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W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystyk�  
i wła�ciwo�ci zwi�zków zawieraj�cych pier�cie� indolu. Pochodne zwi�zki 
indolu wyst�puj� szeroko w przyrodzie w tkankach wielu ro�lin 
 i zwierz�t. Wykazuj� wła�ciwo�ci, które pozwalaj� na wykorzystanie 
ich w przemy�le farmaceutycznym. Dodatkowo maj� zdolno�� komplekso- 
wania biometali, dzi�ki czemu zyskuj� nowe wła�ciwo�ci lecznicze.  
W pracy dokonano przegl�du analogów oraz zwi�zków kompleksowych 
indoli, które ju� maj� lub b�d� miały w przyszło�ci zastosowanie  
w medycynie i farmacji. 

1. Wprowadzenie 

W ci�gu ostatnich dziesi�ciu lat trwały i nadal trwaj� intensywne badania nad 
indolami, zwi�zkami wyst�puj�cymi w �ywych komórkach ro�lin i zwierz�t, które 
ze wzgl�du na swoje wła�ciwo�ci znalazły zastosowanie w medycynie oraz  
w rolnictwie. Reakcje kompleksowania ich z biopierwiastkami zaowocowały powsta- 
niem szeregu zwi�zków znajduj�cych zastosowanie w leczeniu takich chorób, jak 
depresje, reumatyzm, migreny, niektóre nowotwory, czy nawet AIDS [1-5]. 

Wiele zwi�zków, w których wyst�puje szkielet indolu, odgrywa bardzo wa�n� 
rol� w medycynie. Zwi�zki te maj� istotne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania mózgu i całego systemu nerwowego. Odgrywaj� istotn� rol�  
w syntezie nowych zwi�zków farmaceutycznych, wchodz� w skład licznych 
�rodków przeciwbólowych. Istnieje wiele dowodów potwierdzaj�cych wpływ 
pochodnych zwi�zków indolu, zarówno na organizmy zwierz�ce, jak i ro�linne. 
Zwi�zki te silnie działaj� na układ odporno�ciowy i nerwowy u ssaków. 
Stwierdzono, �e w przyszło�ci zwi�zki indoli, ich pochodne i kompleksy, mog� 
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słu�y� jako leki wspomagaj�ce leczenie zaburze� układów odporno�ciowego  
i nerwowego u człowieka [1, 2].  

Pochodne indolu mog� mie� te� du�e znaczenie dla rolnictwa, gdy� 
przyspieszaj� one wzrost ro�lin i poprawiaj� ich odporno��. Dowiedziono równie� 
działania antybakteryjnego tych zwi�zków, przeciwko szkodliwym dla ro�lin 
bakteriom. Zwi�zki indolu wchodz� w skład nawozów i od�ywek ro�linnych [6-9]. 

2. Indol i jego analogi stosowane jako leki 

Pochodne indolu, potocznie zwane indolami, to zawieraj�ce atom azotu, 
heterocykliczne zwi�zki pi�cioczłonowe w układach skondensowanych z innymi 
pier�cieniami. Do podwójnego wi�zania pi�cioczłonowych heterocykli mog� by� 
doł�czone inne aromatyczne lub heteroaromatyczne pier�cienie. Indol jest imin� 
cykliczn�, w której do wi�zania C2-C3 pirolu dokondensowany jest benzen [10]. 

Bicykliczny układ indolu (1), wyst�puje w licznych produktach pochodzenia 
naturalnego. Indol powstaje w biosyntezie z tryptofanu, jak równie� jest produktem 
reakcji rozkładu białek. Jest ciałem stałym o zapachu obornika, ale silnie 
rozcie�czony ma zapach ja�minu. Sam indol wyst�puje w kwiatach ja�minu  
i pomara�czy, lecz jego pochodne mo�na znale�� w wielu komórkach ro�lin  
i zwierz�t. Indol i jego pochodna skatol (3-metyloindol) (2), nale�� do bardzo 
cenionych substancji zapachowych pochodzenia zwierz�cego [10]. 
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      Indol (benzopirol) (1)                                  Skatol (3-metyloindol) (2) 
 
