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Skutecznośc dziaŁantakażdego leku jak i jego uzy-
teczność w zastosowaniu (terapii) zaleĘ od kilku po-
wiązanychze sobączynników. Liczy się przede wszyst-
kim dawka, którą trzeba podać choremu. OpĘmalna
byłaby taka, która skutecznie działaŁaby na komórki
zakńonę (w przypadku pasozytów wewnątrzkomór-
kowych jak bakterie czy wirusy) lub teZ anormalne
(nowotwgrowe), a jednocześnie nie powodowałaby
uszkodzeń komórek zdrowych. Byrlva, że Ięk nie jest
w ogóle w stanie dotrzęó do chorego miejsca w orga-
nizmte, gdyżnie moze on pokonac określonych barier
jak np. krew-mózg, zato swobodnie wnika do innych
tkanek czy narządów, powoduj ąc raczej spustoszenie
antżęIt jakiekolwiek pożyteczne skutki. Takie leki,
mimo ich potencjalnie duzych możliwośct zwalcza-
nia schorzenia, nie mogą zostać lżyĄe w terapii.

Mając na uwadze te wszystkie problemy zrodziĘ
się pomysĘ na ulepszenie dotychczas znanych leków
tak, aby zmntejszyc ich ogólną toksyczność dla orga-
nizmu, a jednocześnie by byĘ one bardziej zabójcze
dla komórek,,chorych".WiĘe się to oczyłviście z lep-
szym ukierunkowaniem leku do miejsca choroby. Gdy-
by więc udało się tak zmodyfikować skuteczny tera-
peutycznie lek by dlża częśc jego dawkt traftła i za-
częła działać dokładnie w miejscu schorzenia to z cńą
pewnością można by wyeliminować koniecznośc po-
dawania niebezptecznie wysokich dawek ich niemo-
dyfikowanych prekursorów. Zwiększenie wydajności
pozwoliłob y na zr edukowanie skutków ubocznych.

Celem opracowania jest bliższa prezentacja takich
zmodyfikowanych leków, ich ewentuaĘch zalet i wad,
atakżę zasad, na których opiera się konstrukcja i spo-

sób działania tych substancji. Substancje te ogólnie
nazw ano prolekami, czyli substancj ami posiadaj ąc,v-
mi dztałanie terapeutyczne, a\e pozostającymi nieak-
tywnymi do momentu, gdy na skutek określonych
warunków (zmtana pH, reakcja enzymatyczna itp.)
nabywa właściwości cytotoksy czny ch.

Proleki stanowiąheterogenną grupę związków. Przy
ich projektowaniu i konstrukcji wykorzystuje się kil-
ka podejść:

{. substancje zmodyfikowane przyłączeniem po-
przez wlązanle estrowe lub eterowe długiego lipofi-
lowego ,,ogona", który wzmaga charukter hydrofobo-
wy takich substancji nviększając §m samym ich moz-
liwość przechodzeniaprzez błony. ,,Ogon" może byc
specyficznie rozpoznawany ptzez znajdujące się w
błonach pęr' neazy) które przenoszą go wraz z lekiem
na drugą stronę błony. Sam ,,ogon" zaś usuwany jest z
proleku ptzęz znajdlĄące się w komórkach esterazy,
co uaktywnia iek (16),

.i. substancje, którym przyłączono ,,ogon" hydrofi-
lowy, by zmniejszy ó ich przepus zcza7nośc przez błony,
zwiększając tym samym ich czas hwania w krwiobie-
gu. Aktywacja tych substancji opiera się na założeniu,
że enrymy mogące uakĘwnic te leki sąenzymami we-
wnątrzkomórkowymi nie występującymi normalnie w
pĘnach ustrojowych, a dużę ich stężenia występująw
poblizu miejsc nekrotycznych (np. tkanka nowotworo-
wa) i tam też powinna nastąpić ak§rvacja proleków (4),

