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Eualuation of the cytotoxic etfect of fungicides with benzthioanilide structule

Summary

The acute cytotoxic effect of fungicida| preparations derived from benztioanilides moiety compound was
estimated by NRU-, KB- and MTT-tests carried out in model experiments within rat hepatocyte cultures. The
results of the study indicate the lowest activity in one chloride ortho-substituted 2,4-dihydroxy-2-
.chlorobenztioanilide in the aniline ring. The next in order of toxicity were 2,4-dihydroxy-2,5-
-dichlorobenztioanilide (two chloride substituted compound) and 2,4-dihydroxy-2-carboxymethylbenztioanilide,
followed by 2,4-dihydroxybenztioanilide (without substituted groups). 2,4-dihydroxy-2,4,5-
-trichlorobenztioanilide with three chloride substitutions in the aniline ring turned out to be most toxic. In
addition, a correlation of the results from experiments carried out in vitro with the LD50 data from literature
for the same d,erivatives of 2,4-dihydroxybenztioanilide was confirmed.
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Choroby grzybicze ludzi i zwierząt występują na
caĘm świecie, ztym,żewrażIiwość na zakażenie jest
zr ożnic ow ana i zależy o d wi eku, warunków ś ro dowi s -
kowych oraz statusu immunologicznego. Szczególnie
predysponowane do zakażeh gr zybiczy ch s ą o soby l ub
zwierzęta, u ktorych dochodzi do upośledzenia odpor-
ności na skutek stosowania,między innymi, terapii ste-

rydowej, chemioterapii nowotworowej, antybiotykow
o szerokim spektrum działanta, leków immunosupre-
syjnych (transplantacje) lub niedoboru immunologicz-
ne go spowo dowane go zakażentami wirusem FIV u ko -
tów i HIV u człowieka oraz innych zakażęi wiruso-
wych (l0),

Do podawanych doustnie, stosowanych jużw latach
pięćdziesiątych, antybiotykow polienowych : nystaty-
ny, natamycyny, amfoterycyny B i antybiotykuniepo-
lienowego, gryzeofulwiny, doszĘ w ostatnim dwudzie-
stopięcioleciu leki syntetyczne należące do podstawo-
wych grup farmakologicznych, tj. azo7i, alliloamin,
morfolin oraz pochodnych fluoropirydyny i pirydyno-
nu. Przykładami aktualnie stosowanych leków tych
grup są: klotrimazol, mikonazol, ekonazol, bifonazol,
ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, naftifina, terbi-
nafi na, amorolfina, 5 - fl uorocy to zyna, cyklop iroks,

O statni o w p o szukiwaniu nowych zw iązkow o dzia-
łan iu prz e c iw gr zybic zy m otr zymano, m i ędzy innymi,
pochodne: imidazolo[Z, L-cl|I, 2, 4l triazolu (35),

2 -b enzyltto-4 -k arboti o am i dów (l 7 ), 4 - (b enzyl sul fa-
nyl)-pirymidynowe (18), 3-fenyl-5-metyl-2H, 5H-
-furan-2-onu (3 l ) oraz pochodne tiazolinyltetrahydro-
b enzo [b] tio fenowe i tiazolinyltetrahydrobenzeno
|2, 3 - d]pyrymidyno-4- onowe ( 1 ). Ponadto opracowa-
no nowągrupę zw:ązkow I,3,4-tiadiazolu (25). Wy-
mienione preparaty poddawane są obecnie określonym
badaniom biologicznym.

W ostatnich latach nagromadziło się równiez sporo
informacj i doty czący ch aktywn o ś c i b i o l o gi cznej mo -

dyfi kowanych w N-pierścieniu 2, 4 -dlhy droksybenz-
tioanilidów (I9, 22, 26-29). Dane z piśmiennictwa
wskazują, że benztiozanllidy na|eżą do związków
o szerokim spektrum aktyr;vności biologicznej. Cha-
r aktery nj ą s ię dzi ałaniem chwa s tob ój czym i owado -

bojczym (37), większośc z nich wykazuje również
działanie bakterioboj cze (I5,36, 38), natomiast nie-
które - grzybobojcze (22,26-28).