Zarówno indol, jak i skatol s� składnikami białych, zapylanych przez �my 

kwiatów nocnych, takich jak: ja�min, narcyz, tuberoza czy lilia [11].  
Jednym z wa�niejszych pochodnych indoli jest kwas indolilo-3-octowy (3). Jest 

to hormon ro�linny wyst�puj�cy mi�dzy innymi w tkankach ró�nych odmian 
kukurydzy. Wykazuje on silne wła�ciwo�ci halucynogenne [12,13]. 
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Kwas indolilo-3-octowy (3) 
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Wiele pochodnych kwasu indolilo-3-octowego znalazło zastosowanie w farmacji  
i medycynie. Przykładem takiego zwi�zku jest indometacyna kwas 1-(p-chlorobenzoilo)-
5-metoksy-2-metyloindolo-3-octowy (4), która jest niesterydowym lekiem przeciw- 
zapalnym, przeciwbólowym i przeciwgor�czkowym. Stosowana jest w chorobach 
reumatoidalnych, zapaleniu stawów i �ci�gien. Wpływa na popraw� czynno�ci 
ruchu. Jednak, przy dłu�szym stosowaniu jest lekiem szkodliwym dla układu 
�oł�dkowo-jelitowego pacjentów [14,15]. 
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Indometacyna (4) 

 
Lekiem silniejszym od indometacyny, ale o podobnym działaniu jest 

acemetacyna (nazwa handlowa Acemetacin) (5), równie� pochodna kwasu indolilo-
3-octowego. Wykazuje wła�ciwo�ci przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciw- 
gor�czkowe i przeciwreumatyczne. Zalecana jest głównie w bólach i stanach 
zapalnych pochodzenia reumatycznego oraz w zapaleniu �ci�gien i mi��ni [16]. 
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Pochodn� kwasu 2-metyloindolilo-3-octowego jest sulindak (Sulindac) (6), lek 

równie� działaj�cy przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgor�czkowo i przeciw- 
reumatycznie. Jest stosowany w zwalczaniu bólów i stanów zapalnych narz�dów 
ruchu (kontuzje, reumatyzm, artretyzm) [17]. 
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Sulindak (6) 

 
Kolejny lek to etodolak (Etodolac, kwas 1,8-dietylo-1,3,4,9-tetrahydropirano-

[3,4-b]indolo-1-octowy) (7), który wywiera wpływ przeciwzapalny, przeciwbólowy 
i przeciwgor�czkowy. Metabolizowany jest w w�trobie i nerkach. Działa powoli, 
długo przenika z krwi do stawów, �ci�gien i ko�ci. Nadaje si� do długotrwałego 
leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekłych stanów zapalnych tkanek 
mi�kkich (naczynia, �ci�gna), stanów zapalnych nerwów i osteoporozy [18]. 
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             Etodolak (7)                                             Indolilo-3-metanol (8) 

 
Znanym lekiem nale��cym do klasy indoli jest indolilo-3-metanol (8). Indolilo-

3-metanol zawieraj� liczne organizmy ro�linne. Znajduj� si� we wszystkich 
warzywach rodzaju Brassica rodziny Cruciferae, czyli w tkankach takich warzyw, 
jak brukselka, kalafior, kapusta, sałata, jarmu�, brokuł i inne. Wyci�g z warzyw 
Brassica obecny jest w leku wyst�puj�cym na rynku farmaceutycznym pod nazw� 
indol-3-karbinol [19-21]. 

Indolilo-3-metanol jest stosowany przez kobiety, u których wykryto raka piersi. 
Mo�na go stosowa� w ka�dej fazie tej choroby, gdy� ma on wła�ciwo�ci hamuj�ce 
rozwój komórek rakowych. Wła�ciwo�ci te wynikaj� z działania leku na poziom 
estrogenu. Odkryto, �e w obecno�ci estrogenu komórki rakowe rosn� i tylko 
zahamowanie produkcji estrogenu przez organizm kobiety mo�e powstrzyma� 
rozwój choroby. Indolilo-3-metanol działa blokuj�co na gruczoły, hamuj�c w ten 
sposób wydzielanie estrogenu nawet o 70%, w wyniku czego komórki rakowe nie 
rosn� [19-23].  
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Wzrastaj�ce zainteresowanie pochodnymi indolu mo�na wytłumaczy� ich 
biologiczn� aktywno�ci�. Kwas indolilo-2-karboksylowy (9) i jego pochodne 
wykazuj� wła�ciwo�ci przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, działaj� na system 
nerwowy, mog� by� stosowane w farmakologii jako �rodki przeciwdepresyjne, 
polepszaj� pami�� i prac� mózgu, usuwaj� drgawki spowodowane zaburzeniami 
układu nerwowego [4]. Istniej� dowody, i� kwas 5-metoksyindolilo-2-karboksylowy 
(10) mo�e sta� si� lekiem we wczesnym stadium chorób nowotworowych [5]. 
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Kwas indolilo-2-karboksylowy (9)  Kwas 5-metoksyindolilo-2- karboksylowy (10) 
 

