
Metale w organizmach żywych

DETOKSYFIKACJA ORGANIZMU

Ligandy stosowane w usuwaniu nadmiaru metali w organizmie:
•2,3-dimerkapto-1-propanol (dimerkaptol, BAL) Hg2+, As3+, Sb3+, Ni3+

•kwas D-2-amino-3-markapto-3-metylobutylowy (D-penicyloamina) Cu2+, Hg2+

•kwas etylenodiamino czterooctowy (EDTA) Ca2+, Pb2+



Metale w organizmach żywych

DETOKSYFIKACJA ORGANIZMU

Ligandy stosowane w usuwaniu nadmiaru metali w organizmie:
•deferrioxiamina B (DFO, desferal) Fe2+, Al3+

•3,4,3-LICAMC Pu4+



CHOROBY NOWOTWOROWE

grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez 
organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki 
tkanki



CYTOSTATYKI/LEKI ANTYNOWOTWOROWE

LEKI CYTOSTATYCZNE
Substancje naturalne i syntetyczne używane w chemioterapii, działające toksycznie na 
komórki nowotworowe. Leki te uszkadzają szybko dzielące się, komórki w tym także 
komórki zdrowe (szpik kostny, błony śluzowe, komórki włosów)

Często występują efekty uboczne działania leków: anemia, nudności i wymioty, łysienie. 
Cytostatyki mają wąski indeks terapeutyczny i zaliczane są do leków niebezpiecznych.

LEKI RADIOLOGICZNE
Substancje, które w wyniku promieniowania α lub β powodują zniszczenie komórek 
rakowych

„Leczenie raka przypomina 

okładanie kijem psa, by go 

odpchlić”



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

• CISPLATYNA
• KARBOPLATYNA
• OKSALIPLATYNA

• NEDAPLATYNA
• LABOPLATYNA
• HEPTAPLATYNA
• SATRAPLATYNA
• PIKOPLATYNA



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

Chemioterapeutyk o działaniu cytostatycznym, stosowany w leczeniu kilku rodzajów 
raka, inhibituje replikację DNA

1845 r odkrycie i opisanie przez Michela Peyrona
1893 r określenie struktury przez Alfreda Wernera
1965 r Barnett Rosenberg odkrył zahamowania podziału bakterii Escherichia coli po 

dodaniu cisplatyny
Badania na liniach komórkowych nowotworowych

1978 r. zatwierdzenie przez US Food and Drug Administration stosowania w leczeniu raka 
jąder i jajników

CISPLATYNA



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

CISPLATYNA



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

W wyniku hydrolizy następuję przyłączenie cisplatyny do DNA

CISPLATYNA



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

cisplatyna reaguje z atomem N(7) guaniny

cisplatyna łączy atomy N(7) w ramach 
jednego łańcucha - słabo reperowany

transplatyna łączy atomy N(7) z dwóch 
łańcuchów – łatwo reperowany



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

KARBOPLATYNA
Zawiera kleszczową resztę kwasu cyklobutano-1,1-dikarboksylowego.
Tworzy krzyżowe wiązania między sąsiadującymi nićmi DNA oraz w obrębie tej samej 
nici (interkalacja), co uniemożliwia replikację DNA i podział komórki. 
Karboplatyna jest ogólnie lepiej tolerowana przez pacjentów niż cisplatyna.



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

OKSALIPLATYNA
Związek kompleksowy platyny z 1,2-diaminocykloheksanem oraz grupą szczawianową. 
In vitro wykazuje szerokie spektrum cytotoksyczne w różnych układach modelowych 
guzów. Wykazuje biotransformację w organizmie do licznych cytotoksycznych 
metabolitów (pochodne monochloro-, dichloro, diwodziano-, diaminocykloheksanowe) 
oraz licznych nieaktywnych związków sprzężonych. 



