Thalidomid, Lenalidomid (analog)
Pomysł:
Proces zapalny jest elementem działalności układu odpornościowego i jest kluczowy dla
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia naszego organizmu. Problem zaczyna się w momencie, gdy
jest on aktywowany przez niewłaściwe czynniki. W takim wypadku może dojść do uszkodzenia
zdrowych komórek 1.
Istnieją liczne dowody na przebiegające procesy zapalne w przypadku SLA (stwardnienie zanikowe
boczne - sclerosis lateralis amyotrophica). Wśród nich należy wymienić aktywację komórek
mikrogleju, migracje komórek tucznych, makrofagów i komórek typu T w miejsca uszkodzenia
neuronów, podwyższone stężenia cytokin, chemokin oraz lipopolisacharydu 2–12. Istnieje
prawdopodobieństwo, że terapie mające na celu uregulowanie tych procesów mogą spowolnić lub
zapobiec dalszym postępom choroby.
Mechanizm działania:
Praktycznie wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez jakieś cząsteczki. Procesy zapalne
nie są wyjątkiem. Thalidomid może wpływać na produkcję niektórych z nich (na przykład czynnik
martwicy nowotworu - TNFα, niektóre interleukiny IL1, IL6, IL10 i IL12) 13. Zahamowanie
produkcji tych białek następuje wskutek destabilizacji cząsteczek mRNA, na podstawie których są
one tworzone 14. Eksperymenty na zwierzęcych modelach SLA zdają się potwierdzać
przypuszczenie, że terapia tym lekiem może pomóc pacjentom. Thalidomid podawany myszom
zahamował spadek masy ich ciała, poprawił wyniki testów na sprawność i zmniejszył ilość
martwych neuronów ruchowych. Co najważniejsze zwierzęta te żyły dłużej od grupy kontrolnej 14.
Próby kliniczne:
Thalidomid był już wcześniej stosowany w medycynie jako środek przeciwwymiotny i
przeciwbólowy. Nie może być on stosowany przez kobiety w ciąży, gdyż powoduje poważne wady
rozwojowe u nienarodzonych dzieci 15.
W bazie danych prób klinicznych znajduje się informacja o dwóch przeprowadzonych próbach
dotyczących pacjentów chorujących na SLA: w Niemczech i Stanach Zjednoczonych 16.
Na podstawie wyników badań opublikowano artykuły. W przypadku próby klinicznej
przeprowadzonej w Stanach, dwudziestu trzech pacjentów stopniowo zwiększało dawki
przyjmowanego leku aż do osiągnięcia 400 mg Thalidomidu na dobę. U uczestników mierzono
między innymi parametry ALSFRS-R (ALS functional rating scale - skala oceny czynnościowej
stosowana w ALS), poziom cytokin w serum oraz funkcję płuc przez dziewięć miesięcy stosowania
terapii. Wyniki porównywano do danych historycznych. Niestety próba nie wykazała korzystnych
efektów stosowania Thalidomidu. U pacjentów stosujących terapię zaobserwowano serię efektów
ubocznych. Najczęściej obserwowano wysypkę, zatwardzenia i uspokojenie. Do najbardziej
niebezpiecznych należały bradykardia (spadek liczby uderzeń serca do poniżej 60 uderzeń na
minutę) oraz zakrzepica 17.
Próba przeprowadzana w Niemczech została przedwcześnie przerwana ze względów
bezpieczeństwa. U około 50% pacjentów przyjmujących Thalidomid zaobserwowano bradykardię
18
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