Inna pochodna indolu, to kwas indolilo-3-karboksylowy (11). Prowadzone s� 
liczne badania nad reaktywno�ci� i ogólnym działaniem tego kwasu na organizm 
człowieka. Kwas ten działa silnie na układ nerwowy i odporno�ciowy organizmu 
ludzkiego [24-29]. 
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Kwas indolilo-3-karboksylowy (11)             Kwas indolilo-3-propionowy (12) 

 
 

Kwas indolilo-3-karboksylowy jest zwi�zkiem pochodzenia naturalnego. 
Pierwszym dowodem jego istnienia w przyrodzie były badania przeprowadzane na 
morskich wodorostach, algach [1]. Kwas ten stał si� interesuj�cym zwi�zkiem dla 
farmakologii. Podj�to szereg prób, aby dowie��, �e kwas ten w poł�czeniu z innymi 
zwi�zkami pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, jak równie� pochodne 
tego kwasu, np. estry, aldehydy, alkohole czy amidy, mog� słu�y� jako leki na 
schorzenia układu nerwowego u człowieka [30-31]. Do tej pory trwaj� badania nad 
u�yciem kwasu indolilo-3-karboksylowego w leczeniu schizofrenii [1, 2, 19, 28, 32, 33]. 

Pochodne kwasu indolilo-3-karboksylowego znaleziono równie� w gruczołach 
nadnerczy �aby. Badania wykazały, �e gruczoł ten jest bardzo podobny do niektórych 
organów ssaków, jak równie� fragmentów kory mózgowej. W przeprowadzonych 
badaniach zasugerowano, �e gruczoł nadnerczy �aby mo�e by� odpowiednim 
modelem do �ledzenia mechanizmu działania kwasu indolilo-3-karboksylowego [34]. 
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�ladowe ilo�ci kwasu indolilo-3-karboksylowego, zostały znalezione w chi�skiej 
ro�linie leczniczej �yworodka pierzasta (Phyllanthus). Zioła te s� wykorzystywane 
w medycynie naturalnej jako leki na wzmocnienie odporno�ci organizmu, po 
długotrwałych kuracjach antybiotykowych, dodatkowo zioła te wspomagaj� prac� 
w�troby [35]. 

Innym zwi�zkiem jest kwas indolilo-3-propionowy (12). Kwas ten został 
wykryty po raz pierwszy w szparagu lekarskim (Asparagus officinalis), w jego 
�e�skiej odmianie. Naukowcy zwrócili uwag� na ró�nice we wzro�cie odmiany 
m�skiej i �e�skiej tej ro�liny. Okazało si�, �e tylko odmiana �e�ska zawiera kwas 
indolilo-3-propionowy. Stwierdzono, �e kwas indolilo-3-propionowy mo�e spełnia� 
rol� hormonu wzrostu tej ro�liny [13]. 

Kwas indolilo-3-propionowy mo�e by� wykorzystany jako �rodek do produkcji 
leków poprawiaj�cych prac� ludzkiego mózgu i pami�� [36]. 

Znane s� liczne dowody na wyst�powanie kwasów indolilo-3-karboksylowego, 
indolilo-3-octowego oraz kwasu indolilo-3-propionowego w przyrodzie. Mo�na je 
znale�� zarówno w komórkach ro�lin, jak i zwierz�t [19, 28, 32, 33, 37]. 
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Wiele pochodnych indolu to alkaloidy, czyli zwi�zki pochodzenia ro�linnego,  
o silnie zasadowych wła�ciwo�ciach. Tu mo�na wyró�ni� takie alkaloidy, jak: 
gramina (13), pochodne kwasu lizergowego (14) (znajduj� si� w sporyszu, czyli  
w grzybie paso�ytuj�cym na zbo�u), rezerpina (15) (skuteczny lek przeciw 
nadci�nieniu, stosowany jako �rodek uspokajaj�cy, wspomagaj�cy leczenie 
schizofrenii, wyst�puje w korze korzeni ro�lin z rodzaju Rauwolfia, np. w korzeniu 
rauwolfii (Rauwolfia serintina), johimbina (16) (�rodek uspokajaj�cy w leczeniu 
zaburze� psychicznych), strychnina (17), brucyna (18) i inne [38, 39]. 
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Brucyna (18) 
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Dietyloamid kwasu lizergowego, LSD (19) 