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - PLATYNA

• NEDAPLATYNA
• LABOPLATYNA
• HEPTAPLATYNA
• SATRAPLATYNA
• PIKOPLATYNA
Leki stosowane w Japonii, Chinach, Korei Południowej i USA



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - BLEOMYCYNA

Bleomycyna powoduje fragmentacje DNA, posiada dwie domeny :
• wiążącą DNA
• wiążącą jony metali Cu2+, Fe2+, Ru4+

DOMENA WIĄŻĄCA DNADOMENA WIĄŻĄCA METAL



LEKI ANTYNOWOTWOROWE - RUTEN

NAMI-A - "New Anti-tumour Metastasis Inhibitor„ w przeciwieństwie do tradycyjnych 

kompleksów platyny, wykazuje większą odporność na hydrolizę i działa selektywniej na guzy

KP1019 – inhibituje podział komórek nowotworowych



LEKI ANTYNOWOTWOROWE – GAL, ZŁOTO

MALONIAN GALU
II fazie badań klinicznych
(nowotwory pęcherza moczowego i prostaty, 
chłoniaki, szpiczaka mnogiego)

Au(TPP)Cl    złocian (III) porfiryny
(rak okrężnicy)



BADANIA KLINICZNE LEKÓW

ETAPY BADAŃ KLINICZNYCH:

• Badania przedkliniczne (in vitro i na zwierzętach)

• Faza 0 – na bardzo małej grupie (10–15 osób) – uzyskuje się wstępne dane o bezpieczeństwie, 

toksyczności, farmakokinetyki terapii

• Faza I – na niewielkiej grupie zdrowych ochotników (20–80 osób) lub w przypadku  leków 

przeciwnowotworowych czy anty-HIV na chorych w zaawansowanym stadium choroby. 

• Faza II – na większej grupie (20–300 osób). Ma na celu zbadanie klinicznej skuteczności terapii.

• Faza III – badania na dużej grupie pacjentów (300–3000 lub więcej osób). Ma na celu pełną ocenę 

skuteczności nowej terapii.

• Faza IV – przedłużone badania kliniczne badające dokładniej bezpieczeństwo stosowania terapii po 

dopuszczeniu do sprzedaży (rzadkie lub wynikającego z długotrwałego stosowania, działania 

niepożądane, objawy przedawkowania, interakcje nowego leku z innymi, specyfikę działania u 

dzieci, u osób starszych, u kobiet w ciąży, u chorych na inne choroby, itd.)



BADANIA KLINICZNE LEKÓW

LEKI RADIOLOGICZNE

Po odkryciu promieniowania podchodzono bezkrytycznie do leczenia z zastosowaniem pierwiastków 
promieniotwórczych np. radem

Skutki globalnej emisji pierwiastków promieniotwórczych zwiększyły świadomość dotyczącą 
promieniotwórczości:
• Wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki 1945r.
• Awaria reaktora jądrowego w Harrisburgu 1979r.
• Testy broni jądrowej
• Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu 1986r.
• Zniszczenie reaktora jądrowego Fukushima Daiichi 2011r.

EMITERY β
32P (HL = 14,3 dnia)
41Sc (HL = 3,4 dnia)
67Cu (HL = 2,6 dnia)
89Sr (HL = 50,5 dnia)
131I (HL = 8 dnia)
153Sm (HL = 1,9 dnia)

Np. 131I w przypadku raka tarczycy, 32P choroby krwi, 90Y, 89Sr, 135Sm kontrola bólu przy raku kości



ZŁOTO – ANTY… REUMATYCZNE, HIV

LEKI ANTYREUMATYCZNE – łagodzą objawy choroby ale jej nie leczą

Aurotioglukoza
(solganol) Sanochrysina

Mechanizmy działania leków złota nie są dokładnie poznane



LEKI REUMATYCZNE - ZŁOTO

AURANOFINA – kompleks złota zakwalifikowany przez Światową Organizację Zdrowia 
jako terapeutyk w leczeniu HIV (zespół nabytego niedoboru odporności)



LEKI ANTYCUKRZYCOWE - WANAD

Leki naśladujące insulinę, związki antycukrzycowe (wanadyle V+4), niektóre związki 
wanadu wykazują również aktywność cytostatyczną

Bis(maltolato)oxovanadium(IV) Bis(ethylmaltolato)oxovanadium(IV)

Bis(picolinate)oxovanadium(IV)

VPA

BMOV BEOV

Wanadocen - antynowotworowy



CHOROBA ALZHEIMER’A – MIEDŹ, CYNK

Wraz z wiekiem wzrasta ilość jonów Cu2+ w mózgu, zwłaszcza u osób chorych na AD.
Jony miedzi oraz cynku promują agregację białka Aβ w mózgu odpowiedzialnego za AD.
Proponuje się środki chelatujące jon miedzi jako farmaceutyk przy leczeniu AD. 

