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StreSzczenie:    Wstęp: Nowotwory głowy i szyi stanowią 6% wszystkich nowotworów złośliwych na całym świecie. Zastosowanie 
chemioterapii jest ograniczone ze względu na biologiczne właściwości guza (w większości przypadków umiarkowanie 
i słabo zróżnicowany rak płaskonabłonkowy). Podstawowymi związkami używanymi w leczeniu są cisplatyna i jej pochodne, 
które mogą być związane z fluorouracylem. Powszechnie nie stosuje się nowych środków chemioterapeutycznych w leczeniu 
nowotworów głowy i szyi. Jednak wydaje się, że użycie kompleksów o niskiej masie cząsteczkowej, jak Pd (II), może być 
bardziej skuteczne w terapii nowotworów. 

  Materiały i metody: Badaniem objęto 55 pacjentów, w tym 30 mężczyzn i 21 kobiet (w wieku 52,9 ± 12,1 lat), ze zdiagnozowanym 
nowotworem głowy i szyi. Grupę kontrolną stanowiło 51 zdrowych osób, w tym 31 mężczyzn i 20 kobiet (w wieku 54,1 ± 14,7 lat). 
Analizowano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej oraz katalazy w erytrocytach. 

  Wyniki: Zaobserwowano wzrost poziomu enzymów przeciwutleniających we krwi u pacjentów z nowotworem głowy i szyi po 
inkubacji z kompleksem Pd (II) w porównaniu z osobami zdrowymi (p = <0,001). 

  Wnioski: Badania te mogą przyczynić się do opracowania nowych, skuteczniejszych strategii leczenia nowotworów głowy i szyi. 
Naszym zdaniem, w przyszłości otrzymane wyniki można wykorzystać do opracowania cennego markera prognostycznego 
choroby. To ważne, ponieważ początkowa faza raka jest bezobjawowa. Poszukiwanie czynników związanych z patogenezą 
przekłada się na korzyści ekonomiczne i zwiększa skuteczność terapii poprzez zmniejszenie kosztów leczenia.

SłoWa kluczoWe:  enzymy antyoksydacyjne, kompleksy palladu(II), nowotwory głowy i szyi, reaktywne formy tlenu, stres oksydacyjny

abStract:   background: Head and neck neoplasms stand for 6% of all malignant neoplasms worldwide. Chemotherapy has limited 
use due to the biological properties of the tumor (in the majority of cases moderately and poorly differentiated squamous 
cell carcinoma). The fundamental molecule used in treatment is cisplatin and its derivates, that can be associated with 
fluorouracil. The new chemotherapeutic agents are not in common use during the treatment of head and neck malignancies. 
However, the use of low molecular weight complexes Pd (II) carries the potential of being more effective in therapy. 

  Material and Methods: Fifty-one patients, 30 men and 21 women (aged 52.9 ± 12.1 years) with head and neck cancer were 
included in the study. Fifty-one healthy subjects, 31 men and 20 women, (aged 54.1 ± 14.7 years) years formed the control 
group. Antioxidant enzymes, superoxide dismutase, and catalase activities in erythrocytes were examined.

  results: An increased level of antioxidant enzymes was seen in the blood samples from patients with head and neck cancer 
after incubation with Pd (II) complex. In the group we obtained a statistically significant result p = <0.001.

  Discussion: That project may contribute to the development of new, more efficient head and neck cancer treatment strategies. 
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niu znajdującym się na atomie azotu. Większość pochodnych pi-
razolonu z podstawnikami 1-fenylowymi to niesteroidowe leki 
przeciwbólowe. Związki z grupą metylową w pozycji 2 lub 3 dają 
również korzystne efekty farmakologiczne, a ich działanie można 
wzmocnić przez zastąpienie grup rozgałęzionymi podstawnikami 
grup alkilowych. Usunięcie podstawników z atomów azotu sku-
tecznie unieczynnia lek.

Autorzy badali wpływ nowo zsyntetyzowanych związków komplek-
sowych palladu (II) na system bariery antyoksydacyjnej. Biologicz-
ne znaczenie układów metali z ligandami pirolowymi wzbudziło 
zainteresowanie ich właściwościami, przy czym przeprowadzono 
wiele badań analizujących związek między ich strukturą a aktyw-
nością biologiczną. 

