
NOWE POCHODNE 
TIOSEMIKARBAZONÓW, 
ICH KOMPOZYCJE 
FARMACEUTYCZNE ORAZ 
ICH ZASTOSOWANIE

21.



NOWE POCHODNE TIOSEMIKARBAZONÓW,
ICH KOMPOZYCJE FARMACEUTYCZNE 
ORAZ ICH ZASTOSOWANIE

STAN OBECNY

NOWE PODEJŒCIE

Opracowan i e  nowych ,  s ku t ecznych  l e ków  

przeciwnowotworowych oraz metod terapeutycznych jest 

jednym z najwa¿niejszych wyzwañ dzisiejszej nauki. 

Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e metabolizm ¿elaza jest istotnym 

czynnikiem ró¿nicuj¹cym prawid³owo rozwijaj¹ce siê 

komórki od komórek nowotworowych. Wiele nowych 

aparatów wykorzystuje ten mechanizm w celu uzyskania 

selektywnego transportu leku. Przyk³adem mog¹ byæ tzw. 

chelatory ¿elaza. W praktyce terapeutycznej znane i 

stosowane s¹ leki tego typu deferoksamina (DFA) lub 

deferipron (DFP), jednak ich efektywnoœæ oraz mo¿liwoœci 

zastosowania w terapii przeciwnowotworowej s¹ 

stosunkowo niewielkie. Powszechnie stosuje siê chelatory 

¿elaza – tiosemikarbazony o wysokiej aktywnoœci  

przeciwnowotworowej. Intensywnie rozwijana jest równie¿ 

przeciwnowotworowa terapia fotodynamiczna (PDT). 

Polega ona na zastosowania fotouczulacza, który 

poch³ania dawki energii promienistej, w wyniku czego 

generowane s¹ aktywne formy tlenu o silnym dzia³aniu 

toksycznym wobec komórek czego konsekwencj¹ tego 

jest œmieræ komórki.  Selektywne kumulowanie 

fotouczulaczy w komórkach nowotworowych pozwala 

znacz¹co zmniejszyæ skutki uboczne terapii.

Na rynku istnieje zapotrzebowanie na zwi¹zki i 

kompozycje farmaceutyczne posiadaj¹ce zdolnoœæ 

kompleksowania ¿elaza, które – wykazuj¹c selektywnoœæ 

rozpoznawania komórek nowotworowych – posiadaj¹ 

wysok¹ ak tywnoœæ an typro l i fe racy jn¹  i / lub  

cytotoksyczn¹. Badania pracowników naukowych 

Uniwersytetu Œl¹skiego doprowadzi³y do odkrycia, ¿e 

istniej¹ zwi¹zki wykazuj¹ce aktywnoœæ antyproliferacyjn¹, 

które mog¹ efektywnie wzmagaæ skutecznoœæ terapii 

fotodynamicznej. To stanowi¹ce przedmiot oferowanego 

wynalazku nowe pochodne tiosemikarbazonów oraz, 

powsta³e w oparciu o nie, nowe kompozycje 

farmaceutyczne. Oferowany wynalazek obejmuje równie¿ 

zastosowanie odkrytych tiosemikarbazonów lub 

kompozycji farmaceutycznych w postaci mieszaniny 

nowych  pochodnych  t i osem ika rbazonów z  

fotouczulaczami oraz z dodatkowymi sk³adnikami 

poprawiaj¹cymi parametry farmaceutyczne w postaci 

spoiw, lepiszczy, noœników, rozpuszczalników, 

utrwalaczy, dodatków poprawiaj¹cych smak, zapach lub 

wygl¹d, jako substancji czynnych do wytwarzania 

œ r o d k ó w  f a r m a c e u t y c z n y c h  o  d z i a ³ a n i u  

przeciwnowotworowym.

medycyna w zakresie  terapii przeciwnowotworowej;

diagnostyka i leczenie chorób skóry;

diagnostyka nowotworowa.
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DANE KONTAKTOWE

ZALETY ROZWI¥ZANIA:

zwiêkszenie skutecznoœci terapii 

fotodynamicznej;

mo¿liwoœæ prowadzenia monoterapii lub terapii 

kombinowanej; 

poprawa biodostêpnoœci zwi¹zków poprzez 

zastosowanie liposomów lub nanokapsu³ek; 

bardzo wysoka aktywnoœæ zwi¹zków oraz 

selektywnoœæ.
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