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Zjawisko rosnącej oporności na leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jest 

jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Dostępne środki lecznicze 

nie zawsze są na tyle skuteczne, aby zwalczyć zakażenia wywołane przez ciągle mutujące 

bakterie i wirusy. Mierzymy się również z narastającym problemem skuteczności terapii 

chorób nowotworowych. W wyniku rozpoznawania choroby w zaawansowanym stadium, 

niewielkiej ilość dostępnych terapii celowanych, czy braku możliwości zastosowania 

sekwencyjnego trybu leczenia z powodu braku refundacji kosztów leczenia nowoczesnych 

terapii w wielu krajach, walka o życie pacjenta onkologicznego jest nieustającym 

wyzwaniem. Niezadowalający poziom skuteczności terapii wymusza na naukowcach 

poszukiwanie nowych substancji, które będą bezpieczne i bardziej skuteczne od 

dotychczasowo stosowanych. Przyszłością w walce z zakażeniami lekoopornymi może być 

wykorzystanie metali szlachetnych w lecznictwie. Naukowcy od lat pracują nad 

utworzeniem połączeń kompleksowych z jonami metali przejściowych. Niestety proces od 

opracowania nowej struktury chemicznej do wprowadzenia jej do lecznictwa zajmuje zbyt 

dużo czasu i wymaga ogromnych nakładów finansowych, natomiast problem 

lekooporności narasta każdego roku. Z tego powodu coraz częściej podejmuje się próby 

modyfikacji istniejących już struktur o określonej aktywności biologicznej.  

Nadrzędnym celem prowadzonych badań była synteza grupy ligandów organicznych, 

będących pochodnymi tiosemikarbazydu, 1,2,4-triazolu oraz tiosemikarbazonu. Wszystkie 

otrzymane struktury zostały potwierdzone metodami spektroskopowymi 
1
H, 

13
C NMR 

i FTIR. Dla wybranych związków wykonano rentgenowską analizę strukturalną, która 

potwierdziła założoną strukturę molekularną otrzymanych ligandów oraz pozwoliła na 

ustalenie formy tautomerycznej istniejącej w krysztale.    

Wspólnym mianownikiem wszystkich otrzymanych ligandów jest zdolność do 

tworzenia kompleksów z jonami metali, którą wykorzystano do syntezy związków 

kompleksowych z jonami miedzi(II). Kolejnym etapem było otrzymanie i potwierdzenie 

struktury otrzymanych kompleksów oraz określenie typu połączeń koordynacyjnych 

i właściwości fizykochemicznych.  

W wyniku prowadzonych syntez otrzymano osiemnaście pochodnych 

tiosemikarbazydu i osiemnaście 1,2,4-triazolu oraz dziewiętnaście pochodnych 

tiosemikarbazonu. Następnie otrzymane ligandy wykorzystano do syntezy związków 

kompleksowych miedzi(II). Opracowano metodę syntezy związków kompleksowych dla 



której kluczowe było dobranie rozpuszczalników i warunków reakcji. Otrzymane 

połączenia zostały scharakteryzowane za pomocą widm FTIR, analizy termicznej oraz 

analizy elementarnej. Jak wynika z otrzymanych danych połączenia koordynacyjne 

pochodnych tiosemikarbazydu oraz 1,2,4-triazolino-5-tionu to związki bezwodne  

i wielkocząsteczkowe. Z kolei pochodne tiosemikarbazonu tworzą z jonami miedzi(II) dwa 

rodzaje połączeń. Połączenia Cu(II) z ligandami serii T (związki T1 i T16) następują 

jednocześnie przez atom siarki i azotu, tworząc pierścień pięcioramienny. W przypadku 

pozostałych połączeń jon centralny łączy się z ligandami jedynie przez atom siarki. Nowo 

otrzymanym związkom przypisano odpowiednie struktury. 

Nowo otrzymane ligandy oraz związki kompleksowe poddane zostały badaniom 

in vitro w celu określenia kierunku aktywności biologicznej. Mając na uwadze dane 

literaturowe określono potencjał przeciwdrobnoustrojowy oraz przeciwnowotworowy.  