Odkrycie nowych leków następuje po procesie zmian struktural-
nych, który zachodzi w celu stworzenia związku o funkcji mody-
fikującej [19]. Chociaż znajomość budowy chemicznej określone-
go związku w kompleksie może pomóc naukowcom przewidzieć 
toksyczność podobnych substancji, nawet niewielka zmiana struk-
turalna może znacznie wpłynąć na właściwości fizykochemiczne 
i aktywność biologiczną związku. Co więcej, toksyczność pierwot-
nej substancji można zmniejszyć, a nawet wyeliminować, przez 
dodanie podstawników. Na przykład, chociaż sam rdzeń 2-amino-
imidazoli nie wykazuje aktywności przeciwnowotworowej, wpro-
wadzenie do układu związku iminowego zapewni mu aktywność 
biologiczną. Wiele nowych związków przeciwnowotworowych 
uzyskano poprzez niewielkie zmiany w istniejących modelach, 
przykładowo kompleksy jonów metali przejściowych. Na szczę-
ście, dzięki modelowaniu komputerowemu w projektowaniu le-
ków, opracowaniu nowych metod syntezy i rozdziału związków, 
a także szeregu technik biochemicznych, usprawniono identyfi-
kację związków biologicznie czynnych [20–24].

Materiały i MetoDy

Pacjenci

Do badania włączono 51 pacjentów z nowotworem głowy i szyi 
(grupa A) o statusie M0 (bez odległych przerzutów), 30 mężczyzn 
i 21 kobiet w średnim wieku 52,9 ± 12,1 lat. Główną grupę po-
dzielono na dwie podgrupy: A1 (in vitro inkubacja kompleksów 
próbką krwi) oraz A2 (brak inkubacji kompleksów próbką krwi). 
Grupę kontrolną (B) stanowiło 51 osób, 31 mężczyzn i 20 kobiet 
w średnim wieku 54,1 ± 14,7 lat, bez objawów nowotworu głowy 
i szyi. Badanie kliniczne obejmowało badanie palpacyjne odcinka 
szyjnego i nadobojczykowych węzłów chłonnych oraz badanie en-
doskopowe w trybie przesiewowym. Grupę także podzielono na 

WproWaDzenie

Cisplatyna, zwana inaczej cis-diaminadichloroplatyną (II), to 
wartościowy lek przeciwnowotworowy, powodujący zaburzenia 
transkrypcji i translacji przez wiązanie do DNA oraz wpływający 
na cykl komórkowy i apoptozę [1, 2]. Nie jest on jednak rozwią-
zaniem idealnym ze względu na oporność na lek, która – według 
założeń – zmniejsza jego skuteczność [3, 4]. Co więcej, udowod-
niono, że działanie cisplatyny powoduje toksyczność hematolo-
giczną, co wywołuje z kolei stres oksydacyjny, przejawiający się 
jako wada funkcji biologicznej komórek krwi [5, 6]. Cisplastyna ma 
także kilka wad, w tym działania niepożądane, takie jak: nefrotok-
syczność, ototoksyczność, neurotoksyczność, mielotoksyczność, 
neuropatia obwodowa oraz toksyczność hematologiczna [5, 7, 8]. 
Monitorowanie niepożądanych działań chemioterapii nowotwo-
rów przy użyciu cisplatyny u pacjentów przyczyniło się do powsta-
nia nowych obszarów badań, skupionych głównie na poszukiwa-
niu nowych związków kompleksowych nieopartych na metalach 
platyny, wykazujących niską toksyczność i udoskonalone właści-
wości lecznicze [3, 9]. Chociaż kompleksy palladu (II) są znacz-
nie bardziej labilne niż odpowiadające im kompleksy platyny (II), 
labilność środkowego palladu (II) może być znacznie niższa ze 
względu na ekranowanie [10]. Jony Pd (II) mogą oddziaływać na 
DNA, umożliwiając w ten sposób wiązania krzyżowe i hamując 
jego syntezę, a także indukując apoptozę [11–14].

