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Sekcja 11 

CHEMIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA 

Budynek B (Gmach Fizyki) Sala 112 

 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Elżbieta Skrzydlewska  

                                     Osman Achmatowicz 

S11 WS01 

11:00-11:30 

Wyzwania polityki lekowej - jaka powinna być odpowiedź?,  Wojciech 
Kuźmierkiewicz 

S11 WS02 

11:30-12:00 

Pomost między nauką a przemysłem - Założenia programowe działania 
Instytutu Farmaceutycznego w Sieci Badawczej Łukasiewicz,  Wioleta 
Maruszak, Grzegorz Kulczycki, Oleg M. Demchuk 

S11 KS01 

12:00-12:15 

Zastosowanie cyjanków acylu w syntezie nienasyconych  związków 1,3-
dikarbonylowych wykazujących właściwości cytotoksyczne, Karol 
Wołosewicz, Damian Pawelski, Lucie Rarova, Miroslav Strnad, Ryszard Łaźny 

S11 KS02 

12:15-12:30 

Synteza nowych pochodnych N-metyloaminotiazol-4(5H)-onu oraz ich 
interakcje z 11β-HSD1,  Renata Studzińska, Renata Kołodziejska, Wojciech 
Płaziński, Daria Kupczyk, Tomasz Kosmalski, Bożena Modzelewska-
Banachiewicz 

S11 KS03 

12:30-12:45 

Nowe O-benzylowe etery oksymu, pochodne fenoksyacetofenonu – synteza i 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe,  Tomasz Kosmalski, Patrycja Golińska, 
Renata Studzińska, Jolanta Rostocka, Bożena Modzelewska-Banachiewicz 

S11 KS04 

12:45-13:00 

Anticancer potential of compounds extracted from Red Sea marine 
organisms, Tomasz Kostrzewa, Paulina Przychodzen, Magdalena Gorska-
Ponikowska, Aikaterini Koutsaviti, Leto-Aikaterini Tziveleka, Mohamed 
Tammam, Efstathia Ioannou, Vassilios Roussis, Mariusz Jaremko, Łukasz 
Jaremko, Narcyz Knap, Susana Agusti, Carlos M. Duarte, Michal Wozniak, Alicja 
Kuban-Jankowska  

S11 KS05 

13:00-13:05 

Synteza oraz aktywność przeciwpasożytnicza  podwójnie modyfikowanych 
pochodnych salinomycyny,  Michał Sulik, Michał Antoszczak, Dietmar 
Steverding, Jan Janczak, Adam Huczyński 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Izabela Nowak  

                                     Michał Markuszewski 

S11 WS03 

15:00-15:30 

Metabolomika w badaniach biomedycznych,   Michał J. Markuszewski 

S11 WS04 

15:30-16:00 

Aktywność przeciwnowotworowa  potrójnie modyfikowanych pochodnych 
kolchicyny,   Adam Huczyński, Greta Klejborowska, Urszula Majcher, Alicja 
Urbaniak, Jordane Preto, Ewa Maj, Mahshad Moshari, Joanna Wietrzyk, Jack A. 
Tuszynskic,, Timothy C. Chambers 
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S11 KS06 

16:00-16:15 

Naphthalimide with carborane and metallacarborane components with 
anticancer and antihelmintic activity,   A.B. Olejniczak, S. Rykowski, D. 
Różycka, , J. Nekvinda, B. Grüner, E. Wyszko, A. Fedoruk-Wyszomirska, D. 
Gurda, M. Orlicka-Płocka, M. Giel-Pietraszuk, P. Kołodziej, M. Ziaja-Sołtys, A. 
Bogucka-Kocka 

S11 KS07 

16:15-16:30 

Estry kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) o działaniu przeciwzapalnym 

i przeciwdepresyjnym  – nowa strategia synergistyczna leczenia depresji,   

Nikola Fajkis, Barbara Mordyl, Paweł Żmudzki, Agata Siwek, Maria Walczak, 
Anna Partyka, Marcin Kołaczkowski, Monika Marcinkowska 

S11 KS08 

16:30-16:45 

Heterodimery takryna-melatonina: inhibitory cholinoesteraz o aktywności 
antyoksydacyjnej i zdolności hamowania samoagregacji β-amyloidu,   
Katarzyna Tyszko, Anna Zawadzka 

S11 KS09 

16:45-17:00 

Target-guided synthesis w poszukiwaniu inhibitorów 
butyrylocholinoesterazy,   Zuzanna Molęda, Anna Zawadzka 

  

 6 września 2019 (piątek)  

 Sesja południowa 11:00-13:15 

       Przewodniczący: Grzegorz Grynkiewicz  

                                      Wioleta Maruszak 

S11 WS05 

11:00-11:30 

Optymalizacja nanocząstek lipidowych opartych na emulsji wielokrotnej z 
wykorzystaniem projektu czynnikowego 32,   Marta Dąbrowska, Eliana Souto, 
Izabela Nowak 

S11 WS06 

11:30-12:00 

Biokataliza w służbie chemii farmaceutycznej – krajowe osiągnięcia na polu 
syntez optycznie czynnych API,   Paweł Borowiecki 

S11 WS07 

12:00-12:30 

Halogenowe bakteriochloryny w terapii fotodynamicznej nowotworów: od 
syntezy do badań klinicznych,  Janusz M. Dąbrowski 

S11 KS10 

12:30-12:45 

Analiza fizykochemiczna koniugatów nanocząstka-lek - ocena wpływu 
metody immobilizacji,   Agnieszka Z. Wilczewska, Katarzyna Niemirowicz-
Laskowska, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Robert Bucki 

S11 KS11 

12:45-13:00 

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa koniugatów nanocząstka-lek w 
zależności od metody immobilizacji,  Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, 
Urszula Wnorowska , Iwona Misztalewska-Turkowicz, Agnieszka Z. 
Wilczewska, Robert Bucki 

S11 KS12 

13:00-13:15 

Synthesis of novel bola-type amphiphilic peptide dendrimers and their 
complexes with anticancer drugs,  M. Cieślak, M. Stolarska, O. Staszewska-
Krajewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)        

 

S11 P01 

 

Nowe etery oksymów ketonów alicyklicznych – synteza i struktura,  Tomasz 
Kosmalski, Renata Studzińska, Bożena Modzelewska-Banachiewicz 
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S11 P02 

 

Synteza nowych pochodnych N-izopropyloaminotiazol-4(5H)-onu jako 
potencjalnych inhibitorów dehydrohenazy 11β-hydroskysteroidowej typu 1,  
Renata Studzińska, Renata Kołodziejska, Daria Kupczyk, Tomasz Kosmalski, 
Rafał Bilski, Bożena Modzelewska-Banachiewicz 

S11 P03 

 

Synteza pochodnych 3,5-dihydro-2H-1,4-benzooksazyny oraz 2,3-
dihydrobenzo[b][1,4]dioksanu jako małocząsteczkowych inhibitorów 
oddziaływania PD-1/PD-L1,  Marta Warszyńska, Łukasz Skalniak, Marcin 
Tomala, Tad A. Holak 

S11 P04 

 

Sonochemical method of synthesis for selected APIs ,   Jolanta Jaśkowska, 
Anna Drabczyk,  Damian Kułaga, Przemysław Zaręba, Przemysław Jodłowski 

S11 P05 

 

Isoxazole-containing 5’ mRNA cap analogs as inhibitors of the translation 
initiation,  Karolina Piecyk, Maciej Lukaszewicz, Karol Kamel, Maria Janowska, 
Paulina Pietrow, Sebastian Kmiecik, Marzena Jankowska-Anyszka 

S11 P06 

 

Complexing properties of melanin and ceftazidime with Cu(II) in aqueous 
heteroligand system,   Magdalena Woźniczka, Marek Pająk, Mirosława Świątek, 
Magdalena Chmiela, Weronika Gonciarz, Mateusz Urbaniak, Beata Pasternak, 
Aleksander Kufelnicki 

S11 P07 

 

Kompleksy mieszane Co(II) – L-()-aminokwas – imidazol  
jako modelowe przenośniki molekularnego tlenu,  Marek Pająk, Magdalena 
Woźniczka, Andrzej Vogt, Aleksander Kufelnicki 

S11 P08 

 

Design, synthesis and bioassays of new long-chain  
3-trifluorophenylpiperazines,  Jolanta Jaśkowska, Anna Drabczyk,  Damian 
Kułaga, Przemysław Zaręba 
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S11 
CHEMIA MEDYCZNA  
I FARMACEUTYCZNA 

WS01 
5 września (czwartek)  
budynek: B, sala: 112 

sesja: 11:00-13:00  

 

Wyzwania polityki lekowej – jaka powinna być odpowiedź? 

Wojciech Kuźmierkiewicz 

Naukowa Fundacja Polpharmy, ul, Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa 
wojciech.kuzmierkiewicz@polpharma.com 

   

Skuteczność polityki lekowej zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to: poziom 
finansowania farmakoterapii ze środków publicznych (refundacja kosztów leków), starzenie się 
społeczeństwa polskiego, koszt nowych technologii. Optymalizacja farmakoterapii wymaga 
wypracowania wytycznych terapeutycznych, dostępu do nowych leków, leków generycznych oraz 
biorównoważnych leków biologicznych. Innowacyjność krajowego przemysłu, realizowana we 
współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi, to: nowe, bardziej efektywne metody syntezy 
substancji leczniczych, leki generyczne o dodatkowej wartości, nowe postacie leków, uławiające 
pacjentom przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi (adherence). Umiejętności 
polskich naukowców, którzy podejmują pracę nad projektami nowych leków w zderzeniu z wysokim 
kosztem opracowania i wdrożenia nowego leku sprawiają, że interesujący  projekt jest sprzedawany 
zagranicznym podmiotom. W przypadku kiedy projekt jest współfinasowany ze środków 
publicznych, należy zadbać o interes płatnika, bądź w postaci zwrotu uzyskanych dotacji bądź licencji 
na wytwarzanie leku, jeśli projekt zakończy się wdrożeniem.  

