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Deriváty tamoxifénu na liečbu neoplastických chorôb, najmä s vyššou hladinou proteínu
HER2
Oblasť techniky
Vynález sa týka nových mitochondriálne cielených derivátov tamoxifénu na liečbu
neoplastických chorôb, najmä nádorov s vyššou hladinou proteínu HER2 (human
epidermal growth factor receptor 2), ktorý ovplyvňuje spontánne delenie buniek a rast
nádorov.
Doterajší stav techniky
Súčasné pokroky v molekulárnej medicíne viedli k určitému zlepšeniu v diagnóze a liečbe
neoplastických chorôb. Napriek týmto čiastkovým úspechom je táto oblasť ochorení stále
obrovským problémom. U niektorých typov nádorových ochorení dokonca súčasná liečba
zlyháva z radu dôvodov. Jednak je to vrodená rezistencia nádorových buniek, ich
schopnosť neustále mutovať a liečbe sa „vyhnúť“, jednak veľká heterogenita nádorového
prostredia (Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell
2011;144:646-674). Bolo ukázané, že nádory rovnakého typu sa u jednotlivých pacientov
veľmi odlišujú z hľadiska genomického profilu (Jones S et al. Core signaling pathways in
human

pancreatic

cancers

revealed

by

global

genomic

analyses.

Science

2008;321:1801-1806. Parsons DW et al. An integrated genomic analysis of human
glioblastoma multiforme. Science 2008;321.1807-1812.), čo ukazuje na nutnosť
takzvanej „personálnej“ liečby. Ešte väčším problémom je heterogenita mutácií v tomto
nádore, ako bolo nedávno ukázané u nádoru obličiek (Gerlinger M et al. Intratumor
heterogeneity and branched evolution revealed by multiregion sequencing. N Engl J Med
2012;366:883-892.) a tento jav je možné očakávať aj u iných typov nádorov. Preto je
nutné hľadať nové prístupy a nemenné zásahové miesto, ktoré by bolo spoločné pre
všetky či väčšinu maligných buniek v nádore a ktoré prednostne ovplyvňuje zásadné
funkcie v rakovinových bunkách. Takým zásahovým miestom sa javia mitochondrie, teda
organely, ktoré sú zásadné pre tvorbu energie nutnej pre všetky fyziologické aj
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patofyziologické procesy v bunke. Napriek tomu, že nádorové bunky z veľkej časti pre
tvorbu energie využívajú tzv. aeróbnu glykolýzu, mitochondriálna respirácia (teda
spotreba kyslíka spojená s tvorbou ATP) je vlastná väčšine (teoreticky všetkým) typom
nádorov (Ralph SJ et al. The causes of cancer revisited: "mitochondrial malignancy" and
ROS-induced oncogenic transformation - why mitochondria are targets for cancer
therapy. Mol Aspects Med 2010;31:145-170.).
Skupina látok s protirakovinovou aktivitou bola definovaná pod názvom „mitokany“
(odvodené od „mitochondria and cancer“) (Neuzil J et al. Molecular mechanism of
‘mitocan’-induced apoptosis in cancer cells epitomizes the multiple roles of reactive
oxygen species and Bcl-2 family proteins. FEBS Lett 2008;580:5125-5129. Neuzil J et al.
Classification of mitocans, anti-cancer drugs acting on mitochondria. Mitochondrion
2013;13:199-208.). Tieto látky sú rozdelené do niekoľkých skupín podľa ich mechanizmu
účinku. Sú to: 1. Inhibítory hexokinázy; 2. Látky zacielené na proteíny z rodiny Bcl-2; 3.
Redox-aktívne látky inhibujúce tioly; 4. Látky zacielené na proteíny VDAC a ANT; 5. Látky
zacielené na elektrónový redoxný reťazec; 6. Lipofilné látky cielené na vnútornú
mitochondriálnu membránu; 7. Látky cielené na Krebsov cyklus; 8. Látky cielené na
mitochondriálne DNA; 9. Látky nezaradené do žiadnej z týchto skupín. Príklady týchto
látok a miesto ich pôsobenia sú uvedené v obrázku 1.
Nádor prsníka je veľmi ťažko liečiteľné neoplastické ochorenie postihujúce v súčasnej
dobe jednu z ôsmich žien. Na liečbu rakoviny prsníka sa bežne používa tamoxifén (TAX).
Pre zhruba 30 % prípadov tejto choroby je typická vysoká hladina proteínu HER2, ktorý
patrí do skupiny receptorových tyrozínových kináz a ktorý zvyšuje proliferačnú schopnosť
buniek zvyšujúci ich malígny potenciál (Arteaga CL et al. Treatment of HER2-positive
breast cancer: current status and future perspectives. Nat Rev Clin Oncol. 2011;9:1632.). Zavedená liečba, kedy hlavným používaným liekom je TAX, je neúčinná, pretože sú
voči nej nádory s vysokou hladinou HER2 rezistentné. TAX pôsobí na estrogénové
receptory v plazmatickej membráne buniek rakoviny prsníka, čím inhibuje dôležité
procesy pre proliferačné vlastnosti rakovinovej bunky. V nedávnej dobe bolo publikované,
že TAX pri vyššej koncentrácii pôsobí nielen cez estrogénový receptor, ale tiež zasahuje
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do mitochondriálnej vnútornej membrány, kde interaguje s komplexom I respiračného
reťazca, ktorý je umiestnený práve vo vnútornej mitochondriálnej membráne (Moreira PI
et al. Tamoxifen and estradiol interact with the flavin mononucleotide site of complex I
leading to mitochondrial failure. J Biol Chem 2006;281:10143-10152.). K tomuto avšak
dochádza pri farmakologicky neľahko dosiahnuteľných dávkach. Navyše je možné pri
týchto vysokých dávkach očakávať zvýšenú toxicitu látky TAX.
Momentálne

