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i 3-alkilo-5-arylideno-2-selenorodanin”,

wykonanej w Samodzielnym Zakładzie Chemii UP pod kierunkiem dr
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prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, Uniwersytet Jagielloński,
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prof. dr hab. Stanisław Biliński, Akademia Medyczna, Lublin
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1999 do dziś
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
2017 r. poz. 1789):
4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego
Do oceny przedstawiam cykl dziewięciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych
w czasopismach z listy JCR w latach 2008 do 2018. Prace te opisują badania z zakresu
poszukiwania nowych związków heterocyklicznych o aktywności biologicznej, zwłaszcza
przeciwdrobnoustrojowej, oraz modyfikacji ich struktury celem otrzymania związków o wyższej
aktywności i lepszych parametrach, zatytułowane:

„Synteza, właściwości fizykochemiczne oraz potencjalna aktywność
biologiczna

wybranych

pięcio-

i sześcioczłonowych

układów

heterocyklicznych”.
Zgodnie z analizą bibliometryczną sumaryczny IF prezentowanego cyklu wynosi 12,189
a odpowiadająca mu punktacja MNiSW wynosi 175 punktów.

4.2.

Wykaz

publikacji

stanowiących

podstawę

do

wniosku

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Określenie osobistego
wkładu w powstanie publikacji
H-1. E. Żesławska, I. Korona-Głowniak, M. Szczesio, A. Olczak, A. Żylewska, W. Tejchman,
A. Malm, „Structural analysis and antimicrobial activity of 2[1H]-pyrimidinethione/selenone
derivatives”,

Journal

of

Molecular

Structure,

1142

(2017)

261-266,

DOI:

dx.doi.org/10.1016/j.molstruc. 2017.04.067dx, IF-2,011, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowanie publikacji oceniam na 30%.
Uczestniczyłem w przygotowaniu koncepcji pracy. Zastosowałem opracowaną przeze
mnie metodę wymiany atomu siarki w 2-[1H]-pirymidynotionach na atom selenu
i przeprowadziłem syntezę 2-[1H]-pirymidynoselenonów użytych do badań, przygotowałem
próbki do analiz, przeprowadziłem analizę widm MS, IR oraz NMR w celu potwierdzenia
struktury otrzymanych związków, brałem udział w opracowaniu i interpretacji wyników oraz
w przygotowaniu tekstu.
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H-2. W. Tejchman, K.K. Zborowski, W. Łasocha, L.M. Proniewicz, “Selenomaltol – synthesis,
spectroscopy and theoretical calculations”. Heterocycles, 75 (2008) 1931 – 1942,
DOI:10.3987/COM-08-11337, IF-0.980, 15 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowaniu pracy oceniam na 70%.
Byłem inicjatorem powstania pracy, przygotowałem jej koncepcję, opracowałem metodę
bezpośredniej wymiany egzocyklicznego atomu tlenu w maltolu na atom selenu przy pomocy
dziesięcioselenku czterofosforu. Oczyściłem próbki selenomaltolu przed wykonaniem analiz.
Przeprowadziłem analizę widm MS, IR oraz NMR. Odpowiadałem za przegląd literatury,
przygotowanie i ujednolicenie tekstu, będąc autorem korespondencyjnym prowadziłem
korespondencję z edytorem i recenzentami.
H-3. W. Tejchman, L.M. Proniewicz, K.K. Zborowski, “Molecular properties of selenomaltols:
new interesting ligands for bioactive metal complexes”. J. Phys. Org. Chem., 28 (2015) 533 –
541, DOI: 10.1002/poc.3443, IF-1.515, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowaniu pracy oceniam na 60%.
Byłem inicjatorem powstania pracy, określiłem jej podstawowe założenia, brałem udział
w opracowaniu wyników obliczeń oraz w przygotowaniu tekstu publikacji. Przeprowadzałem
przegląd literatury, prowadziłem korespondencję z edytorem i recenzentami.
H-4. W. Tejchman, E. Żesławska, K. Zborowski, W. Nitek, M. Żylewski, “The synthesis,
molecular structure and spectra properties of sulfur and selenium deferiprone analogues”,
ARKIVOC VII (2015) 216-230, DOI: http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.p009.262, IF1,777, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowaniu pracy oceniam na 60%.
Byłem inicjatorem jej powstania. Przygotowałem koncepcję pracy. Opracowałem
metodę bezpośredniej wymiany egzocyklicznego atomu tlenu w deferipronie na atom selenu.
Oczyściłem próbki selenodeferipronu przed wykonaniem analiz. Przeprowadziłem analizę
widm MS, IR oraz brałem udział w analizie widm NMR. Uczestniczyłem w opracowaniu
wyników

obliczeń

kwantowochemicznych.

Odpowiadałem

za

przegląd

literatury,

przygotowanie i ujednolicenie tekstu, Byłem autorem korespondencyjnym, prowadziłem
korespondencję z edytorem i recenzentami.
H-5. E. Żesławska, W. Nitek, W. Tejchman, “The synthesis and crystal structures of the
homologues of epalrestat”. Journal of Chemical Crystallography, 45 (2015) 151 – 157, DOI:
10.1007/s10870-015-0577-z, IF-0.572, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowaniu pracy oceniam na 35%.
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Uczestniczyłem w przygotowaniu koncepcji pracy. Przeprowadziłem syntezę kilkunastu
homologów epalrestatu, z których w pracy, z powodu trudności w wyhodowaniu kryształów o
odpowiednich parametrach zostały wykorzystane tylko dwa. Przeprowadziłem analizę widm
IR, MS oraz NMR potwierdzających otrzymanie oczekiwanych związków. Brałem udział
w opracowaniu wyników i przygotowaniu tekstu.
H-6. W. Tejchman, I. Korona-Glowniak, A. Malm, M. Żylewski, P. Suder, „Antibacterial
properties of 5-substituted derivatives of rhodanine-3-carboxyalkyl acids”, Medicinal
Chemistry Research, 26 (2017) 1316 – 1324, DOI 10.1007/s00044-017-1852-7, IF-1.607, 20
pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowaniu pracy oceniam na 60%.
Byłem inicjatorem jej powstania, opracowałem założenia pracy. Przeprowadziłem
syntezę związków użytych do badań. Przygotowałem próbki do wykonania pomiarów,
przeprowadziłem analizę widm IR, ES-MS i NMR w celu potwierdzenia struktury
otrzymanych związków. Brałem udział w opracowaniu wyników badań aktywności
przeciwbakteryjnej oraz w opracowaniu tekstu publikacji.
H-7. R. Zakrzewski, P. Urbaniak, A. Nowicki, W. Tejchman, „Chromatographic and
computational studies of molecular lipophilicity and drug-likeness for few 2-thioxo-1,3thiazolidin-4-one derivatives and their analogs”, Journal of Chromatographic Science, 56
(2018) 709 – 715, DOI:10.1093/chromsci/bmy046, IF-1.037, 20 pkt. MNiSW
Swój udział w przygotowanie pracy oceniam na 40%.
Byłem inicjatorem powstania pracy. Brałem udział w przygotowaniu jej koncepcji.
Przeprowadziłem syntezę związków wykorzystanych do badań, przeprowadziłem analizę
widm IR, ES-MS oraz NMR w celu potwierdzenia struktury otrzymanych związków,
przygotowywałem próbki do wykonania pomiarów. Brałem udział w interpretacji wyników
i opracowaniu tekstu publikacji.
H-8. I. Stawoska, W. Tejchman, O. Mazuryk, A. Lyčka, P. Nowak-Śliwińska, E. Żesławska,
W. Nitek, A. Kania, „Spectral characteristic and preliminary anticancer activity in vitro of
selected rhodanine-3-carboxylic acids derivatives”, J. Heterocyclic Chem., 54 (2017) 2889 2897, DOI 10.1002/jhet.2897, IF-1,141, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowanie pracy oceniam na 35%.
Brałem udział w opracowaniu założeń pracy. Przeprowadziłem syntezę 5-arylidenowych
pochodnych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych. Przygotowałem próbki do wykonania
pomiarów, przeprowadziłem analizę widm IR, ES-MS i NMR w celu potwierdzenia struktury
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otrzymanych związków. Brałem udział w opracowaniu wyników i przygotowaniu tekstu
publikacji.
H-9. W. Tejchman, K. Zborowski, “A DFT study on tautomerism of selenorhodanine and its
substituted derivatives”, Computational and Theoretical Chemistry, 1086 (2016) 6–11, DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/ j.comptc.2016.04.019, IF-1.549, 20 pkt. MNiSW.
Swój udział w przygotowanie pracy oceniam na 60%.
Byłem inicjatorem powstania koncepcji pracy, brałem udział w przeglądzie literatury
oraz w interpretacji wyników przeprowadzonych obliczeń. Uczestniczyłem w przygotowaniu
tekstu publikacji, prowadziłem korespondencję z edytorem i recenzentami publikacji.

4.3. Ośrodki prowadzenia badań
Syntezę wszystkich związków opisanych w pracach H-1 do H-8 wykonano w Pracowni
Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego. W Pracowni Chemii wykonano również widma IR oraz
UV.
Widma EI-MS oraz ES-MS dla opisanych związków zostały wykonane w Środowiskowym
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych na Wydziale Chemii UJ oraz
w Katedrze Biochemii i Neurobiologii AGH.
Spaleniową analizę elementarną wykonano w Pracowni Analizy Elementarnej na Wydziale
Chemii UJ.
Widma

1

H NMR,

13

C NMR oraz

Se NMR dla związków wykorzystanych

77

w prezentowanych pracach wykonywano w Pracowni Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu
Jądrowego w Katedrze Chemii Organicznej CM UJ, w Jagiellońskim Centrum Innowacji
Sp. z o. o. w Krakowie oraz na Uniwersytecie w Hradec Kralove.
Badania struktury krystalograficznej przeprowadzono w Zakładzie Krystalochemii
i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ.
Obliczenia energii struktur rezonansowych oraz położenia pasm w widmach 1H NMR
i 13C NMR zostały wykonane w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego

dzięki

współpracy

z Interdyscyplinarnym

Centrum

Modelowania

Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Akademickim Centrum
Komputerowym CYFRONET AGH.
Badanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej zostało przeprowadzone
w Katedrze

i

Zakładzie

Mikrobiologii

Farmaceutycznej

z

Pracownią

Diagnostyki

Mikrobiologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie natomiast badanie aktywności
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przeciwnowotworowej zostało wykonane dzięki współpracy ze School of Pharmaceutical
Sciences Translational Research Center in Oncohematology University of Geneva.

5.

Charakterystyka

przeprowadzonych

badań

i

opis

uzyskanych wyników
5.1. Wprowadzenie
Choroby powodowane przez patogenne bakterie i inne mikroorganizmy towarzyszyły
ludzkości od samego początku jej istnienia. Stosowane środki lecznicze pochodzenia naturalnego
były najczęściej mało skuteczne. Dopiero odkrycie przez Alexandra Fleminga penicyliny w 1928
roku stworzyło nadzieje na skuteczną walkę z bakteriami powodującymi choroby. Jednak bardzo
szybko okazało się, że bakterie nie są całkiem bezbronne wobec antybiotyków. Geny oporności
na antybiotyki wykryto w bakteriach występujących w społecznościach ludzkich żyjących
w izolowanych rejonach naszej planety.1
Z zagrożenia wynikającego z rosnącej oporności mikroorganizmów na antybiotyki zdawał
sobie sprawę już Alexander Fleming i przestrzegał przed jej konsekwencjami w czasie wykładu
wygłoszonego po przyznaniu mu Nagrody Nobla w 1945 roku.2
Masowa produkcja antybiotyków, która rozpoczęła się w latach 40 XX wieku
spowodowała olbrzymią presję selekcyjną na mikroorganizmy patogenne. Za każdym razem gdy
wprowadzono nową klasę antybiotyków bardzo szybko pojawiały się szczepy bakterii, które
były na nią uodpornione.3 Infekcje wywoływane przez bakterie, które uzyskały oporność na
powszechnie stosowane antybiotyki stały się poważnym globalnym problemem opieki
zdrowotnej pod koniec XX i na początku XXI wieku. Jedną z przyczyn powodujących
wystąpienie oporności u patogennych bakterii jest niewłaściwe i bezkrytyczne stosowanie
antybiotyków przez pacjentów.4
Chcąc wziąć udział w nurcie badań mających na celu poszukiwanie nowych związków
mogących hamować lub ograniczać rozwój patogennych mikroorganizmów zainteresowałem się
związkami heterocyklicznymi. Związki heterocykliczne wykazują bardzo często szeroki zakres
aktywności

biologicznej.

Wykazują

między

innymi

działanie

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe.5
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5.2. Cel pracy
W przyrodzie występuje wiele związków zawierających heteroatomy. Najczęściej rolę
heteroatomów w związkach pochodzenia naturalnego pełnią atomy tlenu i azotu. Licznie
reprezentowana jest grupa związków zawierających atomy siarki. Ważne dla organizmów
żywych są aminokwasy siarkowe, metionina i cysteina. Istotna jest również tiamina zawierająca
fragment tiazolu. Ponadto w przyrodzie występują tiole, tioetery. 6 Wiele związków pochodzenia
naturalnego, zawierających siarkę wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwutleniającą.7
Natomiast występujących w przyrodzie związków organicznych zawierających atomy
selenu jest niewiele. Wydaje się, że najważniejszymi z nich są selenometionina oraz
selenocysteina występujące w białkach pełniących ważne funkcje fizjologiczne. Przykładem są
peroksydazy glutationowe (GPx),8 reduktazy tioredoksyny (TrxR),9,10 oraz dejodynazy
jodotyroninowe.11
Głównym celem podjętych przeze mnie badań było przeprowadzenie syntezy, zbadanie
właściwości

fizykochemicznych

siarkowych

i

selenowych

analogów

sześcio-

i pięcioczłonowych związków heterocyklicznych zawierających egzocykliczne atomy tlenu
i wykazujących aktywność biologiczną. W następnym etapie badań planowałem porównanie
aktywności przeciwbakteryjnej analogów siarkowych i selenowych oraz zbadanie wpływu
struktury cząsteczek badanych związków a także ich geometrii na aktywność skierowaną
przeciw patogennym mikroorganizmom. Bardzo ważnym elementem moich prac było też
określenie wpływu rodzaju podstawników obecnych w badanych związkach na ich aktywność
przeciwbakteryjną. Ponieważ jednym z czynników określających przydatność związków
chemicznych do zastosowań terapeutycznych jest ich lipofilowość to ten wątek badań również
został przeze mnie podjęty.
Moje szczególne zainteresowanie wzbudziły sześcioczłonowe związki heterocykliczne,
zawierające

rdzeń

2[1H]-pirymidonu,

3-hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-onu

(maltolu),

3-hydroksy -1,2-dimetylopirydyn-4[1H]-onu (deferipronu) oraz pięcioczłonowe związki
heterocykliczne

zawierające

rdzeń

2-sulfanylideno-1,3-tiazolidyno-4-onu

(rodaniny)

i 2-sulfanylidenoimidazolidyno-4-onu (2-tiohydantoiny).
Wszystkie one posiadają w swej strukturze egzocykliczne atomy tlenu lub siarki, których
obecność wpływa w istotny sposób na ich aktywność biologiczną. Pochodne wchodzące w skład
każdej z tych grup związków wykazują zróżnicowaną aktywność biologiczną a niektóre z nich są
dopuszczone do użytku klinicznego i znajdują zastosowanie w terapii. Możliwość zastąpienia
egzocyklicznych atomów tlenu lub siarki atomem selenu stwarza szansę na przeprowadzenia
syntezy nowych związków o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych. Takich które będą
9

się charakteryzowały wysoką skutecznością w zwalczaniu patogennych mikroorganizmów przy
zachowaniu niskiej toksyczności wobec organizmów ludzkich.
W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim współpracownikom,
którzy przyczynili się do przeprowadzenia badań.