Koszt farmakoterapii jest zależny m.in. od poziomu cen leków, a ten od sposobu ich ustalania. 
Zalecenia Komisji Europejskiej, jak i praktyka wielu krajów europejskich wskazują, że najlepszym 
sposobem na obniżanie cen leków są przepisy wymuszające konkurencję. Z pewnością  
konkurencyjności nie sprzyja system, w którym decyzja o cenie leku refundowanego jest niejawna. 
Niekorzystny efekt takiego prawa, stosowanego także w naszym kraju skłonił Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) do przyjęła w maju br. rezolucji wzywającej kraje członkowskie do poprawy 
przejrzystości (jawności cen) rynków leków.   

 Rozwój nowych technologii w ochronie zdrowia może zapewnić lepszą jakość terapii, 
dlatego, Naukowa Fundacja Polpharmy, poza od 18 lat organizowanym corocznie konkursem na 
najlepszy projekt w dziedzinie medycyny i farmacji, przeprowadziła konkurs na najlepszą aplikację 
mobilną w prewencji diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.  
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S11 
CHEMIA MEDYCZNA  
I FARMACEUTYCZNA 

WS02 
5 września (czwartek)  
budynek: B, sala: 112 

sesja: 11:00-13:00 

 

Pomost między nauką a przemysłem – Założenia programowe działania 
Instytutu Farmaceutycznego w Sieci Badawczej Łukasiewicz 

Wioleta Maruszak, Grzegorz Kulczycki, Oleg M. Demchuk  

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Farmaceutyczny, 
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, w.maruszak@ifarm.eu 

 

 1 kwietnia 2019 Instytut Farmaceutyczny został włączony wraz z innymi 37 instytutami do 
Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci R&D w Europie. Sieć 
Badawcza Łukasiewicz to projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, łączący świat badań z 
potrzebami przedsiębiorców, to organizacja zintegrowana i zorientowana na realizację celów z 
obszarów strategicznych. Realizacja celów prowadzona w Grupach Badawczych, w obszarach 
automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania 
bazuje na uzyskaniu efektu skali i synergii poprzez tworzenie:  

 kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu wspólny potencjał  

 efektywnej współpraca instytutów badawczych – koordynacja tematyk, wiedzy, zasobów 

 nowej jakości prowadzonych badań 

 poprawę mechanizmów transferu wiedzy do sektora przedsiębiorstw 

 jednolitej polityka badawczo-rozwojowa w obszarze innowacyjności. 

Utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz wprowadziło nie tylko zmiany formalno-prawne związane 
ze zmianą ustawy, organu nadzoru instytutów czy sposób ich ewaluacji, lecz przede wszystkim 
zdefiniowało charakter ich działalności podstawowej ukierunkowanej na badania aplikacyjne, 
komercjalizację wyników tych badań oraz projektową aktywność międzynarodową.  
 Cele stawiane instytutom Łukasiewicza są konsekwentnie realizowane w Instytucie 
Farmaceutycznym, będącym jednostką z ponad 65 letnią tradycją prowadzącą prace badawczo-
wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych. 
Instytut jest miejscem budującym i kształtującym współpracę między przemysłem, a środowiskiem 
naukowym w celu opracowania, komercjalizacji i poprawy dostępności leków. Istotnym elementem 
realizowanych badań jest kompleksowe opracowywanie technologii wytwarzania generycznych 
produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, zmniejszających 
obciążenie finansowe zarówno pacjentów, jak i budżetu państwa. Instytut posiada kompetencje w 
prowadzeniu badań dotyczących opracowania technologii wytwarzania substancji i form 
farmaceutycznych, syntezie związków organicznych o potencjalnym działaniu terapeutycznym, 
opracowywaniu metod analitycznych i bioanalitycznych, projektowaniu i wykonywaniu części 
farmakokinetycznej badań równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych, 
badaniu nowych form farmaceutycznych oraz prowadzeniu działalności normalizacyjnej i 
patentowej. Instytut posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, pracującą w 
interdyscyplinarnych zespołach oraz dysponuje możliwościami aparaturowymi i unikalną instalacją 
pozwalającą na weryfikację technologii substancji czynnych w skali ¼ i ½ technicznej, a także 
produkcyjnej w systemie GMP. Wzajemne przenikanie się sfery badawczej ze sferą produkcyjną jest 
filarem działalności Instytutu i pomostem łączącym naukę z przemysłem, co stanowi podstawę 
założeń programowych działalności Instytutu w Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
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S11 
CHEMIA MEDYCZNA  
I FARMACEUTYCZNA 

WS03 
5 września (czwartek)  
budynek: B, sala: 112 

sesja: 15:00-17:00 

 

Metabolomika w badaniach biomedycznych  

Michał J. Markuszewski 

Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki; Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Hallera 107, 80-416 Gdańsk; E-mail adres: markusz@gumed.edu.pl 

  

Do współczesnych trendów badawczych bardzo intensywnie rozwijanych współcześnie poza 
genomiką, transkryptomiką i proteomiką należy także metabolomika, która w sposób kompleksowy, 
jakościowy i ilościowy podejmuje analizę związków małocząsteczkowych obecnych w organizmach 
czy nawet pojedynczych komórkach. W badaniach wykorzystane są zaawansowane techniki 
spektrometrii mas (MS/MS, TOF) sprzężone z technikami rozdzielania takim jak RP-HPLC, UHPLC 
i GC. W ciągu ostatnich 10 lat w badaniach podejmowane były przez nasz Zespół badania nad 
opracowaniem metod oznaczania profili metabolicznych m.in. nukleozydów lub związków 
pterynowych w moczu i surowicy w celu scharakteryzowania próbek pochodzących od zdrowych 
osób i chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego. Podjęto także badania nad oznaczaniem 
metabolomu w chorobach sercowo-naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia 
tętnicze oraz nadciśnienia płucnego. To ostatnie schorzenie jest szczególnie istotne ze względu na 
bezobjawowy przebieg i poważne dla życia konsekwencje późnego wykrycia choroby. W badaniach 
zastosowano także nowoczesne techniki analityczne do oznaczania profili metabolomicznych w 
próbkach pochodzących od pacjentek cierpiących na zespół policystycznych jajników, współcześnie 
coraz częściej spotykanego schorzenia. Zastosowane do tego celu były dwa podejścia analizy 
celowanej i niecelowanej metabolomicznej [1-3]. Ostatecznym etapem prowadzonych badań było 
wykorzystanie metod chemometrycznych (PLS-DA, K-nn, SVM, regresja logistyczna) do opisania 
zależności pomiędzy poziomami metabolitów w badanych grupach i próba zbudowania modelu 
klasyfikacyjnego pozwalającego na jak najbardziej prawidłową klasyfikację przypadków do 
odpowiedniej grupy. W prowadzonych badaniach poza stosowanymi zaawansowanymi technikami 
rozdzielania sprzężonymi ze spektrometrią mas wykorzystywane są także metody przygotowania 
próbek z ekstrakcją i mikroekstrakcji do fazy stałej (SPE, SPME), nowoczesne techniki 
przygotowania próbki [3] czy też techniki zagęszczania próbek on-line w technikach 
elektromigracyjnych [4]. Wyniki badań potwierdzają sensowność prowadzenia poszukiwań 
zależności pomiędzy mierzonymi profilami metabolomicznymi w płynach biologicznych a 
współistniejącymi stanami patologicznymi i chorobowymi. 

 

[1] Jacyna J., et al.:  Talanta 2019, 202, 572-579. 

[2] Yumba-Mpanga A., et al.: Anal. Chim. Acta. 2018, 1037, 188-199. 

[3] Wawrzyniak R. et al.: Sci. Rep. 2018, 8, 1-10 

[4] Quirino J.P., et al.:  Anal. Chem. 2017, 89, 13422-13428. 
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S11 
CHEMIA MEDYCZNA  
I FARMACEUTYCZNA 

WS04 
5 września (czwartek)  
budynek: B, sala: 112 

sesja: 15:00-17:00 

 

Aktywność przeciwnowotworowa  potrójnie modyfikowanych  
pochodnych kolchicyny   

Adam Huczyńskia), Greta Klejborowskaa), Urszula Majchera), Alicja Urbaniakb),  
Jordane Pretoc), Ewa Majd), Mahshad Mosharie), Joanna Wietrzykd), Jack A. Tuszynskic,f),  

Timothy C. Chambersb)  
a) Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. 

adam.huczynski@amu.edu.pl.  
b)University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, United States of America.  

c)Depertment of Oncology, University of Alberta, Edmonton, , Canada. 
d)Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Wrocław, Poland. 

e)Depertment of Chemistry, University of Alberta, Edmonton, Canada.f)DIMEAS, Politecnico di 
Torino, Turin, Italy. 

  

Omówione zostaną wyniki badań dotyczących syntezy oraz aktywności cytotoksycznej wobec 
komórek nowotworowych oraz wyniki dokowania molekularnego nowych potrójnie 
modyfikowanych pochodnych kolchicyny należących do dwóch grup jej analogów:  
N-karbaminianowych pochodnych N-deacetylo-4-(bromo/chloro/jodo)-10-demetoksy-10-alkilo-
tiokolchicyny  oraz amidowych pochodnych N-deacetylo-4-(bromo/chloro/jodo)-10-demetoksy-10-
alkilotiokolchicyny [1-3]. 
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Rys. 1. Struktura nowych potrójnie modyfikowanych pochodnych kolchicyny.   