sú

nádory

prsníka

s vysokou

hladinou

proteínu

HER2

liečené

humanizovanou protilátkou trastuzumab, ktorý inhibuje aktivitu HER2. Táto liečba je
ekonomicky veľmi náročná a vyznačuje sa sekundárnou toxicitou; navyše významné
percento pacientok s vysokou hladinou proteínu HER2 je voči látke trastuzumab
rezistentných (odhaduje sa okolo 30 %). Problematická je aj nedávno zavedená látka
lapatinib, ktorá sa vyznačuje inhibíciou receptorových tyrozínových kináz (Ewer MS, Ewer
SM. Cardiotoxicity of anticancer treatments: what the cardiologist needs to know. Nat Rev
Cardiol 2010;7:564-575. Lin SX et al. Molecular therapy of breast cancer: progress and
future directions. Nat Rev Endocrinol 2010;6:485-493. Ahn ER et al. Is the improved
efficacy of trastuzumab and lapatinib combination worth the added toxicity? Breast
Cancer 2012;6:191-207.). Problémom je, že lapatinib nie je špecifickým inhibítorom
HER2, čo môže viesť k inhibícii aj ďalších receptorových tyrozínových kináz a
k sekundárnej toxicite a je možné predpokladať aj reálny vývoj rezistencie voči tejto liečbe
(Wetterskog D et al. Identification of novel determinants of resistance to lapatinib in
ERBB2-amplified cancers. Oncogene 2013; 1-11).
Podstata vynálezu
Z vyššie uvedených dôvodov sme navrhli a pripravili skupinu látok, ktoré sú účinné proti
nádorom

s vysokou

hladinou

proteínu

HER2,

ktoré

cielene

pôsobia

priamo

na mitochondrie a ktoré si poradia s vyššie uvedenými problémami. Uvedené nevýhody
spojené

s tamoxifénom

(TAX)

sú

odstránené

jeho

cieleným

spojením

s trifenylfosfóniovou skupinou cez alifatický reťazec za vzniku novej látky (ďalej označené
MitoTAX), kde alifatický reťazec je alkyl alebo alkenyl, a ich zodpovedajúce soli
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terciálneho amínu sú vybrané zo skupiny organických solí ako napríklad citrát, acetát,
laktát, tartrát, oxalát, askorbát, mesylát, tosylát alebo anorganických solí ako napríklad
sulfát, halogenid, fosfát a/alebo ich zmes, alkyl triphenylphosphonium deriváty majú
obecný vzorec I,