Anilidy działająw organizmie j ako niespecyfi czne
inhibitory blokuj ące mitochondrialne procesy oddecho-
we, co stwiedzono, prowadząc badania Trichophyton
rubrum i Trichophyton mentagrophytes (36-38). Po-
nadto niektóre pochodne ani li dów o gr antczajądodat-
kowo procesy utleniania kwasu mlekowego, jabłko-
węgo i fumarowego, doprowadzając do zaburzęnia
tempa utleniania glukozy u Candida albicans (9).
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Ryc. 1. Strukturalny wzór ogólny preparatów 2,4-dihydrok-
sybenztioanilidowych oraz tiuramu - związku użytego w celu
porównawczym

Wybiorcza toksycznośó anilidów wobec grzybów
i innych drobnoustrojów wiąże się z podatnością na
dzińanie sp e cyfi czn y ch enzy mó w b łonowych katal i -
nĄących reakcje rozpadu wtązania amidowego. Re-
akcj a hydro l ityc zne go r o zp adll wi ęks z o ś c i zw tązków
ztej grupy prowadzi do uwalniania aniliny lub jej po-
chodnych, które w różnym stopniu lzezmlęfi7ąszyb-
ko ś c i ą ul e g aj ą pr zemianom detoks ykacyj nym ( 8 ) .

Badania prowadzone nad właściwościami fizyko-
chemicznymi i aktywnością biologtcznąwykazaĘ, że
wprowadzenie hydroksy-aromaĘc znego ugrupowania
tioacylowego wpływa na fazową orientację zwtązków
i ich zdolność specyf,rcznej penetracji białkowo-lipi-
dowych struktur błon i ścian komórki (29).

Doświadczenia wykonane na szczepach referencyj -
nych i szczep ach bezp o średnio wyizolowanych z ma-
teriału klinicznego vłykazaĘ aktywność fungistatycz.
ną tych zw iązków wob e c dermato fitó w : Tr i c h o p hy t o n
m en t a gro p hy t e s, Tr i c h o p hy t o n rub rum, Tr i c h op hy t o n
interdigitale, Trichophyton gallinae, Microsporum
gypseum, Epidermophytonflocculosum I i II, grzybow
drozdżopodobnych: C andida albic ans, C andida albi-
cąns NICCL 023I, Clyptococcus neoformans, Geo-
trichum candidum, Trichosporon cutaneum t Tricho-
sporon sp. oraz pleśni: Aspergillus fumigatus, Asper-
gillus niger, Penicillium sp., Scopulariopsis brevica-
/ó. W zależności od typu podstawnika2,4-dihydrok-
sybenztioanilidy charakteryzuj ą się rózną akĘwnością
pr zę clw gr zybiczną (ż2,
27,28).

Licznt autorzy suge-
rująże anilidynależądo
zwtązków mało tok-
sycznych dla organtz-
mów stałocieplnych
zuwagina trwałośó po-
łączenia aniliny z pierś-
cieniem aromatycznym
(8,24,33). Jednakze
w zalężności od wpro-
wadzonego pierścienia

i grup chemicznych roznią si ę działantemtoksycznym.
Z tego względu każdy nowo syntetyzowany związek
ztej grupy musi podlegać ocenie toksykologicznej.

Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi,
czy zastosowany in vitro model badawcry może być
pomocny we wstępnej ocenie toksyczności ostrej po-
cho dnych 2,4 - dlhy dr oksyb enzti o anilidów ; sp rawdz e -
nie wiarygodności i zgodności wyników uzyskanych
w testach in vitro z wynlkami badafi LD ro in viv o (I 6).

Matetiały imetody
Do badań zastosowano 2,4-dĘdroksybenztioanilidy wy-

korzysĘwane w uprzednio prowadzonych doświadczeniach
(20,24,37, 38) oraz powszechnie stosowany związek grzy-
bobójczy tiuram. Strukturę badanych związków przed-
stawiono w tab. l.