* terapię, w której proleki aktywowane są w ko-
mórkach, w których występuje niedobór tlenu (warunki
redukcyjne); tego typu technika testowana jest w le-
czeniu nowotworów (5, 9, 10),



rzęnia (1,7, 13),

Zmodyfikowane leki

komórek,
,i, lek zbyt szybko zntka z obiegu na skutek zbyt

bów:
'i' lek jest połączony bezpośrednio zmiwocząstecz-

kązapomocąenzymaĘcziiedegradowalnegołącznt-
ka,

,l, mikrocząsteczka jest skompleksowana lekiem i

)
no-

w no-

w Ych
enzymów (4). Enzymem, który wzbudzlł szczegolne
zaińtere s owanie w aspekcie terapii z uży ciem proleku



że odpowiadaó za efekty uboczne. Hydrofilowy DOX-
GA3 zapobiega szybkiej dyfuzji do tkanek (4).

Otrzymane wyniki dająnadzieję na możliwość za-
stosowania w przyszłości, ale jak się okazało Ęlko w
przypadku leczenia niewielkich guów, W przypadku
bańziej zaawansowanych gvów tego Ępu terapia nie
jest skuteczna. Powodem jest nęI<roza komórek w ob-
rębie glza, w czasie której do przestrzeni międzyko-
mórkowej uwalniane są zawartości komórek, w tym
także B-gluktlronidaza. Enzym ten odpowiada za zę-
wnątrzkomórkową aktywację DOX-GA3, a Ęm sa-
mym za mniej specyficme działanie leku.

Skuteczn ośó hamowania rozwo ju guza ptzez ploleki

Proleki w połączeniu z chemioterapią lub radiote-
rapią mogą skutecznie hamować rozwój glza.

ChaoĘ czny i ni ekontro lowany wzro st gu;zow nowo -

tworowych sprawia, że powstaj ą subpopulacj e komór-
kowe będące czasowo lub nawet stale niedotlenione
(5). Regiony niedotlenione stanowiąpoważny problem
w przypadku prób leczenia nowotworu za pomocąra-
dio- bądz chemoterapii, gdyżkomórki te schowane we
wnętrzu glza nie są wrażliwe na tego Ępu zabiegi. Za
każdym r azem, gdy udaj e się zntszczy c za pomo cątr a-
dycyjnych metod (naświetlanie gva bądź podawanie
leków, które docierają jedynie do miejsc dobrze
ukrwionych) dotlenioną (powierzchniowa) część ko-
mórek gLlzana ich miejscu 1uż znajiltją się nowe, go-
towe w kńdej chwili ponownie zacząc się dzielić i roz-
wijac (9, 10). Możnajednakwykorzystac tę cechę guza
w walce z nim. By tego dokonać zaczęto szukać sub-
stancji, która mogłaby być podawana choremu i która
hamowałaby wzrost lub niszczyłaby komórki niedo-
tlenione guza. Substancja taka powinna pozostawać
nieczynna w komórkach dobrze dotlenionych, nato-
miast aktywnie dziaŁac w komórkach cierpiących na
deficyt tlenu. Idealnym romviązaniem byłoby, gdyby
mogła onawiązać się z DNA na tyle silnie by być tok-
sycznądla komórki, a jednocześnie na Ęle słabo by
móc dyfundowac do sąsiednich komórek gva (tnv.
bystander effect - substancj a o działaniu cflotoksycz-
nym działa nie tylko na komórki, w których się znaj-
duje, ale i na te przyległe do nich). Jednym zkandyda-
tów spełniających powyższe założęnia okazał się
AQ4N (di-N-tlenek 1,4-bis f(2-dimetyloaminoety1o)-
amino] 5, 8 - dihydroksyantraceno-9, 1 Odionu). Sub stan-
cja ta posiadabardzo słabe powinowactwo do DNA i
jest w zasadzię nietoksyczna dla organizmu. Jędnakże
w warunkach niedotlenienia komórki ulega ona enzy-
maĘcznejredukcji(lrzyłącza4elektrony)przechodząc
w AQ4. AQ4 bardzo silnie wtĘe się z DNA, a ponadto
jest silnym inhibitorem topoizomerazy II (9, 10).