5.3.

Porównanie

struktury

i

aktywności

pochodnych

2[1H]-

pirymidynotionów oraz 2[1H]-pirymidynoselenonów. [Praca H-1]
E. Żesławska, I. Korona-Głowniak, M. Szczesio, A. Olczak, A. Żylewska,
W. Tejchman, A. Malm, „Structural analysis and antimicrobial activity of 2[1H]pyrimidinethione/selenone derivatives”, Journal of Molecular Structure, 1142 (2017) 261266.
Poszukując związków mogących wykazywać interesujące właściwości biologiczne
zwróciłem uwagę na pochodne 2[1H]-pirymidonów oraz ich analogów siarkowych. Związki
zawierające tego rodzaju rdzeń posiadają między innymi właściwości przeciwwirusowe, 12
przeciwbakteryjne, 13,14 przeciwgrzybicze,15 cytostatyczne16 oraz przeciwzapalne. 17
Celem naszych badań przedstawionych w niniejszej pracy było porównanie struktury
i właściwości przeciwdrobnoustrojowych 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynotionów
oraz ich selenowych analogów 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynoselenonów.
Związkami wyjściowymi do syntezy 1,6-difenylo-4-metylo-2[1H]-pirymidynoselenonu
i 1,4-difenylo-6-metylo-2[1H]-pirymidynoselenonu były ich analogi siarkowe 1,6-difenylo-4metylo-2[1H]-pirymidynotion i 1,4-difenylo-6-metylo-2[1H]-pirymidynotion. Oba 2[1H]pirymidynotiony zostały otrzymane z wykorzystaniem selektywnej metody otrzymywania
1,4-diarylo-6-metylo- i 1,6-diarylo-4-metylo-2-[1H]-pirymidynodionów opracowanej przez
A. Katoh i C. Kashima. 18
Zgodnie z zaproponowaną przez nich procedurą w wyniku reakcji kondensacji
benzoiloacetonu z odpowiednimi arylotiomocznikami powstawały tylko 1-arylo-4-metylo-6fenylo-2[1H]-pirymidynotiony. Natomiast kondensacja benzoiloacetonu z arylomocznikami
prowadziła

do

otrzymania

wyłącznie

1-arylo-6-metylo-4-fenylo-2[1H]-pirymidynonów.

W naszych badaniach19 były one przekształcane do odpowiednich 1-arylo-6-metylo-4-fenylo2[1H]-pirymidynotionów na drodze reakcji wymiany egzocyklicznego atomu tlenu na atom
siarki w przy pomocy 2,4-bis-(p-metoksyfenylo)-1,2,3,4-ditiadifosfetan-2,4-disiarczku czyli tak
zwanego odczynnika Lawessona. (Schemat 1).
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Schemat
1. Synteza siarkowych analogów 1-arylo-4-metylo-6-fenylo-2[1H]pirymidynonów oraz 1-arylo-6-metylo-4-fenylo-2[1H]-pirymidynonów.

Syntezę 2,4-bis-(p-metoksyfenylo)-1,2,3,4-ditiadifosfetan-2,4-disiarczku wykonał po raz
pierwszy Leher i współpracownicy w roku 1956 w trakcie prowadzenia badań nad reakcjami
związków aromatycznych z dziesięciosiarczkiem czterofosforu.20 Autorzy zaobserwowali, że
reakcje P4S10 ze związkami aromatycznymi muszą być prowadzone w ściśle kontrolowanych
warunkach. Zbyt niska temperatura prowadzenia reakcji nie pozwala na otrzymanie
oczekiwanych produktów natomiast temperatura zbyt wysoka powoduje powstawanie
smolistych substancji. Z ich badań wynikało również, że otrzymywane pochodne występują
w postaci

dimerów,

stabilizowanych

przez

przyciąganie

elektrostatyczne

pomiędzy

spolaryzowanymi wiązaniami fosfor – siarka. (Rysunek 1).

Rysunek 1. Dimery obecne
z dziesięciosiarczkiem czterofosforu.

w

produktach

reakcji

związków

aromatycznych

Odczynnik ten rozpropagował Lawesson, który wraz ze współpracownikami przeprowadził
przy jego pomocy syntezę między innymi tioketonów.21 Reakcje z udziałem odczynnika
Lawessona wykonuje się zazwyczaj rozpuszczając reagenty w toluenie, ksylenie lub w pirydynie
i ogrzewa się reagenty w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Podczas przeprowadzania
wymiany atomu tlenu na atom siarki przy użyciu OL należy pamiętać o dobraniu odpowiedniego
11

stosunku stechiometrycznego reagentów oraz czasu prowadzenia reakcji ponieważ znane są
przypadki wprowadzenia atomów siarki w dwa różne miejsca układu heterocyklicznego po
nadmiernym wydłużeniu czasu prowadzenia procesu.22
Otrzymanie z 1,4,6-trójpodstawionych-2[1H]-pirymidynotionów ich analogów selenowych
przeznaczonych do badań przeprowadziłem zgodnie z procedurą, którą opracowałem we
wcześniejszej pracy.19
Do przeprowadzenia reakcji zastosowałem gazowy selenowodór, którym działałem na
czwartorzędowe sole amoniowe otrzymywane w wyniku stapiania 1,4,6-trójpodstawionych2[1H]-pirymidynotionów z dwukrotnym nadmiarem siarczanu(VI) dimetylu w atmosferze
ochronnej. Otrzymane czwartorzędowe sole nie były izolowane ze środowiska reakcji tylko
rozpuszczane w etanolu i po zalkalizowaniu otrzymanego roztworu piperydyną poddawane
działaniu gazowego H2Se. Proponowany przebieg reakcji został przedstawiony na schemacie 2.

Schemat 2. Przypuszczalny mechanizm reakcji wymiany atomu siarki na atom selenu
w 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynotionach.

Efektem

przeprowadzonych

pirymidynoselenonu

oraz

syntez

było

otrzymanie

1,6-difenylo-4-metylo-2[1H]-

1,4-difenylo-6-metylo-2[1H]-pirymidynoselenonu.

otrzymanych związków została potwierdzona badaniami spektralnymi: 1H NMR,

Struktura
13

C NMR,

oraz IR. Dla wszystkich czterech badanych związków (Rysunek 2), dwóch 2[1H]pirymidynoselenonów i dwóch 2[1H]-pirymidynotionów została określona struktura krystaliczna
oraz została zbadana ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa. Wyniki badania aktywności
związków 1 i 2 przeciw bakteriom Gram-dodatnim oraz ich porównanie z wankomycyną
i cyprofloksacyną zostały zamieszczone w tabeli 1.
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Rysunek 2. Struktury badanych siarkowych i selenowych analogów 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynonów.

Tabela 1. Aktywność przeciwbakteryjna badanych 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]pirymidynoselenonów
1

2

wankomycyna

cyprofloksacyna

MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC MBC/MIC
mikroorganizm
MBC/MIC
MBC/MIC
MBC/MIC
(µg/mL) (µg/mL)
(µg/mL) (µg/mL)
(µg/mL) (µg/mL)
(µg/mL) (µg/mL)
S. aureus
ATCC6538

3,9

31,25

8

1,95

500

256

0,49

1,95

4

0,24

0,24

1

S. aureus
ATCC25923

3,9

15,6

4

1,95

500

256

0,98

7,81

8

0,49

0,49

1

S. aureus
ATCC43300

3,9

3,9

1

3,9

250

64

0,49

1,95

4

0,24

0,24

1

S. epidermidis
ATCC12228

3,9

15,6

4

1,95

250

128

0,98

0,98

1

0,49

0,49

1

M. luteus
ATCC10240

0,98

3,9

4

0,97

31,25

32

0,12

0,12

1

0,98

1,95

2

B. subtilis
ATCC6633

500

500

1

2500

5000

2

0,24

0,49

2

0,03

0,12

4

B. cereus
ATCC10876

1250

>5000

-

2500

>5000

-

0,98

15,6

16

1,12

0,12

1

S. pyogenes
ATCC19615

500

5000

10

2500

5000

2

0,24

0,49

2

-

-

-

S. pneumoniae
ATCC49619

250

2500

10

5000

5000

1

0,24

0,49

2

-

-

-

S. mutans
ATCC25175

500

5000

10

2500

5000

2

0,98

0,98

1

-

-

-

Porównanie struktur molekularnych w związków /1/ i /3/ oraz związków /2/ i /4/ pozwoliło
wykazać, że analogi selenowe mają inna orientację pierścieni aromatycznych w porównaniu

13

z analogami siarkowymi. Szczególnie jest to widoczne po porównaniu związków /1/ i /3/.
Pochodne /2/ i /4/ mają geometrię struktury molekularnej bardziej zbliżoną do siebie.
Struktury krystaliczne oparte są na słabych wiązaniach wodorowych C‒HN i dodatkowo
na wiązaniach C‒HSe lub C‒HS. Z dwóch atomów azotu obecnych w cząsteczce tylko
atom N-3, nie posiadający żadnego podstawnika może brać udział w oddziaływaniach
międzycząsteczkowych.
Z otrzymanych danych dotyczących struktur krystalicznych wynika, że związki /1/ i /3/
krystalizują izostrukturalnie (zbliżone kształty molekuł, podobne parametry komórek oraz ta
sama grupa przestrzenna). Natomiast w przypadku związków /2/ i /4/ obserwujemy coś innego.
Każdy z tych związków krystalizuje w innej grupie przestrzennej i w ich kryształach występują
inne oddziaływania międzycząsteczkowe.
Siarkowe i selenowe analogii 2[1H]-pirymidynonów przebadano pod kątem ich aktywności
przeciwbakteryjnej przy zastosowaniu metody mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym MuellerHintona oraz na podłożu Mueller-Hintona zawierającym 5% krwi baraniej, odpowiednio dla
bakterii niewybrednych i wybrednych.

Aktywność przeciwgrzybiczą zbadano na podłożu

Mueller-Hintona z dodatkiem 2% glukozy. Minimalne stężenie hamujące (MIC, minimal
inhibitory concentration) oraz minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC, minimal bactericidal
concentration) badanych związków zostało wyznaczone dla szerokiego panelu szczepów
referencyjnych pochodzących z American Type Culture Collection (ATCC). Do badań użyto
bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Typhimurium ATCC14028,
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC9027, Proteus mirabilis
ATCC 12453, bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus
aureus ATCC 6538, Staphylococcus aureus ATCC 43300, Staphylococcus epidermidis ATCC
12228, Micrococcus luteus ATCC 10240, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC
10876, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619,
Streptococcus mutans ATCC 25175 oraz grzyby: Candida albicans ATCC 10231, Candida
albicans ATCC 2091, Candida parapsilosis ATCC 22019.
Na podstawie otrzymanych rezultatów możemy stwierdzić, że analogi siarkowe /3/ i /4/ nie
wykazywały żadnej aktywności biologicznej. Porównując aktywność przeciwdrobnoustrojową
możemy wnioskować, że oba analogi selenowe /1/ i /2/ nie wykazują aktywności przeciw
bakteriom Gram-ujemnym natomiast wykazują aktywność przeciw bakteriom Gram-dodatnim
i grzybom. Oba związki wykazują silną aktywność przeciw szczepom S. aureus, S. epidermidis
i M. luteus i nie wykazują aktywności przeciwko B. cereus. W przypadku innych badanych
szczepów umiarkowaną aktywność wykazuje związek /1/ natomiast związek /2/ nie wykazuje
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aktywności biologicznej. Ponadto związek /1/ w przypadku większości badanych szczepów
bakteryjnych wykazuje działanie bakteriobójcze (MBC/MIC<4) natomiast związek /2/ wykazuje
raczej działanie bakteriostatyczne (MBC/MIC>4).
Oba związki wykazują również aktywność przeciwgrzybiczą. Związek /1/ ma silną
aktywność przeciw wszystkim badanym grzybom natomiast związek /2/ wobec C. parapsilosis
jest umiarkowanie aktywny.
Podsumowując można przyjąć, że 1,4,6-trójpodstawione 2[1H]-pirymidynoselenony
stanowią grupę związków o interesujących właściwościach biologicznych i prowadzenie
dalszych badań w tym kierunku wydaje się bardzo uzasadnione. Widoczny wpływ budowy
molekularnej na właściwości przeciwbakteryjne stwarza szansę na zaplanowanie syntezy serii
pochodnych, które będą miały jeszcze wyższą aktywność przeciwbakteryjną od związków już
zsyntezowanych. Porównanie aktywności biologicznej w powiązaniu ze strukturą molekularną
wskazuje, że w przypadku badanych pochodnych decydujące znaczenie dla wystąpienia
aktywności przeciwbakteryjnej miało zastąpienie atomu siarki atomem selenu. To, że analogi
siarkowe badanych związków nie wykazywały żadnej aktywności przeciwbakteryjnej było
zaskakującą obserwacją.
Potwierdzenie, że w przypadku siarkowych i selenowych analogów 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynonów wyższą aktywność biologiczną wykazują analogi
selenowe niż siarkowe uzyskaliśmy badając aktywność cytotoksyczną pochodnych 2[1H]pirymidynotionów i 2[1H]-pirymidynoselenonów, zawierających w pierścieniu aromatycznym
znajdującym się w pozycji N-1 atom chloru lub grupę –CH3 lub grupę –OCH3. Rezultaty badań
zostały opublikowane w pracy nie włączonej do cyklu. 23