 

Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) – nr grantu 2016/21/B/ST5/00111    

 

[1] U. Majcher, A. Urbaniak, E. Maj, M. Moshari, M. Delgado, J. Wietrzyk, F. Bartl, T.C. Chambers, 
J.A. Tuszynski, A. Huczyński, Bioorg. Chem. 2018, 81, 553-566.  

[2] U. Majcher, G. Klejborowska, M. Kaik, E. Maj, J. Wietrzyk, M. Moshari, J. Preto, J. Tuszynski, 
A. Huczyński, Cells. 2018, 7, 216. 

[3] U. Majcher, G. Klejborowska, M. Moshari, E. Maj, J. Wietrzyk, F. Bartl, J.A. Tuszynski, A. 
Huczyński,  Cells, 2018, 7, 192.  
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S11 
CHEMIA MEDYCZNA  
I FARMACEUTYCZNA 

WS05 
6 września (piątek)  

budynek: B, sala: 112 
sesja: 11:00-13:15 

 

Optymalizacja nanocząstek lipidowych opartych na emulsji wielokrotnej 
z wykorzystaniem projektu czynnikowego 32  

Marta Dąbrowskaa), Eliana Soutob), Izabela Nowaka) 
a) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, nowakiza@amu.edu.pl 
b) Uniwersytet w Coimbrze, Wydział Farmacji, Azinhaga de Santa Comba, 3000-354 Coimbra 

 

Nanocząstki lipidowe bazujące na emulsji wielokrotnej (w/o/w) stanowią układy 
umożliwiające inkorporację hydrofilowych związków aktywnych [1]. Celem badania była 
optymalizacja składu ilościowego dyspersji nanocząstek, wykonana poprzez oszacowanie wpływu 
stężenia lipidu stałego oraz surfaktantu na wybrane parametry fizykochemiczne otrzymanych 
nanocząstek lipidowych. 

Nanocząstki lipidowe otrzymane zostały zmodyfikowaną metodą emulgowania i sonikacji 
opartą na emulsji wielokrotnej (w/o/w). Optymalizacja składu ilościowego dyspersji przeprowadzona 
została z wykorzystaniem projektu czynnikowego 32. Jako zmienne niezależne przyjęto: zawartość 
lipidu stałego - Softisan 100 oraz surfaktantu niejonowego - Tween 80. Zmiennymi zależnymi 
ustanowiono: średnią wielkość cząstek, wskaźnik polidyspersyjności oraz potencjał zeta.  

Zdeterminowano optymalny skład dla badanej dyspersji nanocząstek lipidowych jako: Softisan 
100 (4,5% wag.), Tween 80 (1,0% wag.). Uzyskane wyniki wskazały na wprost proporcjonalną 
zależność pomiędzy zawartością lipidu stałego a średnią wielkością cząstek oraz wskaźnikiem 
polidyspersyjności. Wartość potencjału zeta uzależniona była ściśle od stężenia surfaktantu 
niejonowego.   

 

[1] J.F. Fangueiro i in.: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2014, 123, 452-460. 
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Biokataliza w służbie chemii farmaceutycznej – krajowe osiągnięcia na polu 
syntez optycznie czynnych API 

Paweł Borowiecki 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii i Technologii Środków 
Leczniczych, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa  

 

Opracowywanie innowacyjnych, ekonomicznie opłacalnych i zrównoważonych metodologii 
dedykowanych produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (APIs) jest nie tylko jednym z 
najważniejszych wyzwań współczesnej nauki oraz przemysłu farmaceutycznego, ale przede 
wszystkim stanowi kluczowy aspekt dotyczący jakości leków oraz bezpieczeństwa ich stosowania. 
Obecnie ok. 80% leków dopuszczonych do obrotu posiada budowę chiralną, a zatem ich 
otrzymywanie w postaci optycznie czystej lub przynajmniej wysoce wzbogaconej w jeden ze 
stereoizomerów ma niebagatelne znaczenie dla efektywności terapii ukierunkowanych na konkretny 
cel molekularny bez występowania przy tym efektów ubocznych. Enancjomerycznie wzbogacone 
substancje czynne leków są pożądane zwłaszcza, gdy właściwą aktywność farmakologiczną 
wykazuje tylko jeden ze stereoizomerów danej substancji czynnej, a drugi jest niepotrzebnym lub 
wręcz szkodliwym dla organizmu balastem. Korzyści płynące z zastosowania optycznie czystych 
API polegają głównie na tym, że farmaceutyki tego typu wykazują zarówno szybszy początek, 
zwiększoną siłę oraz selektywność działania, a także zmniejszoną skłonność do interakcji z innymi 
lekami, co m.in. umożliwia aplikowanie pacjentom niższych dawek leku. Ponadto, oczywistą 
korzyścią dla koncernów farmaceutycznych, które decydują się na produkcję homochiralnych leków 
jest to, iż nie ponoszą one dodatkowych kosztów inwestycyjnych z tytułu rejestracji leku, który 
sprzedawany jest w postaci racemicznej.  

W tym kontekście, biokataliza oferuje wyraźne korzyści na polu syntezy asymetrycznej 
optycznie czystych związków o aktywności farmakologicznej, gdyż umożliwia otrzymywanie 
pojedynczych stereoizomerów w znacznie prostszy i skuteczniejszy sposób niż przy użyciu 
technologii opartych na klasycznych metodach chemicznych. Wynika to z faktu, że w celu 
efektywnego reagowania na bodźce zewnętrzne i tym samym precyzyjnej regulacji szlaków 
metabolicznych in vivo, enzymy na przestrzeni miliardów lat istnienia ewoluowały w kierunku 
niezwykle wydajnych katalizatorów inicjujących i przyspieszających reakcje biochemiczne z 
niezrównaną sobie chemo-, regio- i stereo-selektywnością działania. Ponadto, procesy 
biokatalityczne, wykazując predyspozycje do funkcjonowania w łagodnych warunkach reakcyjnych 
oraz nie stanowiąc realnego zagrożenia dla środowiska, doskonale spełniają wymogi stawiane przez 
tzw. "12 zasad zielonej chemii" (wg. Paul’a Anastas’a i John’a Warner’a).  

 
Niniejszy wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych krajowych dokonań w syntezie 

enancjomerycznych APIs przy użyciu metod biokatalitycznych z zastosowaniem izolowanych 
enzymów i/lub komórek mikroorganizmów. 
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Halogenowe bakteriochloryny w terapii fotodynamicznej nowotworów: 
 od syntezy do badań  

Janusz M. Dąbrowski 
a) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, jdabrows@chemia.uj.edu.pl 

 

W niniejszej pracy przedstawiono metodę syntezy biblioteki halogenowych bakteriochloryn 
oraz określono zależność struktura-aktywność biologiczna testowanych związków, obejmującą (i) 
badania fizykochemiczne, spektroskopowe i fotofizyczne; (ii) analizę aktywności in vitro oraz (iii) 
skuteczność fotodynamiczną in vivo. W badaniach nad odpowiedzią immunologiczną obserwowaną 
po PDT przeprowadzono analizę stanu zapalnego indukowanego PDT oraz pełną charakterystykę 
mechanizmów molekularnych pod kątem ekspresji wybranych czynników immunologicznych i 
mediatorów stanu zapalnego prowadzących do generowania długoterminowej, 
przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego. Wykazano istotne różnice w 
skuteczności wybranych protokołów fototerapeutycznych ze wskazaniem optymalnych warunków 
przeprowadzenia terapii: wybór formulacji farmaceutycznej, dawki leku, dawki światła, czasu od 
podania leku do naświetlania guza (ang. light-to drug intraval; DLI), oraz marginesu naświetlania). 
Przedstawiono również aktualny stan badań klinicznych z udziałem jednego z badaniach związków 
(Luz11, redaporfin) w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi.  

 

 
Rys. 1. Mechanizmy przeciwnowotworowej aktywności terapii fotodynamicznej (PDT).   

 

Część omówionych badań została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr DEC-
2016/22/E/NZ7/00420 oraz DEC-2013/11/D/ST5/02995). 

 

[1] J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut, Photochem. Photobiol. Sci. 2015, 14, 1765-1780.  

[2] J.M. Dąbrowski, Adv. Imot. Chem. 2017, 70, 343-394. 

[3] L.B. Rocha. J.M. Dąbrowski. L.G. Arnaut, Eur. J. Cancer. 2015, 51, 1822-1830. 
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Zastosowanie cyjanków acylu w syntezie nienasyconych  
związków 1,3-dikarbonylowych wykazujących właściwości cytotoksyczne  

Karol Wołosewicza), Damian Pawelskia), Lucie Rarovab), Miroslav Strnadb), Ryszard Łaźnya) 
a) Instytut Chemii, Uniwersytetu w Białymstoku, 

ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, k.wolosewicz@uwb.edu.pl 
b) Laboratory of Growth Regulators IEB AS CR & Palacky University 

Slechtitelu 27, Olomouc, CZ-78371, Czechy  
 

Układ 1,3-diketonu jest obecny w strukturze wielu związków aktywnych biologicznie 
(kurkumina, tetracykliny), a jego obecność często decyduje o właściwościach danej substancji.[1, 2] 
Monokarbonylowe analogi kurkuminy, ze szkieletem tropanu, są znane z aktywności cytotoksycznej 
względem komórek białaczki limfoblastycznej.[3] Jednakże, synteza związków zawierających układ 
hepta-1,6-dien-3,5-dionu włączony w pierścień heterocykliczny (czyli analogów dikarbonylowych) 
nie jest znana.[4] W opracowanej metodzie do syntezy 1,3-diketonów zastosowano acylowanie 
heterobicyklicznych enonów 2 odpowiednio sfunkcjonalizowane cyjanki acylu. W pierwszym etapie 
przeprowadzono syntezę szeregu podstawionych cyjanków cynamoilu (1), w tym z zabezpieczonymi 
(poprzez przeprowadzenie ich w węglany) grupami hydroksylowymi. Nową drogą syntezy 
otrzymano szereg heterocyklicznych analogów kurkuminy posiadających układ 1,3-diketonu 3, które 
nie były dotychczas znane (Rys. 1.). Analogi z wolnymi grupami fenolowymi otrzymano przez 
usuniecie grupy ochronnej po etapie acylowania.  