I
kde n = 8 až 12, a kde Z je vybrané zo skupiny organických solí ako napríklad citrát,
acetát, laktát, tartrát, oxalát, askorbát, mesylát, tosylát alebo anorganických solí ako
napríklad sulfát, halogenid, fosfát a prekrížená väzba v obecnom vzorci I, nachádzajúca
sa v subjednotke tamoxifénu zahrnuje usporiadanie dvojitej väzby ako v konfigurácii E,
tak Z, a alkenyl triphenylphosphonium deriváty majú obecný vzorec IA,

IA

kde n = 6 až 10, a kde Z má vpredu uvedený význam a prekrížená väzba v obecnom
vzorci IA, nachádzajúca sa v postrannom reťazci zahrnuje usporiadanie dvojitej väzby
ako v konfigurácii E, tak Z.
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Spôsob prípravy alkyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca I je
založený na reakcii ylidu generovaného z tert-butyldimethylsilyl-oxy-alkyl-trifenylfosfonia
o obecnom vzorci II,

II
kde n = 5 až 9
a X je I, Br, Cl alebo mesyl, v tetrahydrofurane (THF) v atmosfére argónu pri
teplote -78 °C pôsobením organickej bázy (s výhodou butyllithium) a následnej
kondenzácie s aldehydom vzorca III,

N
O

O

III
za vzniku silylovaného derivátu obecného vzorca IV,

IV
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kde n = 5 až 9.
Na silylovaný derivát obecného vzorca IV sa pôsobí tetrabutylamónium fluoridom
za vzniku alkenolu obecného vzorca V,

V
kde n = 5 až 9,
ktorý sa v atmosfére vodíka v prítomnosti katalyzátora redukuje na alkohol obecného
vzorca VI,

VI
kde n = 5 až 9,
alkohol obecného vzorca VI sa substitúciou prevedie na príslušný derivát obecného VII,

VII
kde n = 5 až 9
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a X je I, Br, Cl alebo mesyl,
ktorý sa zahrievaním s trifenylfosfínom prevedie na mitochondriálne cielený alkyl
trifenylfosfóniový derivát tamoxifénu obecného vzorca I.
Alkenol obecného vzorca V je možné pripraviť tiež priamo z aldehydu III reakciou
s (hydroxyalkyl)trifenylfosfónium bromidom a pôsobením bázy (s výhodou lítium
hexametyldisilazén) pri izbovej teplote a pri použití zmesi THF a dimetylsulfoxidu
(DMSO), ktorá zvýši rozpustnosť (hydroxynonyl)trifenylfosfónium bromidu. Syntéza sa
výrazne skráti a zlacnie.
V prípade použitia alkenolu obecného vzorca V vo forme soli terciálneho dusíka sa zvýši
výťažok ďalším vyššie uvedeným postupom získaného alkoholu obecného vzorca VI, z
ktorého je možné bez izolácie látky obecného vzorca VII získať príslušnú soľ terciálneho
amínu trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu obecného vzorca I.
Spôsob prípravy alkenyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca IA je
založený na príprave ylidu generovaného z alkyl bis(trifenylfosfónia) o obecnom vzorci
VIII,

VIII
kde n = 7 až 11
a X je I, Br, Cl alebo mesyl, alebo ich kombinácie,
v zmesi tetrahydrofuranu (THF) a dimetylsulfoxidu (DMSO) v atmosfére argónu pri izbovej
teplote pôsobením organickej bázy (s výhodou lítium hexametyldisilazán) a jeho
následnej kondenzácií s aldehydom vzorca III.
Alkyl bis(trifenylfosfónium) obecného vzorca VIII sa pripraví reakciou príslušného alkylu
s trifenylfosfínom za zvýšenej teploty.