5.4. Synteza i badanie właściwości selenowego analogu 3-hydroksy-2metylo-4H-piran-4-onu (maltolu). [Praca H-2]
Tejchman W., Zborowski K., Łasocha W., Proniewicz L. M., “Selenomaltol –
synthesis, spectroscopy and theoretical calculations”, Heterocycles, 2008, 75, 1931 – 1942.
Kontynuując poszukiwania sześcioczłonowych związków heterocyklicznych wykazujących
aktywność

biologiczną

zwróciłem uwagę

na

grupę

substancji

zawierających układ

α-ketohydroksylowy. Do tej grupy należą między innymi znane związki heterocykliczne: maltol
(3-hydroksy-2-metylo-4H-piran-4-on),

etylomaltol

(3-hydroksy-2-etylo-4H-piran-4-on),

deferipron (3-hydroksy-1,2-dimetylopirydyn-4[1H]-on), kwas kojowy (5-hydroksy – 2(hydroksymetylo)-[4H]-piran-4-on) oraz mimozyna (kwas (2S)-2-amino-3-(3-hydroksy-415

oksopirydyno-1-yl)-propanowy). Związki zawierające ugrupowanie α-ketohydroksylowe są
znane w chemii koordynacyjnej jako bardzo dobre ligandy kleszczowe. 24 Maltol jest
znakomitym ligandem między innymi dla jonów Zn2+,25 Fe3+26,27 oraz Mn2+.28 Również
tiomaltol, (3-hydroksy-2-metylo-4-tiopiron) siarkowy analog maltolu jest znany ze swojej
zdolności do koordynowania jonów metali. Jest on znakomitym ligandem kleszczowym dla
jonów Fe3+ oraz dla jonów Ni2+.29 Ze względu na zdolność do kompleksowania jonów żelaza
i niską toksyczność maltol jest stosowany między innymi w terapii anemii. 30
Ponieważ w literaturze naukowej zostały opisane właściwości biologiczne maltolu oraz
tiomaltolu natomiast nie znalazłem żadnej wzmianki na temat ich selenowego analogu to
postanowiłem sprawdzić czy możliwe będzie zastąpienie egzocyklicznego atomu tlenu
w maltolu atomem selenu. Otrzymanie selenomaltolu (3-hydroksy-2-metylo-4-selenopironu)
pozwoliłoby na porównanie jego właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych
z właściwościami analogów tlenowego i siarkowego.
Budowa cząsteczki maltolu uniemożliwia powstanie czwartorzędowych soli tak jak to było
w przypadku 1,4,6- trójpodstawionych-2[1H]-pirymidynotionów. Wzorując się na pracy
T.J. Curphey’a, dotyczącej wymiany atomu tlenu na atom siarki przy pomocy kombinacji
dziesięciosiarczku czterofosforu i HMDSO (heksametylodisiloksanu)31 w estrach i ketonach, do
wymiany egzocyklicznego

atomu

tlenu

w

maltolu

na

atom

selenu

zastosowałem

dziesięcioselenek czterofosforu generowany in situ z szarego selenu i czerwonego fosforu.32
Reakcję wymiany atomu tlenu na atom selenu prowadziłem w obecności HMDSO jako
katalizatora. Z badań Curphey’a wynikało, że zastosowanie samego dziesięciosiarczku
czterofosforu powodowało powstawanie politiofosforanów, pomiędzy którymi P 4O6S4 był
najbardziej skrajnym przykładem. Powstające produkty uboczne, między innymi P4O6S4
(Rysunek 3) powodowały podwyższenie elektrofilowości środowiska reakcji i obniżenie
wydajności. HMDSO reagując z powstającymi produktami ubocznymi eliminował je ze
środowiska reakcji i pozostawiał tylko właściwy czynnik siarkujący.

S
P

O
P

S

O
P O

O
S

O
P

S

O

Rysunek 3. Struktura P4O6S4, jednego z produktów ubocznych powstających podczas
wymiany atomu tlenu z grupy karbonylowej na atom siarki.
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Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że dziesięcioselenek czterofosforu ma
strukturę analogiczną do struktury dziesięciosiarczku czterofosforu.33 Na tej podstawie
założyłem, że podczas reakcji jego dysocjacja będzie zachodziła tak samo jak dysocjacja
dziesięciosiarczku czterofosforu.
Założyłem też, że w warunkach reakcji P4Se10 będzie dysocjował do monomeru P2Se5
i obie te formy będą występowały w równowadze. Założyłem również, że z P 2Se5 będzie
powstawał ylid fosforanowy będący czynnikiem umożliwiającym wymianę atomu tlenu na atom
selenu. (Schemat 3).

Schemat 3. Dysocjacja P4Se10.

Podobieństwo chemiczne siarki i selenu pozwoliło mi przypuszczać, że zastosowanie
heksametylodisiloksanu w roli katalizatora pozwoli na usunięcie produktów ubocznych
przeszkadzających w prawidłowym przebiegu reakcji.
Przeprowadzenie reakcji wymiany egzocyklicznego atomu tlenu na atom selenu jest
możliwe jeżeli na atomie węgla będzie występował ładunek dodatni a na atomie tlenu ładunek
ujemny.
Warunek ten jest spełniony przez przynajmniej jedną ze struktur rezonansowych jakie
możemy narysować dla cząsteczki maltolu. (Schemat 4).

Schemat 4. Struktury rezonansowe mogące występować w cząsteczce maltolu.
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Zastąpienie atomu tlenu atomem selenu w cząsteczce maltolu, przy użyciu P 4Se10
prawdopodobnie przebiega według następującego mechanizmu. (Schemat 5).

Schemat 5. Prawdopodobny mechanizm zastąpienia atomu tlenu atomem selenu w maltolu.

Po wykonaniu analizy elementarnej oraz spektrometrii masowej potwierdziłem zastąpienie
jednego atomu tlenu atomem selenu. Teoretycznie każdy z trzech atomów tlenu obecnych
w cząsteczce maltolu mógłby zostać zastąpiony atomem selenu. Czyli możliwe byłoby istnienie
trzech izomerycznych struktur. A, B oraz C. (Rysunek 4).

Rysunek 4. Możliwe izomery selenomaltolu.

Analiza widm IR, 1H NMR oraz
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C NMR pozwoliła wykazać, że jedynym powstającym

podczas reakcji izomerem jest izomer A. Ostatecznym potwierdzeniem tego rezultatu było
wyznaczenie struktury krystalograficznej selenomaltolu. (Rysunek 5).
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Rysunek 5. Struktura molekularna selenomaltolu.

W cząsteczce selenomaltolu występuje słabe, wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe
pomiędzy atomem selenu i atomem wodoru wchodzącym w skład grupy hydroksylowej.
Parametry sieci przestrzennej selenomaltolu są bardzo zbliżone do parametrów sieci
przestrzennej tiomaltolu, który był zbadany wcześniej przez zespół Cohena. 34 Oba te związki
krystalizują w układzie jednoskośnym, grupa przestrzenna P21/C.
Izomer A selenomaltolu może występować w postaci trzech struktur tautomerycznych, N1,
N2 oraz N3, które zostały przedstawione na rysunku 6.

Rysunek 6. Struktury tautomeryczne mogące występować w selenomaltolu.

Na podstawie obliczonych wartości stałych równowag tautomerycznych wykazaliśmy, że
najwyższą trwałość wykazuje struktura N1 zawierająca fragment ketoenolowy.
Dla tej struktury zostały obliczone przesunięcia chemiczne w widmach 1H NMR oraz
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C NMR. Uzyskane przy pomocy obliczeń rezultaty wykazywały na ogół bardzo dobrą

zgodność z wynikami eksperymentalnymi. Jedynie przesunięcie chemiczne, w widmie 13C NMR
dla atomu węgla C-4 uzyskane na drodze eksperymentalnej różniło się od wartości obliczonej
o około 22 ppm. Obserwowana różnica była spowodowana wpływem ciężkiego atomu, w tym
przypadku atomu selenu na ekranowanie lekkiego atomu węgla.35,36
Obliczone teoretycznie widma w zakresie podczerwieni również wykazywały bardzo dobrą
zgodność z widmami otrzymanymi eksperymentalnie.
Uzyskane rezultaty dowodzą, że w maltolu możliwe jest bezpośrednie zastąpienie
egzocyklicznego atomu tlenu znajdującego się w pozycji C-4 atomem selenu przy użyciu
dziesięcioselenku czterofosforu, generowanego in situ w obecności HMDSO. Jest to forma
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najtrwalsza i w zastosowanych warunkach reakcji nie powstaje żaden inny izomer. Badanie
właściwości selenomaltolu, metodami obliczeniowymi kontynuowałem w następnej pracy.

5.5. Zastosowanie metod obliczeniowych do badania właściwości
selenomaltolu. [Praca H-3]
W. Tejchman, L.M. Proniewicz, K.K. Zborowski, “Molecular properties of
selenomaltols: new interesting ligands for bioactive metal complexes”. J. Phys. Org. Chem.,
28 (2015) 533 – 541.
Żelazo jest jednym z ważnych dla naszego zdrowia pierwiastków,

których stężenie

w organizmie musi być ściśle kontrolowane. Bardzo upraszczając zagadnienie niedobór żelaza
w organizmie powoduje anemię 37 natomiast jego nadmiar powoduje talasemię. 38
Maltol, będąc ligandem dobrze chelatującym jony Fe3+ tworzy związki kompleksowe, które
mogą być zastosowane w leczeniu anemii. Są one na tyle trwałe, że mogą być bezpiecznie
przechowywane. Kompleksy maltolu z żelazem(III) mają jednak na tyle niską stałą trwałości, że
ulegają w organizmie powolnemu rozkładowi, uwalniając jony żelaza. Co najważniejsze
w czasie długotrwałego stosowania (20 do 64 tygodni) nie zaobserwowano ich negatywnego
wpływu na organizmy ludzkie.39,40
Związki kompleksowe maltolu, tiomaltolu oraz ich homologów allomaltolu i tioallomaltolu
z galem były również badane ze względu na ich właściwości przeciwnowotworowe. 41 Trwałość
badanych kompleksów zmieniała się w porządku: tioallomaltol<tiomaltol <allomaltol<maltol.
Właściwości

przeciwnowotworowe

wykazują

również

kompleksy

tiomaltolu

z rutenem(II)42 oraz z osmem(II), rodem(III) i irydem(III).43
Biorąc pod uwagę szerokie możliwości zastosowania w chemii medycznej związków
kompleksowych, w których ligandami są maltol, tiomaltol oraz ich homologi postanowiłem, na
razie na drodze teoretycznej ocenić właściwości selenomaltolu jako potencjalnego ligandu
chelatującego.
Możliwość

oszacowania

na

drodze

teoretycznej

stopnia

trwałości

związków

kompleksowych jest niewątpliwie bardzo ważnym aspektem badań nad ich zastosowaniem
w celach terapeutycznych. Doskonale jest to widoczne na przykładzie zastosowania ligandów do
leczenia anemii i talasemii. W przypadku leczenia anemii kompleks zawierający jony żelaza
musi ulec rozkładowi i organizmie i je uwolnić. W przypadku leczenia talasemii ligandy muszą
związać jony żelaza wystarczająco mocno aby bez przeszkód usunąć je z organizmu. Możliwość
przewidywania na drodze teoretycznej jakiego rodzaju ligandy będą mogły tworzyć z jonami
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metali związki kompleksowe o trwałości odpowiedniej do zastosowań terapeutycznych pozwoli
na szybsze zaprojektowanie syntezy i skrócenie procesu otrzymywania zaplanowanych
związków.
We wcześniejszej pracy wykazaliśmy, że spośród trzech możliwych form tautomerycznych
selenomaltolu forma N1 jest najtrwalsza. (Rysunek 6). W prezentowanej obecnie pracy zostały
głównie poruszone zagadnienia dotyczące aromatyczności selenomaltolu.
Aromatyczność, tautomeria oraz możliwość występowania ligandów nie tylko w formie
obojętnych cząsteczek ale również w formach jonowych sprotonowanych lub zdeprotonowanych
przedstawionych na rysunku 7, sprawia, że reakcje z ich udziałem mogą przebiegać
w nieoczekiwany sposób.

Rysunek 7. Struktury różnych form maltolu (X=O), tiomaltolu (X=S) oraz selenomaltolu
(X=Se).

W prezentowanej pracy zostały wykonane obliczenia indeksów aromatyczności dla siedmiu
związków, zawierających atomy selenu, przedstawionych na rysunku 8. Obliczenia zostały
wykonane metodą B1LYP/6-311++G** przy użyciu pakietu Gaussian’03.

Rysunek 8. Struktury selenowych analogów maltolu dla których wykonano obliczenia
indeksów aromatyczności.

