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STRESZCZENIE:    Streszczenie: Wstęp: Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi (HNSCC) obejmują około 6% wszystkich nowotworów 
złośliwych. W  epidemiologii raka jamy ustnej duże znaczenie mają czynniki ryzyka, takie jak: palenie papierosów, 
nadużywanie alkoholu, zła higiena jamy ustnej, zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, niedobór ryboflawiny 
oraz żelaza.

  Cel pracy: Celem pracy była synteza kompleksu Cu(II) oraz ocena enzymatycznej bariery antyoksydacyjnej 
w krwinkach czerwonych pacjentów z rakiem głowy i szyi oraz pacjentów z grupy kontrolnej. 

  Materiał i  metody: Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki nr RNN/142/09/KB. Krew do 
badań pochodziła z Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badania prowad-
zone były w dwóch grupach: 40 pacjentów z HNSCC oraz 40 osób zdrowych. Peroksydazę glutationową oznaczono 
metodą spektrofotometryczną.

  Wyniki: Badania prowadzone były na hemolizatach pochodzących od pacjentów podzielonych na dwie grupy. Badaną 
(1 i 2) – którą stanowiły osoby ze zdiagnozowanym rakiem głowy i szyi, oraz kontrolną (1 i 2) – składającą się z osób zd-
rowych. Znamienne statystyczne wyniki wystąpiły dla GPX w grupie kontrolnej (1) i badanej (2) związkiem komplek-
sowym Cu(II) (p<0,001).

  Wnioski: Przedstawione badania dowodzą, że związek kompleksowy cis-dichloro-bis (N1-hydroksymetylo-3-mety-
lopirazol- κN2)miedz(II) ma wpływ na aktywność enzymu antyoksydacyjnego GPX. 

SŁOWA KLUCZOWE:   pirazolowy kompleks, peroksydaza glautationowa, rak głowy i szyi

ABSTRACT:   Introduction: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) accounts for about 6% of all malignant cancers. The 
most important  risk factors of oral cancers include tobacco smoking, alcohol abuse, bad oral hygiene, papilloma virus 
infection, riboflavin and iron deficiency.

  Objective: The objective of the investigation was to synthesize  the Cu(II) complex and to evaluate the antioxidative 
enzymatic barrier in red blood cells of patients with head and neck tumors as well as in a control group.

  Materials and methods: We obtained a consent from a Bioethics Committee (number RNN/142/09/KB) . Blood sam-
ples for the examination were obtained from   patients of   the Department of Head and Neck Neoplasms Surgery, 
Medical University of Lodz. The experiment was conducted in 40 patients with HNSCC and 40 healthy people. With 
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WSTĘP

Wzrastająca liczba zachorowań na raka powoduje, że choroby 
nowotworowe stały się jednym z najpoważniejszych problemów 
biologii molekularnej XXI wieku. Laboratoria na całym świe-
cie prowadzą eksperymenty, których celem jest dokładniejsze 
poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie 
i rozwój nowotworu. Molekularne podstawy procesu trans-
formacji nowotworowej stały się głównym celem opracowania 
metod efektywniejszej diagnostyki i terapii.

Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi (HNSCC) to grupa zło-
śliwych nowotworów wywodzących się z nabłonka wielowar-
stwowego płaskiego, a rozwijających się w regionie górnego 
odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Sta-
nowią one 90% wszystkich raków występujących w obrębie 
głowy i szyi, pozostałe 10% to raki gruczołowe, limfatyczne 
oraz wywodzące się z gruczołów ślinowych [1, 2, 3]. Dane 
statystyczne pokazują, że HNSCC odpowiadają co roku za 
5–6% zachorowań na wszystkie złośliwe nowotwory w kra-
jach rozwijających się, co daje około 440–650 tys. nowych 
przypadków. Szczyt zachorowalności obserwuje się w mię-
dzy 50. a 70. rokiem życia [4, 5]. Z powodu HNSCC co roku 
umiera 350 tys. chorych [6]. 