8
Kationická skupina trifenylfosfónia (TPP+) umožňuje interakciu alkyl alebo alkenyl
trifenylfosfóniového

derivátu

tamoxifénu

látky

obecného

vzorca

I

alebo

IA

s mitochondriami. Tieto látky boli pripravené adíciou kationickej skupiny alkyl-TPP +
k molekule TAX. V biologickom prostredí je pozitívny náboj na fosfore TPP+ skupiny
delokalizovaný, takže látka sa správa neutrálne. Jedinou výnimkou sú bunkové štruktúry
s negatívnym potenciálom, čo je vnútorný povrch plazmatickej (bunkovej) membrány a už
vyššie uvedená vnútorná mitochondriálna membrána. V ich blízkosti sa náboj lokalizuje
na fosfore a pozitívne nabitá TPP+ skupina pôsobí ako kotva spôsobujúca masívnu
koncentráciu alkyl alebo alkenyl trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu obecného
vzorca I alebo IA (MitoTAX) na interfázu mitochondriálneho matrixu a vnútorné
membrány mitochondrie.
Časť molekuly MitoTAXu, na ktorom konci je skupina TPP+, je orientovaná
do mitochondriálneho matrixu, pričom biologicky aktívna časť je vo vnútornej
mitochondriálnej membráne, kde je lokalizované molekulárne zásahové miesto látky
MitoTAX, ktorým je mitochondriálny komplex I. Pre fyzickú interakciu biologicky aktívnej
časti MitoTAXu s mitochondriálnym komplexom I, ktorý je súčasťou vnútornej
mitochondriálnej membrány, je nutné, aby medzi biologicky aktívnou časťou molekuly
MitoTAXu a TPP+ skupinou bol alifatický reťazec o určitej dĺžke, zdá sa, že nie je
podstatné, či alifatický reťazec je alkyl alebo alkenyl – pozrite príklad 24. Z hľadiska
biologických a fyzikálno-chemických vlastností mitochondriálnej membrány sa ako
ideálna javí dĺžka alifatického reťazca o dĺžke 8 až 12 uhlíkov.
MitoTAX je výrazne účinnejší pri zabíjaní buniek nádoru prsníka než pôvodný TAX.
Ďalším veľmi významným zistením je poznatok, že MitoTAX účinnejšie zabíja bunky
rakoviny prsníka s vysokou expresiou proteínu HER2 než bunky s nízkou expresiou
proteínu HER2. U TAXu je tomu presne naopak, preto je klinicky voči rakovine prsníka
s vysokým HER2 neúčinný. Dôvod zvýšenej citlivosti látky MitoTAX voči bunkám nádoru
prsníka s vysokou hladinou proteínu HER2 tkvie pravdepodobne v lokalizácii tohto
proteínu HER2 tiež v mitochondriách, pričom u buniek s nižšou či veľmi nízkou expresiou
HER2 je tento onkoproteín lokalizovaný v plazmatickej membráne nádorovej bunky.