Trzy spośród omawianych związków są izomerami, w których atom tlenu został zastąpiony
atomem selenu. W następnych trzech dwa atomy tlenu zostały zastąpione atomami selenu
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natomiast w ostatnim związku wszystkie trzy atomy tlenu obecne w maltolu zostały zastąpione
atomami selenu. Jak do tej pory tylko jeden z omawianych związków został otrzymany
eksperymentalnie. 3-hydroksy-2-metylo-4-selenopiron (selenomaltol, SeOO), w którym atomem
selenu został zastąpiony egzocykliczny atom tlenu znajdujący się w pozycji C-4. [Praca H-2].
Dla badanych struktur przeprowadzono optymalizację geometrii oraz obliczono indeksy
aromatyczności:
➢ ASE - aromatic stabilisation energy (energetyczne kryterium aromatyczności),
➢ HOMA - harmonic oscillator model of aromaticity (geometryczne kryterium
aromatyczności),
➢ NICS(0) i NICS(1) - nucleus independent chemical shift (magnetyczne kryterium
aromatyczności),
➢ PDI - para delocalisation index (elektronowe kryterium aromatyczności),
➢ MCI - multi centre index (elektronowe kryterium aromatyczności),
➢ H - H index (elektronowe kryterium aromatyczności-całkowita energia gęstości
elektronowej).
Indeksy aromatyczności zostały obliczone nie tylko dla obojętnej elektrycznie cząsteczki
ale również dla formy zdeprotonowanej (dla anionu) oraz dla formy protonowanej (dla kationu).
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że formy anionowe wykazują bardzo niską
aromatyczność lub mogą być nawet słabo antyaromatyczne. Obojętne elektrycznie cząsteczki
badanych związków wykazują średni poziom aromatyczności natomiast obliczenia wykonane
dla form kationowych wykazały, że są one na ogół aromatyczne w znacznym stopniu.
Spośród wszystkich mono-podstawionych anionów najwyższą aromatyczność obserwuje
się dla pochodnej SeOO. Natomiast w przypadku pochodnej OSeO, w której atomem selenu
został zastąpiony atom tlenu wchodzący w skład grupy hydroksylowej obserwujemy wyraźne
zmniejszenie aromatyczności.
W przypadku pochodnej OSeO większość wskaźników aromatyczności lokuje jej
aromatyczność pomiędzy aromatycznością SeOO a OOSe. Generalnie przewidywana
aromatyczność, anionowych form selenowych analogów maltolu jest nieco wyższa niż ich
odpowiedników tlenowych.
W grupie neutralnych elektrycznie cząsteczek mono-podstawionych selenowych analogów
maltolu bardzo charakterystyczna jest niska aromatyczność struktury OSeO, w której atomem
selenu zastąpiono atom tlenu wchodzący w skład grupy hydroksylowej. Wszystkie obliczone
indeksy aromatyczności wskazują, że jej aromatyczność jest niższa niż aromatyczność neutralnej
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cząsteczki maltolu. W przypadku form protonowanych (kationów) większość wskaźników
aromatyczności przewiduje niższą aromatyczność analogów selenowych niż tlenowych.
Spośród związków zawierających więcej niż jeden atom selenu interesującymi wynikami są
szczególnie wysokie wartości indeksu HOMA dla pochodnych zawierających atom selenu
w pierścieniu heterocyklicznym. Pozostałe wskaźniki aromatyczności mają wartości podobne do
obliczonych dla mono-podstawionych analogów.
Dosyć zaskakującym rezultatem jest stosunkowo wysoki poziom aromatyczności
pochodnej w której wszystkie atomy tlenu zostały zastąpione atomami selenu ponieważ
zastąpienie selenem tlenu w grupie hydroksylowej obniża aromatyczność. Prawdopodobnie efekt
ten jest niwelowany przez podwyższenie aromatyczności spowodowane przez dwa pozostałe
atomy selenu.
Prezentowana praca jest wstępem do poszukiwania nowych ligandów, które mogą tworzyć
kompleksy z jonami metali i w których efekt chelatoaromatyczności będzie ważny. Na
podstawie przedstawionych w skrócie wyników obliczeń można przewidywać, że w związkach
kompleksowych jonów metali z pochodną typu OOSe efekty chelatoaromatyczne powinny być
nieznacznie mocniejsze niż w kompleksach z maltolem. Anion OOSe ma niższą aromatyczność
niż odpowiednia zdeprotonowana struktura maltolu. Ponadto kation OOSe ma nieco wyższą
aromatyczność niż sprotonowana forma maltolu. Wynik ten wskazuje, że różnica delokalizacji
elektronów pomiędzy anionową i kationową formą OOSe, którą można uznać za oszacowanie
siły zmian aromatyczności w kompleksach z metalami jest większa niż przewidywana różnica
dla odpowiednich form maltolu. Efekty chelatoaromatyczne w związkach kompleksowych
utworzonych z OOSe powinny być nieznacznie mocniejsze niż w przypadku kompleksów
z maltolem. Dla pochodnej typu SeOO obserwujemy efekt przeciwny. W tym przypadku anion
ma aromatyczność nieznacznie większą niż odpowiedni anion utworzony z maltolu.
Aromatyczność kationu jest nieznacznie mniejsza niż aromatyczność odpowiedniego kationu
utworzonego z maltolu. Co za tym idzie efekty chelatoaromatyczne w tym przypadku powinny
być nieco słabsze niż w przypadku kompleksów utworzonych z maltolu.
Kompleksy metali utworzone z ligandami typu OSeO powinny wykazywać podobną
chelatoaromatyczność jak kompleksy z ligandami pochodzącymi od maltolu.
Porównanie

rezultatów

obliczeń

wykonanych

dla

selenomaltolu

z

rezultatami

opublikowanymi wcześniej dla maltolu,44 oraz dla tiomaltolu 45 pozwalają stwierdzić, że we
wszystkich trzech grupach związków względna aromatyczność kształtuje się następująco: anion
< neutralna cząsteczka < kation. Jest to zrozumiałe jeżeli się weźmie pod uwagę zmiany
zachodzące w budowie cząsteczki po wymienieniu atomu tlenu na atom siarki lub selenu.
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Struktura układu elektronów tworzących wiązania typu  ulega znacznym zmianom natomiast
struktura układu –elektronowego zmienia się w nieznacznym stopniu. 46
Prezentowane związki stanowią bardzo interesującą grupę ligandów chelatujących,
w których występują dodatkowo zjawiska związane z ich aromatycznością. Mogą one być
użyteczne w syntezie nowych połączeń mających potencjalne działanie farmakologiczne.
Mam nadzieję, że dzięki rezultatom uzyskanym na drodze teoretycznej możliwe będzie
zoptymalizowanie prac laboratoryjnych. Wyniki obliczeń powinny przede wszystkim umożliwić
wybranie struktur mogących mieć najlepsze właściwości. Pozwoli to na odpowiednie
ukierunkowanie syntez.
Porównanie widm IR wykonywanych dla tej samej próbki selenomaltolu w odstępach
siedmiodniowych, przechowywanej w temperaturze pokojowej wykazało, że selenomaltol ulega
powolnej degradacji do czerwonego selenu i niezidentyfikowanych produktów. Z tego powodu
nie podjąłem dalszych badań aktywności biologicznej selenomaltolu.
Badanie szybkości rozkładu selenomaltolu oraz możliwość jego spowolnienia na drodze
utworzenia kompleksów z jonami metali planuję przeprowadzić w przyszłości.

5.6. Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych selenowego analogu
3-hydroksy-1,2-dimetylopirydyn-4[1H]-onu (deferipronu). [Praca H-4]
W. Tejchman, E. Żesławska, K. Zborowski, W. Nitek, M. Żylewski, “The synthesis,
molecular structure and spectra properties of sulfur and selenium deferiprone analogues”,
ARKIVOC VII (2015) 216-230.
3-hydroksy-1,2-dimetylo-4[1H]-pirydynon o potocznej nazwie deferipron jest związkiem
zawierającym grupę α-ketohydroksylową, podobnie jak maltol, mimozyna lub tropolon. Jest
bardzo dobrym ligandem skutecznie wiążącym między innymi jony żelaza(III) i ze względu na
niską toksyczność może być stosowany do leczenia talasemii u osób dorosłych 47 i u dzieci. 48
Stała trwałości kompleksu deferipronu z jonami żelaza jest na tyle wysoka, że nie ulega on
rozpadowi w organizmie tylko jest wydalany. Badane są również możliwości zastosowania
deferipronu do zwalczania chorób neurodegradacyjnych. 49 Dodatkową zaletą jest możliwość
stosowania go doustnie.50
Badania przeprowadzone przez Sarangi i współpracowników wykazały, że zastąpienie
w ligandzie atomu siarki atomem selenu zwiększa siłę wiązania z jonami miedzi(II).51
Mając na uwadze możliwość zastosowania siarkowych i selenowych analogów deferipronu
do kompleksowania jonów metali zdecydowałem się na przeprowadzenie syntezy selenowego
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analogu deferipronu i zbadanie jego właściwości fizykochemicznych oraz potencjalnych
właściwości biologicznych. Otrzymanie selenodeferipronu pozwoliłoby na porównanie
właściwości oraz zdolności do tworzenia związków kompleksowych przez deferipron,
tiodeferipron oraz selenodeferipron.
Próba

zastosowania

do

otrzymania

selenodeferipronu

używanego

wcześniej

dziesięcioselenku czterofosforu generowanego w środowisku reakcji nie powiodła się. Dopiero
użycie 2,4-difenylo-2,4-diseleno-1,3,2,4-diselenadifosfetanu, tak zwanego odczynnika Woollinsa
(OW),52 w obecności dużego nadmiaru HMDSO pozwoliło na zastąpienie egzocyklicznego
atomu tlenu w deferipronie atomem selenu i otrzymanie selenodeferipronu. Badania nad
heterocyklicznymi związkami fosforoorganicznymi zostały wyczerpująco opisane w pracach
przeglądowych. 53,54
Odczynnik Woollinsa, podobnie jak odczynnik Lawessona występuje w postaci dimeru,
który w warunkach reakcji ulega rozpadowi do ylidu diselenofosfinowego, będącego właściwym
odczynnikiem nukleofilowym. (Schemat 6).

Schemat 6. Dysocjacja odczynnika Woollinsa do ylidu diselenofosfinowego.

W formie monomerycznej OW występuje bardzo interesująca sytuacja dotycząca wiązań.
Atom fosforu występuje na +V stopniu utlenienia ale ponieważ jest tylko trójskoordynowany to
posiada bardzo silne właściwości kwasu Lewisa. Woollins i współpracownicy wykazali, że
możliwe jest ustabilizowanie tego układu przy pomocy pirydyny. 55 (Schemat 7).

Schemat 7. Stabilizacja ylidu diselenofosfinowego przy pomocy pirydyny.
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Wykonane przez nich obliczenia wskazują, że energia rozpadu kompleksu pirydyny i ylidu
diselenofosfinowego jest o 5 kcal/mol niższa od energii dysocjacji Odczynnika Woollinsa co
ułatwia przebieg reakcji.
Znaczna kwasowość atomu fosforu w ylidzie diselenofosfinowym sprawia, że jest on
bardzo podatny na nukleofilowy atak ze strony atomu tlenu z grupy karbonylowej znajdującej się
w deferipronie. Atak ten prowadzi w konsekwencji do zastąpienia atomu tlenu atomem selenu
i powstania selenodeferipronu.
Wśród możliwych do zaproponowania struktur rezonansowych w deferipronie występuje
jedna, w której na egzocyklicznym atomie tlenu znajduje się ładunek ujemny natomiast na
atomie węgla znajduje się ładunek dodatni. (Schemat 8).

Schemat 8. Struktury rezonansowe mogące występować w deferipronie.

Prawdopodobny przebieg reakcji wymiany atomu tlenu na atom selenu w deferipronie
można przedstawić w następujący sposób. Nukleofilowy atak ze strony atomu tlenu
posiadającego

ładunek

ujemny

na

dodatnio

naładowany

atom

fosforu

w

ylidzie

diselenofosfinowym z równoczesnym atakiem naładowanego ujemnie atomu selenu na atom
węgla obdarzony ładunkiem dodatnim prowadzi do zastąpienia atomu tlenu atomem selenu.
(Schemat 9).
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Schemat 9. Prawdopodobny mechanizm wymiany atomu tlenu na atom selenu
w deferipronie.

Dla otrzymanego selenodeferipronu wykonano analizę elementarną oraz badania
spektralne: 1H NMR,

13

C NMR,

77

Se NMR, IR oraz ES-MS. Wyznaczono również strukturę

molekularną na podstawie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale. Przy
zastosowaniu pakietu Gaussian'03 zostały wykonane obliczenia teoretyczne dotyczące geometrii
cząsteczki oraz właściwości NMR. Geometria cząsteczki została zoptymalizowana dzięki
zastosowaniu metody B3LYP/6-311++G**. Przesunięcia chemiczne w widmach NMR
obliczono stosując metodę GIAO.
Otrzymany selenodeferipron wykazywał tendencję do tworzenia diselenku. W stanie stałym
obserwowana była wyłącznie struktura diselenku występująca w postaci jonu podwójnego.
(Rysunek 9).

Rysunek 9. Struktura molekularna jonu podwójnego powstającego z selenodeferipronu.

Jego powstawanie następowało w trakcie długotrwałego procesu hodowli monokryształu,
prawdopodobnie pod wpływem tlenu atmosferycznego i wody obecnej w rozpuszczalniku.
Prawdopodobny przebieg powstawania jonu podwójnego został przedstawiony na schemacie 10.
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Schemat 10. Powstawanie jonu podwójnego z selenodeferipronu.

Identyczne zjawisko zaobserwował Orvig i współpracownicy dla tiodeferipronu. 56 Jednak
w przypadku tiodeferipronu możliwe było rozdzielenie obu form przy pomocy chromatografii
i otrzymanie ich w stanie stałym. Natomiast w przypadku selenodeferipronu wszystkie próby
otrzymania formy monomerycznej w stanie stałym skończyły się niepowodzeniem.
Analiza widm NMR wskazuje, że w roztworze selenodeferipron występuje tylko w formie
monomeru. W widmie 1H NMR występuje szeroki sygnał (δ 8,5 ppm) pochodzący od protonu
z grupy OH. W widmie 77Se NMR występuje tylko jeden sygnał (δ 246,67 ppm) wskazujący, że
istnieje tylko jedna populacja atomów selenu. Dane literaturowe57 wskazują, że przesunięcia
chemiczne dla atomów selenu w diselenkach aromatycznych są większe niż 400 ppm. Natomiast
sygnały pochodzące od grupy selenokarbonylowej mogą występować w całym zakresie
przesunięć chemicznych możliwych dla selenu i ich położenie zależy od dystrybucji ładunku i
polaryzacji wiązania C=Se. Najwyższe wartości przesunięć chemicznych są obserwowane dla
alifatycznych selenoketonów, w których nie ma możliwości zwiększenia gęstości elektronowej
na atomie selenu. W przypadku selenodeferipronu istnieje możliwość wystąpienia formy
mezomerycznej z ładunkiem ujemnym na atomie selenu co powoduje silne ekranowanie oraz
znaczne obniżenie położenia sygnału. (Schemat 11).

Schemat 11. Możliwe formy mezomeryczne selenodeferipronu.

W

prezentowanej

pracy

przedstawiłem

zmodyfikowaną

metodę

otrzymywania

tiodeferipronu przy pomocy odczynnika Lawessona w obecności HMDSO oraz metodę
otrzymywania nie opisanego wcześniej w literaturze naukowej selenodeferipronu. Do
otrzymania selenodeferipronu użyłem odczynnik Woollinsa w obecności HMDSO. Badania
rentgenograficzne oraz NMR wykazały, że w fazie stałej selenodeferipron wystepuje w postaci
dilselenku będącego jonem podwójnym natomiast w roztworze występuje w postaci
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monomerów. Wyniki otrzymane na drodze eksperymentalnej wykazywały zadowalającą
zgodność z wynikami obliczeń wykonanych przy pomocy pakietu Gaussian’03.
Uzyskane rezultaty sugerują również, że wykorzystanie selenodeferipronu jako ligandu
przeznaczonego do kompleksowania jonów metali może być utrudnione ze względu na jego
tendencję do tworzenia dimerów. Powstawanie monomeru obserwowaliśmy w CDCl3. Jego
zastosowanie do kompleksowania jonów metali w środowisku bezwodnym również może być
utrudnione. Przedstawione powyżej czynniki prawdopodobnie uniemożliwią mi zbadanie
selenodeferipronu jako związku o potencjalnej aktywności biologicznej.