AQ4N ulega aktywacji do AQ4 przez endogenne
enzymy komórki, wśród których największe znacze-

t) Maksymalna tolerowana dawka taka ilość substancji, która podawana

dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie nie spowoduje spadku początkowej

masy ciała o więcej aniźeli 10% (4).

uWOlniony lek inaktywuie
lub zabiia patogen

Ryc. 1. Zasada działania mikrocząstek, wg Yatwin et al. (16)

- zmodyfikowane

jest dzińanie przeciwrakowe (cytotoksyczne), Jednak-
że, poza działaniem pożądanym, występują nieste§
e fekty ub o c zne, a mianowi cie kardiotoksyczno ś ć, mi e -
losupresja, nudności iĘ. (4). Do doksorubicyny dołą-
czono chemicznie karbaminian glukuronylu uzysku-
jąc prolek (DOX-GA3), Wykazano następnie, ze sub-
stancja ta jest w zasadzie nieaktywna i do jej aktywa-
cji potrzebne jest uwolnienie DOX z koniugafu po-
pr zez B - g\ukuronidaz ę. Eksp erymenty prowad zone na
myszach z wszczepionym gu;zęm OVCAR-3, w któ-
rym występuje podwyższony poziom ekspresji §-glr-
kuronidazy daĘ następujące rezultaty:

.!. maksymalna tolerowana dawkax) w prrypad]rctt
czystej DOX wynosiła 8 mg/kg masy ciała zwlerzę-
cia, a w przypadku DOX-GA3 250-500 mg/kg masy
ctała zwierzęcia (4),

* w przypadku podawania DOX-GA3 ohzlłrnyłva-
no w komórkach gva dziesięciokrotnie wyższe stę-
zenie DOX aniżęIt w przypadku podawania samego
leku (4),

i.DOX jestcząsteczkąlipof ilowąwz,łviązluzczym
szybko przenika do tkanek. Z tego względu zawartość
DOX w komórkachzarazpo podaniu jest wysoka i mo-



nie dla jego redukcji ma
chrom Plr. (10), Prolek ten
ce z nowotworami i został
nicznych jako środek mający wspomagać radto- bądż
chemoterapię. AQ4N podawany jako środek mający
wspomagać chemoterapię
rapeuĘczne, W widoczny
takich substancji jak cykl

tych substancji występuje na skutek obecności meta-
bolitu AQ4 w niedotlenionych partiachgva, Substan-
cja ta dziaŁa na komórki wchodzące w cykl podziału
komórkowe go w odp owiedz i na zntszczenia wlrlvoła-
ne w dotlenionych partiach gua, Zastosowanie AQ4N
wraz z cyklofosfamidem pozwala zmniejszyc dawkę
klinicznątego ostatniego o 50oń aby otrzymac te same
efekty w walce z gazem (9).

Podobny efekt terapeuĘczny uzyskuje się stosując

będzie
dzące1
komór
że będzle aktywnie wtązał się do DNA komórki, w

mórek w|ąząc się silnie do ich DNA (9, 10).

Skutkiem ubocznym terapii z użyciem bioreduko-
walnych proleków jest to, że mogąone być zreduko-
wane we wszystkich komórkach, w których występu-
j e niedotlenienie. Takimi komórkami są komórki gv7
ale do takich komórek zalicza się tez m.in. komórki
zewnętrznego segmentu komórek siatkówki (5). Po-
dawanie więc AQ4N jak i innych bioredukowalnych
leków (TPZ, CI-1010, porfiromycyna i inne) powodu-
je co prawda zahamowanie rozwoju gtua, ale i osła-
bia wzrok, a nawet może doprowadzić do kompletne-
go zaniku widzenia. Dalsze badania mające na celu
znalęzienie sposobu na większą selekĘwność prole-
ków dĄ następujące rozwlązanla:

ł podaw COrprzeztzy
godziny po proleku całko-
wicie niwel rkach siatków-
ki. Działo się tak prawdopodobnie, dlatego że z-łvtęk-

szenie ilości O, we wdychanympowietrzu zwiększało
natlenienie siafkówki. Efekt tęn dobitnie dowodzi, że
retinopatia powodowana bioredukowalnym lekiem jest

zależna od metabolicznej aktywacji leklprzez reduk-
tazę, ktotą można zahamow ac tlenem (5),

i. zwiększone naświetlanie siatkówkt przez tr zy go -

dziny popodaniu proleku spowodowało zanik toksycz-
ności tego farmaceuĘku w siatkówce. Efekt ten jest

się jedynie w miejscach pożądanych i można go było
bezpiec.znie lżywac w walce z chorobami nowotwo-
rowyml.