9

Látka trastuzumab (Herceptin), ktorá je používaná na liečbu rakoviny prsníka s vysokou
hladinou proteínu HER2, je v rade prípadov neúčinná. Pravdepodobným dôvodom je
skutočnosť, že v prípade vysokej hladiny proteínu HER2 je jeho značná časť lokalizovaná
v mitochondriách a pri pôsobení látky trastuzumab na nádorovú bunku sa proteín HER2
tým viac presúva do mitochondrií. Rakovinová bunka tak „skrýva“ HER2 pred látkou
trastuzumab, ktorý inhibuje jeho aktivitu. Mitochondriálna asociácia HER2 tiež mení
mitochondriálny metabolizmus tak, že rakovinová bunka prechádza na glykolýzu a lepšie
prežíva v prostredí chudobnom na živiny a kyslík.
Na rozdiel od látky trastuzumab MitoTAX vstupuje do bunky a akumuluje sa
v mitochondriách na základe negatívneho potenciálu na vnútornom povrchu vnútornej
mitochondriálnej membrány. Bunky rakoviny prsníka s vysokou hladinou proteínu HER2,
v mnohých prípadoch rezistentné voči látke trastuzumab, sú voči látke MitoTAX
citlivejšie.
Dôležitou vlastnosťou MitoTAXu je účinná inhibícia rastu spontánneho nádoru prsníka
s vysokým HER2 v myšom modeli, kedy je rast inhibovaný z 90 %, pričom účinnosť látky
TAX je zhruba 20 až 30-krát nižšia. MitoTAX je voči myšiam netoxický.
Nádory prsníka sú heterogénne z hľadiska expresie proteínov HER2. Je možné
očakávať, že iba časť nádoru bude odpovedať na liečbu látkou trastuzumab, pričom
MitoTAX bude účinný. Zabíja bunky ako s nízkou, tak aj s vysokou expresiou proteínu
HER2.
Ako mitokan, ktorý pôsobí na mitochondriálny komplex II, bol opísaný vitamín E sukcinát
(Dong LF et al. -Tocopheryl succinate induces apoptosis by targeting ubiquinonebinding sites in mitochondrial respiratory complex II. Oncogene 2008;27:4324-4335.
Dong LF et al. Suppression of tumour growth in vivo by the mitocan -tocopheryl
succinate requires respiratory complex II. Clin Cancer Res 2009;15:1593-1600.).
V nedávnej dobe sme pripravili a testovali látku, ktorá vznikla adíciou TPP+ skupiny
k vitamínu E sukcinátu. Táto nová látka cieli na rovnaké molekulárne zásahové miesto,
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jeho aktivita je ale vyššia než aktivita pôvodného vitamínu E sukcinátu vďaka zvýšenej
koncentrácii

tejto

látky

na

interfázu

vnútornej

mitochondriálnej

membrány

a mitochondriálny matrix. (Dong LF et al. Mitochondrial targeting of vitamin E succinate
enhances its pro-apoptotic and anti-cancer activity via mitochondrial complex II. J Biol
Chem 2011;286:3717-3728. Dong LF et al. Mitochondrial targeting of -tocopheryl
succinate enhances its pro-apoptotic efficacy: A new paradigm of efficient anti-cancer
therapy. Free Radic Biol Med 2011;50:1546-1555. Rohlena J et al Mitochondrially
targeted -tocopheryl succinate is antiangiogenic: Potential benefit against tumor
angiogenesis but caution against wound healing. Antiox Redox Signal 2011;15:29232935.). Podobne ako vitamín E sukcinát s adíciou TPP+ skupiny sa aj látka MitoTAX
zvýšenou mierou akumuluje na interfázu vnútornej mitochondriálnej membrány
a mitochondriálny matrix. MitoTAX podľa predkladaného vynálezu však zasahuje
mitochondriálny komplex I, čím sa mení jeho spektrum účinkov oproti TAX, ktorý pôsobí
prevažne na estrogénové receptory v plazmatickej membráne buniek rakoviny prsníka,
čím inhibuje ich aktivitu dôležitou pre proliferačné vlastnosti rakovinovej bunky.
MitoTAX

sa

akumuluje

v mitochondriách,

vyvoláva

bunkovú

smrť

selektívne

v rakovinových bunkách, ktorých mitochondrie majú vyšší negatívny potenciál
v porovnaní s mitochondriami normálnych buniek. Zabíja veľmi účinne bunky rakoviny
prsníka s vysokým HER2 a je účinný proti rakovine prsníka s vysokým HER2, kedy
cieľovým miestom pre MitoTAX je mitochondriálny komplex I (pozrite Obr. 1).
MitoTAX je možné použiť na prípravu liečiva na liečbu neoplastických chorôb, najmä
karcinómov, sarkómov, lymfómov a leukémií, pre ochorenia vybrané zo skupiny:
astrocytóm, neuroblastóm, glioblastóm, mezotelióm, nádor prostaty, nemalobunkový
nádor pľúc, nádor krčka maternice, osteosarkóm, kolorektálny nádor, hepatokarcinóm,
leukémia.
Zoznam použitých skratiek
DCM

