Ÿród³o: The Web site of the National Cancer Institute (http://www.cancer.gov).

32.
ZASTOSOWANIE MIESZANINY
TIOSEMIKARBAZONU 2-KARBALDEHYDU-3AMINOPIRYDYNY Z FOTOUCZULACZEM DO
WYTWARZANIA KOMPOZYCJI
FARMACEUTYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO
STOSOWANIA W PRZECIWNOWOTWOROWEJ
TERAPII FOTODYNAMICZNEJ

Zastosowanie mieszaniny tiosemikarbazonu 2karbaldehydu-3-aminopirydyny z fotouczulaczem do
wytwarzania kompozycji farmaceutycznej przeznaczonej
do stosowania w przeciwnowotworowej terapii
fotodynamicznej
STAN OBECNY
Zdecydowana wiêkszoœæ znanych dotychczas
metod leczenia nowotworów to metody inwazyjne.
Wynikiem zastosowania takich terapii s¹ czêsto
niekorzystne skutki uboczne. Na przyk³ad najpowszechniej stosowane obecnie chirurgiczne metody
terapii obarczone s¹ powa¿nym ryzykiem dla
zdrowia, a nawet ¿ycia pacjenta. Z podobnymi
zagro¿eniami zwi¹zane s¹ tak¿e inne metody
zwane nieinwazyjnymi jak chemoterapia czy
radioterapia. Metody te s¹ obecnie dynamicznie
rozwijane, przy czym du¿e nadzieje wi¹¿e siê
zarówno z opracowywaniem nowych chemoterapeutyków, jak i z nowym podejœciem do leczenia
nowotworów. Przyk³adem takiej technologii, która
rozwija siê ostatnio szczególnie aktywnie jest
terapia fotodynamiczna (PDT).
Istot¹ terapii fotodynamicznej jest zastosowanie
substancji œwiat³oczu³ej skierowanej przeciw
komórkom nowotworowym i aktywowanej przy
naœwietlaniu chorych tkanek œwiat³em
o odpowiedniej d³ugoœci fali. Po wp³ywem
fotouczulacza produkowane s¹ wolne rodniki, które
przyczyniaj¹ siê niszczenia komórek
nowotworowych. Choæ sam pomys³ ³¹czenia
œwiat³a i substancji wra¿liwych na œwiat³o nie jest
nowy to zastosowanie w leczeniu nowotworów
otwiera ca³kiem nowe horyzonty. Wraz z rozwojem
tej metody pojawiaj¹ siê nowe jeszcze bardziej
efektywne rozwi¹zania.

NOWE PODEJŒCIE
Istot¹ wynalazku jest zastosowanie tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny w po³¹czeniu z wybranymi fotouczulaczami do wytwarzania
kompozycji farmaceutycznej, celem zwiêkszenia
efektywnoœci terapii fotodynamicznej skierowanej
przeciw komórkom nowotworowym. Jako fotouczulacze stosuje siê pochodne protoporfiryny takie
jak porfimer, jak równie¿ ich specyficzne proleki,
takie jak kwas aminolewulinowy, jego sole lub estry.
Mieszanina tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-

ZALETY ROZWI¥ZANIA
Synergiczne dzia³anie tiosemikarbazonu 2karbaldehydu-3-aminopirydyny i
fotouczulacza poprawiaj¹ce efekt dzia³ania
farmakologicznego preparatu w stosunku do
innych dostêpnych na rynku farmaceutyków.
Mo¿liwoœæ wykorzystania ró¿norodnych
"ulepszaczy" - zwi¹zków poprawiaj¹cych
w³aœciwoœci farmaceutyku rozpuszczalników, rozdrabniaczy, substancji
poprawiaj¹cych barwê, smak i zapach bez
zmiany po¿¹danej aktywnoœci substancji
czynnych.
Nieskomplikowany proces otrzymywania
mieszaniny. Tiosemikarbazon i fotouczulacze
mog¹ byæ mieszane w dowolnych stosunkach,
bez ryzyka powstania reakcji ubocznych.

aminopirydyny oraz fotouczulacza jest czynnikiem
aktywnym kompozycji farmaceutycznej wykazuj¹cym efekt synergiczny i zwiêkszon¹ skutecznoœæ
terapii. Wœród sk³adników nieaktywnych kompozycji
farmaceutycznej wyró¿niæ mo¿na m.in.: noœniki,
rozpuszczalniki, rozdrabniacze, utrwalacze i inne
dodatki.
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