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Projekt dotyczy wykrycia i opisania mechanizmu zjawisk fizykochemicznych opisujących fenomen 

celowanej chemioterapii znamiennej selektywnym kowalencyjnym  wiązaniem  cząsteczki potencjalnego 
leku z grupy kamptotecyny w ściśle określonym miejscu biocząsteczki mającym znaczenie biologiczne.   

Zaleta celowanej chemioterapii (po prawej) w porównaniu do normalnego działania leku (po lewej) w 
przypadku działania inhibitorów Top I jest pokazana na schemacie poniżej. Można tu porównać strategię 
walki z przeciwnikiem w formie masowego ataku, z atakiem snajpera. Natychmiast oczywiste stają się zalety 
tej strategii jako efektywnej chemicznie i bezpiecznej dla pacjenta terapii. 

W przypadku pochodnych z grupy kamptotecyny 
działających jako inhibitory Top I tym celem jest 
przerwa  w jednej nici dupleksu DNA w kompleksie 
Top I/DNA/Inhibitor. W ostatnim czasie autorzy 
zainicjowali badania podstawowe na poziomie 
molekularnym w obydwu kierunkach, grant no. 
2012/07/B/ST4/00566. W 2017 został przyznany 
patent w regionalnej strefie EU no. EP 2 91 2039 B1 
walidowany w PL, D, F, GB i CH oraz w strefie 

narodowej USPTO no. US 9,682,992 B2. 
W tym projekcie autorzy podejmują interdyscyplinarne badania podstawowe mechanistyczne, z zamiarem 
uzyskania racjonalnego powiązania  i wyjaśnienia zależności aktywności biologicznej od podstawników R1, 
R2, R3 w nowych 5-podstawionych i 5,9-dipodstawionych pochodnych 10-hydroksykamptotecyny  i 
czynników, które w uzgodniony sposób określają selektywność kompleksowania liganda w przerwie DNA, 
mechanizm oddziaływania (alkilowanie lub interkalacja) oraz regioselektywność reakcji liganda z 
nukleofilowymi centrami zasad aromatycznych DNA. 
 Badania podstawowe zaplanowane do rozwiązania postawionych hipotez, dotyczą, między innymi, 

następujących zagadnień opracowywanych z 
wykorzystaniem potencjału technik NMR, LC-MS , ESIMS i 
testów biologicznych in vitro; 1 - Opracowanie warunków 
reakcji otrzymywania 5-podstawionych i 5,9-
dipodstawionych 10-hydroksykamptotecyn. 2- Wyznaczenie  
konfiguracji absolutnej podstawnika R3 w 5-podstawionych i 
5,9-dipodstawionych 10-hydroksykamptotecynach. 3- 
Wyznaczenie czasu półtrwania pochodnych t1/2 w warunkach 
biologicznych, woda pH 7, związków z podstawnikami 
alkiloaminowymi .4 - Wyznaczenie specyficznej preasocjacji 
i wiązania nowych pochodnych do pary G-C w dupleksie 
naturalnego oligonukleotydu i do motywu G-C/A-T  w 

dupleksie oligonukleotydu z przerwaną nicią. 5- Zbadanie roli mechanizmu wiązania, i.e. alkilowania vs 
interkalacji przez podstawniki w 5-mono, 9-mono i 5,9-dipodstawionych pochodnych w aspekcie ich 
aktywności biologicznej. Mapowanie powierzchni interfejsu w kompleksie biologicznym Top 
I/DNA/Inhibitor. 6 - Podjęcie dyskusji nad mechanizmem działania nowych pochodnych na poziomie 
komórkowym (interpretacja wyników testów in vitro). Wyjaśnienia wymagają właściwości strukturalne 
nowych pochodnych determinujące wpływ na wartości aktywności biologicznej takich mechanizmów, jak 
alkilowanie, interkalowanie, substytucja nukleofilowa na atomie C9-Cαααα kamptotecyny (w R1) lub reakcja 
retro-Mannicha na atomie C-9, które należy wziąć pod uwagę.  
Motywacja podjęcia tematyki badawczej wynika z faktu, że celowana chemioterapia jest kluczowym 
elementem spersonalizowanej medycyny, która jest aktualnie na pierwszej linii frontu badań nad lekami 
przeciwnowotworowymi. 

Origins Cell lines IC50, µµµµmole/L 

  SN38 BN-MOA BN-49B1 BN-49B2 BN-37B Irinotecan 

Blood HL-60 0,004 0,022 0,007 0,011 0,009 4,240 

Normal cell CRL1790 4,98 1077,0   36,09 90,25 

- BN-MOA – 7-ethyl-9-(N-morpholinyl)methyl-10-hydroxycamptothecin, Irinotecan, SN38 – pochodne kamptotecyny. 
     W tym aspekcie nasze wstępne testy biologiczne pokazują, że badane nowe pochodne (zakodowane na 
zielono w tabeli) są o kilka rzędów wielkości bardziej cytotoksyczne na raka krwi niż lek stosowany 
aktualnie w klinice (Irinotekan) i działają równie skutecznie na komórki nowotworowe piersi, płuc, 
okrężnicy i białaczki. Jednocześnie są o rząd wielkości mniej toksyczne w stosunku do komórek normalnych 
niż metabolit Irinotekanu SN38. Wprowadzenie do lecznictwa takich leków zapewniłoby przełom w 
skuteczności działania leku, eliminacji przerzutów do wymienionych organów oraz bezpieczeństwo pacjenta. 
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