 
Alkaloidy w wi�kszo�ci wykazuj� wła�ciwo�ci halucynogenne. Tutaj przykładem 

jest pochodna kwasu lizergowego, dietyloamid kwasu lizergowego, znany pod 
nazw� LSD (19), silnie halucynogeny narkotyk [40]. 
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Serotonina (20) 

 
Przykładem indoloaminy jest serotonina (5-hydroksytryptamina) (20). Serotonina 

jest hormonem tkankowym wytwarzanym w błonie �luzowej jelita, płytkach krwi  
i o�rodkowym układzie nerwowym. Jest neuroprzeka�nikiem w neuronach mózgowych, 
który przekazuje impulsy nerwowe do tkanek, bierze udział w przekazywaniu 
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impulsów nerwowych mi�dzy komórkami mózgu. Zbyt niski poziom tego 
neuroprzeka�nika zaobserwowano u osób agresywnych i cierpi�cych na depresje. 
Powstaje z egzogennego aminokwasu – tryptofanu (21), który jest dostarczany 
organizmowi z zewn�trz, w po�ywieniu [41]. 
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Tryptofan (21)                                             Tryptamina (22) 

 
Hormon ten bierze udział w regulacji ci�nienia krwi, w procesach krzepni�cia 

krwi i w czynno�ciach o�rodkowego układu nerwowego. Odgrywa bardzo wa�n� 
rol� w regulowaniu snu, temperatury ciała, nastroju, przebiegu procesu dojrzewania, 
odnawiania si� i wzrostu komórek oraz wpływa na nastrój psychiczny. Serotonina 
opó�nia proces starzenia si� komórek, daje zdrowy sen i pogodny nastrój, 
przyczyniaj�c si� tym samym do ogólnego wzmocnienia systemu odporno�ciowego 
organizmu. Obecno�� serotoniny w komórkach układu nerwowego ma wpływ na 
apetyt i wytrzymało�� na ból. Serotonina cz�sto nazywana jest „hormonem 
szcz��cia” [41]. 

Indoloamin� jest tryptamina (22). Wiele zwi�zków, w których wyst�puje 
szkielet tryptaminy ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania mózgu  
i systemu nerwowego [42]. 

3. Biometale stosowane w syntezie leków 

Biometale (biopierwiastki), to metale niezb�dne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Nale�� do nich makroelementy: sód, potas, wap� i magnez oraz 
mikroelementy: chrom, wanad, �elazo, mangan, kobalt, nikiel, mied�, cynk, 
molibden i cyna. Makroelementy to pierwiastki wyst�puj�ce w organizmie  
w ilo�ciach do kilku procent suchej masy, a mikroelementy to składniki �ladowe, 
stanowi�ce w organizmie bardzo małe ilo�ci. Znaczenie niektórych metali dla 
organizmu nie jest dokładnie poznane, ale ich wpływ na nasz organizm jest znany, 
znane s� równie� skutki niedoboru, jak i nadmiaru danych biometali w naszym 
organizmie [43, 44]. 

Mikro- i makroelementy cz�sto wchodz� w skład witamin i od�ywek 
dost�pnych ju� na rynku farmaceutycznym. Szczególn� rol� odgrywaj� te z nich, 
które wchodz�ce w skład leków przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych oraz te, 
które mog� stanowi� w przyszło�ci potencjalne leki w zwalczaniu komórek 
rakowych, czy te� wirusa HIV. W zwi�zkach kompleksowych bioaktywnych indoli 
najwi�ksz� rol� odgrywaj� jony miedzi (II) i jony cynku [15, 43-45]. 
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Mied� bierze udział w tworzeniu si� krwinek czerwonych, w przekazywaniu 
impulsów nerwowych oraz w tworzeniu si� tkanki ł�cznej. Ma wpływ na czynno�ci 
serca i ci�nienie t�tnicze krwi oraz zapobiega chorobom układu pokarmowego. 
Niedobór miedzi powoduje niedokrwisto��, zmniejszenie si� liczby czerwonych 
krwinek, uszkodzenia serca i t�tnic, zaburzenia pracy układu nerwowego, brak 
koncentracji, zmniejszenie si� ilo�ci białych krwinek, czyli tym samym 
zmniejszenie odporno�ci organizmu. Nadmiar jonów miedzi mo�e spowodowa� 
uszkodzenia w�troby, nerek, mózgu, a nawet spowodowa� �mier� [43]. 

