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Streszczenie rozprawy doktorskiej:
Synteza nowych pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających heterocykliczne fragmenty amin
oraz badanie właściwości elektrochemicznych, spektroskopowych i biologicznych wybranych
pochodnych
Pochodne

9,10-antrachinonu

są

szeroko

stosowane

jako

antybiotyki

przeciwnowotworowe

[1].

Jednakże przeciwnowotworowe antybiotyki antracyklinowe mają wiele wad, o czym świadczy ich
kardiotoksyczność. Wiadomo, że toksyczność antracyklin może wynikać z tworzenia się wolnych rodników,
które reagując z tlenem, powodują powstawanie reaktywnych form tlenu, takich jak: anion ponadtlenkowy,
rodniki hydroksylowe i nadtlenek wodoru. Tkanki takie jak tkanki serca są szczególnie podatne na uszkodzenia
przez rodniki tlenowe, co prowadzi do ich zniszczenia [2].
Głównym celem mojej pracy doktorskiej było zaprojektowanie i synteza serii nowych pochodnych
9,10-antrachinonu, zawierających w swej strukturze azotowe układy heterocykliczne, które dodatkowo
zmodyfikowałam

w

celu

wytworzenia

grupy

cząsteczek

wykazujących

potencjalną

aktywność

przeciwnowotworową. Otrzymana przeze mnie grupa związków stanowi połączenie kilku struktur biologicznie
aktywnych cząsteczek, dla których potwierdzona zostały ich właściwościach farmakologicznych.
W

ramach

rozprawy

9,10-antrachinonu,

doktorskiej

będących

zaprojektowałam

syntetycznymi

i

analogami

zsyntetyzowałam

31

antybiotyków

pochodnych

antracyklinowych.

Wszystkie otrzymane molekuły zostały zbadane pod kątem oceny ich aktywności przeciwproliferacyjnej
in vitro na wybranych liniach komórkowych. Ponadto, dla molekuł charakteryzujących się największą
aktywnością

przeciwproliferacyjną

przeprowadziłam

badania

elektrochemiczne

i

spektroskopowe,

w celu próby określenia zależności między aktywnością biologiczną a właściwościami fizykochemicznymi.
Wyniki badań biologicznych wykazują, że większość zbadanych związków wykazuje silne działania
przeciwproliferacyjne, a niektóre związki wykazują lepsze efekty niż pozytywna kontrola w postaci cisplatyny,
mitoksantronu lub doksorubicyny, przeciwko różnym linom komórek rakowych. Ponadto, niektóre badane
związki wykazują małą cytotoksyczność wobec linię komórek normalnych Balb / 3T3.
Synteza i właściwości przeciwnowotworowe wszystkich syntetyzowanych pochodnych 9,10-antrachinonu
są przedmiotem dziewięciu krajowych zgłoszeń patentowych.
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