5.7. Synteza oraz badanie struktury krystalicznej homologów epalrestatu.
[Praca H-5]
E. Żesławska, W. Nitek, W. Tejchman, “The synthesis and crystal structures of the
homologues of epalrestat”. Journal of Chemical Crystallography, 45 (2015) 151 – 157.
Moje zainteresowania naukowe obejmują tez syntezę pochodnych układu 2-sulfanylideno1,3-tiazolidyno-4-onu znanego pod zwyczajową nazwą rodanina. Pochodne rodaniny są badane
od ponad stu lat i znane są ze swojej aktywności biologicznej. 58 Wykazują między innymi
działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe. Znaną
pochodną rodaniny jest kwas 2-[(5Z)-5-[(E)-2-metylo-3-fenyloprop-2-enylideno]-4-okso-2sulfanylideno-1,3-tiazolidyno-3-yl] octowy o potocznej nazwie epalrestat. Jest on skutecznym
inhibitorem reduktazy aldozy i jest stosowany w leczeniu neuropatii cukrzycowej w cukrzycy
insulinoniezależnej. Do stosowania klinicznego został po raz pierwszy dopuszczony w Japonii. 59
Przeprowadziłem

syntezę

kilkunastu

5-cynamylidenowych

oraz

5-(2-metylo-

cynamylidenowych) pochodnych kwasów rodanino 3-karboksyalkilowych z zamiarem zbadania
ich struktury molekularnej. Jednak spośród wszystkich otrzymanych związków tylko w dwóch
przypadkach udało się wyhodować monokryształy dla których można było zmierzyć dyfrakcję
promieniowania rentgenowskiego.
Przeprowadzając syntezę homologów epalrestatu w pierwszej kolejności otrzymywałem
kwasy rodanino-3-karboksyalkilowe. Do ich otrzymania wykorzystałem zmodyfikowaną przeze
mnie procedurę zaproponowaną przez Kӧernera.60 (Schemat 12).
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Schemat 12. Otrzymywanie kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych.

Z odpowiedniego aminokwasu w reakcji z disiarczkiem węgla, w środowisku zasadowym
otrzymywałem sole tiokarbaminianowe, które poddawałem działaniu kwasu chlorooctowego.
Otrzymany produkt pośredni ogrzewany w środowisku kwasu chlorowodorowego ulegał
cyklizacji do kwasu rodanino-3-karboksyalkilowego.
Otrzymane kwasy rodanino 3-karboksyalkilowe były następnie poddawane kondensacji
typu Knoevenagla według zmodyfikowanej przeze mnie procedury opisanej wcześniej przez
Fischera i Hibberta.61 (Schemat 13).

Schemat 13. Kondensacja kwasów
cynamonowym lub α-metylocynamonowym.

rodanino-3-karboksyalkilowych z

aldehydem

Kwasy rodanino-3-karboksyalkilowe reagowały z aldehydem cynamonowym lub
α-metylocynamonowym w obecności pięciokrotnego nadmiaru trójetyloaminy. Powstające
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czwartorzędowe

sole

amoniowe

były

przekształcane

do

odpowiednich

pochodnych

5-podstawionych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych pod wpływem roztworu kwasu
chlorowodorowego. Pochodne użyte do badań zostały przedstawione na rysunku 10.

Rysunek 10. Wzory strukturalne epalrestatu EP (n=1, R=CH3,) oraz jego homologów EPH1
(n=1, R=H) i EPH2 (n=2, R=CH3).
Dla obu związków, EPH1 i EPH2 zbadano ich struktury molekularne oraz wyznaczono
parametry sieci krystalicznych, w których bardzo istotną rolę odgrywają silne wiązania
wodorowe O-HO oraz słabsze wiązania wodorowe C-HO i C-HS.
Cząsteczka związku EPH1 w podstawniku znajdującym się w pozycji C-5 nie zawiera
grupy metylowej i między innymi z tego powodu ten jej fragment jest bardziej płaski niż w
epalrestacie i EPH2. Ze względu na obecność dwóch sprzężonych wiązań podwójnych w
podstawniku cynamylidenowym związki te mogą występować w postaci czterech izomerów
(5E,2’E; 5Z,2’Z; 5E,2’Z i 5Z,2’E). W wyznaczonych doświadczalnie strukturach krystalicznych
obu związków obserwowany jest izomer 5E,2’Z; podobnie jak w strukturze epalrestatu.
Zaobserwowaliśmy, że fragment cynamylidenowy w cząsteczce EPH2 jest mniej płaski niż
w cząsteczkach EPH1 i epalrestatu. Prawdopodobnie wpływ na to ma między innymi dłuższy
o jedną grupę metylenową łącznik pomiędzy atomem azotu w pozycji N-3 a grupą
karboksylową. Możliwość modyfikacji właściwości fragmentów cząsteczek poprzez zmianę
parametrów innych jej części wydaje się bardzo istotna w planowaniu syntezy związków
o potencjalnej aktywności biologicznej. Szczególnie w sytuacji gdy aktywność biologiczna
związku chemicznego zależy od dopasowania jego geometrii do budowy centrów aktywnych
występujących na przykład w białkach transportowych. Spodziewam się, że 5-cynamylidenowe
homologi epalrestatu mające zbliżoną do niego geometrię podstawnika znajdującego się w
pozycji C-5 będą wykazywały podobną aktywność i będą równie dobrymi inhibitorami
reduktazy aldozy. Mam nadzieję, że będą również wykazywały niższą toksyczność dla
organizmów ludzkich.
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5.8.

Synteza

i

aktywność

przeciwbakteryjna

5-benzylidenowych

pochodnych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych. [Praca H-6]
W. Tejchman, I. Korona-Głowniak, A. Malm, M. Żylewski, P. Suder, „Antibacterial
properties of 5-substituted derivatives of rhodanine-3-carboxyalkyl acids”, Medicinal
Chemistry Research, 26 (2017) 1316 – 1324.
Pięcioczłonowe układy heterocykliczne zawierające rdzeń tiazolidyno-4-onu są badane od
ponad stu lat. Modyfikacje podstawowego układu w pozycji C-2, polegające na wprowadzeniu
egzocyklicznych atomów tlenu, siarki, lub azotu pozwalają otrzymać pochodne będące
doskonałymi substancjami wyjściowymi do syntezy związków o potencjalnej aktywności
biologicznej. (Rysunek 11).

Rysunek 11. Modyfikacje układu tiazolidyno-4-onu w pozycji C-2.

Prowadzone przez wiele zespołów naukowców badania związków zawierających rdzeń
tiazolidyno-4-onu pozwoliły wykazać,

że posiadają one szeroki zakres aktywności

biologicznej. 62 Wykazują między innymi działanie przeciwbakteryjne,63 przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne.64
Podstawowe układy mogą być jeszcze modyfikowane w pozycji N-3 oraz C-5 co stwarza
dodatkowe

możliwości

otrzymywania

związków

o

interesujących

właściwościach

biologicznych.
Celem podjęcia przeze mnie badań nad aktywnością biologiczną pochodnych kwasów
rodanino-3-karboksyalkilowych było zbadanie zależności pomiędzy budową podstawników
w pozycjach N-3 oraz C-5 a ich zdolnościami do hamowania rozwoju mikroorganizmów.
W

prezentowanej

pracy

przeprowadziłem

syntezę

serii

kwasów

rodanino-3-

karboksyalkilowych zawierających w pozycji N-3 fragment kwasu octowego, propionowego,
masłowego lub kapronowego. Otrzymane kwasy zostały poddane reakcji kondensacji typu
Knoevenagla z aldehydem 4-dietyloaminobenzoesowym, 4-dibutyloaminobenzoesowym oraz 4difenyloaminobenzoesowym. Procedura otrzymywania odpowiednich kwasów rodanino-332

karboksyalkilowych oraz ich kondensacji z aldehydami aromatycznymi została szczegółowo
opisana w pracy H-5. Struktura wszystkich otrzymanych związków, przedstawionych na rysunku
12 została potwierdzona metodami spektralnymi (1 H NMR, 13C NMR, IR, ES-MS).

Rysunek 12. 5-Benzylidenowe pochodne kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych dla
których zbadano aktywność przeciwbakteryjną.

Dla wszystkich otrzymanych związków zbadano ich aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Minimalne stężenie hamujące (MIC), minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) oraz minimalne
stężenie grzybobójcze (MFC) wyznaczono dla zestawu referencyjnych mikroorganizmów
pochodzących z American Type Culture Collection (ATCC). W skład badanego zestawu
szczepów wchodziły bakterie Gram-ujemne: Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella
typhimurium ATCC14028, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027, Proteus mirabilis ATCC 12453), bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus
ATCC 25923, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228,
Micrococcus luteus ATCC 10240, Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 10876,
Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Streptococcus
mutans ATCC 25175) oraz grzyby Candida albicans ATCC 10231, Candida parapsilosis ATCC
22019).
Minimalne stężenie hamujące (MIC) wyznaczono metodą mikrorozcieńczeń w podłożu
płynnym używając pożywki Muellera-Hintona oraz pożywki Muellera-Hintona z 5% dodatkiem
zhemolizowanej

krwi

owczej

odpowiednio

do

hodowli

i wymagających. Do hodowli grzybów użyto pożywkę

bakterii

niewymagających

Muellera-Hintona z dodatkiem

2% glukozy. Do porównania, jako standardowych leków użyto cyprofloksacynę i wankomycynę.
Wszystkie badane związki wykazywały zdolność hamowania rozwoju bakterii Gramdodatnich (z wyjątkiem S. mutans ATCC25175) natomiast nie hamowały wzrostu bakterii Gramujemnych.
Spośród wszystkich badanych związków najsłabszą aktywność wykazywały pochodne /3a3d/, zawierające w pozycji C-5 podstawnik 4-dietyloaminobenzylidenowy. W tej grupie
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związków najmniej aktywny był związek /3a/, posiadający w pozycji N-3 fragment kwasu
octowego. Związki /3b/ i /3c/ zawierające odpowiednio fragmenty kwasów propionowego
i masłowego wykazywały zbliżoną aktywność. Najsilniejsze działanie wykazywał związek /3d/
posiadający w pozycji N-3 fragment kwasu kapronowego. (Tabela 2).
Tabela 2. Wyniki oznaczenia wartości MIC i MBC dla 5-dietyloaminobenzylidenowych
pochodnych kwasów rodanino 3-karboksyalkilowych.
3a
Mikroorganizm

3b

3c

3d

MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

MBC/MIC

MIC
MBC
µg/mL µg/mL

MBC/MIC

MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

MBC/MIC

Staphylococcus aureus
ATCC6538

250

1000

4

31,25 >1000

> 32

62,5

1000

16

31,25

>1000

> 32

Staphylococcus aureus
ATCC43300

125

>1000

>8

32

31,25

>1000

> 32

15,6

>1000

> 64

Staphylococcus epidermidis
ATCC12228

125

1000

8

> 32

31,25

1000

32

31,25

>1000

> 32

Micrococcus luteus
ATCC10240

125

>1000

>8

15,6

62,5

4

62,5

>1000

> 16

15,6

>1000

> 64

Bacillus subtilis ATCC6633

62,5

250

4

15,6

>1000

>64

15,6

62,5

4

7,8

500

64

Bacillus cereus ATCC10876

62,5

>1000

16

125

>1000

>4

15,6

>1000

> 64

7,8

>1000

> 128

Streptococcus pyogenes
ATCC19615

250

>1000

>4

125

125

1

125

>1000

>4

250

500

2

Streptococcus pneumoniae
ATCC49619

125

250

2

500

>1000

>2

125

500

4

250

500

2

Streptococcus mutans
ATCC25175

250

>1000

>4

500

>1000

>2

500

>1000

>2

1000

>1000

Nd

31,25

1000

31,25 >1000

MIC
MBC
MBC/MIC
µg/mL µg/mL

W grupie związków /4a–4c/, zawierających w pozycji C-5 podstawnik 4-dibutyloaminobenzylidenowy

zaobserwowałem

podobną

zależność.

Najniższą

aktywnością

charakteryzował się związek 4a posiadający w pozycji N-3 fragment kwasu octowego. Związki
/4b/ i /4c/ posiadające w pozycji N-3 odpowiednio fragmenty kwasów propionowego
i masłowego wykazywały zbliżoną aktywność. (Tabela 3).
Tabela 3. Wyniki oznaczenia wartości MIC i MBC dla 5-dibutyloamino-benzylidenowych
pochodnych kwasów rodanino 3-karboksyalkilowych.
4a
Mikroorganizm

MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

Staphylococcus aureus ATCC6538

7,8

Staphylococcus aureus ATCC43300

3,9

Staphylococcus epidermidis ATCC12228

4b

4c

MBC/MIC

MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

MBC/MIC

MIC
µg/mL

15,6

2

3,9

>1000

> 256

3,9

>1000

> 256

62,5

16

3,9

>1000

> 256

3,9

>1000

> 256

3,9

62,5

16

3,9

7,8

2

3,9

>1000

> 256

Micrococcus luteus ATCC10240

3,9

125

32

3,9

7,8

2

3,9

>1000

> 256

Bacillus subtilis ATCC6633

3,9

3,9

1

1,95

3,9

2

1,95

3,9

2

Bacillus cereus ATCC10876

3,9

125

32

3,9

3,9

1

3,9

3,9

1

Streptococcus pyogenes ATCC19615

125

>1000

>8

125

500

4

500

>1000

Nd

Streptococcus pneumoniae ATCC49619
Streptococcus mutans ATCC25175

MBC
MBC/MIC
µg/mL

125

500

4

125

500

4

500

1000

2

> 1000

>1000

Nd

1000

>1000

Nd

1000

>1000

Nd
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W grupie związków /5a–5c/, posiadających w pozycji C-5 podstawnik 4-difenyloaminobenzylidenowy najwyższą aktywność posiadał związek /5a/, posiadający w pozycji N-3
fragment kwasu octowego natomiast najniższą aktywnością charakteryzował się związek /5c/,
posiadający w pozycji N-3 fragment kwasu masłowego. (Tabela 4).
Tabela 4. Wyniki oznaczenia wartości MIC i MBC dla 5-difenyloaminobenzylidenowych
pochodnych kwasów rodanino 3-karboksyalkilowych.
mikroorganizm