 
Rys. 1. Zastosowanie cyjanków acylu w syntezie nienasyconych związków 1,3-dikarbonylowych. 

 

Otrzymane związki wykazywały zróżnicowana aktywności cytotoksyczną (IC50 od >50M  
do 6.2 M) względem linii komórek ostrej białaczki limfoblastycznej.  

 

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant numer: 2014/15/B/ST5/04695. 

 

[1] E. A. Shokova, J. K. Kim, V. V. Kovalev, Russ. J. Org. Chem. 2015, 51, 755-830. 

[2] A. V. Kel'in, Curr. Org. Chem. 2003, 7, 1691-1711. 

[3] H. N. Pati et al., Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 54-62. 

[4] K. Bairwa, J. Grover, M. Kania, S. M. Jachak, RSC Advances 2014, 4, 13946-13978. 
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Synteza nowych pochodnych N-metyloaminotiazol-4(5H)-onu oraz ich 
interakcje z 11β-HSD1 

Renata Studzińskaa), Renata Kołodziejskab), Wojciech Płazińskic), Daria Kupczykb),  
Tomasz Kosmalskia), Bożena Modzelewska-Banachiewicza) 

a)Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, ul. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, rstud@cm.umk.pl 

b) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra 
Biologii i Biochemii Medycznej, ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz 

c) Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, ul. Niezapominajek 8,  
30-239 Kraków  

 

Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa (11β-HSD1), to enzym, który katalizuje przemianę 
nieaktywnego kortyzonu w fizjologicznie aktywny kortyzol. Razem z izoformą 2 - 11β-HSD2 tworzy 
układ regulujący poziom kortyzolu w organizmie. Przewlekły nadmiar kortyzolu we krwi może 
prowadzić m.in. do pojawienia się objawów związanych z hiperkortyzolizmem (zespołem Cushinga) 
oraz zespołem metabolicznym. Hamowanie aktywności 11β-HSD1 powoduje zmniejszenie poziomu 
kortyzolu, co w konsekwencji może powodować zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej, obniżenie 
poziomu glukozy we krwi w przypadku chorych z cukrzycą typu 2 oraz obniżenie poziomu 
cholesterol całkowitego.  Dlatego istotne z punktu widzenia terapeutycznego jest poszukiwanie 
nowych związków, które byłyby selektywnymi inhibitorami 11β-HSD1.   

Nowe pochodne N-metyloaminotiazol-4(5H)-onu różniące się podstawnikami w położeniu 5 
pierścienia tiazolowego otrzymano w reakcji N-metylotiomocznika z odpowiednimi α-bromoestrami 
z izolowaną wydajnością do 89%. Związki te poddano badaniom in vitro w kierunku inhibicji 
izoformy 1 i 2 11β-HSD. Otrzymane pochodne w stężeniu 10 µM hamują aktywność 11β-HSD1 do 
48%, a niektóre z nich są selektywnymi inhibitorami tego enzymu. 

W celu lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy badanymi inhibitorami i enzymem 
przeprowadzono również modelowanie molekularne, które wykazało, że wszystkie badane inhibitory 
oddziaływują z centrum aktywnym enzymu, a najważniejsze oddziaływania obejmują Leu126, 
Tyr177, Tyr183 i Ser170. 

 
Rys. 1. Oddziaływania pomiędzy najbardziej aktywnym inhibitorem a 11β-HSD1   

 

 [1] R. Studzińska i wsp.,  Chem. Biodivers., 2019, DOI: 10.1002/cbdv.201900065. 
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Nowe O-benzylowe etery oksymu, pochodne fenoksyacetofenonu – synteza  
i właściwości przeciwdrobnoustrojowe 

Tomasz Kosmalskia), Patrycja Golińskab), Renata Studzińskaa), Jolanta Rostockaa),  
Bożena Modzelewska-Banachiewicza) 

a) Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, 
Bydgoszcz, ul. Jurasza 2, tpkos@wp.pl 

b) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Mikrobiologii, Toruń, ul. Lwowska 1 
 

Etery oksymów stanowią interesującą klasę związków wykazujących zróżnicowaną aktywność 
biologiczną. Oksykonazol działa przeciwgrzybiczo, a fluwoksamina jest lekiem przeciwdepresyjnym 
[1]. Etery oksymów wykazują też inne aktywności, m.in. przeciwnowotworowe [2] i 
przeciwdrgawkowe [3].  

W naszych wcześniejszych badaniach dokonaliśmy syntezy wybranych benzylowych 
pochodnych eterów oksymu 2-acetylotiofenu [4]. W niniejszej pracy otrzymaliśmy etery oksymów 
pochodne fenoksyacetofenonu. W pierwszym etapie przeprowadzono reakcję bromku fenacylu z 
fenolem. Otrzymany w ten sposób keton przekształciliśmy w oksym, z którego otrzymaliśmy finalne 
produkty - etery oksymów. Są one analogami pochodnych fenoksyacetofenonu o właściwościach 
przeciwgrzybiczych [5]. Otrzymane związki zostały poddane badaniom mikrobiologicznym w celu 
zbadania ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych. 

 

 

 
 

Rys. 1. Wzór ogólny otrzymanych pochodnych fenoksyacetofenonu. 

 

[1] A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004. 

[2] B. Chakravarti, T. Akhtar, B. Rai, M. Yadav, J. Akhtar Siddiqui, S. K. Dhar Dwivedi, R. 
Thakur, A. Kumar Singh, Ab. Kumar Singh, H. Kumar, K. Khan, S. Pal, S. Kumar Rath, J. Lal, 
R. Konwar, A. Kumar Trivedi, D. Datta, D. Prasad Mishra, M. Madhav Godbole, S. Sanyal, N. 
Chattopadhyay, A. Kumar, J. Med. Chem. 2014, 57, 8010–8025. 

[3] Z. Ozdemir, A. Karakurt, U. Calis, S. Gunal, S. Isik, S. Z. Sahin, S. Dalkara, Med. Chem. 2015, 
11, 41-49. 

[4] T. Kosmalski, J. Kutkowska, I. Dwojak, R. Studzińska, A. Sikora, B. Modzelewska- 
Banachiewicz, A. K. Gzella, Heterocycles 2017, 94, 523-530. 

[5] M. Ansari, S. Emami, M. A. Khalilzadeh, M. T. Maghsoodlou, A. Foroumadi, M. A. Faramarzi, 
N. Samadi, S. K. Ardestani, Chem. Biol. Drug Res., 2012, 80, 591-597. 
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Anticancer potential of compounds extracted from Red Sea marine organisms 

Tomasz Kostrzewaa), Paulina Przychodzena), Magdalena Gorska-Ponikowskaa),  
Aikaterini Koutsavitib), Leto-Aikaterini Tzivelekab), Mohamed Tammamb), Efstathia 

Ioannoub), Vassilios Roussisb), Mariusz Jaremkoc), Łukasz Jaremkoc), Narcyz Knapa), Susana 
Agustic), Carlos M. Duartec), Michal Wozniaka), Alicja Kuban-Jankowskaa)  

a) Medical University of Gdansk, Department of Medical Chemistry 
Dębinki 1 Str., 80-211 Gdansk  

tomasz.kostrzewa@gumed.edu.pl, alicja.kuban-jankowsk@gumed.edu.pl 
b) National and Kapodistrian University of Athens, Department of Pharmacy,  

Panepistimiopolis of Zographou Zographou 157 71 
c) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Biological and Envinroment 

Science & Engineering, Thuwal 23955-6900, Kingdom of Saudi Arabia 
 

Phosphorylation and dephosphorylation of the tyrosine residues of proteins is an 
evolutionarily preserved mechanism of signal transduction in eukaryotic cells that is fundamental in 
the control of cell physiology, including proliferation, differentiation, migration, and tumorigenesis. 
PTP1B phosphatase exhibits both phosphorylation and dephosphorylation activities, depending on 
cellular context. It is estimated that 6.5% of pathologies associated with mutations in the PTPs genes 
are linked to the process of carcinogenesis. The participation of PTPs in development of glioma, 
colorectal cancer, lung cancer, breast cancer, and multiple myeloma has been already proven.  

In our study, we analyzed the antitumor effect of ten compounds isolated from marine 
organisms collected from the Saudi Arabian Red Sea. Fresh tissues of the collected specimens (ie. a 
red alga of the genus Laurencia, a sponge of the genus Lamellodysidea, the sponge Siphonochalina 
siphonella and two soft corals of the genera Lobophytum and Sarcophyton) were extracted with 
mixtures of CH2Cl2/MeOH and the organic residues were subjected to a series of chromatographic 
separations that led to the isolation of a number of secondary metabolites. The structures of the 
isolated natural products were established mainly on the basis of extensive analysis of 1D and 2D 
NMR and MS data. The anticancer activity of the isolated compounds were tested on MCF-7 breast 
cancer cell line. Cell viability was measured using MTT test for cell-metabolism activity. The 
inhibitory effect of the compounds on oncogenic phosphatase was measured utilizing recombinant 
PTP1B phosphatase.  