Dokładne skielowanie leku

Jak już wcześniej ąbolącz-
ką wszelkich rodzaj ukierun-
kowanie leku do m ej przed-
stawiono d-wtę różne metody będące przyl<ładamtbar-

Zym.
Terapia V/GDEPT. Terapia genowa zuĘciempro-

leków stanowi kolejny krok na drodze rozwoju metod

sto używa się wektorów wirusowych stąd terapta ta

często nosi nazwę terapii VDEPT (Virus Directed
Enzyme Prodrug Therapy) (3, 11, 12,I4).

Pierwsze podejmowane próby opieraĘ się na bez-

ca. Ęm samym substancje te skutecznie hamują na-
mnńanię się wirusów. Cecha taokazała się skuteczna



58 (6)

w walce m.tn. z wirusem opryszczki, stąd enzym ten
stał się j ednym z pierwszych kandydatów, który chuĘ -
to w terapii genowej do walki z rakiem. Zakładano
bowiem, że wprowadzente genu HSVtk spowoduje
jego ekspresję w proliferujących komórkach nowotwo-
rowych, przez co otrryma się aktywny enzym, który
po podaniu nieakĘwnego proleku jak GCV zamlęnl
go w aktywny metabolit, który doprowadzi do śmierci
takiej komorki. Sam GCY mimo żebędzie wnikał tak
do komórek normalnych, jak i do nowotworowych, to
jednak toksyczny będzie jedynie dla tych komórek, rł,

których ekspresji ulega HSVtk. Wynika to z dlżowyż-
szego powinowactwa do ktnazy wirusowej antżeli
ludzkiej (zwterzęcej), Zatem aktywny GCV będzie
powodował terminację łańcucha DNA jedynie w ko-
mórkach aktywnie dzielących się, w których aktywnie
przebiega replikacja (10, 14),

Pary GCV/HSVtk uĄ,rvano m.in. w badaniach nad
rakiem mózgu, jajników, piersi czy wątroby.Uż>Ąy
wirus opryszczki n aleĘ do rodziny retrowirusów, którą
wybrano do tego celu gdyż posiada tę właściwośc, że
integruje się jedynie z genomem komórek mitoĘcz-
nie akĘwnych (1a). Tak więc takie komórki jak i ich
klonalne,,potomstwo" będą mogły ekspresjonować
dostarczony transgen przez dłlgl czas. Parę HSVtk'
GCV uważaflo za dostatecznie wydajną tbezpteczną
żę zostŃa dopuszczona do badań klinicznych.Później
jednak zakwestionowano jej bezpieczeństwo gdy oka-
zaŁo się, że powoduje ona wzrost demielinizacjlmoz-
gu u testowanych nvierząt (2).

Poszukiwanie podobnych par enzym/ pr olek, ktore
możnaby ńywać w terapii przeciwrakowej doprowa-
dziło do opracowania meto dy wprowadzan ia e gzo gen-
nych enzymów do komórek nowotworo!\rych. Nitro-
redlktaza z Escheichia coli jest enzymem, który po-
ttaft zamteniać nieaktywny prolek CB1954 do aktyw-
nego cytotoksycznego metabolitu (2, I 5), S am CB 1 9 54
nie wykazyłvałprakĘcznte żadnej toksyczności u ba-
danych zwierząt kontrolnych. Co praw da, u szcnlr ów
wykryto ęnzym DT-diaforazę, mający bardzo słabe
powinowactwo do proleku i mogący go aktywować.
Aktywacja ta jednak w porównantuz aktywacjąnitro-
red,lktazy jest niez,vrykle niska. Enzymanalogiczny do
szczurzej DT-diafarazy wykryto równiez u ludzi, jed-
nak badania na kulturach tkanko!\ych wykazaĘ 1esz-
cze ntższę powinowactwo do CBI954 ntż w komór-
kach szczurzych (15).