dichlórmetán
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DMSO

dimetylsulfoxid

ER

estrogénový receptor-

ESI MS

hmotnostná spektrometria s ionizáciou elektrónov sprejom

HER2

human epidermal growth factor receptor 2

IBX

2-jódoxybenzoová kyselina

LiHMDS

lítium hexametyldisilazán

MitoTAX

mitochondriálne cielený tamoxifén

MitoVES

mitochondriálne cielený vitamín E sukcinát

NMR

nukleárna magnetická rezonancia

TAX

tamoxifén

TBAF

tetrabutylamónium fluorid

THF

tetrahydrofurán

TLC

chromatografia na tenkej vrstve

Prehľad obrázkov na výkresoch
Obr. 1. znázorňuje

klasifikáciu

jednotlivých

tried

mitokanov,

potenciálne

protirakovinových látok pôsobiacich na mitochondrie.
Obr. 2. znázorňuje prípravu sublínií ľudského karcinómu prsníka MCF7.
Obr. 3. znázorňuje

vplyv

účinkov

MitoTAXu

a

TAXu

na

potlačenie

rastu

experimentálneho nádoru s vysokou expresiou HER2.
Obr. 4. znázorňuje vplyv účinkov MitoTAXu a TAXu na apoptózu rakovinových buniek
rôznych bunkových línií.
Obr. 5. znázorňuje vplyv koncentrácie MitoTAXu na účinnú apoptózu u rôznych
bunkových línií buniek rakoviny prsníka s vysokou hladinou HER2.
Obr. 6. znázorňuje ako koncentrácia MitoTAXu ovplyvňuje funkciu mitochondriálneho
komplexu I a II, respektíve respiráciu nádorových buniek.
Obr. 7. ukazuje porovnanie vplyvu MitoTAXu a TAXu na tvorbu kyslíkových radikálov
v bunkách rakoviny prsníka.
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Obr. 8. znázorňuje a porovnáva vplyv MitoTAXu a TAXu na pokles mitochondriálneho
potenciálu.
Obr. 9. ukazuje, že HER2 je u buniek s vysokou expresiou HER2 lokalizovaný prevažne
v mitochondriách.
Obr. 10. znázorňuje vplyv hladiny proteínu HER2 na dĺžku mitochondrií.
Obr. 11. ukazuje vplyv hladiny proteínu HER2 na tvorbu laktátu a mitochondriálnu
respiráciu.
Obr. 12. ukazuje, že bunky s vysokou hladinou proteínu HER2 majú zvýšený príjem
glukózy.
Obr. 13. ukazuje, že MitoTAX avšak nie TAX znižuje expresiu estrogénového receptora
ER
Obr. 14. ukazuje, že proteín HER2 je lokalizovaný v mitochondriách u spontánnych
nádorov s vysokou hladinou HER2.
Obr. 15. ukazuje, že jednotlivé oblasti nádoru mliečnej žľazy u transgénnej myši FVB/N
c-neu sa odlišuje expresiou génov dôležitých pre vývoj a liečbu rakoviny prsníka (HER2,
ER, GATA3, Ki67).
Obr. 16. znázorňuje rezy jednotlivých oblastí nádoru prsníka farbené metódou eozínhematoxylín, ktoré ukazujú morfológiu nádoru.
Obr. 17. ukazuje rezy jednotlivých častí toho istého nádoru s výrazne rôznou hladinou
proteínu HER2.
Obr. 18. znázorňuje

