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Pomysł:
Komórki zwierzęce do swojego wzrostu i różnicowania potrzebują odpowiednich sygnałów.
Sygnały te docierają do nich najczęściej w postaci związków chemicznych takich jak hormony i
czynniki wzrostu produkowane przez inne elementy organizmu. Do takich substancji należy
cząsteczka, którą nazywamy czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF granulocyte-colony stimulating factor). Początkowo G-CSF został zakwalifikowany jako czynnik
krwiotwórczy niezbędny do tworzenia granulocytów (rodzaj leukocytów). Obecnie jest on używany
do leczenia neutropenii (obniżenie liczby granulocytów) i do mobilizowania komórek
macierzystych ze szpiku kostnego do przeszczepu 1.
Dalsze badania nad tym białkiem wykazały, że receptory wykrywające tą proteinę znajdują się
również w mózgu. Szybko powiązano ten związek z procesami neuroochronnymi oraz opisano jako
czynnik wzrostu dla neuronów i neuronalnych komórek macierzystych, a także powiązano jego
działanie z procesami tworzenia naczyń krwionośnych. Odkrycia te sprawiły, że G-CSF został
wzięty pod lupę jako potencjalny środek terapeutyczny. Postanowiła go przetestować także grupa
naukowców zajmująca się problematyką SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis
amyotrophica) 1,-2.
Mechanizm działania:
Uważa się, że działanie neuroochronne G-CSF polega przede wszystkim na hamowaniu procesów
śmierci komórkowej neuronów i komórek je wspomagających, poprzez regulację tworzenia białek
odpowiedzialnych za procesy apoptozy 1, 3-5. Ponad to istnieje kilka dodatkowych procesów, w które
jest zaangażowane to białko. W przypadku badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego u myszy
zaobserwowano, że G-CSF mobilizuje komórki pochodzące ze szpiku kostnego do migracji w
miejsce uszkodzenia i promuje w tych miejscach neurogenezę i angiogenezę (proces tworzenia
naczyń krwionośnych) 1, 3, 6. Ponadto związek ten ma zdolność do redukowania stanów zapalnych
poprzez oddziaływanie na niektóre cytokiny (TNF-α - czynnik martwicy nowotworu α i IL-1β interleukina 1β) i ogranicza zmniejszanie otoczki mielinowej 2-3, 6-8.
Badania na zwierzęcych modelach SLA w zdecydowanej większości wykazały pozytywny wpływ
G-CSF na postępy choroby, choć znacząco różniły się one dawkami i metodami używanymi w
czasie aplikacji. U gryzoni, u których zastosowano terapię, obserwowano opóźnienie pojawienia
się pierwszych symptomów SLA, spowolnienie procesów chorobowych, zmniejszenie markerów
procesów zapalnych, przedłużenie życia oraz zmianę kilku innych parametrów sugerujących
korzystny wpływ leczenia na te zwierzęta 4, 9-13. Jedynie w czasie jednego z badań terapia została
rozpoczęta już po wystąpieniu symptomów. W tym wypadku w eksperymencie zastosowano
połączenie aplikacji G-CSF i transplantacji komórek macierzystych pochodzących ze szpiku.
Łączona terapia znacząco spowolniła proces chorobowy i wydłużyła życie badanych myszy 13.
W czasie jednej z prób na myszach noszących mutację w powiązanym z SLA genie SOD1
(dysmutaza ponadtlenkowa 1) efekt terapeutyczny terapii zaobserwowano jedynie u samców.
Samice gryzoni, które zostały użyte w badaniu, nie zareagowały na leczenie 14.
W 2006 roku opublikowano artykuł opisujący stężenia G-CSF w płynie mózgowo-rdzeniowym
pacjentów cierpiących na SLA. Wykazano w nim, że chorujący mają podwyższone stężenie tego
białka w porównaniu z grupą kontrolną. Co ważne u badanych osób z SLA zaobserwowano
zwiększoną ekspresję (produkcję) receptora tego białka w przypadku astrocytów, a obniżoną w
przypadku neuronów motorycznych, co według autorów mogło przyczyniać się do patogenezy
choroby 15.
Zachęcające wyniki zaobserwowane w większości przeprowadzonych badań doprowadziły do
przeprowadzenia prób klinicznych na ludziach.

Próby kliniczne:
Przeprowadzono kilkanaście prób klinicznych z różnymi dawkami G-CSF 16-27. W zdecydowanej
większości przypadków terapie uznawano za bezpieczną i nie obserwowano poważnych efektów
ubocznych. Zdarzały się jednak wyjątki. Zaliczały się do nich pojedyncze przypadki prolaktynomy
(łagodny nowotwór przysadki mózgowej), hyperprolaktynemii i zakrzepic. W przypadku
najczęściej obserwowanych skutków ubocznych (o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu)
można wymienić się bóle głowy, pleców, kości, brzucha, bezsenność, wymioty, objawy
grypopodobne, łagodną gorączkę, duszności i generalne obniżenie samopoczucia 16-23.
Do badań rekrutowano różne liczby pacjentów (od 6 do 67) i porównywano różne parametry, wśród
których najbardziej popularnym była skala ALSFRS-R (ALS functional rating scale - skala oceny
czynnościowej stosowana w SLA) 16-27.
Efekty terapii zaobserwowano w przypadku większości prób 16-18, 20-25. Spowolnienie lub
ustabilizowanie postępów choroby zanotowano w czterech badaniach 17, 20, 23, 25. W czasie jednego
doświadczenia pozytywny efekt terapii zanotowano jedynie w czasie trzech pierwszych miesięcy po
terapii. Kolejne 3 miesiące po aplikacji leku obserwowano szybsze zmiany w skali ASFRS-R
wskazujące na przyspieszenie procesów chorobowych 20. Brak efektów na postępy SLA u
pacjentów zanotowano w przypadku czterech badań 18-19, 22, 24.
We Włoszech odbywa się obecnie kolejna próba kliniczna, która rozpoczęła się w 2014 roku. Ma w
niej wziąć udział 90 osób, które będą podzielone na grupę przyjmującą lek lub placebo 26. Link do
strony zawierającej więcej informacji (w tym informacje kontaktowe) na temat badania znajduje się
poniżej (strona w języku angielskim).
Próba kliniczna dotycząca G-CSF we Włoszech (strona w języku angielskim):
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-002228-28/IT
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