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STAN OBECNY

N O W E  Z A S T O S O W A N I E  
STYRYLOCHINOLIN

Mimo postêpu w badaniach nad skutecznymi œrodkami 

farmaceutycznymi, niektóre rodzaje raka wci¹¿ pozostaj¹ 

nieuleczalne. Prace nad nowymi, skutecznymi lekami oraz 

sposobami leczenia nowotworów s¹ jednymi z najwa¿niejszych 

wyzwañ dzisiejszej nauki. Istnieje potrzeba poszukiwania nowych 

metod zapobiegania chorobie oraz tworzenia eksperymentalnych 

zwi¹zków o lepszych w³aœciwoœciach farmakologicznych. Tak¹ 

grupê zwi¹zków stanowi¹ coraz szerzej badane pochodne 

i analogi tiosemikarbazonów. Dotychczasowe badania pozwalaj¹ 

przypuszczaæ, ¿e mo¿liwe jest znalezienie kolejnych wysokoak-

tywnych pochodnych chinoliny. Dotychczas nie przedstawiono 

jednak pochodnych zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê znacznym 

potencja³em kompleksowania jonów metali, w tym jonów ¿elaza, 

na który to pierwiastek zwiêkszone zapotrzebowanie wykazuj¹ 

komórki nowotworowe.

Nowe pochodne chinoliny to zwi¹zki z zakresu chemii leków, 

zawieraj¹ce uk³ad tiosemikarbazonu. Zbudowane s¹ w oparciu 

o strukturê chinoliny oraz grupy tiosemikarbazonowej, 

modyfikowanej podstawnikiem alkilowym, pierœcieniem 

aromatycznym lub alkiloaromatycznym.

Mo¿liwoœæ zastosowania omawianych zwi¹zków jako substancji 

czynnych antyrakowych wynika z przeprowadzonych badañ. 

Dokonano analiz strukturalnych zwi¹zków przy  u¿yciu technik 

spektroskopii magnetycznego rezonansu j¹drowego (1H-NMR 

i 13C-NMR) oraz spektroskopii masowej (HR-MS). Dodatkowo 

okreœlono aktywnoœæ biologiczn¹ zwi¹zków przy u¿yciu linii 

komórkowych HCT116 (rak jelita grubego w postaci normalnej 

oraz ze zmienion¹ ekspresj¹ genu bia³ka p53) oraz SK-N-MC 

(nab³oniak nerwowy).
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ZALETY ROZWI¥ZANIA:

Hamowanie rozwoju komórek nowotworowych;

Du¿a aktywnoœæ biologiczna zwi¹zków na poziomie 

nanomolowym;

Mo¿liwoœæ wywo³ania programowanej œmierci 

komórkowej przy braku uci¹¿liwych efektów ubocznych 

(stan zapalny);

Niewielka toksycznoœæ wzglêdem zdrowych komórek 

(indeks terapeutyczny powy¿ej 1000);

Wysoka aktywnoœæ zwi¹zków wobec komórek 

ludzkiego raka jelita grubego oznaczona w warunkach 

in vitro wynosz¹ca 0,7 nM.
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