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ZASTOSOWANIE STYRYLOCHINOLIN
DO WYTWARZANIA ŒRODKÓW
ANTYBAKTERYJNYCH
STAN OBECNY
Nadzwyczajna skutecznoœæ penicylin zmieni³a sposób postrzegania chorób oraz metody ich zwalczania. Dlatego powszechne
sta³o siê nadu¿ywanie antybiotyków zarówno w postaci leków, jak
i œrodków higienicznych oraz czystoœci. Badania statystyczne
wskazuj¹, ¿e znaczna czêœæ terapii antybiotykowych prowadzona
jest

niew³aœciwie

lub

przy

zastosowaniu

ZALETY ROZWI¥ZANIA:

nieodpowiednich

Zastosowanie

preparatów. Lekarze czêsto przepisuj¹ antybiotyki pod presj¹

w

charakterze

styrylochinolin

jako

œrodków bakteriobójczych lub bakteriostatyków;

pacjentów upatruj¹cych w nich silnych i skutecznych medykame-

Niewielka toksycznoœæ zwi¹zków w zakresie stê¿eñ

ntów

czysto

bakteriobójczych;

czêsto

Mo¿liwoœæ

lub

œrodków

wirusowych.

Leczeni

pomocniczych
antybiotykiem

w

zaka¿eniach

pacjenci

doœæ

zastosowania

jako

œrodka

przerywaj¹ terapiê, gdy tylko poczuj¹ siê lepiej, rezygnuj¹c

antybakteryjnego;

z przyjêcia pe³nej dawki. Skutkiem tego z³o¿onego stanu rzeczy

Du¿a aktywnoœæ zwi¹zku (aktywnoœæ wobec S. aureus,

jest powstanie tzw. superbakterii, odpornej na wiêkszoœæ

S.epidermis, MRSA na poziomie kilku(dziesiêciu)

antybiotyków. W obliczu niebezpieczeñstwa, jakie niesie ze sob¹

mikromoli);

powstawanie

nowych,

lekoopornych

szczepów

£atwoœæ otrzymywania w wyniku jedno- lub dwuetap-

bakterii,

owej syntezy z prostych substratów.

konieczne sta³o siê zintensyfikowanie prac nad nowymi lekami
bakteriobójczymi.

NOWE ZASTOSOWANIE
STYRYLOCHINOLIN

OBSZARY ZASTOSOWANIA
Przemys³ farmaceutyczny;

Prowadzone do tej pory badania nad nowymi farmaceutykami

Medycyna;

bêd¹cymi pochodnymi chinoliny nie obejmowa³y pochodnych

Przemys³ spo¿ywczy;

o strukturze styrylochinoliny, zw³aszcza wzbogacanych grupami

Œrodki czystoœci, materia³y dezynfekcyjne.

hydroksylowymi. Wœród substancji testowanych jako potencjalne
antybiotyki stosuje siê czêsto pochodne chinoliny, np. fluoroch-

OCHRONA PATENTOWA

inolony, które wykazuj¹ znaczn¹ aktywnoœæ przeciwbakteryjn¹,
niestety po³¹czon¹ z wysok¹ toksycznoœci¹. Prowadzone przez

Prezentowane

twórców badania wykaza³y, ¿e proste i wydajne zwi¹zki pochodne

Patentowym RP w dniu 20.04.2012 r. pod nr P.398895 z wnioskiem

o strukturze styrylochinoliny, wzbogacane grupami hydroksylow-

o udzielenie patentu.

rozwi¹zanie

zosta³o

zg³oszone

w

Urzêdzie

ymi, mog¹ byæ stosowane jako antybiotyki.
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