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Streszczenie: Hipoksja, czyli niedotlenienie, towarzyszy rozwojowi wielu chorób nowotworowych. Do-
tychczasowe doniesienia sugerowały, iż niskie ciśnienie parcjalne tlenu jest cechą głównie nowotworów 
litych, jednakże udowodniono, iż szpik kostny także stanowi środowisko hipoksyjne. Występowanie nie-
dotlenienia w mikrośrodowisku nowotworowym jest negatywnym czynnikiem prognostycznym i wiąże 
się z opornością na standardowo wykorzystywaną chemio- i radioterapię. Dlatego też hipoksja może być 
potencjalnym celem w przypadku poszukiwania nowych, ukierunkowanych strategii terapeutycznych 
w onkologii. Aktualnie w fazie badań przedklinicznych jak i klinicznych znajduje się szeroka gama pro-
leków, do których zalicza się związki nitrowe, chinony czy metale grup przejściowych. Stanowią one 
potencjalne leki przeciwnowotworowe wrażliwe na zmieniające się stężenie tlenu w środowisku, które 
ulegają bioredukcji w warunkach niedotlenienia nabywając tym samym właściwości cytotoksycznych 
i interkalując z DNA komórek nowotworowych. Do najefektywniej działających związków wrażliwych 
na poziom tlenu w otoczeniu należą PR-104, AQ4N, TH-302 oraz wyizolowany z bakterii, Rakicidin 
A. W poniższym artykule zostaną omówione mechanizmy aktywacji proleków, schemat ich działania, 
a także aktualny stan wiedzy i przegląd najnowszych badań klinicznych, w których zostały wykorzys-
tane wspomniane związki.

Słowa kluczowe: szpik kostny, hipoksja, prolek

Summary: Hypoxia is associated with the cancer development. Previous reports indicated that low ox-
ygen pressure is tumor’s feature however it has been shown that bone marrow also represents hypoxic 
region. Hypoxia is considered as a negative prognostic factor correlated with chemo- and radioresistance, 
thus it may constitute a potential target in designing new specific-directed cancer treatment strategies. 
Many hypoxia activated prodrugs such as nitro compounds, chinones or transition elements, are in the 
clinical or pre-clinical trials. Prodrugs form a group of the potential anticancer drugs sensitive to the ox-
ygen concentration in the microenvironment. In oxygen deficiency conditions prodrugs are bioreducted 
thus they got cytostatic properties and can intercalate to the cancer cells DNA. PR-104, AQ4N, TH-302 
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and Rakicidin A are amongst the most effective oxygen-sensitive substances. We present the overview 
of the recent detailed knowledge about the prodrugs activation mechanism and clinical trials in which 
they are used. 

Key words: bone marrow, hypoxia, prodrug

WSTĘP

Nowotwory lite cechuje niższe ciśnienie parcjalne tlenu w porównaniu do zdro-
wych tkanek, z których pochodzą. Stan takiego niedotlenienia nazywany jest hi-
poksją guzów nowotworowych i może być spowodowany nieprawidłowym una-
czynieniem proliferującej i zwiększającej swoje rozmiary masy transformowanych 
nowotworowo komórek. Choć średnie stężenie tlenu w powietrzu wynosi około 
21% (150 mmHg), to w większości organizmów żywych poziom tlenu plasuje się 
w granicach 2-9% (średnio około 40 mmHg), jednak większość eksperymentów 
naukowych przeprowadzanych w warunkach niedotlenienia definiuje hipoksję jako 
stan ≤2% tlenu w powietrzu [7]. Obecność hipoksji stanowi negatywny czynnik 
prognostyczny w rozwoju choroby, prowadzi do oporności na standardowo wyko-
rzystywane leczenie chemoterapeutykami i radioterapię. Hipoksja odgrywa klu-
czową rolę w progresji nowotworów poprzez promowanie oporności na apoptozę, 
wspieranie powstawania nowych mutacji dzięki inhibicji mechanizmów naprawy 
uszkodzonego DNA, wpływanie na zmianę metabolizmu komórek, regulację angio-
genezy, zwiększanie i przyspieszanie rozwoju przerzutów oraz promowanie prze-
życia nowotworowych komórek macierzystych będących swoistym rezerwuarem 
komórek odpowiedzialnych za wznowy choroby [7, 10, 25, 46, 65]. 

Niedotlenienie w obrębie guzów litych od dawna stanowi temat badań, jednak 
w przypadku mikrośrodowiska szpiku kostnego pojęcie to było do niedawna zanie-
dbywane i pomijane. Wiadomo, iż szpik kostny stanowi miejsce prawidłowej hema-
topoezy, a krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) odpowiadają za regulację tego 
procesu poprzez zdolność do samoodnowy i różnicowania do wszystkich elementów 
morfotycznych krwi. Jednakże aktywność KKM podlega ścisłej kontroli i regulacji 
przez specyficzne środowisko szpiku. Zdefiniowanie składu komórkowego poszcze-
gólnych jego rejonów pozwoliło na wyróżnienie dwóch nisz szpikowych, osteobla-
stycznej i naczyniowej [13, 27, 48, 59, 72]. Komponenty tych nisz kontrolują KKM 
poprzez indukcję oraz transdukcję sygnałów prowadzących do samoodnowy, pro-
liferacji lub różnicowania tych komórek. Ostatnie lata pozwoliły na zdefiniowanie 
szpiku kostnego jako środowiska hipoksyjnego, jednak w obrębie nisz zaobserwo-
wano różnice w poziomie tlenu, podkreślając iż nisza osteoblastyczna stanowi środo-
wisko z niższym ciśnieniem parcjalnym tlenu [15, 24, 48]. Ponadto, sugeruje się, iż 
rejony hipoksyjne dzięki mniejszej gęstości małych naczyń krwionośnych, mogą 
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chronić komórki nowotworowe przed działaniem chemoterapeutyków, których 
penetracja w głąb niszy jest utrudniona. Obniżony poziom tlenu wpływa także 
na utrzymanie niskiego potencjału proliferacyjnego komórek oraz zatrzymanie 
ich w stanie wyciszenia, dlatego też strefy hipoksyjne stanowią miejsce prze-
chowywania blastów oraz białaczkowych komórek macierzystych [18, 19, 42]. 
W związku z powyższym, hipoksja to potencjalny cel nowych ukierunkowanych 
terapii przeciwnowotworowych. Dodatkowo, wydaje się, że określenie stopnia 
niedotlenienia w środowisku nowotworowym może stanowić przydatny czynnik 
prognostyczny określający zdolność do przeżycia komórek nowotworowych, ich 
oporność na terapię oraz ich zdolność do remisji choroby [23]. 

ZWIĄZKI AKTYWOWANE HIPOKSJĄ – PROLEKI

Nowe podejście terapeutyczne w leczeniu nowotworów jest reprezentowane przez 
proleki (ang. Hypoxia-Activated Prodrugs, HAPs), czyli związki ulegające metabo-
licznej aktywacji w wyniku enzymatycznej redukcji następującej w warunkach nie-
dotlenienia. Idealny prolek powinien charakteryzować się minimalną toksycznością 
względem komórek rezydujących w warunkach normoksyjnych i być przekształcany 
w formę aktywną cytotoksycznie w obszarach hipoksyjnych. Transformacja związ-
ku powinna być zależna od enzymów, których aktywność reguluje zmieniający się 
poziom tlenu w otoczeniu. W konsekwencji związek, który uległby redukcji w wa-
runkach niedotlenienia (aktywacja) byłby aktywny tylko do momentu ponownego 
spotkania się z tlenem (dezaktywacja). Dodatkowo, powstały produkt powinien wią-
zać się niekowalencyjnie z DNA z powinowactwem dostatecznie wysokim do wy-
tworzenia adduktu cytotoksycznego i na tyle niskim, aby umożliwić powolną dyfuzję 
związku i późniejsze rozprzestrzenianie cytotoksyczności w pobliskich komórkach 
[23, 67]. 

W 1986r. Zeman i wsp. jako pierwsi opisali związek o wysokich właściwościach 
cytotoksycznych w hipoksji – tirapazaminę [71]. Od tego czasu szeroka gama związ-
ków aktywowanych poprzez metaboliczną redukcję w komórkach z ograniczoną 
ilością tlenu znajduje się w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych. Do grupy 
proleków należą chinony, aromatyczne i alifatyczne tlenki amin, metale grup przej-
ściowych oraz cząsteczki zawierające ugrupowanie nitrowe, których przykłady zo-
stały przedstawione na rycinie 1 [23, 53, 67]. Można wyróżnić dwie klasy proleków: 
klasa I, do której można zaliczyć m.in. tirapazaminę czy SN30000, to związki ak-
tywowane w warunkach umiarkowanej hipoksji. Natomiast II klasa proleków (np. 
PR-104 i TH-302) jest maksymalnie aktywna dopiero przy bardzo wysokim niedotle-
nieniu. Ponadto, związki tego typu posiadają relatywnie stabilne cząsteczki efektoro-
we, które mogą dyfundować z docelowego, hipoksyjnego regionu i celować w inne 
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RYCINA 1. Wzory strukturalne wybranych proleków znajdujących się w fazie badań klinicznych
FIGURE 1. The structural formulae of prodrugs in the clinical trials

RYCINA 2. Schemat rozmieszczenia komórek nowotworowych w zależności od występującego stęże-
nia tlenu obrazujący potencjalne cele komórkowe dla dyfundujących proleków
FIGURE 2. The scheme of the localization of cancer cells due to the oxygen concentration presenting 
potential targets for diffusing prodrugs
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komórki w sąsiedztwie (tzw. bystander effect), takie jak niehipoksyjne komórki 
nowotworu, związane z nimi fibroblasty, komórki śródbłonka i komórki układu 
odpornościowego (ryc. 2) [16, 70].

Formy efektorowe powstałe po bioredukcji związków wyjściowych proleków 
cechuje wysoka cytotoksyczność poprzez ich swoistą zdolność do interkalacji do 
DNA [53].

MECHANIZM AKTYWACJI PROLEKU

Mechanizm aktywacji proleku i jego selektywnego działania jest oparty na 
wysokim powinowactwie komórek nowotworowych do reduktaz, czyli enzymów 
odpowiedzialnych za katalizowanie reakcji jednoelektronowych. Wyróżnia się 
dwie możliwe ścieżki prowadzące do aktywacji związku [53, 67]. Pierwsza opar-
ta jest na dwóch bezpośrednio po sobie następujących jednoelektronowych reak-
cjach redukcji. Początkowy etap jest odwracalny, a w jego wyniku dochodzi do 
przeniesienia elektronu i wygenerowania produktu przejściowego w postaci po-
nadtlenku. W warunkach tlenowych może on ulec re-oksydacji do formy wyjścio-
wej, odtwarzając nieaktywny prolek. Po raz pierwszy ten supresyjny wpływ tlenu 
na działanie proleków z tej grupy został zaobserwowany w przypadku związków 
azotowych [35]. Z kolei przy niskim dostępie tlenu powstały ponadtlenek podle-
ga procesowi fragmentacji, dając początek właściwemu związkowi o określonych 
właściwościach cytotoksycznych.

Drugi, rzadziej obserwowany mechanizm to jednoetapowa reakcja redukcji 
z wykorzystaniem dwóch elektronów. Ma ona miejsce, gdy prolek wykazuje po-
winowactwo także do dwuelektronowych reduktaz. Wówczas specyficzność dzia-
łania leku jest zdecydowanie niższa ze względu na fakt, iż proces ten nie jest za-
leżny od poziomu tlenu w otoczeniu. W tym przypadku reoksydacja ponadtlenku 
jest niemożliwa. Rycina 3 przedstawia ciąg zmian, którym podlegają proleki. 

RYCINA 3. Ogólny schemat mechanizmów prowadzących do utworzenia aktywnej terapeutycznie 
formy proleków
FIGURE 3. The general prodrugs activation mechanism
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PR-104

PR-104 to dobrze rozpuszczalna w wodzie azotowa pochodna gazu musztardo-
wego. W organizmie związek zostaje szybko przekształcony do formy alkoholowej, 
PR-104A, czyli metanosulfonian 2-((2-bromoetylo-)-2[(hydroksyetylo)amino)- 
karbonyl]-4,6-dinitroanilino]-etylu. Pochodna ta w kolejnych etapach podlega re-
dukcji w środowisku hipoksyjnym do PR-104H (5-hydroksylaminy), z której, 
w wyniku dalszej aktywności reduktaz, może powstać amina o symbolu PR-104M 
(ryc. 4) [20, 49]. Redukcja grupy nitrowej w pozycji para w pierścieniu benzeno-
wym i jego przekształcenie w PR-104H i PR-104M ma miejsce zarówno w środo-
wisku hipoksyjnym jak i przy udziale aldo-keto reduktazy (ang. Aldo-Keto Reducta-
se, AKR) 1C3, która jest odpowiedzialna za przebieg tej transformacji w warunkach 
tlenowych [22]. Seria przemian prowadzi do zwiększenia reaktywności ukrytego 
ugrupowania iperytu azotowego, co w przypadku komórek z niedostatkiem tlenu 
skutkuje sieciowaniem DNA [21, 58]. Zaobserwowano znacznie wyższy poziom 
enzymu AKR1C3 w komórkach pobranych od pacjentów z ostrą mieloblastyczną 
i limfoblastyczną białaczką w porównaniu z komórkami CD34+ pochodzącymi od 
osób zdrowych. Prawdopodobnie dlatego obserwuje się wyższą aktywność PR-
-104A względem komórek białaczek niezależnie od stopnia natlenowania [6, 8]. 
Dodatkowo, wyniki zaprezentowane przez Morandi Manesh i wsp. oparte na bada-
niach pacjentów z różnymi typami ostrych białaczek limfoblastycznych wskazują, 
że AKR1C3 może posłużyć jako biomarker stosowany w przypadku doboru pacjen-
tów, u których terapia PR-104 dawałaby najlepsze efekty [41].

Związek PR-104 znajduje się w fazie badań klinicznych. Zadowalające efekty 
uzyskuje się w przypadku stosowania go u chorych na nowotwory lite jak i nowotwo-
ry układu krwiotwórczego, wykorzystując go w monoterapii bądź w połączeniu z in-
nymi konwencjonalnymi lekami tj. sorafenib, gemcytabina czy docetaxel [1, 6, 30-
32]. Badania in vitro ukazały większą wrażliwość na lek komórek białaczkowych niż 
komórek nowotworów litych. Maksymalna tolerowana dawka PR-104 została okre-
ślona na 1100mg/m2 przy podaniu dożylnym wykonywanym co 3 tygodnie w przy-
padku guzów [30]. Zastosowanie jej indukowało dobrą odpowiedź w przypadku 21/34 
modeli guzów litych i całkowitą remisję choroby w przypadku 7/7 modeli ostrych 
białaczek [28]. Konopleva i wsp. w podsumowaniu II etapu badań klinicznych na 
chorych z nawracającą lub oporną na wcześniejsze leczenie ostrą białaczką szpikową 
lub limfoidalną zaobserwowali znaczący spadek blastów w 19% przypadków, a także 
zasugerowali możliwość zastosowania PR-104 jako terapii mieloablacyjnej umożli-
wiającej następnie wykonanie przeszczepu komórek macierzystych [32].  Trwają ba-
dania nad bardziej selektywnym analogiem PR-104 o nazwie SN35539, ulegającym 
przekonwertowaniu do formy efektorowej SN34507. Celem ich jest stworzenie formy 
mniej podatnej na aktywację przez endogenne ludzkie enzymy [43].
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AQ4N (BANOKSANTRON)

AQ4N to ditlenek 1,4-bis((2-(dimetyloaminoetylo)-amino)-5,8-dihydroksyan-
traceno-9,10-dionu. W wyniku działania reduktaz na AQ4N powstaje produkt 
przejściowy, AQ4M, który ulega dalszej redukcji wytwarzając właściwy związek 
aktywny, AQ4 (ryc. 4). Produkt ten cechuje się zdolnością interkalacji do DNA oraz 
wysokim powinowactwem do topoizomerazy II [50]. W komórkach z nadekspre-
sją topoizomerazy II, takich jak komórki białaczkowe, został zaobserwowany 
nawet 21-krotny wzrost aktywności cytotoksycznej związku względem komó-
rek z prawidłowym poziomem enzymu [51]. Jednak wczesne badania dotyczące 
wykorzystania tego potencjalnego leku były rozczarowujące. Kilka linii komór-
kowych inkubowanych z AQ4N w warunkach hipoksyjnych nie wykazywało 
wrażliwości na cytostatyk. Dopiero kolejne próby użycia związku udowodniły, iż 
właściwa redukcja AQ4N zachodzi w przypadku dodania do hodowanych komó-
rek frakcji mikrosomów wątrobowych bogatych w cytochrom P450. Ponadto, po-
nad 100-krotny wzrost aktywności cytotoksycznej związku zarejestrowano, gdy 
podczas inkubacji komórek w hipoksji użyto mikrosomów suplementowanych 
NADPH [51]. Reduktywny metabolizm, któremu podlega AQ4N jest wynikiem 
działania enzymów z rodziny cytochromu P450, takich jak: CYP1A1, CYP2B6 
oraz CYP3A [51, 55, 56], choć istnieją także doniesienia o udziale innych białek 
tej rodziny, CYP2S1 oraz CYP2W1 [45]. Nie jest znany dokładny mechanizm 
aktywacji AQ4N przez CYP, jednak przypuszcza się, że tlenek aminy łączy się 
z hemem występującym w centrum enzymu, co ułatwia rozerwanie wiązania tlen-
-azot. Najprawdopodobniej tlen konkuruje z AQ4N o miejsce wiązania z hemem, 
czego konsekwencją jest wrażliwość cytostatyku na obecny w otoczeniu tlen [55]. 
AQ4N oraz inne potencjalne chemioterapeutyki, jak tirapazamina, mogą być sub-
stratem także dla syntazy tlenku azotu [17], której wysoka ekspresja została zaob-
serwowana w wielu nowotworach [63, 64]. Obserwacje te dały początek nowemu 
podejściu do terapii celowanej nazwanej GDEPT (ang. Gene-Directed Prodrug 
Therapy) opierającej się na podniesieniu ekspresji enzymów odpowiedzialnych 
za redukcję proleków, co miałoby zapewnić wyższą efektywność leczenia [68].

Przeprowadzone na wielu typach nowotworów badania in vivo ukazały syner-
gistyczne działanie AQ4N w kombinacji z innymi chemioterapeutykami, takimi 
jak cyklofosfamid, cisplatyna czy tiotepa [52] i radioterapią [37-39]. Zmniejsze-
nie dawki promieniowania jonizującego nawet o 50% w połączeniu z użyciem 
AQ4N daje taki sam efekt terapeutyczny jak wykorzystanie 100% dawki promie-
ni przy mniejszej szkodliwości dla zdrowych tkanek organizmu [38]. Najlepsze 
efekty zostały uzyskane, gdy odstęp pomiędzy podaniem leku i zastosowaniem 
radioterapii był mniejszy niż 24 godziny, jednak podanie leku na 4 dni przed na-
świetleniem także dawało pozytywny efekt leczniczy [38]. 
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Cytotoksyczność AQ4N została potwierdzona dzięki badaniu przeprowadzone-
mu na 14 liniach nowotworów układu krwiotwórczego, takich jak chłoniak, bia-
łaczka i szpiczak. Po 24 godzinach inkubacji komórek ze związkiem w przypadku 
6 linii komórkowych (Namalwa, MOLT-4, KG1a, K562, P388 i L1210) uzyska-
no wartość IC50=0,2-310 µM (w zależności od badanej linii) (ang. Half Maximal  
Inhibitory Concentration, IC50) w warunkach normoksyjnych zbliżoną do wartości 
uzyskanych w przypadku stosowania doksorubicyny, czyli związku o udowod-
nionych silnych właściwościach cytostatycznych [11]. Z kolei, badania in vivo 
przeprowadzono na modelu mysim po wszczepieniu mysich białaczkowych ko-
mórek linii L1210 i P388, reprezentujących ostrą i przewlekłą białaczkę limfobla-
styczną. Wykazano odpowiednio 270- i 180-procentowy wzrost przeżywalności 
myszy przy zastosowaniu jednorazowej dawki AQ4N w stężeniu 180 mg/kg [3]. 
Ponadto, wszczepienie myszom komórek nowotworowych pochodzących z li-
nii ludzkiego chłoniaka (Namalwa), traktowane w dniach 1, 3, 5 i 7 związkiem 
AQ4N w dawce 30mg/kg doprowadziły do 58-procentowej inhibicji rozwoju no-
wotworu podczas analizy w piętnastym dniu eksperymentu, przez co efekt tera-
peutyczny AQ4N był porównywalny  do zaprezentowanego przez standardowo 
stosowany chemioterapeutyk, mitoksantronu, którego skuteczność w przypadku 
tego badania wynosiła 60% [3]. Dodatkowo, badania przeprowadzone na myszach 
z niedoborem odporności NOD/SCID (ang. Nonobese Diabetic/Severe Combined 
Immunodeficiency), którym wszczepiono komórki ludzkiej linii ostrej białaczki 
limfoblastycznej, wykazały wysoką wrażliwość tych komórek nowotworowych 
na AQ4N, porównywalną do efektu wywołanego przy użyciu doksorubicyny [44]. 
Co więcej, analiza toksyczności AQ4N przeprowadzona z wykorzystaniem szczu-
rów i małp (Macaca fascicularis) przy zastosowaniu maksymalnej tolerowanej 
dawki, MTD (ang. Maximal Tolerated Dose), ujawniła u zwierząt po 6 tygodniach 
terapii atrofię śledziony, grasicy oraz węzłów chłonnych, jednak nie zaobserwo-
wano mielosupresji ani neutropenii, co sugeruje potencjalne korzyści w leczeniu 
chorób limfoproliferacyjnych prolekiem AQ4N [12]. 

TH-302 (EVOFOSFAMID)

TH-302 jest związkiem zawierającym ugrupowanie 2-nitroimizadolowe po-
łączone kowalencyjnie z bromowanym iperytem izofosforamidowym (Br-IPM) 
[14]. TH-302 ulega aktywacji w procesie jednoelektronowej redukcji przez 
komórkowe reduktazy, takie jak NADPH, generując przy tym aktywny rodnik 
proleku. W warunkach normoksyjnych rodnik bardzo szybko reaguje z tlenem 
odtwarzając pierwotną formę proleku oraz ponadtlenek (O2

.-). Przy normalnym 
dostępie tlenu TH-302 pozostaje nieaktywny cytotoksycznie i dopiero środowi-
sko hipoksyjne może powodować fragmentację rodnika bądź też poddać redukcji 
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jego ugrupowanie nitroimidazolowe, czego następstwem jest odłączenie fragmen-
tu o właściwościach cytotoksycznych, Br-IPM (ryc. 4) [14]. 

Badania przeprowadzone na mysich modelach nowotworów potwierdziły wy-
soką skuteczność TH-302 zarówno przy zastosowaniu go jako monoterapii oraz 
w połączeniu z innymi lekami, m.in. związkami taksanowymi (paklitaksel, doce-
taksel), gemcytabiną oraz inhibitorami kinazy treoninowo-serynowej mTOR [2, 
26, 29, 60, 61]. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania przedkliniczne pole-
gające na podawaniu TH-302 łącznie z siedmioma konwencjonalnymi chemio-
terapeutykami (tj. docetaxel, cisplatyna, pemetrexed, irinotecan, doksorubicyna, 
gemcytabina i temozolomid) z użyciem 11 linii ludzkich komórek nowotworo-
wych wszczepionych myszom szczepu Nude. Aktywność przeciwnowotworo-
wa wszystkich leków uległa zwiększeniu w kombinacji z TH-302 w przypadku 
9 testowanych linii nowotworowych [33]. W zależności od dawki i sekwencji 
podawania chemioterapeutyków uzyskiwano odmienne efekty lecznicze i obser-
wowano różną toksyczność. Mogło być to spowodowane właściwościami farma-
kokinetycznymi lub odmiennymi mechanizmami działania podawanych w tym sa-
mym czasie leków. Jednak ponowny wzrost guza po zastosowaniu standardowych 
chemioterapeutyków w warunkach monoterapii był zdecydowanie szybszy niż po 
użyciu kombinacji konwencjonalnych chemioterapeutyków z TH-302 [33]. Ob-
serwacje te zostały potwierdzone przez niezależną grupę badawczą prowadzoną 
przez Meng’a, która zbadała aktywność cytotoksyczną związku w warunkach 
normoksyjnych i hipoksyjnych in vitro na 32 modelach ludzkich linii nowotwo-
rowych, takich jak nowotwory płuc, prostaty, piersi, nerki czy trzustki, uzyskując 
bardzo dobre rezultaty [40]. Wyniki ich badań przyczyniły się do wprowadzenia 
związku TH-302 do pierwszej fazy badań klinicznym na pacjentach z zaawanso-
wanymi guzami litymi [66]. 

Badania przeprowadzone na mysim modelu linii szpiczaka mnogiego 5T33MM, 
w tym analiza cytometryczna i Western blot, udowodniły, iż związek indukuje apo-
ptozę poprzez obniżenie poziomu cyklin D1/2/3 oraz aktywację proapoptotycznych 
kaspaz 3, 8 i 9 zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo w mikrośrodowisku szpi-
ku kostnego [29]. Aktywność przeciwbiałaczkowa TH-302 została potwierdzona 
w przypadku linii komórkowych ostrych białaczek oraz w badaniach in vivo na 
mysich modelach ksenotransplantacji ludzkich linii ostrych białaczek szpikowych 
(OBS) [5]. W testach przedklinicznych wykorzystujących myszy SCID wykaza-
no, że komórki OBS w warunkach niedotlenienia stają się niewrażliwe na stan-
dardowo stosowane chemioterapeutyki. Zastosowanie w tym przypadku TH-302 
zaowocowało zależną od dawki indukcją apoptozy, zmniejszoną proliferacją nie-
prawidłowych komórek, redukcją ekspresji HIF-1α, zatrzymaniem cyklu komór-
kowego oraz znacznym wzrostem pęknięć w podwójnej nici DNA. Podawanie 
TH-302 dootrzewnowo 5 razy w tygodniu w dawce 50 mg/kg spowodowało za-
hamowanie progresji choroby i wydłużyło ogólny czas przeżycia traktowanych 
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nim zwierząt. Ponadto, leczenie za pomocą TH-302 doprowadziło do redukcji liczby 
komórek białaczkowych znajdujących się w niszy szpikowej i nie powodowało tok-
syczności hematologicznej u badanych myszy [54]. W oparciu o wcześniejsze donie-
sienia dotyczące skuteczności związku w leczeniu nowotworów krwi, TH-302 został 
wprowadzony do I fazy badań klinicznych (NCT01149915) u chorych z zaawanso-
wanymi białaczkami. Wykazano niezbyt wysoką efektywność związku, zmniejszył 
on liczbę krążących we krwi blastów, jednak efekt ten był przejściowy i całkowity 
odsetek pozytywnych odpowiedzi został określony na 6%. Pomimo to podkreślono 
fakt, iż evofosfamid powinien być dalej testowany [4]. TH-302 jest aktualnie wy-
korzystywany w 26 badaniach klinicznych (zgodnie z danymi zaprezentowanymi 
na stronie clinicaltrials.gov) ukierunkowanych m.in. na leczenie zaawansowanych 
białaczek, opornych i nawracających rzutów szpiczaka mnogiego oraz wielu guzów 
litych. Należy jednak podkreślić, iż aż 8 z 26 powyższych badań ukierunkowanych 
jest na terapię nowotworów trzustki, w której uzyskuje się najlepsze efekty terapeu-
tyczne [9, 34].

RYCINA 4. Schemat przemian wybranych proleków w wyniku działania reduktaz
FIGURE 4. The scheme of the selected prodrugs transformations caused by reductases
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RAKICIDIN A

Rakicidin A został wyizolowany z rodzaju bakterii Gram-dodatnich Micromo-
nospora pochodzących z rodziny Micromonosporaceae, które zostały odnalezione 
w próbce gleby zebranej w Indiach [36, 47]. Związek ten jest cyklicznym depsipepty-
dem, a jego rozbudowana struktura (ryc. 5), posiadająca aż 5 centrów chiralnych (2S, 
3S, 14S, 15S, 16R), została ustalona przy wykorzystaniu spektroskopii magnetyczne-
go rezonansu jądrowego (spektroskopia NMR) [57]. Nie jest znany dokładny mecha-
nizm działania Rakicidinu A mimo, iż początkowo sądzono, że może on być inhibito-
rem czynnika HIF-1α [69], jednak kolejne doniesienia sugerują, że Rakicidin A może 
kierować komórki nowotworowe na szlak apoptozy poprzez ścieżkę mitochondrialną 
i aktywację kaspaz [62]. W przeprowadzonych badaniach zablokowano kaspazę 3 
przy pomocy białka zVAD, jednak komórki traktowane Rakicidinem A dalej podle-
gały śmierci komórkowej, co sugeruje, że musi istnieć jeszcze inna droga, niezależna 
od mitochondrialnej, prowadząca do apoptozy tych komórek [62]. Jednakże ustalenie 
faktycznego mechanizmu działania związku wymaga dalszych badań.

Pierwsze testy in vitro oparte na Rakicidinie A potwierdziły skuteczność związ-
ku względem wszystkich testowanych nowotworowych linii komórkowych (m.in. 
raka jelita grubego, raka prostaty, raka trzustki, glejaka) [69]. Najbardziej obiecują-
ce efekty zostały uzyskane w przypadku linii komórkowej raka jelita HCT-8 i raka 
trzustki Panc-1, gdzie dawka IC50 była odpowiednio 17.5 i 14.9 razy niższa w przy-
padku warunków hipoksyjnych w porównaniu z warunkami normoksyjnymi [69]. 
Z kolei badania przeprowadzone przez grupę badawczą Takeuchi’ego zademonstro-
wały możliwość użycia Rakicidinu A w terapii przeciwbiałaczkowej [62]. Ludzkie 
linie komórkowe przewlekłej białaczki szpikowej K562 i KCL22 zaadoptowane do 
hipoksji traktowane tym związkiem wykazywały zmiany morfologiczne charakte-
rystyczne dla komórek apoptotycznych (komórki były obkurczone, miały skonden-
sowaną chromatynę i ulegały fragmentacji). Przeprowadzenie serii analiz cytome-
trycznych potwierdziło wcześniejsze obserwacje i w przypadku nowotworów krwi 
hodowanych w warunkach niedotlenienia związek wykazywał wyższą aktywność 
cytotoksyczną niż w normoksji [62]. Dodatkowo, stała inkubacja komórek przy 
niedoborze tlenu korelowała z ich wyższą wrażliwością w porównaniu do komó-
rek hodowanych w warunkach przejściowej hipoksji. Co więcej, zastosowanie Ra-
kicidinu A łącznie z jednym z konwencjonalnych chemioterapeutyków, imatinibu, 
skutkowało wzrostem cytotoksyczności związków względem komórek przewlekłej 
białaczki szpikowej. Potwierdziło to działanie synergistyczne obu analizowanych 
związków oraz adekwatność stosowania tychże chemioterapeutyków w ramach 
leczenia kombinowanego ze względu na selektywne zwiększenie inhibicji wzro-
stu komórek białaczek w środowisku hipoksyjnym, a także na użycie ich w celu 
wyniszczenia białaczkowych komórek macierzystych rezydujących w środowisku 
hipoksyjnym nisz szpikowych [62].
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PODSUMOWANIE

Hipoksja, często obserwowany fenomen w przypadku wielu chorób nowotwo-
rowych, wydaje się być interesującym potencjalnym celem przy projektowaniu 
nowych, ukierunkowanych strategii leczniczych. Ostatnie trzy dekady to okres 
bardzo intensywnego rozwoju i prób wprowadzenia do terapii proleków wrażli-
wych na zmiany stężenia tlenu. Wiedza uzyskana dzięki badaniom przedklinicz-
nym i klinicznym przyczynia się do większego zrozumienia biologii nowotworów, 
a tym samym do efektywniejszego projektowania nowych związków celujących 
w środowisko hipoksyjne. Ponieważ niskie ciśnienie parcjalne w obrębie guza, 
jak i w szpiku kostnym, jest dość dobrze scharakteryzowanym zjawiskiem, a jego 
obecność została potwierdzona w wielu typach nowotworów, proleki mogłyby 
być wykorzystywane w leczeniu szerokiego spektrum nowotworów. Co więcej, 
obecność hipoksji mogłaby stanowić predykcyjny biomarker odpowiedzi pacjenta 
na proleki i wyznaczać typy nowotworów, w których można oczekiwać najsil-
niejszego efektu terapeutycznego. Uzyskane dotychczasowo wyniki wykorzystu-
jące proleki w monoterapii, jak i w połączeniu z konwencjonalnie stosowanymi 
chemoterapeutykami, wydają się prezentować dość obiecujące rezultaty, jednak 
nadal niezbędne są dalsze analizy i poszukiwanie kolejnych analogów przedsta-
wionych tu proleków.

PODZIĘKOWANIA

Praca sfinansowana z dotacji ministerialnej Młodzi Naukowcy

RYCINA 5. Wzór strukturalny Rakicidinu A
FIGURE 5. The structural formula of Rakicidin A
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