Jony cynku s� obecne w centrach aktywnych wielu enzymów uczestnicz�cych 
w ró�nych procesach, w tym w przemianach metabolicznych. Cynk bierze udział  
w procesie mineralizacji ko�ci, gojeniu si� ran, wpływa na prac� systemu 
odporno�ciowego, prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustk� i st��enie 
witaminy A oraz cholesterolu. Reguluje ci�nienie krwi i rytm pracy serca, zwi�ksza 
równie� produkcj� plemników. Cynk działa leczniczo na układ �oł�dkowo-jelitowy, 
�ylaki, reumatyzm oraz choroby skóry. Niedobór cynku powoduje niedokrwisto��, 
spowolnienie tempa wzrostu, złe gojenie si� ran, zapalenia skóry, zł� tolerancj� 
glukozy, utrat� apetytu, zmniejszenie odporno�ci, zaburzenia smaku i w�chu. 
Prowadzi do zmniejszenia odporno�� komórek na uszkodzenia, co mo�e sprzyja� 
mia�d�ycy t�tnic [44]. 

4. Zwi�zki kompleksowe indoli z biopierwiastkami  
przyszło�ci� medycyny 

Udowodniono, �e zwi�zki kompleksowe indoli z biopierwiastkami maj� 
podobne działanie do samych indoli, a ponadto nie powoduj� skutków ubocznych 
wynikaj�cych z długotrwałego przyjmowania leków. Dodatkowo same biopierwiastki 
maj� wpływ na prawidłow� prac� organizmu ludzkiego. Synteza zwi�zków 
kompleksowych indoli z metalami pozwoliła uzyska� wiele leków o długotrwałym 
stosowaniu i jednocze�nie nieszkodliwych dla pacjenta [15]. 

Przykładem leku b�d�cego zwi�zkiem kompleksowym zawieraj�cym jako 
ligand zwi�zek indolu jest indometacyna z jonami miedzi (II). Do zsyntezowania 
tego zwi�zku doprowadziła potrzeba stworzenia leku silnego, ale nieszkodliwego 
dla układu �oł�dkowo-jelitowego człowieka [15]. 

Kryształy tego zwi�zku zawieraj� dwa jony miedzi (II), poł�czone z grupami 
karboksylowymi indometacyny jako elementami mostkuj�cymi, maj� wzór: 
[Cu2(Indo)4L2], gdzie: Indo = indometacyna, a L = acetonitryl, pirydyna, tetrahydrofuran 
lub N,N-dimetyloacetamid [15]. 

Kompleks z miedzi� (II) zmniejsza działanie uboczne indometacyny na układ 
pokarmowy. Udowodniono, �e zwi�zki kompleksowe miedzi, maj� wi�ksze 
działanie przeciwzapalne ni� wolne, nieskompleksowane indole. Dodatkowo zwi�zki 
miedzi maj� działanie przeciwbólowe [15]. 
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Podobne wła�ciwo�ci posiadaj� zwi�zki kompleksowe indometacyny z jonami 
cynku. Syntezuj�c zwi�zki kompleksowe indometacyny z jonami cynku, otrzymano 
dwa rodzaje zwi�zków kompleksowych: pierwszy, o wzorze ogólnym [Zn2(Indo)4L2], 
gdzie Indo = indometacyna, a L = N,N-dimetyloacetamid, pirydyna i drugi o wzorze 
[Zn(Indo)2L2], gdzie L = etanol lub metanol. Oba te zwi�zki, pomimo ró�nego 
sposobu kompleksowania i innej struktury krystalicznej, maj� podobne wła�ciwo�ci. 
Przył�czenie jonów cynku do indometacyny usuwa szkodliwe działanie tego leku na 
�oł�dek pacjentów. Dzi�ki temu lek ten mo�na stosowa� długotrwale, nie 
uszkadzaj�c układu �oł�dkowo-jelitowego. Prawdopodobnie w przyszło�ci lek ten 
zast�pi aspiryn�, jako �rodek przeciwgor�czkowy i przeciwbólowy, a ponadto nie 
powoduj�cy uzale�nie�. Zwi�zki indometacyny z jonami cynku ju� od dawna 
stosowane s� w farmakologii weterynaryjnej, dostarczaj�c w ten sposób dowodów 
na nieszkodliwe działanie na organizmy ssaków [45]. 