Czynniki prowadzące do rozwoju HNSCC można podzielić 
na egzogenne i endogenne. Egzogenne to przede wszystkim 
kancerogeny oraz onkogeny [7, 8]. Należy tu wspomnieć o dy-
mie tytoniowym, który zawiera ok. 4 tys. związków chemicz-
nych, w tym m.in. policykliczne węglowodory aromatyczne 
wykazujące bardzo wysoką toksyczność dla organizmu, oraz 
wirusach onkogennych, np. wirusie brodawczaka ludzkiego 
(HPV) [9, 10]. HPV to grupa pozbawionych otoczki wiru-
sów, których materiał genetyczny stanowi dwuniciowa koli-
sta cząsteczka DNA o wielkości 7,9 kpz [11]. W świetle ba-
dań czynnikami zwiększającymi ryzyko powstania HNSCC 
są: zła higiena jamy ustnej oraz nieprawidłowo dopasowane 
protezy stomatologiczne [12]. Wśród czynników endogen-
nych na pierwszym miejscu należy wymienić uwarunkowa-
nia genetyczne [13, 14]. 

Podstawowymi metodami leczenia HNSCC są: chirurgia, 
radioterapia (RTH) oraz – w mniejszym stopniu – chemio-
terapia (CTH), które mogą być stosowane samodzielnie lub 
w leczeniu skojarzonym [15, 16]. RTH jest metodą opartą 
na działaniu promieniowania jonizującego. Wykorzystu-
je ona różnicę pomiędzy promienioczułością nowotworu 
a promienioczułością otaczających go tkanek zdrowych. 
Jako samodzielne leczenie radioterapia znajduje zastosowa-
nie we wczesnych stopniach zaawansowania HNSCC [16]. 
Podstawą CTH jest cytostatyczne działanie substancji che-
micznych na komórki nowotworowe. Leczeniu z zastoso-
waniem CHT często towarzyszą objawy uboczne o różnym 
stopniu nasilenia wynikające z uszkodzenia prawidłowych 
komórek szpiku kostnego, błon śluzowych jelit, jamy ust-
nej, a także skóry, włosów i paznokci [17, 18]. Mechanizm 
obrony organizmu wykorzystuje w walce z wolnymi rodni-
kami enzymy, takie jak: dysmutaza ponadtlenkowa, katala-
za oraz peroksydaza glutationowa. Dla prawidłowej funkcji 
tych enzymów wymagana jest w organizmie odpowiednia 
ilość minerałów niezbędnych dla ich aktywacji, tj. cynku, 
miedzi, rutenu, manganu, żelaza i selenu.

Ryc. 1. Cis-dichloro-bis (N1-hydroksymetylo-3-metylopirazol- κN2)miedz(II)

the use of a spectrophotometric method, glutathione peroxidase was determined. 

  Results: The investigation was conducted on the hemolysate obtained from the patients who were divided into two 
groups -study group (1 and 2), which consisted of patients diagnosed with head and neck cancer, and a control group 
(1 and 2) – healthy people. A significant statistical result for GPX occurred in the control group-1 and test 2 with the 
complex-pyrazole Cu (II), p <0.001).

  Conclusions: Our research proves that the complex compound compound Cis-dichloro-bis(N1-hydroxsymethyl-
3-methylpyrazol- κN2) copper (II) has an impact on the activity of the antioxidative GPX enzyme.?

KEYWORDS:  pyrazole complex, glutathione peroxidase, head and neck cancer.
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Wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) jest nieodłącz-
nym elementem tlenowego metabolizmu komórek. Zaburze-
nie równowagi między wytwarzaniem RFT a wydajnością sys-
temów antyoksydacyjnych prowadzi do stresu oksydacyjnego, 
czego następstwem jest powstawanie wielu chorób, m.in. raka 
jamy ustnej.