Badania cytotoksyczne wykonano, stosując linię komór-
kową hepatocytów szczurzych FAO sprowadzonąz Euro-
pean Collection of Cell Cultures (ECACC Salisbury Wilt-
shire, UK).

Hodowlę hepatocytów przechowywano w ciekłym azo-
cie w podłozu lioirlizowanym z dodatkiem 10% dimetylo-
sulfotlenku, DMSO, (POCh Gliwice). Po rozmrozeniu
przeniesiono komórki z ampułki do plastikowej butelki
(Falcon 7 5 cm2) i zawieszono w 20 ml podłoza hodowlane-
go Hamsa Fl2 (w modyfikacji Coonsa) z dodatkiem 10%
płodowej surowicy bydlęcej, FBS, (Sigma), 100 j/ml peni-
cyliny (Sigma) oraz 100 pg/ml streptomycyny (Sigma). Po
24-godzinnej inkubacji w cieplarce w temperaturze 37"C,
w atmosferze 5oń COrusunięto podłoze, a następnie doda-
no do hodowli równowazną ilośó świezego podłoza hodow-
lanego. Po uzyskaniujednolitej warstrły (monolayer) komórki
odklejono od ścianekbutelki, stosując 5 mlO,ż5%o roztwo-
ru tryp syno -wers enianu ( S i gma). Zaw ięszono j e ponownie
w podłozu hodowlanym z dodatkiem 10% płodowej suro-
wicy bydlęcej. Zawiesinę o gęstości 2,5 x I05 hepatocy-
tów/ml podłożarozlano do plastikowych płytek (Nunc, 96
well) po 100 pl/studzienkę, po czym inkubowano 24 go-
dziny w cieplarce w opisanych warunkach. Tak przygoto-
wane komórki wątroby stosowano w prowadzonych bada-
niach.

Rozcieńczenia badanych substancji przygotowywano
bezpośrednio przed wykonaniem doświadczenia. W Ęm
celu rozpuszczano je w stęzonym DMSO (0,5 ml) i podło-
zu hodowlanyffi, w którym obnizono stęzenie FBS do 2%,
otrzymując zawartość preparatu 25 mgw 100 ml pozyr,vki

Tab. 1. Nazwy chemiczne, wzory sumaryczne, masy cząsteczkowe i podstawniki preparatów
2, 4-dihydroksybenztioanilidowych oraz tiuramu - związku użytego w celu porównawczym



Tab. 2. Cytotoksyczny efekt działania pochodnych 2, 4-dihy -
droksybenztioanilidów i związku użytego w celu porównaw-
czym (tiuram) na linii komórkowej hepatocytów szczurzych
FAO, wyrażony w wartościach IC.o d|a testów MTT, NRU
i KB w czasie 2{-godzinnej inkubacji

Tab. 3. Cytotoksyczny efekt działania p o chodnych 2, 4 - dihy -

droksybenztioanilidów i związku użytego w celu porównaw-
czym (tiuram) na linii komórkowej hepatocytów szczurzych
FAO, wyrażony w wartościach ICro dla testów MTT, NRU
i KB w czasie 48-godzinnej inkubacji

Objaśnienia: Warunki i sposób wykonania podano w rozdziale Materiały i metody. Wartości ICro przedstawiono jako śrędnią + SD
(n: 8) oznaczonę w mikropłytkachprzy zastosowaniu czytnlka Molecular Devices E max dla metod MTT, NRU i KB

(końcowe stęzenie DMSO 0,5oń). Z roztworu podstawo-
wego sporządzano roztwory robocze o poządanym stęze-
niu, stosując do rozcieńczenia podłoze hodowlane. Po usu-
nięciu podłoża hodowlanego do studzienek mikropłytki
wprowadzano (rózne stęzenia; - B powtórzeń na kazde stę-
zenie) po 1 00 pl podłoża z testowaną substancj ą p rzy goto-
wanąw opisany sposób. Po upłyrlvie ż4I48 godzin inkuba-
cji w temp. 37oC, w atmosferze 5'ń Co2hodowle poddano
ocenie w zakresie dztałania cytotoksycznego w oparciu
o następujące testy:

ak§zwności dehydrogenazy bursztynianowej zdolnośc
metaboliczna mitochondriów (MTT), INVITTOX I1 (I4),

- wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) ocena integ-
ralności błon komórkowych, INVITTOX 54,1992 (13),
. poziomu całkowitego białka komorkowego (KB) -

zdolność prol iferacj i, INVITTOX 3b, l99ż (l2).
Pomiary przeprowadzono w aliomaty cznym czytniku

mikropĘtek E-max (Molecular Devices, Cotporation, Men-
1o Park, Ca, USA), odpowiedni o przy długości fali ), : 5] 0 ,

550 i 600 nm. Na podstawie uzyskanych wyników określo-
no stęzenia badanych substancji, które powodowaĘ spa-
dek o 50% (ICru) aktywności cytotoksycznej rv porówna-
niu z probą kontrolną.

Analizę statystyczną wyników wykonano w oparciu
o program komputerowy Statistica 6.0. Przeprowadzono
analizę o gólną wyzn aczonąmetodą dwuczynnikowej ana-
lizy wariancji oraz analizę szczegółową stosując test Tu-
keya i ANOVA.

Wyniki iomówienie
Do wstępnej weryfikacji wynikow badańwykorzy-

stano dwuczynnikową analizę wariancji (ANOVA),
która wykazałana poziomie ufności p < 0,05 statys-

Ęcznie istotne różnice między niektórymi preparata-
mi pr zy braku i s to tnyc h r ó żnic między p o szc ze góIny -
mi metodami.

Na podstawie szczegółowej analizy porównań śred-
nich wartości dawki toksycznej testem Tukeya nie
stwierdzono statystycznie istotnych różntc pomiędzy
wartościami IC50 (p < 0,05) pre
sybenztioanilidu (preparat 1),

- dichlorobenztioanilidu (preparat 3) i 2,4 - dlhydroksy-
-2'-karboksymetylbenztioanilidu (preparat 4) po 24-
-godzinnej inkubacji w temp. 37"C, w atmosferzę 5oń
CO 

" 
z uzyciem linii hepatocytow szczlrzy chFAO sto-

sując testy MTT, NRU i KB.
Dla dwoch pozostaĘch związkow analizawykaza-

ła istotność różnic pomiędzy wartościami dawki tok-
sycznej (IC50) we wszystkich wymienionych metodach
(tab.2). W'ńiarę wydŁużania czasu inkubacji komó-
rek w temp. 3'7"C, w atmosferze 50ń CO, do 48 go-
dzin zbadanymi związkamiwartości ICro preparatu 4
i tiuramu malaĘ, podczas gdy dla pozostaĘch bada-
nych związków wartości ICrn nie różnlĘ się istotnie
w porownaniu z wyrikami stwierdzonymt w czasie 24-
-godzinnej inkubacji komórek wątroby z pochodnymi
2,  -dihydroksybenztioanilidow. W związku z tym
pomiędzy wartościami IC.. we wszystkich stosowa-
nych testach po 48 godzinnej ekspozycji stwierdzono
staĘstycznie istotne różntcemtędzy preparatami 1 i 3
a zwlązkiem 4 (tab. 3).

Napodstawie ohzymanych wynikówpreparaty 1 i 3,
dla ktorych wszystkie testy po 24 i 48 godzinach inku-
bacji (temp .37"C, 5Yo CO, nie rożniĘ się statystycz-
nie istotnie zakwalif,rkowano do tej samej grupy zwląz-
ków o podobnej, niskiej cytotoksyczności. Do tej gru-
py zaltczono równiez preparat 4, mimo że po 48-go-
dzinnym działantuna komórki wątroby jego toksycz-
no ś c ni ezna cznie w zr astaŁa. J e dnakże stęzeni e toksyc z -

ne było najbliższe wartościom ICro dla poprzednio wy-
mienionych związków.

