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OBSZARY ZASTOSOWANIA

Nieusta j¹cego poszuk iwan ia  nowych leków 

przeciwnowotworowych nie trzeba uzasadniaæ, 

szczególnie w kontekœcie pojawiania siê niebezpiecznych 

odmian lekoopornych. Dotychczas stosowane 

chemioterapeutyki s¹ sukcesywnie wypierane przez leki 

nowych generacji o ni¿szej toksycznoœci i mniej 

uci¹¿liwych ubocznych skutkach kuracji. Szczególnie 

wa¿na sta³a siê ich biodostêpnoœæ, która jest istotna 

w przypadku bardzo aktywnych zwi¹zków, jakimi s¹ leki 

przeciwnowotworowe. Chc¹c zwiêkszyæ potencja³ 

terapeutyczny  wprowadzono koncepcjê „proleku” 

bêd¹cego czynnik iem poprawia j¹cym prof i l  

farmakokinetyczny substancji oraz ich biodostêpnoœæ. 

W zwi¹zku z tym coraz powszechniejsze staje siê 

s tosowan ie  pochodnych ch ino l inowych lub  

glikokoniugatów. Wybór sposobu ich zastosowania zale¿y 

przede wszystkim od struktury farmaceutyku (np. nie 

wszystkie leki posiadaj¹ ³atwo jonizowalne grupy 

funkcyjne, czasem s¹ to zwi¹zki obojêtne) oraz sposobu 

podawania i mechanizmu, wed³ug którego lek jest 

metabolizowany.

Pochodne chinoliny s¹ zwi¹zkami czêsto badanymi pod 

k¹tem ich potencjalnej aktywnoœci biologicznej. 

Proponowane nowe pochodne chinoliny maj¹ postaæ 

glikokoniugatów kwasów chinolinowych. Uzyskano je 

dziêki syntezie pochodnych chinolinowych z fragmentem 

tiocukrowym, po³¹czonych poprzez ³¹cznik aromatyczny. 

Takie zwi¹zki maj¹ bardzo korzystne parametry 

farmakokinetyczne, pozwalaj¹ce na u³atwione przenikanie 

do wnêtrza komórki. Biozgodnoœæ takich po³¹czeñ jest 

wysoka i zapewnia nie tylko transport miêdzyb³onowy, ale 

i stosunkow¹ ³atwoœæ w katalizowanej enzymami 

hydrolizie proleku do aktywnej formy.

Medycyna;

Przemys³ farmaceutyczny.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA:
Mo¿liwoœæ zastosowania w leczeniu chorób 

nowotworowych;

Niewielka toksycznoœæ;

Mo¿liwoœæ zastosowania jako œrodka 

antybakteryjnego;

Du¿a aktywnoœæ zwi¹zku na poziomie ³atwo 

osi¹galnym w tkankach; 

Lepsze parametry fizykochemiczne zwi¹zków 

(m.in. rozpuszczalnoœæ);

Otrzymywanie w wyniku prostych metod 

syntezy.
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