The activity of the enzyme was measured using chromogenic colorless substrate para-
nitrophenyl phosphate which after dephosphorylation gives yellow product. The absorbance was read 
at 405 nm using microplate reader. Statistical analysis was performed with Prism Software using 
ANOVA test combined with Tukey’s test or Student’s t-test in combination with Wilcoxon test. 
According to our results, four of the tested compounds exhibited an inhibitory effect against breast 
cancer MCF-7 cell line. Six compounds were also effective in inhibiting oncogenic phosphatase 
PTP1B. The biological activity of tested compounds could be probably involved with their 
electrophilic potential. Here we showed that selected compounds from Saudi Arabian Red Sea marine 
organisms can be considered as potential anticancer agents. Moreover, our studies showed that the 
tested compounds may be a promising base for design of studies on specific inhibitors of PTPs. 

 

Acknowledgment: This work was supported through the Subaward Agreement Ref. OSR-2017-CPF-
3627-2 funded by the King Abdullah University of Science and Technology. 
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Synteza oraz aktywność przeciwpasożytnicza  
podwójnie modyfikowanych pochodnych salinomycyny  

Michał Sulika), Michał Antoszczaka), Dietmar Steverdingb), Jan Janczakc), Adam Huczyńskia) 
a) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61–614 Poznań, Polska, michisulik@wp.pl 
b) University of East Anglia, Bob Champion Research & Education Building,  

Colney Ln, Norwich NR4 7UQ, Wielka Brytania 
c) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50–422 Wrocław, Polska 

 

Antybiotyki jonoforowe (jonofory) wykazują wiele interesujących właściwości 
biologicznych, w tym aktywność przeciwbakteryjną oraz przeciwnowotworową. Ponadto, istnieje 
coraz więcej doniesień literaturowych wskazujących na to, że jonofory, w tym salinomycyna (SAL), 
a także ich półsyntetyczne analogi są obiecującymi kandydatami na nowe leki przeciwpasożytnicze 
[1–2]. Ostatnie badania wykazały, że chemiczna modyfikacja SAL umożliwia otrzymanie 
pochodnych o wysokiej aktywności przeciwpasożytniczej wobec Trypanosoma brucei – świdrowca 
wywołującego śpiączkę afrykańską [2]. Pasożyt ten przenoszony jest przez zainfekowane muchy tse-
tse, stanowiąc poważny problem dla ekonomii i zdrowia publicznego w Afryce. Światowa 
Organizacja Zdrowia szacuje, że liczba zachorowań na śpiączkę afrykańską wynosi blisko 20,000 
przypadków rocznie, jednak zagrożonych infekcją jest około 65 milionów ludzi [3]. Istnieje obecnie 
kilka leków używanych w leczeniu śpiączki afrykańskiej, jednak są one przestarzałe, mają 
ograniczoną skuteczność i mogą wywoływać szereg skutków ubocznych [4]. W świetle tych 
doniesień konieczne jest poszukiwanie nowych i lepiej tolerowanych strategii leczenia.  

Badania z 2016 roku udowodniły, że SAL oraz jej półsyntetyczne pochodne uzyskane przez 
chemiczną modyfikację grupy karboksylowej w pozycji C1 (amidy oraz estry) hamują wzrost 
świdrowców z gatunku Trypanosoma brucei w stężeniach mikromolowych [2]. W literaturze 
naukowej brakowało natomiast doniesień na temat aktywności przeciwpasożytniczej podwójnie 
modyfikowanych pochodnych SAL. W ramach intensywnie prowadzonych w naszej grupie 
badawczej badań nad chemiczną modyfikacją SAL otrzymaliśmy serię całkowicie nowych, 
podwójnie modyfikowanych analogów tego jonoforu, w których chemicznej modyfikacji uległa nie 
tylko grupa C1 karboksylowa, ale również allilowa grupa hydroksylowa w pozycji C20. Niektóre z 
nowo otrzymanych pochodnych SAL wykazały aktywność przeciwpasożytniczą porównywalną z 
aktywnością suraminy – leku powszechnie stosowanego w zwalczaniu śpiączki afrykańskiej [5].  

 

Podziękowanie: Michał Antoszczak pragnie podziękować Narodowemu Centrum Nauki (NCN) za 
wsparcie finansowe udzielone w ramach grantu Sonata 12 o numerze 2016/23/D/ST5/00242.   

 

[1] M. Antoszczak, D. Steverding, A. Huczyński, Anti-parasitic activity of polyether ionophores, Eur. 
J. Med. Chem., 2019, 166, 32–47. 
[2] D. Steverding, M. Antoszczak, A. Huczyński, In vitro activity of salinomycin and monensin 
derivatives against Trypanosoma brucei, Parasit. Vectors, 2016, 9, 409–414. 
[3] World Health Organization – Trypanosomiasis [dostęp on-line: 2019–05–20]. 
[4] A.H. Fairlamb, Chemotherapy of human African trypanosomiasis: Current and future prospects, 
Trends Parasitol., 2003, 19, 488–494. 
[5] M. Antoszczak, D. Steverding, M. Sulik, J. Janczak, A. Huczyński, Anti-trypanosomal activity of 
doubly modified salinomycin derivatives, Eur. J. Med. Chem., 2019, 173, 90–98.  
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Carboranes and metallacarboranes are used in the design and synthesis of pharmacologically 
active boron compounds due to their properties: hydridic hydrogens, isomerism, high lipophilicity, 
resistance to hydrolysis and oxidation, the neutral or anionic structure and rich and versatile 
chemistry. Carboranes can act as useful bioisosteres for phenyl ring and adamantane. [1] 

We have developed methods for the synthesis of naphthalimide analogues modified with 
ortho-, meta-, para-carborane), and cobalt/ chromium bis(1,2-dicarbollide) (1-) anion (1), in various 
positions of the planar ring (Fig. 1). Chemistry of these compounds, as well as their biological 
evaluation (anticancer, antihelmintic activity), and physicochemical investigation with dsDNA 
(circular dichroism, melting temperature) will be presented. [2]  

 

 

 

 

 
Fig. 1 – A) Naphtalimide (1) analogues modified with carborane and metallacarborane; B) influence of naphtalimide-

carborane/ metallacarborane conjugates on apoptosis  in HepG2 cells compared to mitonafide and pinafide.  

 

Acknowledgements: This study was supported in part by the National Science Centre, Poland, 
Grant No. 2014/14/E/ST5/00577, and by an internal grant from IBM PAS.  

 

[1] Boron-based Compounds. Potential  and emerging applications in medicine.  
Eds: E. Hey-Hawkins, C. Vinas Teixidor, Wiley, 2018, UK.  

[2] J. Nekvinda, D. Różycka, S. Rykowski, E. Wyszko, A. Fedoruk-Wyszomirska, D. Gurda, M. 
Orlicka-Płocka, M. Giel-Pietraszuk, A. Kiliszek, W. Rypniewski, R. Bachorz, J. Wojcieszak,  
B. Grüner, A. B. Olejniczak, Bioorganic Chemistry – submitted. 
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Estry kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) o działaniu przeciwzapalnym  
i przeciwdepresyjnym – nowa strategia synergistyczna leczenia depresji  
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Pomimo znaczących postępów w leczeniu depresji, jedynie połowa pacjentów odpowiada na 
działanie dostępnych leków [1]. Jest to jeden z podstawowych powodów, dla których opracowanie 
nowych leków przeciwdepresyjnych o innowacyjnym mechanizmie działania jest jednym z wyzwań 
współczesnej psychiatrii.  

Najnowsze dane kliniczne wskazują, że procesy zapalne są silnie związane z patofizjologią depresji. 
Badania   wykazały, że pacjenci z depresją charakteryzują się podwyższonym poziomem cytokiny 
IL-6 oraz czynnikiem martwicy nowotworów TNF- [2]. Dlatego hamowanie współistniejącego 
procesu neurozapalenia stanowi światowy trend w opracowaniu nowych terapii 
przeciwdepresyjnych. 

Cząsteczka GABA oraz jej analogi wykazały działanie przeciwzapalne w komórkowych modelach 
neurozapalenia [3], obniżając poziom cytokiny IL-6 oraz TNF-. Ponadto u pacjentów chorych na 
depresję zaobserwowano obniżone stężenie GABA w płynie mózgowo-rdzeniowym. Dlatego 
powstała koncepcja leczenia schorzeń przebiegających z niedoborem GABA za pomocą 
suplementacji tego neuroprzekaźnika. 

Jednak GABA, w fizjologicznym pH występuje w formie jonu obojnaczego i bardzo słabo przenika 
przez barierę̨ krew-mózg (BBB). Jedną z metod dostarczania tej cząsteczki do ośrodkowego układu 
nerwowego, która zyskała powszechne uznanie w literaturze, jest tworzenie estrów GABA. Estry 
takie mogą przenikać BBB znacznie lepiej niż wolny kwas GABA, a po przedostaniu się do OUN 
oczekuje się, że będą działać́ jako środki uwalniające GABA lub agoniści receptora GABA. 

Zaprojektowano serię GABA estrów połączonych z układem indolopiperazyny, odpowiedzialnym za 
interakcję z komplementarnym celem biologicznym - receptorem serotoninowym 5-HT6. Badania 
przedkliniczne wykazały, że ligandy receptora 5-HT6 wykazują działanie przeciwdepresyjne. 
Zaś funkcjonalne interakcje między układem GABAergicznym a receptorami 5-HT6 zostały 
potwierdzone w badaniach behawioralnych i neurochemicznych [4]. Dlatego zaprojektowane 
cząsteczki, poprzez interakcję z dwoma komplementarnymi celami biologicznymi oraz hamując 
procesy zapalne mogą zapewnić obiecującą synergię efektu farmakologicznego. 

 

[1] P.E. Holtzheimer, H.S. Mayberg, Trendy Neurosci. 2011, 34, 1-9. 

[2] N. Fan, Hum Psychopharmacol. 2017. 