Chemia koordynacyjna zajmuje się poszukiwaniem nowych związ-
ków, które mogłyby stanowić dobre środki kompleksujące z jona-
mi metali przejściowych. Jedną z takich grup są azolowe związki 
heterocykliczne, reprezentowane przez pirazol i jego pochodne.

Pirazole to związki organiczne, których cząsteczki zawierają pier-
ścień pięcioczłonowy z dwoma atomami azotu w pozycjach 1 i 2. 
Pirazole wykazują słabe właściwości kwasowe i zasadowe. Kwa-
sowe wynikają z możliwości odłączenia protonu od atomu azotu 
N1 w silnie alkalicznym środowisku, podstawowe zaś związane 
są z obecnością niewiążącej pary elektronowej na atomie azotu. 
Pirazol łatwo tworzy kompleksy z jonami metali dzięki obecno-
ści pary wolnych elektronów na atomie azotu N2. Charakter jonu 
metalu i właściwości proteolityczne pirazoli decydują o składzie, 
strukturze i trwałości wiązań koordynacyjnych [15, 16].

W najnowszych doniesieniach opisano inne syntezy komplek-
sów azoli z platyną (II), palladem (II), rutenem (III) i miedzą (II), 
które wykazują właściwości przeciwnowotworowe i przeciwutle-
niające. W badaniu przeanalizowano związek między działaniem 
farmakologicznym a strukturą chemiczną pochodnych pirazolu 
stosowanych w medycynie [17, 18]. Istotnym elementem działa-
nia farmakologicznego jest obecność podstawników w pierście-

In our opinion, the results can be used in the future to develop a valuable prognostic marker of the disease. This is important 
because the initial phase of cancer is asymptomatic. The search for factors involved in pathogenesis translates into economic 
benefits and makes therapy more effectiveness through the reduction of treatment expenses.

keyWorDS:  antioxidant enzymes, head and neck cancer, oxidative stress, Pd (II) complexes, reactive oxygen species 
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FTIRIR (KBr, cm-1) n: 1572 (C=C, C=N), 1257 (P=O), 1075 (POC), 
669 (N-P), 675 (Pd-N), 431 (Pd-Cl), 31P NMR (CDCl3) d: -10,02.

Metody
Krew od osób zdrowych oraz pacjentów pobierano z żyły łokcio-
wej do heparynizowanych probówek (5 ml) w celu zbadania ak-
tywności katalazy (CAT) oraz dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). 
Krew wirowano 10 minut przy 3000 obrotów/minutę w temperatu-
rze pokojowej. Osadzone po wirowaniu erytrocyty przemyto trzy 
razy 0,9% NaCl w takich samych warunkach, w jakich przebiegało 
wirowanie. 920 ml supernatantu usunięto, po czym krwinki czer-
wone zmieszano z 80 ml kompleksu Pd (II) w roztworze. Następ-
nie mieszaninę dodano do 1 ml glukozy i inkubowano w 37°C, po 
czym przygotowano hemolizat, który zamrożono w -70°C. Tak 
przygotowany hemolizat zastosowano do dalszych eksperymen-
tów. Stężenie związków a–c w eksperymencie wynosiło 25 mg/ml 
krwi. Aktywność enzymów CAT, SOD określono dla erytrocytów, 
do których dodano oraz nie dodano kompleksu Pd (II) w grupie 
pacjentów oraz w grupie kontrolnej przy użyciu metod spektrofo-
tometrycznych. Wszystkie pomiary absorbancji przeprowadzono 
przy użyciu spektrometru UV/Vis Lambda 14P (Perkin Elmer, USA).

Aktywność katalazy

Aktywność katalazy w erytrocytach określono zgodnie z procedu-
rą spektrofotometryczną opisaną przez Beers’a oraz Sizer’a (1952) 
[25] i obliczono w jednostkach Bergmeyera (BU/g Hb). Aktyw-
ność CAT mierzono w temperaturze 25°C, rejestrując rozkład 
H2O2 przy 240 nm za pomocą spektrometru (spektrometr UV/
VIS Lambda 14P, Perkin Elmer, USA). Jedną jednostkę Bergmey-
era (BU) tej aktywności definiuje się jako ilość enzymu rozkłada-
jącego 1 g H2O2 na minutę [26].