Preparaty miedzi (II) nasilaj� równie� działanie etodolaku (7). Zwi�zki 
kompleksowe etodolaku z jonami miedzi (II) zwi�kszaj� działanie przeciwzapalne  
i przeciwreumatyczne, nie uszkadzaj�c błony �luzowej �oł�dka i dwunastnicy [46]. 

W podobny sposób zachowuj� si� zwi�zki kompleksowe miedzi (II)  
z sulindakiem (6). Lek ten dzi�ki poł�czeniu z jonami miedzi (II) równie� wykazuje 
wła�ciwo�ci przeciwzapalne. Poł�czenie sulindaku z jonami miedzi (II) umo�liwia 
jego długotrwałe stosowanie [46]. 

Bior�c pod uwag� bardzo korzystne wła�ciwo�ci farmakologiczne zwi�zków 
kompleksowych indometacyny z jonami miedzi (II) i cynku, przypuszcza si�, �e 
równie� kompleksy innych indoli, np. kwasu indolilo-3-karboksylowego (11), 
mogłyby stanowi� potencjalne farmaceutyki [29, 47]. 

Taki sam wniosek mo�na postawi� odno�nie kwasu indolilo-3-propionowego 
(12). Jego zwi�zki kompleksowe z atomami miedzi (II) i cynku równie� mog� by� 
stosowane jako leki neurologiczne [36]. 

Zwi�zki kompleksowe kwasu indolilo-3-karboksylowego z jonami miedzi (II)  
i cynku oraz kwasu indolilo-3-propionowego z jonami cynku zostały zsyntezo- 
wane (rys.1-3). Za pomoc� metod spektroskopowych (interpretacja widm FT-IR  
i FT-RAMAN) została okre�lona dokładna struktura krystaliczna tych kompleksów,  
a badania nad ich wła�ciwo�ciami nadal trwaj�, przypuszcza si� jednak, �e znajd� 
one swoje zastosowanie w farmakologii [29, 36, 47]. 
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Rys. 1. Struktura krystaliczna zwi�zku kompleksowego kwasu indolilo-3-

karboksylowego z jonami miedzi (II) [29] (za zgod� autorów) 

 
Rys. 2. Struktura krystaliczna zwi�zku kompleksowego kwasu indolilo-3-

karboksylowego z jonami cynku [47] (za zgod� autorów) 
 
 



Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

 

85 

 
Rys. 3. Struktura krystaliczna zwi�zku kompleksowego kwasu indolilo-3-

propionowego z jonami cynku [36] (za zgod� autorów) 

5. Podsumowanie 

Badania nad pochodnymi indoli oraz ich kompleksami z biometalami s� wa�ne 
ze wzgl�du na ich szerokie zastosowanie w medycynie. Same indole wykazuj� 
wła�ciwo�ci przeciwbólowe, przeciwgor�czkowe, przeciwzapalne, maj� istotne 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz układów odporno�ciowego  
i nerwowego. Cz�sto s� wykorzystywane w syntezie nowych zwi�zków 
farmaceutycznych. Aktualnie dost�pne na rynku farmaceutycznym leki zawieraj�ce 
szkielet indolu (np. indometacyna, acemetacyna, sulindak, etodolak, indol-3-
karbinol), ciesz� si� popularno�ci� i s� cz�sto polecane przez lekarzy i farmaceutów, 
a liczba ich stale ro�nie. Zwi�zki kompleksowe indoli z biopierwiastkami s� lepiej 
przyswajalne przez organizm pacjentów. Farmaceutyki te mo�na stosowa� 
długotrwale, nie uszkadzaj�c przy tym organizmu. 
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APPLICATION IN MEDICINE OF INDOL THE 
DERIVATIVES AND ITS COMPLEXES WITH 

BIOMETALS 

Summary 
 

Properties and applications of compounds containing indol rings have been 
reported. The indol derivatives have a broad occurrence in nature, in tissues of many 
plants and animals. Their properties make them applicable in pharmaceutical 
industry. Additionally they have a complexing ability towards biometals, therefore 
their new potential medicinal capabilities are still under investigation. Our paper is  
a literature review of indol derivatives and complexes which already have or may 
have in the future an usage in medicine and pharmacy. 
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