IJ ży cie kombinacj i nitroredukt azal CB 19 54 j est in-
teresujące z kilku powodów:

* podczas akĘwacji proleku tworzy się silny śro-
dek wiążący DNA, mogący zabió zarówno dzielące
się jak i nie dzielące się komórki, indukując apoptozę
(3),

'i' indukcj a ap optozy następuj e p opr zęz mechanizm
związany z białkiem p53 (3),

* u badanych zwterząt vryraźne efekty otrą,łnuje
się juz po trzykrotnym podaniu proleku (3),

* CB1954 jest dobrze tolerowany u ludzi, gdyż nte
ma właściwie endogennych enzymów mogących go
aktywować (3, 15).

Do transfekcji i następnie ekspresji nitroreduktaz1,
uĄto sy
korzyści
szości, j

o ęnzy )

na Jeg
z gnza i

zdrowych komórek. Jedna zprob uniknięcia tego Ępu
sytuacji opiera się na podawaniu do krwi przeciwciał
skierowanych przeciwko wirusowi, co ma na ceiu
unieszkodliwienie obecnego we krwi patogenu. Sam
wektor wirusowy zawierający gen nitroreduktazy jest
wstrzykiwany bezpo średnio do guza. P owyzsze zabie gt

okazŃy s ię wystarc zaj ąc o skute c zne, gdy ż u b adanych
zwierząt toksycznośó aktywnego CB1954 nie była
więks z a antżęlt u zw ier ząt, którym p o dawano s am pro -

lek (3).
Naj większąj ednak s elektywno ś ć uzyskano w irurym

modelu. Wykorzystano fakt, że w komórkach nowo-
tw specyficz-
ny zynnikiem
ok cuznajdo-
wał się cz5mnik doprowadzający do śmierci komórki.
A więc kolejno:

{. N-Myc jest czynnikiem ulegającym nadekspresji
w ponad 40oń nęuroblastomii (5),

{' N-Myc jest czynnikiem odpowiadającym za ak-
tywację szeregu promotorów w tym p53, protymozy-
ny, czy dekarboksylazy orntĘnowej (5).

Wykorzystując powyzsze fakty, powstała teza, że

go aktywną formę stanowi irinotecan), Selek§wność
tej metody polega na Ęm, ze wirus zakaża co prawda
w równym stopniu komórki nowotworowe jak i nor-
malne, jednakże jedynie w komórkach nowotworo-
lvych występuje czynnik transkrypcyjny N-Myc po-
wodujący aktywację promotora dekarboksylazy orni-

Ęnowej, a co za Ęm idzie ekspresji karboksyesterazy.
Para karboksyesteraza}CPT-1l rożni się od HSVtk/

GCV pod kilkoma względami. Wczesne badania kli-
niczne sugerują że spektrum gvów przeciwko któ-

rymCPT-llakĘwnie dzlałaje to,
że jest onkolejnym dostępnym, effi
(5):

ł w przeciwieństwie do GCY CPT-11 jest zmie-
niana do swej aktywnej formy (SN-38) przezludzkte
ewmy (tylko od 0,5 do Sońpodawanego CPT-11 uiega
niespecyficznej aktywacji). Nie jest do końca wyja-
śnione czyĘlko jeden enzympotrafi akĘwowac CPT-



II, czy też prolek jest słabym substratem dla kilku
enzymów (5),

.i. aktywna karboksyestęraza wydatnie zmnlejsza
odsetek aktywacji CPT-II przez endogenne ęnzymy
gdyż sama posiada niezwykle wysokie powinowactwo

prolek dla danego gvabędzie prawdopodobnie zale-
Żało ostatecznie od indyłvidualnej charakterystyki typu

na komórkach nowotworowych, np. antygen nowotwo-

kDa, które z całąpewnościąwpĘwa nawzrost glza,

rzeniaprzerzltów,może więc okazaó się wysoce przy-
datną Óechą w próbach zastosowania teruptt ADEPT.

podsumowanie

będzie się nadal rozwtjać i, że już wkrotce powstaną
nówe bezpi ęcznei skuteczniejsze substancje o bardziej
specyficznym działaniu.
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