vplyv

účinkov

rôznych

derivátov

MitoTAXu

na

apoptózu

rakovinových buniek MCF7 (A) a MCF7 HER2+ (B).
Príklady uskutočnenia vynálezu
Ako východisková látka na prípravu alkyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu
obecného vzorca I a/alebo IA (MitoTAX) bol použitý aldehyd vzorca III,
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III
ktorý bol pripravený podľa postupu publikovaného v roku 2003. ((Z)-Tamoxifen and
Tetrasubstituted Alkenes and Dienes via a Regio- and Stereospecific Three-Component
Magnesium Carbometalation Palladium(0) Cross-Coupling Strategy ; Pierre E. Tessier,
Andrea J. Penwell,Fabio E. S. Souza, and Alex G. Fallis*; ORGANIC LETTERS, 2003,
Vol. 5, No. 17, 2989-2992.)
Východiskový aldehyd III, ako autori predkladaného vynálezu zistili, je možné pripraviť
s použitím iného oxidačného činidla než bol použitý vo vyššie uvedenej publikácii. Zistili,
že pri použití 2-jódoxybenzoové kyseliny (IBX) miesto Dess-Martinovho činidla vzniká iba
jeden izomér na dvojitej väzbe. Výťažok je porovnateľný.
IBX (12,460 g, 44,498 mmol) a východiskový alylalkohol (5,54 g, 14,833 mmol) (pozrite
vyššie uvedená publikácia) sa rozpustí v etylacetáte (120 ml). Suspenzia sa za stáleho
miešania refluxuje po dobu 3 hodín. Reakčná zmes sa schladí na izbovú teplotu, zriedi
dietyléterom (1 l) a opakovane premyje nasýteným roztokom uhličitanu sodného
(3 x 100 ml). Spojené vodné vrstvy sa znovu extrahujú etylacetátom (3 x 80 ml). Spojená
etylacetátová vrstva sa suší nad síranom horečnatým. Sušidlo sa sfiltruje a roztok sa
zakoncentruje za zníženého tlaku. Týmto sa získa 4,850 g (88 %) aldehydu III vo forme
hnedkastej pevnej látky.
Príklad 1
(9-((tert-butyldimetylsilyl)oxy)nonyl)trifenylfosfónium bromid (634 mg, 1,057 mmol) sa
rozpustí v suchom tetrahydrofurane (THF) (6 ml), prekryje atmosférou argónu a ochladí
na -78 °C. Do reakčnej zmesi sa pomaly pod atmosférou argónu prikvapne butyllithium
(1,2 ml, 0,9 M roztok v THF). Roztok sa nechá pomaly ohriať na 0 °C, sfarbí sa do
tmavočervena a znovu sa ochladí na -78 °C a prikvapne sa aldehyd vzorca III (160 mg,
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0,430 mmol) rozpustený v suchom THF (3 ml). Reakčná zmes sa nechá ohriať na
laboratórnu teplotu a pod atmosférou argónu sa mieša po dobu 16 hodín. Priebeh reakcie
sa monitoruje pomocou chromatografie na tenkej vrstve (TLC) v zmesi chloroform–
metanol (10:1). Potom sa pridá nasýtený roztok chloridu amónneho, voda a extrahuje sa
etylacetátom. Etylacetátová vrstva sa premyje soľankou a suší sa nad síranom
horečnatým. Roztok sa sfiltruje a zakoncentruje za zníženého tlaku. Chromatografiou
koncentrátu na stĺpci silikagélu v systéme dichlórmetán (DCM)/metanol (gradient 0 až
10 % metanolu) sa získa 147 mg požadovaného produktu vzorca 4 (56% výťažok).