[3] G. Prud’homme, Y. Glinka, Q. Wang, J Immunol. 2013, 190, 68 

[4] A. Wesołowska, Eur. J. Pharmacol. 2008, 580, 355-360. 
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Heterodimery takryna-melatonina: inhibitory cholinoesteraz o aktywności 
antyoksydacyjnej i zdolności hamowania samoagregacji β-amyloidu  

Katarzyna Tyszko, Anna Zawadzka 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, azawadzka@chem.uw.edu.pl 

 

Poszukiwania nowych leków w terapii chorób o złożonym charakterze, do których zalicza się 
choroba Alzheimera poszerzyło się o grupę związków wielocelowych (ligandów wielofunkcyjnych) 
[1]. Do takich związków należą otrzymane w naszej grupie badawczej heterodimery [2-3] 
zawierające układ takryny i melatoniny oraz produktu jej utlenienia (szkielet tetrahydropiroloindolu). 
Związki te charakteryzują się zdecydowanie lepszą aktywnością biologiczną w kierunku hamowania 
cholinoesteraz od dotychczas znanych pochodnych zawierających układ melatoniny. Kontynuując 
nasze wcześniejsze badania dla wybranych pochodnych potwierdziliśmy ich aktywność 
antyoksydacyjną (test ORAC) oraz zdolność hamowania samoagregacji β-amyloidu. Stres 
oksydacyjny, tworzenie złogów β-amyloidu czy obniżenie poziomu acetylocholiny to czynniki 
odgrywające istotną rolę w patogenezie choroby Alzheimera. Otrzymane przez nas nowe hybrydowe 
inhibitory cholinoesteraz to związkio wielocelowym działaniu, potencjalni kandydaci na leki w 
terapii schorzeń neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. 

 

[1] A. Cavalli, M.L. Bolognesi, A. Minarini, M. Rosini, V. Tumiatti, M. Recanatini, C. Melchiorre, 
J. Med. Chem. 2008, 51, 347-372. 

[2] A. Zawadzka, I. Łozińska, Z. Molęda, M. Panasiewicz, Z. Czarnocki J. Pineal Res., 2013, 54, 
435-441. 

[3] A. Zawadzka, Z. Czarnocki, I. Łozińska, Z. Molęda, M. Panasiewicz, EP No.: 2 714 658 B1; 
Apr. 29, 2015. 
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Target-guided synthesis w poszukiwaniu inhibitorów 
butyrylocholinoesterazy  

Zuzanna Molęda, Anna Zawadzka 
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,moleda@chem.uw.edu.pl 

 

Chemia kombinatoryczna wykorzystująca matrycę białkową jest obiecującym narzędziem 
chemii biologicznej. Poszukując najskuteczniejszych ligandów danego enzymu stosuje się biblioteki 
kombinatoryczne, w których bloki budulcowe łączą się ze sobą, tworząc potencjalne ligandy. 
Obecność enzymu w tym procesie preferuje powstawanie produktów o największym powinowactwie 
do niego. W ten sposób białko samo dokonuje selekcji swoich najlepszych ligandów. Analiza składu 
finalnie uzyskanej biblioteki jest zadaniem znacznie bardziej efektywnym niż żmudna synteza 
wszystkich potencjalnych ligandów i ocena aktywności każdego z nich [1]. 

 
Rys. 1. Synteza ligandów na matrycy białkowej 

 

Metoda ta może zostać wykorzystana w poszukiwaniu inhibitorów butyrlocholinoesterazy, 
enzymu regulującego proces neurotransmisji [2].   

 

Projekt finansowany z grantu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki (2017/01/X/ST5/00572). 

 

[1] D. Bosc et al., Future Med. Chem. 2016, 8, 381-404.  

[2] M. B. Čolović et al., Curr Neuropharmacol. 2013, 11, 315-335. 
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Analiza fizykochemiczna koniugatów nanocząstka-lek - ocena wpływu metody 
immobilizacji 

Agnieszka Z. Wilczewskaa), Katarzyna Niemirowicz-Laskowskab) , Iwona Misztalewska-
Turkowicza), Robert Buckib) 

a)Instytut Chemii, Wydział Biologiczno- 
Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1, 15-245 Białystok 
b) Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych,  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089, Białystok 

 

Wśród szerokiej gamy nanomateriałów, ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne, 
nanocząstki magnetyczne na bazie tlenków żelaza (MNP) wydają się jednym z bardziej atrakcyjnych 
nośników do zastosowań biomedycznych [1]. Proces funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek może 
odbywać się w sposób dwojaki. Immobilizacja substancji biologicznie czynnej może być 
zrealizowana poprzez wytworzenie wiązań kowalencyjnych bądź oddziaływań niekowalencyjnych z 
grupami funkcyjnymi leku i grupami znajdującymi się na powierzchni MNP. Z uwagi na to, że 
aktywność biologiczna układów lek-nośnik jest silnie skorelowana właściwościami 
fizykochemicznymi nanosystemów [2], w niniejszej pracy zastosowano szereg technik: spektralnych, 
termicznych i mikroskopowych celem charakterystyki fizykochemicznej uzyskanych nanosystemów. 
Badane nanocząstki zostały sfunkcjonalizowane komercyjnie dostępnymi antybiotykami 
(amfoterycyna B i wankomycyna) z wykorzystaniem dwóch podejść: immobilizacji poprzez 
wytworzenie wiązań kowalencyjnych i oddziaływań niekowalencyjnych. Przeprowadzona analiza 
wykazała, iż w zależności od metody funkcjonalizacji, istnieją różnice w wydajności reakcji i 
zawartości % zimmobilizowanych substancji.  

 

(Podziękowanie: Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki UMO- 
2014/15/D/NZ6/02665 (KN-L) 

 

 [1] Xie W et al. Theranostics. 2018, 11;8(12):3284-3307.  

 [2] Vallabani NVS et al. 3 Biotech. 2018, 8(6):279. 
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Aktywność przeciwdrobnoustrojowa koniugatów nanocząstka-lek w zależności 
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ul. Ciołkowskiego 1, 15-245 Białystok 

 

W środowisku naturalnym ponad 99% bakterii występuje w formie biofilmu. Zdolność 
mikroorganizmów do formowania biofilmu jest uważane za podstawowy czynnik wirulencji, 
chroniący drobnoustroje przed niesprzyjającymi warunkami środowiska otaczającego, w tym 
mechanizmami odpowiedzi immunologicznej gospodarza, ale również przed działaniem środków 
przeciwdrobnoustrojowych, kreując tym samym zjawisko lekooporności [1]. W związku z 
powyższym, istnieje realna potrzeba poszukiwania nowych środków działających prewencyjnie oraz 
zdolnych do eradykacji drobnoustrojów występujących w formie biofilmu. Jednym ze sposobów jest 
zastosowanie nośników leków w postaci nanocząstek magnetycznych charakteryzujących się 
unikalnymi cechami fizykochemicznymi [2]. Obecność grup funkcyjnych na ich powierzchni 
umożliwia przeprowadzenie procesu immobilizacji związków biologicznie aktywnych z 
wykorzystaniem reakcji chemii organicznej bądź oddziaływań niekowalencyjnych. W niniejszej 
pracy przedstawiono aktywność prewencyjną oraz zdolność do eradykacji biofilmu bakteryjno-
grzybiczego nanocząstek magnetycznych sfunkcjonalizowanych antybiotykami Wankomycyną i 
Amfoterycyną B. W badaniach oceniono masę uformowanego biofilmu wykorzystując barwienie 
fioletem krystalicznym. Przeprowadzone badania wskazały, iż nanocząstki magnetyczne stanowią 
interesujące i obiecujące rozwiązanie jako transportery antybiotyków w terapii zakażeń związanych 
z formowaniem biofilmu. 

 

(Podziękowanie: Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki UMO- 
2014/15/D/NZ6/02665 (KN-L) 

 

 [1] Donné, J. et al. Adv Microb Physiol, 2015. 67: p. 235-92 

 [2] Xie W et al. Theranostics. 2018, 11;8(12):3284-3307.  
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Synthesis of novel bola-type amphiphilic peptide dendrimers and their 
complexes with anticancer drugs 
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Treatment of major diseases of the human kind including cancer represents major therapeutic 
challenge in contemporary medicine. Since the discovery in 2006 the Nobel prize-awarded 
mechanism of RNA interference (RNAi), small interfering RNA (siRNA) has become a promising 
drug candidate for the treatment of variable diseases. However, to achieve therapeutic success 
effective and safe carriers that can cross biological barriers and reach the target site to achieve 
selective delivery of siRNA or drugs are required.[1] Therefore, development of novel delivery tools 
is one of the necessary steps of contemporary nanomedicine.  

Dimeric bola-type molecules where two bulky fragments are connected with flexible spacer 
are an example of potential drug and/or siRNA carriers. It was discovered that such unique structure 
improves cargo/carrier complex stability and transfection efficiency.[2]  

We synthesized "bola" dimers containing amphiphilic heads constructed from branched 
peptides connected by chemically stable or biodegradable spacer. The effectiveness of synthetic 
methods in solution or on solid support, and coupling reactions (active ester method vs. the Schotten-
Baumann method) was compared. Structure of the designed dimers was optimized basing on our 
previous studies on amphiphilic peptide dendrons that delivered siRNA selectively to glioblastoma 
cells leaving intact neurons and astrocytes.[3]  

In conclusion, we have developed a methodology for the synthesis of amphiphilic cationic 
dendrons based on poly-lysine or poly-ornithine scaffolds, functionalized with various organic 
residues to obtain high affinity for cell membranes and the ability to form supramolecular complexes 
with drugs or siRNA molecules. Dendrons were combined with flexible linkers to create dimeric 
amphiphilic "bola" structures. After purification and characterization, we performed HPLC 
complexation experiments of bola-dimers with known anticancer drugs.  

 

Acknowledgements: Financial support from the National Science Centre, grant No 
2015/19/B/ST5/03547 is acknowledged. 