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w erytrocytach zmierzo-
no metodą Misry i Fridovicha (1972) [27] i wyrażono w jednost-
kach adrenaliny [U/g Hb/100 ml]. Aktywność SOD określono 
w temperaturze 37°C przez wzrost absorbancji przy 480 nm przy 
pomocy spektrometru (spektrometr UV/VIS Lambda 14P, Per-
kin Elmer, USA), następnie zbadano autooksydację adrenaliny 
hamowaną przez CuZn-SOD. Jedną jednostkę aktywności SOD 
definiuje się jako ilość enzymu hamującego autooksydację adre-
naliny na poziomie 50% [28].

Analiza statystyczna
Punkt danych w badaniu obliczono w toku trzech odrębnych do-
świadczeń dla każdej analizowanej próbki pacjenta lub próbki 
kontrolnej. Aktywność enzymów wyrażono jako odchylenie stan-
dardowe średniej. Do kontroli jakości (QC) zastosowano powta-
rzalne ślepe próby. Jeśli nie stwierdzono istotnych różnic między 
odmianami po ocenie przy pomocy testu Snedecora-Fishera, róż-
nice między średnimi oceniono stosując test t-Studenta. W prze-
ciwnym wypadku zastosowano test Cochrana-Coxa. Dane prze-
analizowano przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 
(StatSoft, Tulsa, OK, USA).

podgrupy: B1 (in vitro inkubacja kompleksów próbką krwi) oraz 
B2 (brak inkubacji kompleksów próbką krwi). Grupę chorych oraz 
grupę kontrolną dobrano ze względu na wiek i płeć. Wszystkich 
pacjentów z grupy testowej przyjęto na oddział chirurgii nowo-
tworów głowy i szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podpisali 
oni świadomą zgodę na udział w badaniu. Przeprowadzone bada-
nie zrealizowane zostało zgodnie z wymogami Deklaracji Helsiń-
skiej. Uzyskano na nie zgodę nr RNN/142/09/KB, wydaną przez 
Komisję Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Polsce. 

Materiały
Opracowanie objęło około 5 ml krwi obwodowej uzyskanej od pa-
cjentów Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Przed pobraniem próbek wszystkim chorym 
wyjaśniono cel zabiegu oraz uzyskano od nich świadomą zgodę.

Synteza kompleksów 
Przeprowadzono syntezę pirazolu (a), 3-metylopirazolu (b) oraz 
3,5-dimetylopirazolu (c) z palladem (II). 

Reakcję prowadzono w temperaturze pokojowej. 0,015 mola wła-
ściwego pirazolu: a, b, c rozpuszczono w 1 ml wody w 10 ml kolbie 
okrągłodennej, po czym wkroplono do wcześniej przygotowanego 
roztworu 0,0075 mola tetrachloropalladanu (II) dipotasowego w 2 
ml wody. Próbki poddano intensywnemu mieszaniu. Po dodaniu 
roztworów K2PdCl4 reakcję kontynuowano odpowiednio przez 
12 godzin lub 4 godziny. Produkt reakcji wytrącono z roztworu, 
przemyto wodą i eterem dietylowym, a następnie krystalizowa-
no z wody. Kolejno produkt wysuszono nad chlorkiem wapnia 
w eksykatorze próżniowym.

Kompleksy a

Dichloro-bis (difenyl pirazol-N1-ilofosforan-κN2) paladu (II) (a)

Anal. Calcd. for a C30H26N4O6Cl2P2Pd, 777,83 g/mol, C 46,32, 
H 3,37, N 7,20, otrzymane wartości: C 46,45, H 3,38, N 7,52, FTI-
RIR (KBr, cm-1) n:1641 (C=C, C=N), 1287 (P=O), 1060 (POC), 
667 (N-P), 734 (Pd-N), 454 (Pd-Cl),31P NMR (CDCl3) d: -10,60.

