
 

 

1. STRESZCZENIE 

 

W niniejszych badaniach przyjęto, że równowaga oksydacyjno-redukcyjna jest kluczowa w 

utrzymaniu podstawowych funkcji komórki, w tym proliferacji i śmierci. Można zatem 

zakładać, iż chemiczne osłabienie równowagi redukcyjno-oksydacyjnej zmniejszy oporność 

komórek nowotworowych na stres oksydacyjny indukowany promieniowaniem jonizującym, 

stosowanym w terapii nowotworów. Za cel molekularny przyjęto dehydrogenazę glukozo 6 – 

fosforanową (G6PDH) – kluczowy enzym dla syntezy komórkowego NADPH (niezbędnego 

dla komórkowych procesów antyoksydacyjnych), a także kluczowego enzymu do produkcji 

pentoz – niezbędnych do syntez DNA, zwłaszcza w szybko proliferujących komórkach 

nowotworowych.  

 

Z tego względu w niniejszych badaniach podjęto próbę syntezy nowych inhibitorów G6PDH  

w oparciu o analizę in silico.  Kandydatami były związki przestrzenne, złożone z węgla i boru 

(karborany), spośród których zsyntetyzowano, te które wykazały optymalne działanie  

w modelach komputerowych.  

W niniejszej pracy podjęto się weryfikacji tezy, zgodnie z którą inhibitory G6PDH będą 

uwrażliwiały komórki nowotworowe na promieniowanie X. Wszystkie wybrane do badań 

linie nowotworowe (czerniak złośliwy, rak żołądka, rak wątrobowokomórkowy) wykazują 

nadekspresję genu dla G6PDH. Ponadto w terapii tych nowotworów wykorzystywane jest  

promieniowanie X. 

  

Aby wybrać stężenia nowozsyntetyzowanych karboranów wcześniej przeprowadzono badania 

na komórkach, które wykazują dużą wrażliwość na zaburzenia redoks, tj. erytrocytach  

i kardiomiocytach.  Na podstawie przeprowadzonych badań zdefiniowano następujące 

wnioski:  

 

Przeprowadzone badania modelowania molekularnego wykazały, że sama cząsteczka 

karboranu oraz jej amidowe pochodne dokują się w centrum aktywnym enzymu i większość  

z nich ze względu na ułożenie z dużym prawdopodobieństwem może pełnić funkcję 

inhibitorów G6PDH; Spośród opracowanych komputerowo 40 struktur, udało się 



zsyntetyzować 27 oczyszczonych związków; Spośród wszystkich przebadanych karboranów 

najsilniejsze działanie na wszystkie linie nowotworowe wykazywały trzy pochodne amidowe. 

Wykazano, że wartości IC50 były dla nich bardzo zbliżone, co prawdopodobnie wynika z ich 

homologicznej budowy różniącej się od siebie w szeregu homologicznym obecnością jednego 

węgla w łańcuchu bocznym; Dwa związki wpływające na obrót komórkowy NADPH2: 

primachina i 6-aminonikotynamid wykazały słabsze działanie cytotoksyczne niż związki 

M01, M02, M03 z grupy karboranów; Wykazano brak toksycznego działania testowanych 

związków na prawidłowe kardiomiocyty oraz komórki krwi przy stężeniu wykazującym 

cytotoksyczność i działanie cytostatyczne na wszystkie badane linie nowotworowe;  

W wyniku zastosowania trzech najaktywniejszych związków w stężeniach odpowiadających 

IC50 i odpowiednio długim dla każdej z linii komórkowych czasie inkubacji stwierdzono 

uwrażliwienie wszystkich badanych komórek nowotworowych na promieniowanie (2Gy lub 

10Gy), co potwierdzono badaniami mikroskopowymi oraz badaniami cyklu komórkowego  

i apoptozy. 

 