Kliochinol
D-Penicylamina

(izomer L toksyczny)

Środki chelatujące stosowane są również w: chorobie Wilsona, zatruciach Hg, Pb, Tl, Cd 
(oraz ich związkami), związkami Fe, Cu i Au oraz reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Deferioksamina DFO



METALE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

RADIOLOGIA - dziedzina medycyny zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, 
z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego pola magnetycznego oraz 
ultradźwięków.

METODY OBRAZOWANIA:
Rentgenografia (RTG)
Ultrasonografia (USG)
Mammografia

Tomografia komputerowa (CT)
Angiografia
Rezonans magnetyczny (MRI)
Pozytonowa tomografia komputerowa (PET)
PET + MRI



METALE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

NIEKTÓRE PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE STOSOWANE W TERAPII (γ) I DIAGNOSTYCE (β)

NUKLID ZASTOSOWANIE

43K, 81Rb, 129Cs, 201Tl, 203Pb diagnostyka serca

57Co diagnostyka B12

67Cu, 90Y, 153Sm, 186Re, 188Re, 212Pb, 212Bi radio(immuno)terapia

67Ga, 99mTc diagnostyka nowotworów

97Ru diagnostyka wątroby, nowotworów

111In radioimmunologia

169Yb, 192Hg diagnostyka

123I, 131I diagnostyka i terapia tarczycy

11C, 13N, 18F, 64Cu, 124I PET (Pozytonowa tomografia komputerowa)



METALE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

Popularne radiofarmaceutyki technetu

Tc(BIMI)6
+

Sestamibi (Cardiolite)
Tc-MDP

Tc-HMPAO
Ceretec

MÓZG

Tc-MAG3

NERKI



METALE W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ

Przykładowe związki stosowane do obrazowania MRI



NANOMEDYCYNA

ZnO, Ag, Au mają właściwości bakteriobójcze, złoto ponadto jest materiałem  najłatwiej 
przyswajanym przez organizm ludzki, dlatego nim są pokrywane protezy.  Nanostruktury 
SnO2, ZnO stosowane są jako materiały transportujące leki w organizmie.

Zamknięcie właściwego leku w minikapsule i aktywacja go dopiero po dotarciu do 
dotkniętego chorobą organu ogranicza działanie substancji na zdrowe organy. 



LEKI – OD POMYSŁU DO WDROŻENIA

• Wybór jednostki chorobowej
• Określenie miejsca działania leku
• Określenie testu biologicznego
• Znalezienie struktury wiodącej – wyizolowanie i oczyszczenie w przypadku związków 

naturalnych, a następnie oznaczenie struktury
• Określenie zależności między budową a działaniem biologicznym
• Zidentyfikowanie grupy farmakoforowej
• Poprawienie oddziaływania między strukturą a miejscem działania
• Poprawienie właściwości farmakokinetycznych
• Patentowanie
• Badanie metabolizmu
• Badanie toksyczności
• Opracowanie procesu technologicznego
• Badania kliniczne
• Wprowadzenie leku do obrotu
• Czerpanie zysków finansowych



DOBÓR TERAPEUTYCZNEGO ŚRODKA CHELATUJĄCEGO 

• Stała trwałości kompleksu
• Ładunek przy pH fizjologicznym
• Współczynnik podziału – polarność
• Ciężar cząsteczkowy
• Szybkość reakcji z metalem toksycznym
• Szybkość metabolizmu
• Toksyczność
• Chiralność
• Tworzenie łańcuchów
• Rozpuszczalność w wodzie
• Trwałość chemiczna
• Droga wydalania kompleksu



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

• Katalizatory w syntezie chemicznej
• Analiza chemiczna – przykład oznaczanie twardości wody za pomocą EDTA, 

oznaczanie jonów żelaza przy użyciu jonów tiocyjanianowych (rodankowych) SCN-

• Maskowanie jonów w analizie chemicznej lub syntezie – wykorzystanie różnic w 
trwałości kompleksów z tym samym ligandem.