Kompleksy b

Dichloro-bis (difenyl 3-metylopirazol-N1-ilofosforan-κN2) paladu (II) (b)

Anal. Calcd. for b C32H30N4O6Cl2P2Pd, M = 805.89 g/mol: C 47.69, 
H 3.75, N 6.95, otrzymane wartości: C 47,33, H 3,57, N 6,63, 
FTIRIR (KBr, cm-1) n:1582 (C=C, C=N), 1289 (P=O), 1068 (POC), 
620 (N-P), 635 (Pd-N), 456 (Pd-Cl),31P NMR (CDCl3) d: -10,85.

Kompleksy c

Dichloro-bis (difenyl 3,5-dimetylopirazol-N1-ilofosforan-κN2) 
paladu (II) (c)

Anal. Calcd. for c C34H34N4O6Cl2P2Pd, 833.99 g/mol: C 48.97, 
H 4.11, N 6.72. otrzymane wartości: C 48,65, H 4,30, N 6,70, 
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fizjologicznych, a także patologicznych. Zachodząca w erytro-
cytach reakcja autooksydacji hemoglobiny do methemoglobiny 
jest przykładem procesu fizjologicznego. W jej wyniku powstaje 
anionorodnik ponadtlenkowy. Wybuch tlenowy w neutrofilach 
to kolejny naturalny proces, który jest bardzo ważny dla naszego 
układu odpornościowego. Podczas występowania tego zjawiska, 
neutrofile – pod wpływem czynników chemotaktycznych – uwal-
niają O2-, OH- oraz inne reaktywne formy tlenu (ROS), co umoż-
liwia usunięcie wielu mikroorganizmów [29, 30]. Wolne rodniki 
powstają również w wyniku działania czynników zewnętrznych 
na żywe komórki, takich jak: dym tytoniowy, promieniowanie UV 
i wiele innych. Podwyższony poziom reaktywnych form tlenu jest 
niezwykle szkodliwy dla żywych układów i powoduje uszkodzenia 
błon lipidowych, białek i DNA. Uszkodzenie lipidów występuje 
w wyniku nieenzymatycznego procesu zwanego peroksydacją. Koń-
cowe produkty tej reakcji mogą łatwo reagować z grupą tiolową 
w białkach i resztach aminokwasowych. Konsekwencją tego zja-
wiska jest upośledzenie funkcji białka. Wpływa to także na zmianę 
właściwości fizycznych błon komórkowych, oddziałując także na 
łańcuch transportu elektronów [26]. DNA jest również wrażliwe 
na ROS. Powoduje to uszkodzenie DNA, co może prowadzić do 
powstawania nowotworów. 

Uważa się, że stres oksydacyjny jest jednym z wielu czynników 
prowadzących do takich stanów, jak jaskra i choroba Parkinsona, 
ale także cukrzyca lub miażdżyca tętnic [31]. Istnieje wiele badań 
wyjaśniających, w jaki sposób przyczynia się on do konkretnej 
choroby. Przykładowo, zwiększona ilość ROS powoduje modyfi-
kacje cząstek lipoprotein o małej gęstości (LDL), które stymulują 
wytwarzanie czynników promujących modyfikację absorbcji LDL 
przez makrofagi [32]. Organizmy żywe rozwinęły mechanizmy 
obronne przed ROS – barierę oksydacyjną, która składa się z wie-
lu biologicznie aktywnych związków i enzymów. Enzymatyczną 
linię obrony organizmu tworzą głównie trzy enzymy: CAT, SOD 
i peroksydaza glutationowa (GPx). Każdy z nich posiada kilka izo-
form, dzięki którym może całkowicie spełniać swoją rolę. Ochronę 
zapewnia także wiele naturalnie występujących związków, takich 
jak: witaminy, flawonoidy, karoten, melatonina i wiele innych. Ba-
riera antyoksydacyjna jest bardzo ważna dla prawidłowego funk-
cjonowania systemów żywych, a jej brak wskazuje na poważne za-
burzenia. Sakhi et al. w swoich badaniach wykazali zmniejszoną 
skuteczność bariery antyoksydacyjnej u pacjentów z nowotworem 
płaskonabłonkowym głowy i szyi [33]. Niniejsza praca potwierdzi-

Wyniki

Tab. I. i II. obrazują status przeciwutleniaczy u pacjentów z rakiem 
płaskonabłonkowym regionu głowy i szyi (HNSCC) oraz u zdro-
wych osób, mierzony jako aktywność katalazy i dysmutazy ponad-
tlenkowej. Średnia aktywność CAT została zmierzona w jednost-
kach Bergmeyera [BU/g Hb], SOD jako jednostka adrenaliny [U/g 
Hb/100 ml]. Wszystkie wyniki uzyskano w trzech egzemplarzach.