Celem pracy była ocena możliwości zastosowania właściwo-
ści antyoksydacyjnych kompleksu Cu(II) w profilaktyce prze-
ciwnowotworowej.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci

Badania prowadzone były na próbach krwi 80 pacjentów podzie-
lonych na dwie grupy: badaną 1 i 2 oraz kontrolną 1 i 2. W gru-
pie badanej znalazło się 40 chorych, u których zdiagnozowano 
HNSCC (33 mężczyzn i 7 kobiet w wieku 48 lat ± 17,9), natomiast 
grupę kontrolną stanowiło 40 osób zdrowych (20 mężczyzn i 20 
kobiet w wieku 48 lat ± 13,5). Wszyscy pacjenci z grupy badanej 
byli hospitalizowani w Klinice Chirurgii Nowotworów Głowy 
i Szyi II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi. Badania prowa-
dzono za zgodą Komisji Bioetyki nr RNN/142/09/KB.

Synteza kompleksu
Syntezę kompleksu miedzi (II) z pochodnymi pirazolu prowa-
dzono w roztworze wodnym w temperaturze pokojowej przy 
stosunku molowym ligand-chlorek miedzi (II) – 2:1. Synte-
za prowadzona była w środowisku wodno-etanolowym [19]. 

Badania spektrofotometryczne
Materiałem badanym była krew, którą pobierano do probówek 
próżniowych z antykoagulantem (EDTA) w ilości 4 ml. Krew 
wirowano przez 10 minut z prędkością 3500 obr/min. Oso-
cze usuwano, a masę erytrocytarną przemywano trzykrotnie 
0,9-procentowym roztworem NaCl, zachowując te same wa-
runki wirowania. Po usunięciu nadsącza do przemytych krwi-
nek dodano – w stosunku 1:1 –1 ml glukozy oraz 1 ml mie-
szaniny (np. 80 µl związku kompleksowego oraz 920 µl krwi 
). Całość inkubowano w temperaturze 37°C przez 15 minut. 
Po tym czasie sporządzano hemolizat (1 ml mieszaniny oraz 1 
ml wody), a następnie zamrażano w temperaturze -70°C. Tak 
przygotowany hemolizat używano do dalszych doświadczeń.

Badania spektrofotometryczne określające aktywności perok-
sydazy glutationowej przeprowadzone były w przygotowanych 
hemolizatach.

Hemoglobina (Hb) [20]

Stężenie hemoglobiny (Hb) oznaczano metodą Drabkina. Pod 
wpływem sześciocyjanożelazianu potasowego i cyjanku po-
tasowego hemoglobina przechodzi w cyjanomedhemoglobi-
nę wykazującą maksimum absorbancji przy 540 nm. Do 5 ml 
odczynnika Drabkina dodawano 20 μl badanej krwi, dokład-
nie mieszając (251:1). Następnie pozostawiano roztwór na 30 
minut w temperaturze pokojowej. Po tym czasie mierzono 
absorbancję próby badanej i próby wzorcowej wobec próby 
zerowej przy λ=540 nm.

Oznaczenie aktywności peroksydazy glutationowej (GPX) 
w krwinkach czerwonych [20]

Jako związku dla badanego enzymu użyto organicznego wodo-
rotlenku kumenu. Próby kontrolne i badane wykonano w pro-
bówkach wirówkowych, dodając po 0,1 ml 50-krotnie roz-
cieńczonego hemolizatu oraz 0,7 ml 50 mM buforu Tris-HCl 
o pH=7,6. Cały materiał inkubowano przez 10 minut w tem-
peraturze 37°C. Następnie do kontroli dodawano 0,1 ml roz-
tworu zredukowanego glutationu w buforze, a do próby ba-
danej 0,1 ml roztworu zredukowanego glutationu oraz 0,1 ml 
0,05-procentowego roztworu kumenu w buforze Tris-HCl. 
Próby umieszczano na 5 minut w łaźni wodnej o temperatu-
rze 37°C. Po tym czasie probówki schładzano do temperatu-
ry pokojowej, dodając do nich po 1,0 ml wodnego roztworu 
20-procentowego TCA, a do kontroli 0,1 ml 0,05-procento-
wego roztworu kumenu w Tris-HCl. W kolejnym etapie pro-
bówki wirowano przez 10 minut przy obrotach 1400 x G. Po 
odwirowaniu do 1,0 ml supernatantu, który zawierał zredu-
kowany glutation niewykorzystany w reakcji redukcji kumenu 
przez aktywny enzym, dodawano 2,0 ml 0,4 M buforu Tris-HCl 
o pH=10,0 oraz 0,1 ml alkoholowego roztworu DTNB (kwas 
5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzoesowy).  Tak przygotowane próby 
oznaczano, mierząc absorbancję wobec kontroli przy długości 
fali 412 nm. Aktywność enzymu podano w jednostkach U/gHb.