5a

5b
MIC
MBC/MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

5c

MIC
µg/mL

MBC
µg/mL

Staphylococcus aureus ATCC6538

1,95

7,8

4

1,95

31,5

16

15,6

> 1000

> 64

Staphylococcus aureus ATCC43300

1,95

7,8

4

1,95

31,5

16

1,95

125

64

Staphylococcus epidermidis ATCC12228

1,95

7,8

4

1,95

31,5

16

1,95

125

64

Micrococcus luteus ATCC10240

1,95

7,8

4

1,95

15,6

16

3,9

125

32

Bacillus subtilis ATCC6633

1,95

3,9

2

1,95

1,95

1

1,95

1,95

1

Bacillus cereus ATCC10876

1,95

7,8

4

1,95

15,6

8

3,9

62,5

16

Streptococcus pyogenes ATCC19615

125

1000

4

125

>1000

>8

125

>1000

>8

Streptococcus pneumoniae ATCC49619

250

500

2

125

500

4

125

500

4

Streptococcus mutans ATCC25175

500

>1000

Nd

> 1000 >1000

MIC
MBC
MBC/MIC
MBC/MIC
µg/mL µg/mL

Nd

> 1000 >1000

Nd

W przypadku związków z tej grupy obserwowana zależność aktywności biologicznej od
długości łącznika pomiędzy atomem N-3 a grupą karboksylową jest odwrotna niż w przypadku
związków /3a–3d/ i /4a–4c/.
Przedstawione rezultaty jednoznacznie wskazują, że na aktywność przeciwbakteryjną
badanych związków wpływa głównie rodzaj podstawnika znajdującego się w pozycji C-5 układu
rodaniny. Wzrost jego lipofilowości wyraźnie zwiększa aktywność przeciwbakteryjną.
W przypadku związków /5a–5c/ dodatkowo może mieć znaczenie elektrofilowy charakter grup
fenylowych.
Zależność aktywności przeciwbakteryjnej od liczby atomów węgla w łączniku pomiędzy
atomem N-3 a grupą karboksylową jest bardziej skomplikowana. W przypadku związków /3a–
3d/ i /4a–4c/, posiadających w pozycji C-5 podstawnik benzylidenowy z grupami
dialkiloaminowymi odsunięcie grupy karboksylowej od rdzenia rodaniny sprzyjało wzrostowi
aktywności. Natomiast w przypadku gdy w pozycji C-5 znajdował się podstawnik z grupą N,Ndifenyloaminową wyższą aktywność wykazywały te związki, w których grupa karboksylowa
była bliżej rdzenia rodaniny. Przypuszczam, że obserwowane zależności mogą być
spowodowane tym, że związki /3a–3d/ oraz /4a–4c/atakują inne cele molekularne w komórkach
bakterii Gram-dodatnich niż związki /5a–5c/. Możliwe, że jest to spowodowane obecnością
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w pochodnych /5a–5c/ obszernych fragmentów arylowych powodujących inny przebieg
interakcji z białkami patogennych mikroorganizmów. Wyjaśnienie mechanizmu działania
testowanych pochodnych rodaniny na komórki bakteryjne będzie wymagało podjęcia dalszych
badań. Uzyskane rezultaty sugerują również, że podczas planowania syntezy kolejnych
pochodnych rodaniny mających posiadać aktywność przeciwbakteryjną niezbędne jest
uwzględnienie w podstawniku znajdującym się w pozycji C-5 obecności grup fenylowych oraz
aminowego atomu azotu. Możliwe, że zastosowanie w tej pozycji podstawnika zawierającego
fragment naftalenu lub antracenu pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów ze względu
na ich znaczną lipofilowość.

5.9. Synteza oraz badanie lipofilowych właściwości 5-cynamylidenowych
pochodnych rodaniny i jej analogów. [Praca H-7]
R. Zakrzewski, P. Urbaniak, A. Nowicki, W. Tejchman, „Chromatographic and
computational studies of molecular lipophilicity and drug-likeness for few 2-thioxo-1,3thiazolidin-4-one derivatives and their analogs”, Journal of Chromatographic Science, 56
(2018) 709 – 715.
Dla nowych związków mogących mieć zastosowanie terapeutyczne lipofilowość jest
bardzo ważnym parametrem służącym do opisu ich właściwości. Wpływa na ich
rozpuszczalność, zdolność do przenikania przez błony, selektywność działania. Ma też wpływ na
ich metabolizm, farmakokinetykę oraz profil toksykologiczny. 65
Głównym celem badań przeprowadzonych w prezentowanej pracy było zastosowanie
techniki RP-TLC do pośredniego określenia deskryptora lipofilowości (R MW) pochodnych 2tiokso-1,3-tiazolidyn-4-onu oraz jego analogów przedstawionych na rysunku 13. W drugim
etapie oceniano inne parametry lipofilności metodą in silico (AlogPs, AClogP, AlogP, MlogP,
XlogP2, XlogP3, logPHyperChem i LogPACD). ). Następnie porównaliśmy i ocenili wszystkie
uzyskane wyniki. Ostatnim etapem badań była ocena bioaktywności za pomocą internetowego
serwera danych Molinspiration.
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Rysunek 13. Pochodne 2-tiokso-1,3-tiazolidyn-4-onu oraz jego analogów dla których
została wyznaczona lipofilowość.

Do badań lipofilowości zostały wybrane następujące związki: 5-cynamylidenorodanina
/2a/, 3-alkilo-5-cynamylidenorodaniny /2b – 2f/, 5-cynamylideno-tiazolidyno-2,4-dion /2g/ oraz
5-cynamylideno-2-tiohydantoina /2h/.
3-alkilorodaniny użyte do syntezy 3-alkilo-5-cynamylidenorodanin otrzymałem według
zmodyfikowanej procedury zaproponowanej przez Miolatiego.66 W reakcji pierwszorzędowych
amin alifatycznych z amoniakiem i disiarczkiem węgla powstawały ditiokarbaminiany amonu,
które pod działaniem kwasu chlorooctowego dawały produkt pośredni łatwo ulegający cyklizacji
do odpowiedniej 3-alkilorodaniny pod wpływem kwasu chlorowodorowego. Przebieg reakcji
został przedstawiony na schemacie 14.

Schemat 14. Synteza 3-alkilorodanin.
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Rodanina nie zawierająca podstawnika w pozycji N-3 została otrzymana z tiocyjanianu
amonu i kwasu chlorooctowego zgodnie z procedurą zaproponowaną przez Nenckiego. 67
Przebieg reakcji jest bardzo podobny do przedstawionego powyżej.
Kondensacja typu Knoevenagla rodaniny i 3-alkilorodanin z aldehydem cynamonowym
została przeprowadzona według opracowanej przeze mnie procedury w roztworze bezwodnika
octowego. Zastosowanie tej metody pozwoliło na otrzymanie gotowego produktu o wysokiej
czystości. (Schemat 15).

Schemat 15. Kondensacja 3-alkilorodanin z aldehydem cynamonowym.

5-cynamylideno-tiazolidyno-2,4-dion otrzymałem w wyniku reakcji odsiarkowania
5-cynamylidenorodaniny kwasem chlorooctowym. (Schemat 16).

Schemat 16. Odsiarkowanie 5-cynamylidenorodaniny.

5-cynamylideno-2-sulfanylidenoimidazolidyn-4-on
otrzymałem

w

wyniku

reakcji

kondensacji

(5-cynamylideno-2-

1-acetylo-2-tiohydantoiny

tiohydantoinę)
z

aldehydem

cynamonowym w obecności trójetyloaminy, w środowisku propan-2-olu. W warunkach reakcji
następowało oderwanie grupy acetylowej z pozycji N-1 co prowadziło do oczekiwanego
produktu. 1-acetylo-2-tiohydantoinę użytą do reakcji otrzymałem zgodnie z procedurą
zaproponowaną przez Reysa i Burgessa z kwasu aminoetanowego, bezwodnika octowego
i tiocyjanianu amonu w roztworze kwasu octowego.68 Przebieg reakcji został przedstawiony na
schemacie 17.
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Schemat 17. A. Synteza 1-acetylo-2-tiohydantoiny. B. Kondensacja 1-acetylo-2tiohydantoiny z aldehydem cynamonowym.

Lipofilowość związku chemicznego można wyznaczyć między innymi za pomocą
chromatografii cienkowarstwowej. W naszym przypadku zastosowano płytki pokryte warstwą
żelu

krzemionkowego

jako

fazę

stacjonarną

oraz

zastosowano

pięć

układów

chromatograficznych różniących się składem fazy ruchomej. W układach tych fazą ruchomą
była mieszanina wody z dodatkiem różnych modyfikatorów organicznych(metanol, acetonitryl,
aceton, propan-2-ol oraz 1,4-dioksan). Zawartość modyfikatora w fazie ruchomej zmieniała się
w zakresie od 40% do 100% (v/v) w przyrostach o 10 punktów procentowych.
Parametry lipofilowości obliczono przy pomocy równania:
0
𝑅𝑀 = 𝑅𝑀
+ 𝐴

Gdzie:
𝑅𝑀 = log(

1
− 1)
𝑅𝑓

Rf – współczynnik opóźnienia; wyznaczany eksperymentalnie
 - objętość frakcji organicznej w fazie ruchomej
0
𝑅𝑀
- wartość uzyskiwana na drodze ekstrapolacji do stężenia frakcji organicznej równej 0

(Chromatograficzny parametr lipofilowości)
A – nachylenie krzywej regresji
Do obliczenia logarytmu współczynnika podziału logP (miara lipofilowości) zastosowano
trzy programy komputerowe: HyperChem 8.0.10 (HyperCube Inc.,Gainesville, USA;
http://www.hyper.com/), Virtual Chemical Calculation Laboratory (http://www.vcclab.org)
i ACD

/

LogP

(Advanced

Chemistry

Development

Inc.,

Toronto,

Kanada,
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http://www.acdlabs.com/) oparte na różnych metodach obliczeniowych. W naszych badaniach
porównaliśmy wyniki uzyskane przy pomocy wszystkich trzech programów.
0
Obliczone wartości logP i wartości 𝑅𝑀
oraz wartości A są ze sobą skorelowane. Najlepszą

statystycznie korelację zaobserwowaliśmy dla fazy ruchomej modyfikowanej acetonem.
Wynik bioaktywności dla badanych związków oceniano za pomocą kombinacji ligandów
receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR), inhibitorów kinaz, modulatorów kanałów
jonowych, enzymów i receptorów jądrowych. Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania
Molinspiration przy użyciu serwera molinspiration (http://www.molinspiration.com/cgibin/properties).
Zostały obliczone między innymi takie parametry fizykochemiczne jak: współczynnik
podziału oktanol/woda (miLogP), masa molowa (MW), liczba miejsc w cząsteczce
o donorowym charakterze wiązań wodorowych (NHBD), liczba miejsc w cząsteczce
o akceptorowym charakterze wiązań wodorowych (NHBA), całkowita powierzchnia polarna
(TPSA), objętość cząsteczkowa(V), liczba rotujących wiązań (NORB).
Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że wszystkie testowane związki nie wykazują
naruszenia reguł Lipińskiego i sugerują, że posiadają dobrą dostępność biologiczną. Wartości
LogP dla badanych związków występowały w zakresie 1.841 – 4.59. Wartości te spełniają
zasadę, że obliczony współczynnik podziału oktanol/woda jest <5.
Spośród badanych związków najwyższą lipofilowość wykazuje związek /2c/ a najniższą
związek /2h/. Oznacza to, że związek /2c/ powinien wykazywać dobrą przepuszczalność przez
błonę komórkową. Masy cząsteczkowe wszystkich badanych związków są niższe niż 500 Da
więc są one łatwo absorbowane, rozpraszane oraz transportowane. Liczba donorów i akceptorów
wiązań wodorowych została określona poniżej granicy Lipińskiego (odpowiednio <5 i <10).
Parametr TPSA (Topological Polar Surface Area) jest bardzo użyteczny podczas
szacowania zdolności związku do przenikania przez monowarstwy oraz podczas prognozowania
wchłaniania jelitowego. Dla badanych związków mieści się w przedziale 22.00 do 49.93 i jest
znacznie poniżej przyjmowanej granicy 140Å2.69
Na podstawie przeprowadzonych badań możemy wnioskować, że metodę RP-TLC można
z powodzeniem zastosować do oceny właściwości lipofilowych związków chemicznych
0
posiadających potencjalną aktywność biologiczną. Wartość retencji 𝑅𝑀
okazała się wiarygodną

alternatywą dla konwencjonalnych parametrów lipofilowości, ponieważ wykazano regresję
0
liniową pomiędzy 𝑅𝑀
i różnymi wartościami lipofilowości uzyskanymi na drodze obliczeń.

Badane przez nas związki mają zadowalające właściwości lipofilowe i zostaną zasugerowane do
dalszych badań aktywności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności

40

przciwbakteryjnej.

Przypuszczam,

że

5-cynamylidenowe

pochodne

rodaniny

oraz

2-tiohydantoiny, po dalszej modyfikacji podstawników w pozycji N-3 będą mogły być użyte do
skutecznego ograniczania rozwoju patogennych mikroorganizmów.

5.10. Charakterystyka spektralna oraz wstępne badanie właściwości
przeciwnowotworowych

wybranych

pochodnych

kwasów

rodanino-3-

karboksyalkilowych. [Praca H-8]
I. Stawoska, W. Tejchman, O. Mazuryk, A. Lyčka, P. Nowak-Śliwińska, E. Żesławska,
W. Nitek, A. Kania, „Spectral characteristic and preliminary anticancer activity in vitro of
selected rhodanine-3-carboxylic acids derivatives”, J. Heterocyclic Chem., 54 (2017) 2889 –
2897.
W pracy H-8 zostały zbadane interakcje wybranych 5 benzylidenowych pochodnych
kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych z modelowym białkiem transportowym, ludzką
albuminą surowicy (HSA). Zostały też przeprowadzone wstępne badania wpływu testowanych
związków na komórki ludzkiego raka jajnika A2780, jak również na komórki A2780cisR
z nabytą opornością na cisplatynę.
Otrzymanie kwasów rodanino 3-karboksyalkilowych oraz ich późniejszą kondensację
z odpowiednimi aldehydami, prowadzącą do otrzymania związków /1-4/ (Rysunek 13)
wykonałem zgodnie z procedurą opisaną w pracy H-5. Struktura wszystkich otrzymanych
pochodnych została potwierdzona metodami spektralnymi (IR, ES-MS, 1H NMR,

13

C NMR)

a dla związku 2 wyznaczono strukturę molekularną przy pomocy dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego.