Dane autorów podkreślają, że dodanie związków Pd (II) prowa-
dzi do statystycznie znaczącego wzrostu aktywności enzymu 
w porównaniu do próbek bez wcześniejszej inkubacji chemikaliów. 
Różnice między dwiema grupami (próbki z inkubacją – 1 i bez 
inkubacji – 2 ze zsyntetyzowanymi związkami) obliczono za po-
mocą testu t dla prób zależnych. 

W Tab. I. przedstawiono średnią aktywność CAT i SOD w gru-
pie A, obejmującej pacjentów z nowotworem głowy i szyi [A1 
– z wcześniejszą inkubacją próbki krwi kompleksem Pd (II) (a), 
(b), (c) i A2 – bez wcześniejszej inkubacji].

W Tab. II. przedstawiono średnią aktywność CAT i SOD w grupie 
kontrolnej [B1 – z wcześniejszą inkubacją próbki krwi z komplek-
sem Pd (II) (a), (b), (c) i B2 – bez wcześniejszej inkubacji próbki 
krwi z kompleksem (II)].

Dla następujących grup uzyskano statystycznie istotne wyniki dla 
związku a oraz enzymu CAT: A1/B1 oraz A2/B2 (P < 0,001). W przy-
padku kompleksu a oraz SOD uzyskano znaczące wyniki w nastę-
pujących grupach: A1/A2, A2/B2 (P < 0,01). Uzyskaliśmy znaczące 
wyniki dla enzymów CAT po zastosowaniu kompleksu b dla grup: 
A1/B1, A2/B2 (P < 0,001). W następujących grupach uzyskano istotne 
wyniki dla SOD oraz kompleksu b: A1/A2 (P < 0,001), B1/B2 (0,02), 
A1/B2 (P = 0,003). Dla następujących grup uzyskano istotne wyni-
ki po zastosowaniu kompleksu c oraz enzymu CAT: A1/A2, B1/B2 
(P < 0,001), A1/B1 (P = 0,001), A2/B2 (P = 0,008). Nie było wyników 
istotnych statystycznie dla enzymu SOD.

DySkuSja

Wolne rodniki, takie jak O2-, ROO-, OH-, są cząsteczkami zawie-
rającymi niesparowany elektron. Powstają one w wielu procesach 

tab. i.  Wpływ kompleksu Pd (II) (a), (b) i (c) na aktywność enzymów CAT i SOD u pacjentów z HNSCC (porównanie grupy A1 oraz A2). 

Grupa a – pacjenci z HnScc

enzyMy a1 – ekSpozycja Grupy na koMplekSy pD (ii) n = 51 a2 – Grupa bez ekSpozycji na koMplekSy pD (ii) n = 51 Wartość p

kompleks pd (ii) (a)

CAT [BU/g Hb] 15,24±5,93 14,14±4,77 0,30

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2192,08±889,46 1486,36±813,53 <0,001

kompleks pd (ii) (b)

CAT [BU/g Hb] 21,68±17,30 19,35±17,30 0,50

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2600,41±643,29 1752,02±811,05 <0,001

kompleks pd (ii) (c)

CAT [BU/g Hb] 21,66±6,19 15,75±5,26 <0,001

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2423,28±832,84 2348,58±720,04 0,63
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rozpowszechniony w organizmach żywych. Istnieje również wiele 
badań opisujących pierścień pirazolowy jako część złożonych związ-
ków, w których pierwiastki, takie jak: miedź (II), pallad (II), platyna 
(II), są atomami centralnymi. Przykładem nowo zsyntetyzowanych 
złożonych związków zawierających wyżej wymienione elementy 
jest badanie przeprowadzone przez Kupcewicza et al. (2013) [23]. 