Najmniej toksyczny okazaŁ się preparat 2, dlaktó-
rego stwierdzono najwyższe wartości ICro we wszyst-
kich testach. Natomia st najwyższą toksyczno śc z po-
cho dnych 2, 4 - dihy droksy,tiob enzani li dow wykazyw aŁ

preparat 5, zawierający 3 podstawniki chlorowe i fun-
gicyd tiuram, o czym świadczyĘ najniższe wartości
ICro oznaczone na hepatocytach przy użycitl trzech
zastosowanych testów.

Otrzymane wartości IC,n porównano zę wskaźnika-
mi LD50 (tab. Ą oznaczóiymi dla cztęręch pochod-



nych 2,4-dihydroksy-
benztioanilidow (1 6). Jak
wynika z tabeli 4, podob-
nie jak w warunkach in
v itro, największe dzjaŁa-
nie toksyczne mięrzone
wskaźnikiem LD50 wy-
kazywał preparat 5. Pre-
p ar aĘ 3 i 4 char al<tery zo -
wały się zb|iżoną tok-
sycznością, natomiast
najniższąwartośc LD50
stwierdzono dla prepara-
tLl2.

Zgodnie z przyjętymi

Tab. 4. Wartości LD.u (mg/kg
m.c.) oznaczone na szczurach
po podaniu per os podstawio-
nych 2, 4-dihydroksybenztio-
anilidów (16) i związku użyte-
go w celu porównawczym - tiu-
ram

Preparal l Louo

1

2

3

4

5

Tiulam

840,5

418,1

448,4

268,3

865,0

dobór cnĘch testów, które pozwalają nie tylko na
stw i erdz en ie działania cyto toks y c znę go, al e w skazuj ą
również, na które elementy subkomórkowe działają
badane ksenobiotyki, np.: test z częrwienią obojętną
identyfikuj e związki działające na lizosomy (2,4),test
redukcji MTT pozwala na ocenę funkcji mitochon-
driow (4, 11). Wśrod testów stosowanych do oceny
cytotoksyczno ści po dstawowej, j ak wyka zaĘ między -
narodowe programy b adawcze, najwyżs4l stopień wa-
lidacji t standaryzacji osiągnęĘ testy NRU (2,4,44)
i KB (5,32), Według Starka i wsp. (34),bardzoważną
rzecząw ocenie przydatności testów in vitro jestuzys-
kanie zgodności wyników pomiędzy poszcze gólnymi
testami. Taką zgodność w ocenie cytotoksyczności
podstawion y ch 2, 4-dihydroksybenztioanilidów uzys-
kano stosując wybrane wskaźniki: test wiązanta częt-
wieni obojętnej w matrix lizosomów (test NRU), ozna-
czenie aktywno śc i dehydro g enazy bursztynianowej
(test redukcji MTT) orazzdolności proliferacji komo-
rek - pomiar stęzenia całkowitego białka komórko-
wego (test KB).

Otrzymane wyniki przedstawione w postaci wartoś-
ci dawki, która powodowała specyficzny efekt toksycz-
ny obnizeniao 50%o (IC,n) badanych parametrówwska-
zująna cytotoksycznę działanie preparatów. Jest ono
zaIeżnę od izomerii i budowy przestrzennej związków
(9,23).

Na podstawie analizy wyników badań cytotoksycz-
no ś c i o strej pocho dnych 2, 4 - dlhydroksyb enztio anili -
dów przeprowadzonej z zastosowaniem komórek wąt-
roby i testów MTT, NRU i KB, uzupełnionych dany-

s

/ą§
O|.

aKB
o NRU

'< 
MTT

Ryc. 3. Wykres korelacji pomiędzy log LD,o oznaczonej na
szczurach (16) z Iogarytmicznie przekształconymi wartościa-
mi ICro dla metod MTT, NRU i KB w czasie 48-godzinnej
ekspozycji hepatocytów na działanie badanych preparatów
Objaśnienia:
log LD,n - t,045 log ICrn NRU + 1,007 (n- 4,r:0,950, s - 0,078) (l)
1og LD,u - 0,995 log IC.o KB + 1,086 (n- 4,t:0,944, s : 0,093) (2)
log LD_n : 1,05 l 1og IC,n MTT + 0,996 (n : 4, r : 0,942, s: 0,084) (3)

zaleceniami cytotoksycz- _
noŚĆ podstańową badi Objaśnienia: * brakdanych

się najczęściej na niewyspecjalizowanych komórkach
i liniach komorkowych, takich jak mysie fibroblasty
płodowe 3T3 lub fibroblasty płuc chomika chińskiego
(40).