WYNIKI: 

Figura.2 przedstawia zależność grupy w grupie kontrolnej 1  
i badanej 2 z użyciem związku kompleksowego miedzi (II) 
(p<0,001).

Figura. 3. pokazuje aktywność GPX w grupie kontrolnej 1-ba-
dania z użyciem kompleksu pirazolowego w porównaniu do 
grupy kontrolnej 2 badania bez użycia związku miedzi(II).

Chorzy na raka mieli  niższą średnią aktywność GPX – grupa 
badana 1z kompleksem pirazolowym i wynosiła 71,77 U/gHb 
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miejsca koordynacji leku platynowego. Na podstawie danych 
literaturowych  można stwierdzić iż związki te  mogą  mieć 
znaczne powinowactwo do miejsc wiążących DNA . Istotnym 
argumentem  przemawiającym za zsyntetyzowaniem kom-
pleksu Cu(II)  było  to, że  są  to związki łatwo kompleksujące  
[19-24]. Posiadają one bardzo trwałe wiązania N-Cu; ligandy 
te należą do grupy tzw. trudno  „odchodzących” (non leaving 
group) [23].  Związki koordynacyjne  docierają do nici DNA 
nie zmieniając swojej konfiguracji, co jest bardzo istotne, bio-
rąc pod uwagę „długą drogę” jaką związki te  przebywają od 
miejsca podania do jądra komórki. Z naszych badań wynika,  iż 
syntetyzowane przez nas kompleksy Cu(II) mogą wykazywać 
silny efekt przeciwnowotworowy.  Pirazole  to związki wyka-
zujące szerokie spektrum działania farmakologicznego m.in. 
działają przeciwbólowo, spazmolitycznie, przeciwbakteryjnie 
i przeciwzapalnie oraz przeciwnowotworowo [23]. W ostat-
nich  kilku latach ukazało się szereg doniesień literaturowych 
na temat syntezy  i badań antyoksydacyjnych związków pira-
zolowych z jonami metali przejściowych. W pracy z 2013 roku 

w porównaniu z grupą badaną 2 bez związku  90 U/gHb. Ak-
tywność GPX w grupie kontrolnej 1 z kompleksem pirazolo-
wym wynosiła odpowiednio 69,8 U/gHb, natomiast w drugiej 
grupie bez związku wynosiła 101 U/gHb.

Przedstawione wyniki  są to wartości średnich aktywności  
u pacjentów z  HNSCC po zastosowaniu kompleksu Cu (II) – 
(Cis-dichloro-bis(N1-hydroksymetylo-3-metylopirazol- κN2)

miedz(II) w porównaniu   do  osób zdrowych. Aktywność pe-
roksydazy glutationowej została wyrażona   w  jednostkach 
enzymatycznych [U / g Hb] . Istotne zmiany statystyczne wy-
stąpiły dla GPX w grupie kontrolnej -1 i badanej-2 z komplek-
sem pirazolowym Cu(II) ( p<0,001 ). Z przedstawionych danych 
wynika, iż w grupie badanej pacjentów z HNSCC aktywność 
GPX wzrasta (grupa badana-2 bez kompleksu) w porównaniu 
do osób z tej samej grupy przy użyciu kompleksu pirazolowego 
Cu ( II ). W grupie kontrolnej aktywność enzymu GPX wzra-
sta ( po dodaniu zsyntetyzowanego związku kompleksowego) 
w porównaniu do kontroli bez kompleksu pirazolowego. Re-
asumując możemy stwierdzić iż  związek kompleksowy zawie-
rający jony miedzi(II) wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