Rysunek 14. Związki użyte do badania interakcji z białkiem HSA oraz aktywności
przeciwnowotworowej.
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Po sprawdzeniu stabilności wszystkich czterech otrzymanych związków w roztworze EtOH
do dalszych badań wybrano trzy z nich. Związek/4/ kwas 2-[4-okso-5-(pirydyn-2-ylmetyleno)-2tioksotiazolidyno-3-yl] octowy okazał się niestabilny w roztworze i został wyeliminowany
z dalszych badań.
Bardzo eleganckim sposobem badania interakcji białek z ligandami jest obserwowanie
wygaszania wewnętrznej fluorescencji białka po związaniu ligandu.70 W białku HSA, w reszcie
tryptofanu występuje grupa indolowa, umiejscowiona w domenie IIA, która jest wrażliwa na
zmiany w lokalnym środowisku i można ją wykorzystać do obserwacji oddziaływań białko –
ligand.71, 72
Zaobserwowano, że intensywność fluorescencji HSA zmniejszała się regularnie wraz ze
wzrostem stężenia badanych pochodnych rodaniny (rysunek 3A w pub. H-8). Obniżenie
fluorescencji białka pod wpływem dodanego ligandu nazywa się hartowaniem. Ponadto dodanie
pochodnych rodaniny do HSA spowodowało przesunięcie emisji promieniowania w stronę
mniejszej długości fali w każdym badanym przypadku. Obserwowane przesunięcie
hipsochromowe sugeruje powstawanie adduktów badanych pochodnych rodaniny i HSA.
Uzyskane wyniki wskazują na możliwe zmiany w strukturze białka zachodzące pod wpływem
badanych związków.
Do analizy hartowania fluorescencji zastosowano równanie Sterna-Volmera. 73
𝐹0
= 1 + 𝐾𝑆𝑉 [𝑄] = 1 + 𝑘𝑞 0 [𝑄]
𝐹
gdzie: F0 i F jest intensywnością fluorescencji w stanie ustalonym w nieobecności
i w obecności wygaszacza
KSV – stała wygaszania Stern-Volmera
[Q] – stężenie wygaszacza
kq – dwumolekularna stała wygaszania
0 – średni czas życia HSA pod nieobecność wygaszacza
Wykres zależności F0/F od [Q] jest liniowy a wyznaczone wartości stałych hartowania
zamieszczono w tabeli 5.
Tabela 5. Stałe hartowania Stern-Volmera i dwumolekularne wartości stałej hartowania
Związek

KSV  104 [M-1]

kq  1014 [M-1s-1]

1

62,32  1,02

1,08  0,03

2

60,87  0,58

1,06  0,02

3

63,15  1,46

0,11  0,03
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Przeciętny czas życia HSA przy braku wygaszacza wynosi (5,77  0,05)  10-5, zatem
dwumolekularna stała hartowania dla badanych pochodnych mieści się w przedziale od
0.1110-14 M-1s-1 do 1.0810-14 M-1s-1, w zależności od użytego wygaszacza. Dla wygaszania
dynamicznego kq jest sterowane dyfuzją i ma maksymalną wartość ok. 10 -10 M-1s-1. Wartości kq
otrzymane w wyniku pomiarów są o cztery rzędy wielkości większe i sugerują statyczny
mechanizm wygaszania fluorescencji HSA przez pochodne rodaniny. W celu potwierdzenia tego
przypuszczenia przeprowadzono badanie czasu życia fluorescencji. W przypadku wygaszania
statycznego średni czas życia fluorescencji jest niezależny od stężenia wygaszacza natomiast
w przypadku wygaszania dynamicznego taka zależność jest zauważalna.73 Z naszych obserwacji
wynika, że zmiany stężenia pochodnych rodaniny nie mają wpływu na średni czas trwania
fluorescencji co potwierdziło statyczny mechanizm wygaszania. Badane związki mają podobne
wartości stałych Stern-Volmera co pozwala sugerować, że zmiana długości łącznika pomiędzy
atomem azotu N-3 a grupą karboksylową wywiera ograniczony wpływ na interakcje pomiędzy
badanymi związkami a HSA.
Dla badanych 5-arylidenowych pochodnych kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych
wykonano również badanie aktywności przeciwnowotworowej. Zbadano ich wpływ na linię
komórkową ludzkiego raka jajnika A2780 oraz na linię komórkową A2780cisR z nabytą
opornością na cisplatynę. Obie linie pochodziły z European Centre of Cell Cultures (ECACC).
Uzyskane rezultaty przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Wartości IC50 dla związków 1-3 zbadane na ludzkich komórkach raka jajnika
A2780 i A2780cisR
Związek

IC50 [nM/mL] A2780

IC50 [nM/mL] A2780cisR

1

76.2 ± 36.7

27.7 ± 8.2

2

107.5 ± 41.6

> 60000

3

4.4 ± 3.3

3.3 ± 2.9

cis-Pt

860 ± 60

14000 ± 2000

Spośród

badanych

pochodnych

związek

/3/

wykazywał

najwyższą

aktywność

przeciwnowotworową. Co ciekawe wykazywał nieznacznie wyższą aktywność wobec komórek
linii A2780cisR (IC50 = 3,3  2,9 nM) mających nabytą oporność na cisplatynę niż wobec
komórek A2780 (IC50 = 4,4  23,3 nM). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku związku
/1/, który również wykazywał wyższą aktywność wobec komórek linii A2780cisR (IC 50 = 27,7 
8,2 nM) niż wobec komórek linii A2780 (IC50 = 76,2  36,7 nM). Natomiast związek /2/
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wykazywał umiarkowaną aktywność wobec komórek linii A2780 (IC50 = 107,5  41,6 nM) ale
wobec komórek linii A2780cisR był praktycznie nieaktywny. Uzyskane wstępne wyniki badania
aktywności przeciwnowotworowej pozwalają sugerować, że inne pochodne tego typu będą się
charakteryzowały lepszą skutecznością w zwalczaniu nowotworów.
Uzyskane rezultaty pozwalają wnioskować, że stabilne pochodne kwasów rodanino-3karboksylowych łatwo wchodzą w interakcje z białkiem HSA, stosowanym jako białko
modelowe. Statyczny mechanizm hartowania HSA pochodnymi rodaniny pozwala na
uwzględnienie stałej Stern-Volmera jako stałej asocjacyjnej dla tworzenia adduktów HSA
i rodaniny. Przedstawione wyniki badania fluorescencji wskazują, że długość łącznika między
grupą karboksylową a atomem azotu w pozycji N-3 ma ograniczony wpływ na interakcje
pomiędzy HSA a badanymi związkami.
Badane pochodne wykazują również aktywność przeciwnowotworową. Jednak ich
aktywność może być specyficzna dla użytych komórek nowotworowych i z tego względu
konieczne będą dalsze badania obejmujące większą liczbę 5-arylidenowych pochodnych kwasów
rodanino-3-karboksyalkilowych oraz inne linie komórek nowotworowych.

5.11. Zastosowanie metod obliczeniowych do prognozowania właściwości
2-selenylideno-1,3-tiazolidyno-4-onu (selenorodaniny). [Praca H-9]
W. Tejchman, K. Zborowski, “A DFT study on tautomerism of selenorhodanine and
its substituted derivatives”, Computational and Theoretical Chemistry, 1086 (2016) 6–11.
W pracy H-9 przeprowadziliśmy teoretyczne badania dotyczące trwałości selenorodaniny
i jej pochodnych podstawionych w pozycji N-3 lub C-5.
Pochodne 2-sulfanylideno-1,3-tiazolidyno-4-onu o potocznej nazwie rodanina są badane od
wielu lat ze względu na ich szeroki wachlarz właściwości biologicznych. 58 Dotychczasowe
badania aktywności biologicznej wskazują, że w szeregu analogów tlenowych, siarkowych,
selenowych i tellurowych najniższą aktywność wykazują zazwyczaj analogi tlenowe
a najwyższą analogi tellurowe.74,75,76 Ponieważ moje zainteresowania naukowe obejmują syntezę
i porównywanie

właściwości

biologicznych

pięcio-

i sześcioczłonowych

układów

heterocyklicznych zawierających egzocykliczne atomy siarki lub selenu to przed przystąpieniem
do wykonywania prac laboratoryjnych postanowiliśmy sprawdzić metodami obliczeniowymi
trwałość układu rodaniny, w którym egzocykliczny atom siarki został zastąpiony atomem selenu.
Układ taki nosi zwyczajową nazwę 2-selenorodanina.
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W dostępnej literaturze naukowej nie znalazłem opisu syntezy układu 2-selenorodaniny bez
podstawników w pozycjach C-5 i N-3. Dostępne są jedynie opisy syntezy 5-benzylidenowych
pochodnych 2-selenorodaniny77 lub 3-arylo-2-selenorodanin.78 Do obliczeń wybraliśmy
najprostszy układ 2-selenorodaniny nie zawierający podstawników w pozycjach N-3 i C-5 oraz
jego pochodne zawierające podstawniki w pozycji N-3 lub C-5. (Rysunek 15).
Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy pomocy pakietu Gaussian’09.

Rysunek 15. Wzór strukturalny 2-selenorodaniny.
W celu uzyskania względnych energii modelowanych związków zastosowaliśmy kilka
metod. Zostały użyte takie funkcjonały DFT jak B3LYP79 BLYP80 i PBE081 oraz metody MP282
i G483 przy pomocy których można wyznaczyć energię układów molekularnych z bardzo dużą
dokładnością. Użyliśmy również dwóch baz funkcyjnych: standardowej obecnie bazy 6-311 ++
G**84 jak również bardziej rozbudowanej bazy aug-ccpVTZ.85 Obliczenia wykonano przy
pomocy programu Gaussian.
Optymalizacja badanych związków została wykonana bez narzucania żadnych ograniczeń
wynikających z ich symetrii.
Dla potwierdzenia że podczas optymalizacji otrzymano struktury będące minimami
energetycznymi, przeprowadzono również obliczenia częstości drgań normalnych badanych
związków, w przybliżeniu harmonicznym.
Wartości energii swobodnych Gibbsa (G0) zostały oszacowane dla wszystkich policzonych
stabilnych struktur. Następnie, w przypadkach gdy jest to uzasadnione, czyli wówczas gdy
obliczone przerwy G0 między tautomerami sugerowały możliwość obecności więcej niż jednego
tautomeru w mieszaninie, do oznaczenia stałych równowag tautomerycznych stosuje się
równanie G0 = -RTlnKT.86
Aby dowiedzieć się, co powoduje względną trwałość jednych a nietrwałość

innych

tautomerów przeprowadzono analizę zmian energii poszczególnych atomów w badanych
tautomerach metodą

87

Atomy w Cząsteczkach (Atoms in Molecules, AIM). 88 Funkcje falowe

struktur równowagowych badanych tautomerów selenorodaniny zostały wyznaczone za pomocą
pakietu Gaussian. Badane struktury podzielono na baseny atomowe, których energie
wyznaczono poprzez całkowanie energii elektronowej w tych basenach. Do całkowania basenów
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atomowych wykorzystano oprogramowanie AIMAII 89 i MORPHY. 90 Wartość Laplasjanu
w każdym basenie atomowym jest miarą dokładności całkowania w metodzie AIM.
Teoretycznie wszystkie wartości operatora Laplace’a powinny być równe zeru. Pokazano, że
wartości Laplasjana w basenie atomowym mniejsze niż 1.0  10-3 dla wszystkich atomów
w cząsteczce powinny być wystarczające aby otrzymać energie basenów atomowych
z wystarczającą

dokładnością.91

Dokładność

całkowania

energii

basenów

atomowych

monitorowana była również poprzez porównanie sumy ich z energią elektronową wyznaczoną
podczas optymalizacji struktury programem Gaussian. Założyliśmy, że całkowanie jest
wystarczająco dokładne, jeżeli różnica między całkowitą energia elektronową cząsteczki
obliczoną przy zastosowaniu metod mechaniki kwantowej a sumą zintegrowanych wkładów
atomowych jest mniejsza niż 1 kJ/mol.
Po otrzymaniu wystarczająco dokładnych energii basenów atomowych przystąpiono do
analizy zmian energii atomowych pomiędzy tautomerami. Aby obliczyć różnicę energii między
parą odpowiednich atomów w różnych strukturach tautomerycznych energia każdego atomu
w mniej stabilnym tautomerze została odjęta od energii odpowiedniego atomu w tautomerze
mającym najniższą energię całkowitą. Obliczone w ten sposób ujemne różnice energii wskazują
na wyższą stabilność atomu w tautomerach o wyższej energii. Dodatnie różnice energii wskazują
na wyższą stabilność atomu w najbardziej stabilnym tautomerze.
Bardzo ważnym czynnikiem stabilności związków chemicznych jest silna delokalizacja
elektronów w pierścieniu (tzw. aromatyczność).92 W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić
w jaki sposób aromatyczność może wpłynąć na względną stabilność badanych związków.
Zastosowaliśmy model oscylatora harmonicznego aromatyczności (HOMA), który pozwala
skutecznie oszacować aromatyczność układu cyklicznego przy użyciu długości jego wiązań.
Wartości HOMA mają rozpiętość od 1 (pierścienie w pełni aromatyczne) przez 0 (pierścienie
niearomatyczne) do wartości ujemnych, które są uzyskiwane dla układów anty-aromatycznych.
Przyjęliśmy, że 2-selenorodanina jest mieszaniną pięciu tautomerów. W celu określenia ich
udziałów

w

mieszaninie

tautomerycznej

przeprowadziliśmy

obliczenia

ich

struktur

równowagowych i parametrów energetycznych.
Rozważyliśmy różne możliwe konformacje grup OH i SeH. Różnice pomiędzy wynikami
uzyskanymi przy pomocy różnych metod obliczeniowych nie są duże. To samo dotyczy obu
stosowanych baz funkcyjnych, (6-311++G**) i szerszej (aug-ccpVTZ). W związku z tym dalsze
obliczenia wykonywaliśmy przy pomocy najpopularniejszego funkcjonału hybrydowego B3LYP
/ 6-311-G**.84
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Struktury równowagowe wszystkich form tautomerycznych, a także ich względne energie
swobodne (na poziomie B3LYP / 6-311++G**) przedstawiono na rysunku 16.

Rysunek 16. Możliwe formy tautomeryczne występujące w 2-selenorodaninie.

Uzyskane względne energie swobodne wyraźnie wskazują, że najbardziej stabilny jest
tautomer T1. Drugi w porządku energetycznym tautomer T2 ma energię swobodną wyższą o
51.1 kJ/mol. Energie swobodne trzech pozostałych tautomerów T3, T4 i T5 zmieniają się w
zakresie od 68,4 kJ/mol do 77,7 kJ/mol. Na podstawie stałych równowag tautomerycznych (KT)
przewidujemy bardzo niskie stężenie form T2 do T5 w mieszaninie tautomerycznej. Praktycznie
w warunkach eksperymentalnych będzie obserwowany tylko tautomer T1. Struktury analogiczne
do struktury tautomeru T1 określono wcześniej jako najlepsze konfiguracje w przypadku
rodaniny, izorodaniny, tiorodaniny i tiazolidyno-2,4-dionu.
Uzasadnienie wysokiej trwałości formy T1 uzyskaliśmy po analizie zmian energii
atomowej wśród tautomerów selenorodaniny przedstawinych w Tabeli 7.
Tabela 7. Różnice w energiach elektronowych między tymi samymi atomami w różnych
tautomerach (kJ/mol, B3LYP/6-311++G**) i tautomeryczne stałe równowagi (KT) pomiędzy
badanymi tautomerami.
Atom
S1
C2
N3
C4
C5
Se6
O7
H8
H9
H10
Tn (whole tautomer)
KT(Tn/T1)

ΔE(T2-T1)
-60.7
256.3
235.3
-64.1
-7.8
177.5
-27.3
-3.9
-3.9
-437.0
64.6
1.13E-9

ΔE(T3-T1)
80.2
71.6
-14.8
-826.5
-39.0
6.6
199.5
14.6
582.2
0.5
75.0
1.12E-13

ΔE(T4-T1)
-30.5
-72.9
179.7
-393.9
34.2
60.6
75.3
-0.4
-0.4
217.3
69.1
1.04E-12

ΔE(T5-T1)
41.4
163.6
233.3
-816.9
-83.5
203.6
185.3
27.0
577.5
-440.5
90.7
1.41E-14
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Z analizy tej wynika, że:
•

W tautomerach o wyższych energiach ogółem większość atomów ulega destabilizacji
energetycznej w porównaniu do ich odpowiedników w tautomerze T1.