W wybranym do tej pracy układzie doświadczalnym
zasto sowano linię ciągłą hepatocytów szcztlr a. Komór-
ki te stanowiąnie tylko dobry model do oceny działa-
nia cytotoksycznego substancji chemicznych (2I, 30,
39), ale również, jak vykazali inni autorzy, sąprzy-
datne do badań przesiewowych określających działa-
nie hepatotoksyczne (3,7 ,20) oraz procesów biotrans-
formacji (6,23).

Obok wyboru odpowiedniego modelu komórek do
prawidłowej interpretacji wyników bardzo istotny jest

2o

a
&

3
4

1KB
o NRU

* MTT

Ryc. 2. Wykres korelacji pomiędzy log LD,o oznaczonej na
szczurach (16) z logarytmicznie przekształconymi wartościa-
mi ICro dla metod MTT, NRU i KB w czasie 24-godzinnej
ekspozycji hepatocytów na działanie łladanych związków
Objaśnienia:
logLD,,) : 0,991 loglC,u NRU + 1,083 (n -4, r: 0,928, s: 0,093) (l)
log LD.,, : 1,034 log IC_n KB + 1,018 (n:4, r:0,921, s:0,097) (2)

log LD.n: 1,028 1og IC.o MTT + 1,033 (n:4, r:0,933, s :0,089) (3)



mi pi śmi enni ctwa z zal<r ęsu aktywno ś c i gr zyb ob ój c zej
można stwierdzić, co następuje:

I. Zarowno w warunkach in vitro, jak i in vivo naj-
mniej sze działanie cytotoksyc zne wykazuje 2, 4-dthy-
droksy-2'-chlorobenztioanilid (preparat 2) z jednym
atomem chloru w połozeniu -orto w pierścieniu anili-
ny, następnie preparaty 2, 4-dihydtoksy-2' , 5 '-dichlo-
robenztioanilid (preparat 3) z dwoma atomami tego
pierwiastka, 2, 4-dlhy droksy-2' -karboksymetylb enńio-
anilid z Erupąkarboksymetylową (preparat 4) i 2,4-
-dihydroksybenztioanilid (prepar at I) bez podstawni-
ków. Natomiast najbardziej toksyczny jest 2, 4-dthy-
droksy-2', 4', 5' -trichlorobenztioanilid (preparat 5)
z trzęmapodstawnikami chloru w pierścieniu aniliny.

2. Wprowadzenie do pierścienia anilinyjednego ato-
mu chloru w połozeniu -orto zmniejsza cytotoksycz-
ność, ale nie zwiększa aktywności biologicznej (27),
natomiast dwoch atomów chloru lub grupy karboksy-
me§lowej powoduj e wzro st aktyłvności biolo gicznej
w stosunku do większości badanych dermatofitóW
niektorych pleśni i większoścl drożdży. Obecność
trzęch atomów chloru zwiększa aktywność biologicz-
nąw stosunku do wszystkich patogenów (22,2],28).

3 . Stwierdzono zgo dno ś ć wynikow lzy skany ch za-
równo w warunkach in vitro, jak i in vivo (16) dla
wszystkich badanych pochodnych 2, 4-dihydroksy-
benztioanilidów.

4. Na szczególną uwagę zasługuj e 2, 4- dihy droksy-
-2' ,4' ,5'-trichlorobenztioanilid o szerokim spektrum
akty.wno ś c i pr ze ciw gr zybic zej (28), znac zni e p on i z ej
działanta to k syc zne g o .
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