 

[1] Cong-fei Xu, Jun Wang, Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 10. 

[2] Hanxiang Zeng, Mark E. Johnson, Nathan J. Oldenhuis, Timothy N. Tiambeng and Zhibin 
Guan, ACS Cent. Sci., 2015, 1, 303. 
[3] Janiszewska J, Posadas I, Jativa P, Bugaj-Zarebska M, Urbanczyk-Lipkowska Z, CeńaV., PLoS 
ONE, 2016, 11.  
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Ugrupowanie eterowe oksymu, C=N-O stanowi istotny fragment wielu związków 

wykazujących zróżnicowaną aktywność biologiczną. Oksykonazol - benzylowy eter oksymu z 
wbudowanym pierścieniem imidazolu jest lekiem przeciwgrzybicznym, noksyptylina wykazuje 
właściwości przeciwdepresyjne [1]. Etery oksymów wykazują też szereg innych aktywności 
biologicznych, np. przeciwdrobnoustrojowe [2,3], chwastobójcze [4] i inne.  

 

 

 
Rys. 1. Schemat syntezy eterów oksymów. 

 

W niniejszej pracy otrzymaliśmy szereg benzylowych eterów oksymów cyklopentanonu i 
cykloheksanonu, różniących się podstawnikami w pierścieniu aromatycznym. Wprowadzenie 
podstawionej grupy benzylowej do związków zawierających ugrupowanie eterowe C=N-O może 
przyczynić się do wzrostu aktywności biologicznej. Finalne produkty otrzymano w reakcji 
halogenków benzylowych z odpowiednimi oksymami. Benzylowe etery oksymów otrzymano z 
wysokimi wydajnościami i czystościami. Otrzymane związki w kolejnym etapie zostaną poddane 
badaniom aktywności przeciwdrobnoustrojowej. 
 

[1] A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004. 

[2] K. Bhandari, N. Srinivas, G. B. Shiva Keshava and P. K. Shukla, Eur. J. Med. Chem., 2009, 44, 
437.  

[3] T. Kosmalski, J. Kutkowska, I. Dwojak, R. Studzińska, A. Sikora, B. Modzelewska- 
Banachiewicz, A. K. Gzella, Heterocycles 2017, 94, 523-530. 

[4] J. Ma, M. Ma, L. Sun, Z. Zeng and H. Jiang, J. Chem., 2015, DOI:10.1155/2015/435219. 
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Synteza nowych pochodnych N-izopropyloaminotiazol-4(5H)-onu jako 
potencjalnych inhibitorów dehydrohenazy 11β-hydroskysteroidowej typu 1 

Renata Studzińskaa), Renata Kołodziejskab), Daria Kupczykb), Tomasz Kosmalskia),  
Rafał Bilskib), Bożena Modzelewska-Banachiewicza) 

a)Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej, ul. Jurasza 2, 85-089 Bydgoszcz, rstud@cm.umk.pl 
b) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Lekarski,  

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz  

 

Pochodne 2-aminotiazol-4(5H)-onu, to związki biologicznie aktywne, które wykazują m.in. 
działanie przeciwnowotworowe [1], przeciwbakteryjne [2] i przeciwwirusowe [3]. Niektóre z nich, 
np. Amgen 2922 oraz AMG-221 (BVT-83370) są również wysoce selektywnymi inhibitorami 
dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 1 (11β-HSD1) [4]. Enzym ten katalizuje przemianę 
kortyzonu w aktywny fizjologicznie kortyzol. Związki selektywne hamujące jego aktywność mogą 
mieć zastosowanie jako potencjalne leki wykorzystywane w leczeniu zespołu Cushinga, zespołu 
metabolicznego oraz cukrzycy typu 2. 

Nowe pochodne 2-(izopropyloamino)tiazol-4(5H)-onu, zawierające różne podstawniki 
alkilowe i arylowe w położeniu 5 otrzymano w reakcji N-izopropylotiomocznika z estrami 
odpowiednich α-bromokwasów. W zależności od użytego estru, reakcje prowadzono w etanolu w 
środowisku zasadowym, w chloroformie lub w etanolu w obecności N,N-diizopropyloetyloaminy.  

 

 
Rys. 1. Schemat reakcji otrzymywania pochodnych 2-(izopropyloamino)tiazol-4(5H)-onu   

 

Otrzymane pochodne poddano badaniom in vitro w kierunku inhibicji dehydrogenazy 11β-
hydroksysteroidowej. Najbardziej aktywny okazał się 2-(izopropyloamino)-1-tia-3-azaspiro[4.5]dek-
2-en-4-on (R1,R2 = c-C5H10) który w stężeniu 10µM hamuje aktywność enzymu w 56%. 

 

[1] S. Chen i wsp., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2007, 17, 2134-2138. 

[2]  V.V. Dabholkar, Der Pharma Chemica,  2015, 7, 163-166. 

[3] G.H. Al-Ansary i wsp., Eur. J. Med. Chem., 2013, 68, 12-32. 

[4] J. Scott i wsp., J. Med. Chem., 2014, 57, 4466-4486. 
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Synteza pochodnych 3,5-dihydro-2H-1,4-benzooksazyny oraz  
2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioksanu jako małocząsteczkowych inhibitorów 

oddziaływania PD-1/PD-L1 

Marta Warszyńska, Łukasz Skalniak, Marcin Tomala, Tad A. Holak 

Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Gronostajowa 2, Kraków, m.warszynska@gmail.com 

 

Komórki nowotworowe (czerniaka, białaczki, nowotworów nerek) posiadają mechanizmy 
obrony przed układem immunologicznym organizmu człowieka. Jednym z takich mechanizmów jest 
hamowanie punktu kontrolnego PD-1/PD-L1. Nadekspresja białka PD-L1 i jego połączenie z PD-1 
prowadzi do deaktywacji limfocytów T, które w efekcie tracą zdolność niszczenia komórek 
nowotworowych. [1] W celu przywrócenia naturalnej odpowiedzi przeciwnowotworowej, poszukuje 
się związków, będących inhibitorami oddziaływania PD-1/PD-L1. [2] W tym celu wykonano syntezę 
dwóch związków jako potencjalnych inhibitorów tego oddziaływania. Struktury zaprojektowano na 
podstawie związków z patentu firmy Bristol-Myers-Squibb. [3] 

 

 

Rys. 1 Uzyskane struktury A - pochodnej benzooksazyny, B - pochodnej benzodioksanu 

 

 Podczas syntezy wykorzystano reakcję Williamsona oraz Suzuki-Miyaura, a struktury 
potwierdzono wykorzystując spektroskopię NMR. 

 

[1] Zak, K. M. Structure 2015, 23 (12), 2341–2348.  

[2] Guzik K. J Med Chem. 2017 Jul 13;60(13):5857-5867.  

[3] Chupak LS, Bristol-Myers Squibb Company. 2015; WO2015034820 A1. 
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Sonochemical method of synthesis for selected APIs 
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Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology 

 

Sonochemical methods for the synthesis of organic compounds are based on the phenomenon of 
acoustic cavitation. The use of sonochemical synthesis leads to an increase in the reaction rate, 
increased reaction efficiency, more efficient use of energy, improved efficiency of phase transfer 
catalysts, and even in some cases the possibility of eliminating catalysts. In the organic synthesis, 
ultrasonic-assisted reactions have been known for years. Most often, these methods are used in the 
synthesis of heterocyclic systems, such as coumarins [1], pyrimidinols [2] or triazines [3]. 

The aim of our research was to obtain selected APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) from the 
group of LCAPs (Long Chain Arylpiperazines) such as trazodone, aripiprazole, flibanserin in the 
presence of ultrasounds. These drugs belong to the group of compounds that affect the central nervous 
system by activating or blocking selected serotonin and dopamine receptors. Trazodone is a known 
antidepressant that is a serotonin reuptake inhibitor and a 5-HT2 receptor antagonist. Aripiprazole is 
an antipsychotic drug, that is a partial dopamine D2 and serotonin 5HT1A receptor agonist and a 5HT2A 
serotonin receptor antagonist. Flibanserin is a potent 5-HT1A receptor agonist, weak 5-HT2A receptor 
antagonist and a very weak partial agonist of the D4 receptor. It also has affinity for the 5-HT2B and 
5-HT2C receptors. Flibanserin is responsible for the appropriate level of neurotransmitters such as 
dopamine, norepinephrine and serotonin. 

Our experiments proved, that the group of mentioned drugs can be successfully obtained by 
sonochemical method in the N-alkylation reaction of the corresponding piperazines. Use of solvents 
DMF, ACN and water in the presence of K2CO3 and a PTC  (TBAB - tert-butylammonium bromide)  
allowed to obtain the expected products within 10 min, with a yield of up to 85%. Established optimal 
synthesis conditions were also successfully adopted in the synthesis of new ligands for 5-HT receptors 
from the group of O-alkylarylpiperazinyl derivatives of salicylamides. 

 

[1] L. S. da Silveira Pinto, M. V. N. de Souza, Synthesis, 2017, 49, 2555-2561. 

