditiazyny od ponad trzydziestu lat stanowią 
fundamentalną klasę związków w naszym laboratorium, jako użyteczne substraty w wielu 
syntezach, jak i związki o wielokierunkowej aktywności biologicznej, w tym diuretycznej, 
hipotensyjnej, przeciwwirusowej HIV-1, przeciwnowotworowej. Poszukując innowacyjnych 
niskocząsteczkowych chemioterapeutyków, zaprojektowano serię nowych 3,7-
dipodstawionych pochodnych 6-chloro-1,1-diokso-1,4,2-benzoditiazyny o potencjalnej 
aktywności przeciwnowotworowej. Otrzymane związki poddano testom aktywności 
cytotoksycznej in vitro wobec trzech linii komórkowych nowotworów ludzkich tj. raka piersi 
(MCF-7), okrężnicy (HCT-116) i raka szyjki macicy (HeLa). Badane związki wykazały 
zróżnicowaną, zależną od struktury aktywność cytotoksyczną, wśród których związki 14 i 16 
wyróżniały się aktywnością,  odpowiednio 14 wobec linii MCF-7 (IC50 = 15 µM) i HCT-116 
(IC50 = 16 µM), a 16 wobec linii HeLa (IC50 = 10 µM).  Analiza ilościowych zależności 
struktura aktywność pozwoliła na znalezienie kluczowych deskryptorów i wyprowadzenie 
równań QSAR o zweryfikowanej zdolności predykcyjnej. Model statystyczny wyznaczony 
dla linii MCF-7 wskazuje na istotny wpływ ładunku naturalnego na atomie węgla C13 oraz 
energii orbitalu HOMO cząsteczki na aktywność biologiczną związków. Natomiast 
aktywność cytotoksyczna badanych związków wobec linii HCT-116 uzależniona jest  
od ładunku naturalnego na atomie węgla C13 jak i ładunku elektrostatycznego na atomie 
azotu N10 [1]. 

 

[1] Jarosław Sławiński, Beata Żołnowska, Zdzisław Brzozowski, Anna Kawiak, Mariusz Belka, 
Tomasz Bączek. Molecules 2015, 20, 5754-5770. 
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