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Ze względu na stale rosnącą oporność patogennych mikroorganizmów na znane i stosowane

leki, niezaprzeczalnie istnieje potrzeba poszukiwania nowych związków chemicznych, pochodzenia

naturalnego, jak i syntetycznych, które pomogłyby w leczeniu chorób. 

Jednymi z groźniejszych dla zdrowia i życia ludzi mikroorganizmami są grzyb – drożdżak,

Candida albicans i bakteria – gronkowiec złocisty, Staphylococcus aureus. 

Ze względu na to, że grzyby, tak jak i ludzie należą do domeny taksonomicznej Eukariota i

wykazują wiele podobnych cech, zarówno w strukturze komórek, jak i w procesach fizjologicznych,

bardzo trudno znaleźć jest lek, który zabijałby grzyby i nie szkodził komórkom ludzkim. Istnieje kilka

celów (z ang. targetów) w komórce grzyba, na które oddziałują lecznicze związki. Należy do tych

targetów np. ergosterol w błonach lub ściana komórkowa grzyba, których brak w komórkach ludzkich.

Zapobiegając zakażeniom, można też blokować adhezję mikroorganizmów do podłoży biotycznych

(np.  komórek  ludzkich)  i  abiotycznych  (np.  powierzchni  soczewek  kontaktowych).  Jednym  z

mechanizmów oporności grzybów jest usuwanie z komórki leków przez transportery błonowe, tak

więc poszukiwane są inhibitory tych transporterów.

W przypadku bakterii, takich jak wyżej wymieniony S. aureus, pozornie, zwalczanie zakażeń

wydaje się łatwiejsze niż z grzybami, gdyż różnice pomiędzy komórkami Prokariota a Eukariota są

znaczne. Jednak oporność bakterii na leki również wzrasta, pojawiły się np. szczepy S. aureus MRSA

(metycilino-oporne),  oporne  na  antybiotyki  beta-laktamowe  lub  szczepy  VRSA,  oporne  na

wankomycynę. Często mechanizmem oporności jest rozkład leków przez enzymy mikroorganizmów,

a geny kodujące te enzymy mutują lub przenoszone są przez plazmidy. Poszukiwane są inhibitory tych

enzymów.  Inną  metodą  zwalczania  gronkowców  jest  uszkodzenie  lub  zablokowanie  syntezy  ich

ściany komórkowej, co wiąże się także z blokowaniem adhezji.

W wieloletniej współpracy z różnymi zespołami chemików-syntetyków przebadałam szereg

związków syntezowanych  de  novo,  o  różnych  mechanizmach  działania  przeciwgrzybowego  jak  i

przeciwbakteryjnego.  Styrylochinoliny  okazały  się  inhibitorami  transporterów usuwających  leki  z

komórek  C.  albicans [1,  2],  badania  w  laboratorium  mikrobiologicznym  zostały  poprzedzone

badaniami teoretycznymi, w wyniku których wyłoniono struktury uprzywilejowane tych związków.

Chiralne  ciecze  jonowe  jak  i  mentolowe  pochodne  imidazolowych  cieczy  jonowych  hamowały

przechodzenie  C.  albicans w  zjadliwą,  filamentującą  formę  oraz  blokowały  adhezję  i  tworzenie

biofilmu.  Celem  tych  związków  była  ściana  komórkowa  grzyba  [3,  4].  Pochodne  ketokonazolu

blokowały (w badaniach  in silico jak i  in vitro) enzym odpowiedzialny za syntezę ergosterolu u  C.



albicans [5].  Imidazolowe  ciecze  jonowe  z  grupą  alkoksymetylową  hamowały  syntezę  ściany

komórkowej S. aureus, przy czym okazały się związkami działającymi w wąskim spektrum, jedynie

przeciw gronkowcom  [6].  Podobne  właściwości  mają,  testowane  ostatnio  przez  nas,  bicykliczne,

czwartorzędowe chlorki pirydyniowe, pochodne witaminy PP.

Działanie  przeciwdrobnoustrojowe  pojedynczych  związków  często  jest  wzmacniane  przez

inne  związki.  Przykładem  z  naszych  badań  może  być  synergistyczne  działanie  przeciw  Candida

kwasu  kaprynowego  lub  lipopeptydu  surfaktyny  z  flukonazolem,  stosowanym  często  w  leczeniu

grzybic, na którego Candida jest w coraz większym stopniu oporny. Zarówno kwas kaprynowy, jak i

surfaktyna  są  związkami  naturalnego  pochodzenia  (wydzielane  odpowiednio  przez:  probiotyczne

drożdże  Saccharomyces  boulardii i  bakterie  Bacillus  subtilis),  z  drugiej  strony,  np.  syntetyczne

inhibitory transporterów wyrzucających leki z komórki mogą być również zastosowane jako związki

działające synergistycznie z flukonazolem.

Ze  strony mikrobiologa,  który  współpracuje  z  chemikiem-syntetykiem,  konieczna  jest  nie

tylko  znajomość  podstawowych  metod.  Bardzo  przydatne  są  np.  mutanty  mikroorganizmów,  w

których  komórkach  usuwa  się  potencjalny  cel  dla  związku.  W  ten  sposób  można  rozpoznać

mechanizm  działania  testowanych  związków,  jak  i  odkryć  nowe  mechanizmy  lekooporności

drobnoustrojów, które niestety ciągle ewoluują. 
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