• W ogrodnictwie, jako składniki łatwoprzyswajalnych nawozów, np. dolistnych
• Górnictwo i hutnictwo metali – procesy ekstrakcyjne
• W górnictwie złota używa się jonów cyjankowych do roztwarzania metalicznego złota 

z ubogich złóż.
4Au + 8CN- + O2 + 2H2O  4Au(CN)2

- + 4OH-

• Galwanotechnika – składniki kąpieli galwanicznych rozpuszczających złoto?
• W galwanotechnice kompleksy pozwalają otrzymywać powłoki z metali szlachetnych 

oraz ze stopów metali
• Środki piorące zawierają ligandy kompleksujące jony żelaza i manganu, co zapobiega 

żółknięciu tkanin



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

Dlaczego chelaty? 
• zapewniają odpowiedni stan odżywienia roślin
• szybciej docierają do komórek rośliny niż tradycyjne nawozy mineralne
• mają wysoką wydajność
• obniżają koszty odżywiania roślin
• posiadają zdolność ulegania biodegradacji w krótkim czasie
• cechują się większą skutecznością, gdyż dogłębnie odżywiają rośliny

W ogrodnictwie, jako składniki nawozów

Nawozy nowej generacji – schelatowane
mikroelementy (m.in. magnez, wapń, żelazo) 



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

Teoria pola krystalicznego

oddziaływanie ligandów dla 
kompleksów oktaedrycznych



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

Kolor kompleksów zależy od wielkości rozszczepienia 

1. Metal:  Im większy metal tym większe 

Im wyższy stopień utlenienia tym większe 

2. Ligand: Szereg spektrochemiczny

Cl- < F- < H2O < NH3 < en < NO2
- < (N-wiązane) < CN-

Słabe pole ligandów: słabe oddziaływanie elektrostatyczne – niewielki efekt CF

Silne pole ligandów: mocne oddziaływanie elektrostatyczne – duży efekt CF.

zielony                fioletowy                żółty                        żółty



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

Konfiguracja elektronowa dla kompleksów oktaedrycznych dla metali 
posiadających konfigurację od d1 do d10 [M(H2O)6]

+n

Tylko d4 do d7 mogą wykazywać dwie formy niskospinowe i wysokospinowe
konfiguracje



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



BARWNIKI

Substancje barwiące – nadające barwę innej substancji pozbawionej barwy lub 
zmieniające barwę substancji posiadającej już jakąś barwę.
• Pigment (łac. pigmentum) – kryjąca substancja barwiąca. Drobno zmielona substancja 

stała, nierozpuszczalna i najczęściej nieprzezroczysta, zabarwiająca powierzchnię 
pokrywanej substancji
-pigmenty absorpcyjne (np. biel barowa, błękit pruski, cynober, czerń frankfurcka, 
glejta ołowiana, minia ołowiowa, ultramaryna, zieleń szwajnfurcka)
-pigmenty metaliczne 
-pigmenty perłowe

• Lak – barwnik wytrącony z roztworu do postaci stałej i staje się pigmentem. 
Zastosowanie w przemysłach: gumowym i tworzyw sztucznych, papierniczym, 
włókienniczym, poligraficznym itp.

• Barwnik – substancją przepuszczającą światło i zabarwiającą sobą ośrodek, w którym 
jest rozpuszczona lub stopiona. Naturalne barwniki to np. hemoglobina – czerwony 
barwnik krwi, chlorofile – zielone barwniki roślinne.



ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH



BARWNIKI

Po raz pierwszy został wytworzony w 1704 r. przez alchemika 
Johanna Konrada Dippela przy próbach uzyskania eliksiru 
nieśmiertelności lub przez malarza Diesbacha

Stosowany jest głównie jako pigment do farb, może być 
również wykorzystany jako czynnik kompleksujący w leczeniu 
zatruć metalami ciężkimi, szczególnie talem i radioaktywnym 
cezem 

Kolor ten został przyjęty jako barwa armii pruskiej



PODSUMOWANIE

WIKIPEDIA

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

ELSEVIER

EC-PDB

ILUSTRACJE WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU


