Kwas arundowy, ONO-2506PO, Cereact
Pomysł:
Nauka postępuje dziś niezwykle szybko. Dzięki nowym technikom możliwe jest testowanie wielu
nowych związków chemicznych i typowanie ich pod względem poszukiwanych właściwości. W
jednym z takich badań poszukiwano związków mogących blokować wydzielanie białka S100 i
hamować aktywację astrocytów. Analizując wyniki, zwrócono uwagę na ONO-2506 (kwas
arundowy) 1. Związek ten jest homologiem kwasu walproinowego, który jest stosowany jako lek
przeciwepileptyczny 2.
Białka S100 oddziałują z wieloma elementami komórkowymi. Są one powiązane między innymi
proliferacją, procesami zapalnymi, apoptozą, równowagą wapniową i energetycznymi procesami
metabolicznymi 7. Uważa się, że zahamowanie produkcji tych cząsteczek może mieć korzystny
wpływ na schorzenia takie jak SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis
amyotrophica).
Mechanizm działania:
Kwas arundowy może wpływać na postępy SLA za pomocą kilku mechanizmów. Po pierwsze
związek ten hamuje produkcję i wydzielanie białka S100 z astrocytów, a także poprawia funkcję
tych komórek 2–6. ONO-2506 działa również przeciwzapalnie poprzez blokowanie cyklooksygenazy
COX-2 (enzym odpowiedzialny za syntezę prostaglandyn, związków powiązanych z procesami
zapalnymi) 2,8.
Uważa się również, że kwas arundowy wpływa na układ glutaminergiczny (system sygnalizacyjny
bazujący na powiązanym z procesami ekscytotoksycznymi kwasem glutaminowym) 2,9. Możliwe,
że jednym z mechanizmów działania ONO-2506 jest zwiększona ekspresja (produkcja)
transporterów kwasu glutaminowego. Taki efekt leku został zauważony w trakcie badań nad jednym
z podtypów jaskry, gdzie (wskutek między innymi procesów ekscytotoksycznych) zostają
uszkodzone komórki siatkówki 10. Inne badania dowiodły, że związek ten zapobiegał zwiększeniu
zewnątrzkomórkowego stężenia kwasu glutaminowego w przypadkach niedokrwienia mózgu, a
także zwiększał uwalnianie inhibitujących neurotransmiterów (przeciwdziałających nadmiernej
ekscytacji) w zwierzęcych modelach epilepsji 9,11.
Efekt ochronny tego związku zauważono w modelach wielu schorzeń, na przykład w
uszkodzeniach rdzenia kręgowego, chorobie Parkinsona, udarach mózgu, chorobie Alzheimer i
epilepsji 1,4,6,11–15.
Próby kliniczne:
Do tej pory przeprowadzono kilka prób klinicznych nad kwasem arundowym w SLA. W czasie ich
trwania sprawdzano przede wszystkim bezpieczeństwo i w pewnym stopniu również efektywność
leku (1200 mg). Badania przeprowadzano w Japonii oraz Europie (min. Niemczech, Francji, Belgii,
Austrii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) 16,17.
Na stronie producenta leku (ONO Pharmaceuticals) można znaleźć informację o wynikach jednego
z tych badań (informacja z 2005 roku). Wynika z niego, że dla całej grupy pacjentów nie
zaobserwowano korzystnego wpływu leku w porównaniu do placebo. Dopiero po podzieleniu
pacjentów na dwie grupy (w zależności od czasu trwania choroby) i ponownej niezależnej analizie
statystycznej zaobserwowano korzystny wpływ ONO-2506 na postępy choroby u osób z krótszym
przebiegiem SLA. Lek uznano za bezpieczny do stosowania 18.
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