W pracy dotyczącej kompleksów miedzi (II) autorzy wykorzystali 
pochodne pirazolu jako ligandy. Wykazali, że niektóre z ich związ-
ków zwiększają aktywność SOD, CAT i GPx. Budzisz et al. uzyskali 
szereg związków kompleksowych zawierających pallad (II) i platynę 
(II). Niektóre z nich wykazują wysoką cytotoksyczność w stosunku 
do linii komórkowej ludzkiej białaczki (HL-60) oraz (NALM-6), 
a także niską cytotoksyczność w stosunku do nienowotworowych 
ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) [36]. 

W naszej pracy zbadaliśmy aktywność trzech nowo zsyntetyzowa-
nych kompleksów palladu (II) z podstawionymi ligandami zawie-
rającymi pirazol. Wykazaliśmy, że związki te zwiększają aktywność 
enzymów przeciwutleniających u pacjentów z HNSCC oraz u zdro-
wych osób. Wydaje się, że uzyskaliśmy najbardziej obiecujący wy-
nik dotyczący związku c, ponieważ zaobserwowaliśmy najbardziej 
znaczącą zmianę aktywności enzymów. Przeprowadzone zostaną 
dalsze badania nowych związków, jednak wstępne dane wskazu-
ją na duży potencjał kompleksów palladu (II) w terapii HNSCC.

ła te wyniki: pacjenci w grupie badanej (A) mieli obniżone pozio-
my katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej w porównaniu z grupą 
kontrolną (B). Zmniejszoną aktywność bariery antyoksydacyjnej 
udowodniono również w innych chorobach. Misiak et al. (2014) 
wykazali zmniejszoną aktywność SOD, CAT i GPx u pacjentów 
z nowotworem płuca [34]. Radykalna resekcja guza spowodowała 
zwiększoną aktywność GPx i CAT, a także całkowity status antyok-
sydacyjny. Z kolei Malinowska et al. (2015) zaobserwowali zwięk-
szoną aktywność SOD i GPx u osób z nowotworem jelita grubego 
[35]. W innych badaniach przeprowadzonych przez Tas et al. udo-
wodniono, że pacjenci z nowotworem piersi mają podwyższony 
poziom SOD i GPx, a także poziom aldehydu malonowego (MDA), 
który jest znany jako produkt peroksydacji lipidów. Co ciekawe, 
stwierdzili również obniżony poziom CAT [28]. Interpretuje się 
to w ten sposób, że aktywność enzymów antyoksydacyjnych ści-
śle zależy od rodzaju nowotworu i jego stadium. 

Najpopularniejszym przykładem zastosowania tych elementów 
w terapii przeciwnowotworowej jest cisplatyna. Pomimo swojej 
skuteczności i ugruntowanej pozycji w onkologii, wiąże się ona 
z występowaniem poważnych skutków ubocznych, które zmuszają 
do poszukiwania potencjalnych nowych leków. Tworzenie pirazolu 
w nowo zsyntetyzowanych związkach ma na celu wsparcie bariery 
antyoksydacyjnej. Zagadnienie to stanowi interesujący obiekt badaw-
czy ze względu na właściwości pirazolu, a także fakt, że jest szeroko 

tab. ii.  Wpływ kompleksu Pd (II) (a), (b) i (c) na aktywność CAT, SOD w grupach kontrolnych (porównanie grupy B1 oraz B2). 

Grupa kontrolna (b)

enzyMy b1 – ekSpozycja Grupy na koMplekSy pD (ii) n = 51 b2 – Grupa bez ekSpozycji na koMplekSy pD (ii) n = 51 Wartość p

kompleks pd (ii) (a)

CAT [BU/g Hb] 32,86±20,70 28,00±20,71 0,24

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2429,03±920,10 2201,55±700,74 0,16

kompleks pd (ii) (b)

CAT [BU/g Hb] 36,42±21,59 35,73±20,86 0,87

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2181,86±729,56 1768,43±1011,17 0,02

kompleks pd (ii) (c)

CAT [BU/g Hb] 38,92±23,46 20,08±10,11 <0,001

ZnCu SOD [U/g Hb/100 ml] 2217,65±741,34 2161,65±682,79 0,69
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