Ocenę aktywności przeciwbakteryjnej związków z grupy pochodnych 

tiosemikarbazydu (seria B) oraz pochodnych 1,2,4-triazolin-5-tionu (seria C) wykonano 

wobec sześciu szczepów bakterii: P. aeruginosa, E. coli, S. epidermidis, S. aureus,  

K. pneumoniae oraz E. faecalis. Najwyższą strefę zahamowania wzrostu (10 mm) wykazał 

związek B3 w stężeniu 10 μg/ml. Związki serii C nie wykazywały znaczącej aktywności 

przeciwbakteryjnej. Z kolei, grupa pochodnych tiosemikarbazonu (seria T) okazała się być 

najbardziej obiecująca - najsilniejsze działanie hamujące wzrost S. aureus oraz  

S. epidermidis wykazywał związek T7 (MIC = 64 μg/ml), związek T8 wobec S. aureus 

oraz S. epidermidis w takim samym stężeniu. Dokonano także oceny potencjału 

aktywności przeciwgruźliczej związków z grupy B i C wobec Mycobacterium tuberculosis 

H37Ra, Mycobacterium phlei, Mycobacterium smegmatis i Mycobacterium timereck. 

Związek B15 charakteryzował się strefą zahamowania w zakresie 8,8 - 10,8 mm dla 

stężenia 250 μg/ml. Wykazano jedynie potencjał przeciwgruźliczy związku C15 wobec 

Mycobacterium H37Ra (MIC = 62,5 μg/ml). Z kolei, ocena aktywności wobec trzech 

wybranych szczepów: M. tuberculosis H37Rv, M. tuberculosis wrażliwego na INH 

(nr szczepu 192), M. tuberculosis opornego na INH (nr szczepu 210) wskazała potencjał 

związków T11 oraz T19, które zahamowały wzrost prątków już w stężeniu odpowiednio 

8 i 4 µg/ml wobec wszystkich badanych szczepów.  

Zbadano również aktywność przeciwnowotworową otrzymanych ligandów. 

Badania in vitro wykonane zostały wobec trzech linii komórek czerniaka, trzech linii 

nowotworu prostaty oraz linii komórek prawidłowych fibroblastów skóry ludzkiej.  

W grupie pochodnych tiosemikarbazydu niskie działanie cytotoksyczne wobec wszystkich 



trzech linii czerniaka wykazały związki B3, B5 i B9. Spośród pochodnych z grupy 1,2,4-

triazolu tylko związek C3 wykazał słabe działanie cytotoksyczne w stosunku do linii 

czerniaka G361 i A375 oraz linii raka prostaty DU-145 i LNCaP. Z kolei, związek C9 

wykazał aktywność wobec linii czerniaka oraz wszystkich trzech linii raka prostaty. Słabą 

bądź porównywalną do toksyczności wobec prawidłowych fibroblastów aktywność 

cytotoksyczną zarówno w stosunku do linii komórkowych czerniaka, jak i raka prostaty 

wykazywały związki T1 - T19. 

Badaniom aktywności biologicznej poddano także wybrane produkty reakcji 

kompleksowania jonami Cu(II). Z przeprowadzonych badań wynika, że proces 

kompleksowania nie miał zasadniczego wpływu na aktywność przeciwdrobnoustrojową. 

Spośród związków kompleksowych substancje B1Cu, B10Cu i B11Cu wykazały działanie 

cytotoksyczne w stosunku do linii ludzkich komórek czerniaka G361. Kompleks Cu(C8) 

wykazał słabe działanie w stosunku do linii A375. Co istotne związki serii C nie były 

toksyczne dla komórek prawidłowych. Dużo bardziej obiecujące wyniki uzyskano dla 

aktywności przeciwnowotworowej kompleksów Cu(II) z pochodnymi tiosemikarbazonu. 

Analiza wartości IC50 wykazała, że pochodne CuT1, CuT10 i CuT16 były toksyczne dla 

komórek linii A375 bez znaczącej toksyczności dla komórek zdrowych. Związki 

kompleksowe Cu(II) otrzymanych pochodnych CuT12 i CuT13 wykazywały podobną 

aktywność wobec złośliwych jak i prawidłowych komórek. Z uzyskanych danych wynika, 

że proces kompleksowania znacząco podwyższa aktywność pochodnych tiosemikarbazonu 

wobec linii komórek czerniaka. Otrzymane wyniki sugerują, że działanie 

przeciwnowotworowe badanych związków wynika z oksydacyjnych uszkodzeń DNA 

związanych z obniżoną zdolnością do neutralizacji RFT. Badania w tym kierunku będą 

kontynuowane. 

 

 

 

 