DYSKUSJA 

Jednym z najbardziej fascynujących zagadnień w dziedzinie 
medycyny są obecnie badania mające na celu określenie ak-
tywności pro- i antyoksydacyjnej nowych związków koordy-
nacyjnych wykorzystanych jako potencjalne leki do walki z  
czynnikami wywołującymi schorzenia. Wolne rodniki z ko-
lei odpowiedzialne są za powstanie i rozwój wielu schorzeń, 
między innymi chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu, 
artretyzmu, schorzeń układu nerwowego oraz nowotworów. 
Uważa się je również za główną przyczynę procesu starzenia 
się organizmu. Najważniejsza jednak jest rola jaką wolne rod-
niki odgrywają w chorobach nowotworowych. Istnieją cztery 
główne źródła wolnych rodników:  metabolizm i układ odpor-
nościowy , środowisko oraz inne wolne rodniki [21,22]. Głów-
nym celem podjętej pracy była możliwości zastosowania wła-
ściwości antyoksydacyjnych kompleksu Cu(II) dla profilaktyki 
chorób nowotworowych. W pierwszej kolejności został zsynte-
tyzowany związek (cis-dichloro-bis(N1-hydroksymetylo-3-me-
tylopirazol- κN2)miedz(II).  Następnie określono jego  poten-
cjalne  właściwości antyoksydacyjne, w tym celu wykonano 
pomiar aktywności antyoksydacyjnej  GHX w grupach(1 i 2) 
pacjentów z nowotworami oraz w grupach(1i 2) kontrolnych 
po zastosowaniu związku koordynacyjnego metalu dwuwarto-
ściowego.  Cząsteczka pirazolu  występuje w wielu związkach 
biologicznie czynnych, które odgrywają ważną role w przeka-
zywaniu informacji genetycznych.  Wchodzi ona w skład  ukła-
du purynowego, występującego w DNA i zawiera potencjalne 

Ryc. 2.  Aktywność peroksydazy glutationowej w grupie kontrolnej 1 i badanej  
2 ze związkiem (p<0,001)

Ryc. 3.  Aktywność peroksydazy glutationowej w grupie kontrolnej 1- badania ze 
związkiem, kontrolnej 2-badania bez związku kompleksowego miedzi (II)
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jako ligandów, z efektem przeciwnowotworowym może  do-
prowadzić do otrzymania połączeń wykazujących senergizm 
ich działania. Nasze badania skupiają się nad otrzymaniem  
związków kompleksowych z pochodnymi pirazoli zawiera-
jącymi podstawniki  chlorometylowe i hydroksymetylowe , 
które pozwolą na ustalenie zależności między strukturą a ak-
tywnością ,a także  strukturą a toksycznością tych związków. 

WNIOSKI

Przedstawione  badania dowodzą że związek  kompleksowy 
cis-dichloro-bis(N1-hydroksymetylo-3-metylopirazol- κN2)

miedz(II) ma wpływ na aktywność enzymu antyoksydacyj-
nego GPX.
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Malinowska  i wsp. przedstawili, iż istotne  zmiany statystyczne 
wystąpiły dla peroksydazy glutationowej  w grupie kontrolnej 
-3 i badanej-2 bez użycia związku kompleksowego i z użyciem 
produktu ( p<0,001 )- diakwa-tetra(N1,3-triazol, кN2) miedz(II). 
Z danych wynika iż w grupie badanej, w której znalazły się 
osoby z polipami i stanami zapalnymi aktywność enzymu an-
tyoksydacyjnego GPX wzrasta (grupa badana-2 bez związku) 
w porównaniu do osób z tej samej grupy przy użyciu związku 
kompleksowego Cu ( II ). W grupie kontrolnej natomiast po 
dodaniu kompleksu widzimy znaczny wzrost aktywności en-
zymu w porównaniu z kontrolą bez związku. Reasumując ba-
dania przedstawione przez wspomnianych badaczy możemy 
stwierdzić iż kompleks z jonem metalu przejściowego wykazuje 
właściwości antyoksydacyjne [23]. Połączenie aktywności bio-
logicznej,  w tym antyoksydacyjnej kompleksów pirazolowych 
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