•

Wyjątkiem jest atom węgla oznaczony jako C4. Najniższą stabilność dla tego atomu
przewiduje się w najbardziej stabilnym tautomerze T1. Oczekuje się bardzo wysokiej
stabilizacji tego atomu dla wszystkich tautomerów, gdzie atom ten jest on związany z
grupą hydroksylową, tj. T3, T4 i T5.

•

Odchylenia energetyczne dla atomu C5 są stosunkowo niewielkie.

•

Atom C2 jest zazwyczaj dość mocno zdestabilizowany w wysokoenergetycznych
tautomerach. Wyjątkiem jest tautomer T4, w którym ten atom jest częścią ugrupowania
CSe, jak w tautomerze T1. Jest nieco dziwne, że efektu tego nie obserwuje się dla
tautomeru T3, w którym również obecne jest ugrupowanie CSe.

•

Tylko w czterech przypadkach heteroatom jest bardziej stabilny w energetycznie
wyższych tautomerach. Dwa razy występuje dla atomu siarki, który zyskuje pewną
stabilność, gdy jest połączony z grupą metylenową.

•

Mobilny atom wodoru przyłączony do tlenu jest wysoce energetycznie zdestabilizowany,
podczas gdy ten sam atom wodoru związany z selenem jest najbardziej stabilny,
umiarkowana stabilność jest poświęcona atomowi wodoru z grupy N-H.
Kolejnym interesującym zagadnieniem jest to w jaki sposób podstawniki wprowadzone do

układu 2-selenorodaniny wpływają na jej równowagę tautomeryczną. Aby to zbadać
przeprowadziliśmy obliczenia dla szeregu pochodnych selenorodaniny, w których zastąpiono
atom wodoru w pozycji N-3 lub atom wodoru w pozycji C-5 następującymi podstawnikami: F,
Cl, CN, CH3, CF3, NH2, OH CHO, NO2, COOH, CHCH2, CH2NH2, CH2OH, CH2COOH oraz
C6H5.
Energie swobodne dla zaproponowanych pochodnych zostały zebrane w tabelach 2 i 3
zamieszczonych w publikacji H-9.
W przypadku pochodnych podstawionych w pozycji N-3 możliwe jest istnienie tylko
tautomerów T1 i T3. Formy T2, T4 i T5 nie posiadają protonu związanego z atomem azotu,
który można by zastąpić innym podstawnikiem. Dla wszystkich proponowanych pochodnych
podstawionych przy N-3 struktura T1 ma niższą energię niż struktura T3. Względne energie
swobodne mieszczą się w przedziale od 32,3 kJ / mol (podstawnik CHO) do 76,4 kJ / mol
(podstawnik CHCH2).
Referencyjna luka energii swobodnej pomiędzy tautomerem T3 a T1 w niepodstawionej
selenorodaninie wynosi 73,9 kJ/mol.Można zatem wnioskować, że podstawniki takie jak F, Cl,
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CN, CH3, CF3, CHCH2, CH2COOH oraz C6H5, dla których przerwa energetyczna T1-T3 wynosi
pomiędzy 71,1 a 76,4 kJ/mol nie mają dużego wpływu na równowagę tautomeryczną w układzie
2-selenorodaniny. W przypadku COOH, OH, NH2 i CHO jest widoczny ich silny wpływ na
równowagę tautomeryczną co przejawia się zmniejszeniem luki energetycznej T1 – T3.
Wpływ podstawnika w pozycji C-5 lub N-3 na resztę układu 2-selenorodaniny może być
spowodowany przez tak zwany „efekt podstawnika” opisywany ilościowo dla pochodnych
benzenu przez równanie Hammetta.93 Stałe Hammetta informują nas w jaki sposób zastąpienie
atomu wodoru przez podstawnik X wpływa, poprzez fragment przenoszący na przebieg reakcji
w miejscu Y.
Ponadto niektórzy autorzy badali jak zmiana podstawnika wpływa na część przenoszącą
oddziaływania pomiędzy podstawnikami. 94, 95 Stwierdzono, że istnieją pewne wyraźne korelacje
między właściwościami elektronowymi podstawników (opisanymi przez stałe Hammetta)
a właściwościami pierścienia benzenowego (opisanymi za pomocą niektórych wskaźników
aromatyczności).
Pierścień benzenowy zawierający zdelokalizowane elektrony może skutecznie przenosić
oddziaływania i jego właściwości mogą być łatwo modyfikowane przez podstawniki.
Pięcioczłonowy pierścień rodaniny jest znacznie mniej aromatyczny i dlatego nie wykryto
korelacji między stałą Hammetta a luką energetyczną T1-T3 w badanych 2-selenorodaninach
(współczynnik korelacji około 0,01).
Analiza obliczonych równowag geometrii N-podstawionych 2-selenorodanin pozwoliła na
inne wyjaśnienie obserwowanych zmian w przerwie energetycznej T1 – T3. Przeanalizujmy
strukturę selenorodaniny zawierającej w pozycji N-3 grupę formylową. (Rys. 4 w Pracy H-9).
Obecne jest w niej wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe, które jest bardzo ważne dla
formy T3 tego związku. Wiązanie to skutecznie stabilizuje tautomer T3. Uważamy, że jest to
przyczyną zmniejszenia różnicy energetycznej pomiędzy T1 – T3. Również pochodne
zawierające w pozycji N-3 inne podstawniki takie jak: NH2, OH, COOH, CH2OH, NO2, CF3, Cl,
CH2-COOH mogą posiadać wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe stabilizujące formę T3.
W przypadku zastąpienia jednego z atomów wodoru w pozycji C-5 innym podstawnikiem
możliwe są wszystkie formy tautomeryczne takie jak w niepodstawionej 2-selenorodaninie.
Energie swobodne tautomerów podstawionych w pozycji C-5 są podane w tabeli 3
zamieszczonej w pracy H-9. Ich analiza pozwala nam przedstawić kilka wniosków.
•

Różnice energii swobodnej między formami T1 i T2 z tymi samymi podstawnikami
mieszczą się w przedziale od 47,3 do 59,6 kJ/mol. Są to wartości bardzo zbliżone do
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różnicy energii w niepodstawionej 2-selenorodaninie. Wynika to z niewielkiego wpływu
rodzaju podstawnika na pierścień rodaniny.
•

Interakcje pomiędzy podstawnikami a pierścieniem 2-selenorodaniny nawet jeżeli się
tworzą to są słabe i nie wpływają znacząco na równowagi tautomeryczne.

•

Na równowagi tautomeryczne w 2-selenorodaninie mogą również wpływać zmiany
aromatyczności pomiędzy tautomerami. Po obliczeniu indeksu aromatyczności HOMA
dla 2-selenorodaniny i jej pochodnych okazało się, że poziom delokalizacji elektronów
w pierścieniach badanych związków jest niski, typowy raczej dla związków
antyaromatycznych. Wobec tego sugerujemy, że nie następuje żadna dodatkowa
stabilizacja na skutek wystąpienia aromatyczności.
Przeprowadzone obliczenia pozwalają sugerować, które pochodne będą bardziej stabilne.

Są to prawie zawsze struktury typu T1. Wyjątkiem jest pochodna z grupą formylową w pozycji
C-5. W tym przypadku najtrwalsza jest struktura typu T3.
We wszystkich badanych przypadkach C-podstawione pochodne były bardziej stabilne niż
N-podstawione. Podstawniki elektronoakceptorowe w pozycji N-3 destabilizują układ.
Jesteśmy przekonani, że użyte metody obliczeniowe i wnioski wypływające z ich
zastosowania pozwolą na zaplanowanie syntezy takich pochodnych 2-selenorodaniny, które będą
trwałe i będą mogły być zbadane pod kątem ich aktywności biologicznej.

6. Podsumowanie najważniejszych osiągnięć w przeprowadzonych

właściwości

badaniach

i biologicznych

wybranych

fizykochemicznych

układów

heterocyklicznych

zawierających egzo-cykliczne atomy siarki lub selenu
W mojej ocenie najważniejszymi osiągnięciami naukowymi, których dokonałem w swojej
pracy naukowej są:
✓ opracowanie metody syntezy 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynoselenonów
✓ porównanie

aktywności

przeciwbakteryjnej

1,4,6-trójpodstawionych

2[1H]-

pirymidynoselenonów oraz ich siarkowych analogów 1,4,6-trójpodstawionych
2[1H]-pirymidynotionów i wykazanie, że analogi selenowe wykazują aktywność
przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą a siarkowe nie
✓ zbadanie zależności pomiędzy strukturą molekularną 1,4,6-trójpodstawionych
2[1H]-pirymidynoselenonów

a

ich

aktywnością

przeciwbakteryjną

i

przeciwgrzybiczą
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✓ opracowanie metod otrzymywania selenowych analogów 3-hydroksy-2-metylo-4Hpiran-4-onu

(maltolu)

oraz

3-hydroksy-1,2-dimetylopirydyn-4[1H]-onu

(deferipronu) na drodze wymiany egzocyklicznego atomu tlenu w badanych
związkach na atom selenu
✓ zastosowanie metod obliczeniowych do potwierdzenia struktury selenomaltolu
i selenodeferipronu
✓ zastosowanie

metod obliczeniowych do oceny stabilności różnych form

tautomerycznych mogących występować w selenomaltolu oraz w 2-selenorodaninie
✓ zbadanie struktur molekularnych oraz krystalograficznych homologów epalrestatu
oraz wykazanie, że zmiany strukturalne w podstawnikach występujących w pozycji
N-3 wpływają na geometrię podstawnika występującego w pozycji C-5 co stwarza
szansę na przeprowadzenie syntezy związków o podobnej aktywności jak epalrestat
ale o niższej toksyczności
✓ zbadanie aktywności przeciwbakteryjnej serii 5-benzylidenowych pochodnych
kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych
✓ wykazanie, że aktywność przeciwbakteryjna 5-benzylidenowych pochodnych
kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych zależy głownie od budowy podstawnika
w pozycji C-5 natomiast w mniejszym stopniu zależy od budowy podstawnika
w pozycji N-3
✓ zbadanie lipofilowości 5-cynamylidenowych pochodnych 2-tiohydantoiny, rodaniny
oraz serii 3-alkilo-5-cynamylidenorodanin
✓ wykazanie, że metodę RP-TLC można z powodzeniem zastosować do oszacowania
właściwości

lipofilowych

związków

posiadających

potencjalną

aktywność

biologiczną co pozwoli na ocenę ich przydatności do celów terapeutycznych
✓ zbadanie interakcji pomiędzy 5-benzylidenowymi pochodnymi kwasów rodanino-3karboksyalkilowych a modelowym białkiem transportowym HSA
✓ wykazanie,

że

wybrane

5-benzylidenowe

pochodne

kwasów

rodanino-3-

karboksyalkilowych wpływają hamująco na rozwój komórek ludzkiego raka jajnika

7. Przewidywane możliwości wykorzystania uzyskanych
rezultatów
Uzyskane dotychczas rezultaty badań aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej
siarkowych i selenowych analogów 1,4,6-trójpodstawionych 2[1H]-pirymidynonów pozwalają
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przypuszczać,

że

1,6-difenylo-4-metylo-2[1H]-pirymidynoselenony,

które

wykazywały

aktywność bakteriobójczą, skierowaną przeciwko użytym do badań bakteriom Gram-dodatnim
mogą stanowić związki wyjściowe do dalszych syntez. Prawdopodobnie wprowadzenie do
jednego z dwóch pierścieni aromatycznych lub do obu równocześnie dodatkowych grup
funkcyjnych, elektronodonorowych lub elektronoakceptorowych pozwoli na otrzymanie
związków o jeszcze silniejszych właściwościach bakteriobójczych. W celu potwierdzenia tego
przypuszczenia planuję przeprowadzić syntezę serii pochodnych 1,6-difenylo-4-metylo-2[1H]pirymidynoselenonów zawierających w pierścieniu aromatycznym znajdującym się w pozycji
N-1 atomy fluoru, chloru, bromu lub grupy atomów takie jak -OCH3, -CH3, -NO2, zbadać ich
aktywność przeciwbakteryjną i porównać ją z aktywnością przeciwbakteryjną pochodnych
zawierających analogiczne grupy ale w pierścieniu aromatycznym znajdującym się w pozycji C6.
Badanie

aktywności

przeciwbakteryjnej

pochodnych

kwasów

rodanino-3-

karboksyalkilowych w zależności od rodzaju podstawnika w pozycji C-5 pozwoliło wykazać, że
najwyższą aktywnością charakteryzują się pochodne zawierające grupę 4-(N,N-difenyloamino)benzylidenową. Rezultat ten zostanie wykorzystany podczas planowania syntezy kolejnych
związków o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej. Przypuszczam, że wprowadzenie do
kwasów rodanino-3-karboksyalkilowych w pozycji C-5 podstawnika cynamylidenowego
pozwoli na uzyskanie związków o jeszcze wyższej aktywności przeciwbakteryjnej. Możliwe, że
związki tego typu posiadające strukturę zbliżoną do struktury epalrestatu będą wykazywały
podobnego rodzaju właściwości. Interesujący jest również rezultat wstępnych badań aktywności
przeciwnowotworowej

5-benzylidenowych

pochodnych

kwasów

rodanino-3-

karboksyalkilowych. Jestem przekonany, że dalsze prace w tym kierunku i zbadanie szerszej
grupy związków tego typu pozwoli na wyodrębnienie pochodnych posiadających wysoką
aktywność przeciwnowotworową. Otrzymane pochodne zostaną wstępnie ocenione pod kątem
ich przydatności do celów terapeutycznych na podstawie pomiarów ich lipofilowości przy
pomocy metody opracowanej do wyznaczenia tego parametru między innymi dla 3-alkilo-5cynamylidenorodanin.
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