[2] M. Vidal, M. García-Arriagada, M. C. Rezende, M. Domínguez, Synthesis, 2016, 48,  
4246-4252. 
[3] S. Jaita, W. Phakhodee, M. Pattarawarapan, Synlett, 2015, 26, 2006-2008. 
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Isoxazole-containing 5’ mRNA cap analogs as inhibitors of the translation 
initiation 
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Pietrowa), Sebastian Kmiecika), Marzena Jankowska-Anyszkaa) 

a)Faculty of Chemistry, University of Warsaw, 02-093, Warsaw, Poland, 
marzena@chem.uw.edu.pl 

b) Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw,  
02-093, Warsaw, Poland 

c) Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences,  
Z. Noskowskiego str. 12/14, 61-704 Poznan 

  

All cellular eukaryotic mRNAs have at their 5′ end a unique m7GpppN cap structure ) 
composed of a 7-methylguanosine connected with the first transcribed nucleotide (N) via a 5′,5′-
triphosphate bridge.[1] The cap plays a crucial role in several cellular processes, such as pre-mRNA 
splicing, transport of RNA from the nucleus to the cytoplasm, protection of mRNA against 
degradation, and translation initiation.[2] Over the years, chemically modified cap analogs have been 
used for biochemical, biophysical, and structural studies on mechanisms of the forementioned 
processes.[3] So far, some of the most intense research directed toward the application of synthetic 
cap analogs has been focused on designing translation inhibitors that prevent binding of mRNA to 
eIF4E.[4] Interaction of the eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) with the mRNA cap structure is 
crucial and a rate-limiting step of protein synthesis). Under physiological conditions, the cellular level 
of eIF4E is low, which constitutes one of the mechanisms enabling regulation of gene expressionat 
the translational level. The idea of using cap analogs for therapeutic purposes emerged with reports 
that an elevated level of eIF4E is associated with tumor formation and progression in human 
malignancies and cancers of the breast, colon, bladder, prostate, lung, head, so it  is considered a 
major target for anticancer therapy.[5] 

Herein we describe a synthesis of new isoxazole containing 5’ mRNA cap analogs via 
cycloaddition reaction. Obtained analogs show capability to inhibit cap-dependent translation in vitro 
and are characterized by a new binding mode in which an isoxazolic ring instead of guanine is 
involved in stacking effect.  

  

[1]. Y. Furuichi, A. Shatkin, J Adv Virus Res. 2000, 55, 135–184. 
[2]. Y. Furuichi, Proc. Jpn. Acad., Ser. B 2015, 91, 394-409. 
[3]. A. Niedzwiecka  et al. J. Mol. Biol. 2002, 319, 615–635; E. Grudzień et al. RNA 2004, 10, 
1479–1487; M. Jankowska-Anyszka et al. Org Biomol Chem 2011, 9, 5564–5572; M. Ziemniak et 
al. Future Med Chem 2013. 5, 1141–1172. 
[4]. M. Ziemniak et al. Future Med Chem 2013. 5, 1141–1172; Piecyk K. et al. RNA, 2014, 20, 
1539-1547. 
[5].  A. Piser, et al. J. Genetics and Genomics 2018, 45, 13-24; V. Jia, et al., Med Res Rev. 2012, 
32, 786-814. 
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Complexing properties of melanin and ceftazidime with Cu(II) in aqueous 
heteroligand system 
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90-237 Lodz, Poland 
c) Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Lodz, Tamka 12, 91-403 
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Melanins are polymer pigments formed by phenolic or indolic compounds with antioxidant, 
and potentially antibacterial properties.[1] In the present study, melanin was obtained from 
Pseudomonas aeruginosa Gram-negative bacteria. Structural investigation by tandem mass spectra 
indicated the presence of pyomelanin, dark brown bio-pigment with an incompletely known structure 
and determination methods.[2] The second ligand, ceftazidime as parenteral, third generation 
cephalosporin antibiotic, which is effective against a wide variety of Gram-negative bacteria [3], was 
used in this study. The activity of melanin and ceftazidime can be modulated due to their 
complexation with copper ions. However, it is not known whether the effect of the compilation will 
be synergistic. 

Therefore, the aim of the study was to determine complexing properties of natural melanin and 
ceftazidime towards copper(II) in parent and heteroligand systems in aqueous solutions. UV-Vis 
spectrophotometric and pH-metric methods were used. More effective binding of copper(II) to 
ceftazidime than to natural melanin was demonstrated. The formation constants were calculated for 
ceftazidime alone and its [CuLH]+ complex with a protonated amide group in ligand molecule. In 
turn, the presence of quinone-imine, catechol and most likely carboxyl groups and their participation 
in formation of the Cu(II) complexes was indicated in natural melanin. 

 The antimicrobial properties of melanin and its complex with ceftazidime and copper(II), were 
tested against several reference (ATCC) Gram-positive bacteria (Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis), Gram-negative bacteria (Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Helicobacter pylori) and fungal strain Candida. Antimicrobial activity 
of melanin became weakened due to the complexation with ceftazidime and copper (II). 

 

This work was supported by the Medical University of Lodz (Statute Fund No. 503/3-014-02/503-
31-001).  

 

[1] Z. Ye, Y. Lu, S. Zong, L. Yang, F. Shaikh, J. Li, M. Ye, Process Biochem. 2019, 76, 203–212. 

[2] H. M. Mahmood, A. K. Mohammed, M. T. A. Flayyih, World J. Pharm. Res. 2015, 4, 289-299. 

[3] S. Sanli, N. Sanli, M. Gumustas, S. A. Ozkan, N. Karadas, H. Y. Aboul-Enein, 
Chromatographia 201,1 74, 549–558. 
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Kompleksy mieszane Co(II) – L-()-aminokwas – imidazol  
jako modelowe przenośniki molekularnego tlenu 
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Zdolność odwracalnego wiązania tlenu molekularnego przez obiekty zwane naturalnymi 
barwnikami oddechowymi oraz dążenie do stworzenia sztucznych układów zastępujących ich 
działanie było przedmiotem intensywnych badań naukowych od końca XIX wieku. [1,2]  

Przedmiotem prezentowanych badań są kompleksy mieszane Co(II) – L-(α)-aminokwas – 
imidazol (gdzie L-(α)-aminokwas = alanina, asparagina, histydyna, walina, leucyna, izoleucyna, 
prolina, glutamina). W roztworach wodnych, w temperaturze bliskiej 0 ºC imitują one naturalne 
barwniki oddechowe dzięki swojej zdolności do aktywacji i odwracalnego wiązania ditlenu przy 
zachowaniu zbliżonego do naturalnych barwników oddechowych schematu struktury grupy hemowej 
(w badanych kompleksach imidazol koordynuje w pozycji trans w stosunku do wiązanej cząsteczki 
O2, podobnie jak imidazol proksymalnej histydyny w naturalnej mioglobinie                      i 
hemoglobinie). [3] Oprócz klasycznych metod otrzymywania w/w kompleksów (poprzez mieszanie 
oddzielnych roztworów soli Co(II), odpowiednich aminokwasów i imidazolu [4]), w tej pracy 
zastosowano oryginalną metodę, w której kobalt (II) i imidazol wprowadzano w postaci 
polimerycznego kompleksu [Co(imid)2]n, dzięki czemu otrzymano zunifikowane struktury                z 
cząsteczką imidazolu w pozycji aksjalnej w stosunku do wiązanej cząsteczki O2.  

Dla wszystkich badanych kompleksów mieszanych wykonano pomiary pehametryczno – 
wolumetryczne (utlenowanie kompleksów), określono stechiometrię reakcji wiązania O2, określono 
sposób koordynacji jonu centralnego. Dla kompleksów z alaniną, asparaginą i histydyną obliczono 
wartości równowagowych stężeń Co(II), aminokwasu, imidazolu i wszystkich form kompleksowych 
oraz wykorzystując pełny bilans masy wyznaczono wartości stałych równowagi reakcji wiązania 
ditlenu . [5] 

 

Praca finansowana w ramach tematu statutowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 503 / 
3-014-02 / 503-31-001. 

 

[1] A.K. Renfrew, E.S. O’Neill, T.W. Hambley, E.J. New, Coord. Chem. Rev. 2018, 375, 221-233.  

[2] M.R. Tiné, Coord. Chem. Rev. 2012, 256, 316-327. 

[3] J.P. Collman, L. Fu, Acc. Chem. Res. 1999, 32, 455-463. 

[4] R.K. Mishra, B.G. Thakur, AIJRFANS. 2016, 16-146,39-41. 

[5] M. Pająk, M. Woźniczka, A. Vogt, A. Kufelnicki, Chem. Cent. J. 2017, 11:90 DOI 
10.1186/s13065-017-0319-8. 
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Depression and diseases associated with central nervous system dysfunction in the near future 
may become one of the main dysfunctions hindering the functioning of humans in society. Despite 
the progress that has been made in pharmacy in the context of treatment of depression, currently used 
drugs are still characterized by numerous side effects. Long Chain Arylpiperazines (LCAP) 
chemically are combinations of arylpiperazine with e.g. imide, amide, sulfonamide, or heterocyclic 
system, linked by carbon chain (short - C1-C3, long - > C5 stiffened - xylene derivatives) .1 These 
compounds have high affinity for aminergic receptors, e.g. serotonin, dopamine or adrenergic 
involved in the treatment and pathogenesis of depression. Examples of drugs belonging to the group 
of long chain arylpiperazines are Aripiprazole, Trazodone, Lurasidone or Vilazodone. In the scientific 
literature, there is a tendency to introduce a halogen atom in the structure of the molecule, which is 
related to the increase in activity as well as the metabolic stability of a compound.2 

In our research, we designed new original ligands belonging to LCAP, where the aryl ring 
was substituted with the -CF3 group at selected positions. The design of new compounds was also 
justified in molecular modeling, as well as in the calculation of early ADME parameters. Bearing in 
mind the safety of the natural environment and following the idea of green chemistry, all compounds 
were synthesized in solvent-free conditions, supported by a microwave radiation field. Designed 
ligands have been subjected to radioisotope tests to determine the binding with serotonin receptors of 
5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT6, 5-HT7 and dopamine D2 groups.  

The research was supported by the National Centre for Research and Development, LIDER 
VI project (LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015).  

 

 

 

[1] Wróbel M. Z.; Marciniak M. Ligandy receptora 5-HT1A jako potencjalne leki 
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[2] Mei H.,  Han J., Fustero S., Medio-Simon M., Sedgwick D.M, Santi C., Ruzziconi R.,  
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