4
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.42-7.36 (m, 5H), 7.18-7.28 (m, 5H), 6.94 (d, J = 8.7, 2H),

6.73 (d, J = 8.7, 2H), 6.19 (d, J = 11.5, 1H), 5.47 (dt, J = 11.5, 7.4, 1H), 4.09 (t, J = 5.8,
2H), 3.72 (t, J = 6.6, 2H), 2.80 (t, J = 5.8, 2H), 2.42 (s, 6H), 1.69 – 1.57 (m, 4H), 1.48 –
1.13 (m, 10H), 1.03 (s, 9H), 0.18 (s, 6H). Hmotnostná spektrometria s ionizáciou
electron sprejom (ESI MS): 612.
(9-((tert-butyldimetylsilyl)oxy)nonyl)trifenylfosfónium bromid bol pripravený podľa
postupu publikovanom v literatúre. (Tetrahedron Letters, 2010, 51, 49, 6426-6428.)
Príklad 2
Silylovaný derivát vzorca 4 (147 mg, 2,240 mmol) sa rozpustí v THF (5 ml), prekryje
atmosférou

argónu

a

za

stáleho

miešania

sa

pri

teplote

0 °C

prikvapne

tetrabutylamóniumfluorid (TBAF) (260 µl, 1M roztok v THF). Reakčná zmes sa nechá
ohriať na laboratórnu teplotu a mieša sa ďalších 6 hodín. Priebeh reakcie sa monitoruje
pomocou TLC v zmesi chloroform–metanol (10:1). Potom sa pridá voda a zmes sa
extrahuje etylacetátom. Etylacetátová vrstva sa premyje nasýteným roztokom sódy,
soľanky a suší sa nad síranom horečnatým. Sušidlo sa sfiltruje a roztok sa zakoncentruje
za zníženého tlaku. Koncentrát sa prečistí stĺpcovou chromatografiou na silikagély
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v systéme chloroform-metanol (gradient 0 až 10 % metanolu). Týmto sa získa 115 mg
(96% výťažok) požadovaného alkenolu vzorca 5.

5
1

H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.43 – 7.14 (m, 5H), 6.94 (d, J = 8.5, 2H), 6.72 (d, J = 8.5,

2H), 6.20 (d, J = 11.5, 1H), 5.48 (dt, J = 11.5, 7.4, 1H), 4.12 (t, J = 5.9, 2H), 3.72 (t, J =
6.6, 2H), 2.86 (t, J = 5.9, 2H), 2.46 (s, 6H), 1.71-1.58 (m, 4H), 1.51 – 1.10 (m, 10H). ESI
MS: 498.
Príklad 3
Alkenol derivát vzorca 5 (115 mg, 0,231 mmol) sa rozpustí v absolútnom etanole (6 ml)
a prekryje sa atmosférou argónu. K zmesi sa pridá 10 % Pd/C (10 mg) a banka
s reakčnou suspenziou sa niekoľkokrát opakovane evakuuje a prekryje atmosférou
vodíka. Potom sa reakčná zmes mieša pri laboratórnej teplote pod atmosférou vodíka po
dobu 24 hodín. Priebeh reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform –
metanol (10:1). Zmes sa prefiltruje cez vrstvu Celitu a niekoľkokrát premyje etanolom.
Odparením etanolu sa získa 101 mg (87% výťažok) požadovaného alkoholu vzorca 6,
ktorý sa použije bez ďalšieho čistenia k ďalšej syntéze.

6

16
1

H NMR (500 MHz, cd3od) δ 7.40 – 7.01 (m, 10H), 6.85 (d, J = 8.1, 2H), 6.68 (d, J =

8.1, 2H), 4.20 (s, 2H), 3.55 (t, J = 6.4, 2H), 3.46 (s, 2H), 2.89 (s, 6H), 2.42 (t, J = 7.8,
2H), 1.57 – 1.48 (m, 2H), 1.38 – 1.11 (m, 12H). ESI MS: 500.
Príklad 4
Alkohol vzorca 6 (230 mg, 0,460 mmol) sa rozpustí v DCM (10 ml). Do zmesi sa
za laboratórnej teploty a pod atmosférou argónu pridá CBr4 (480 mg, 1,447 mmol). Potom
sa prikvapne trifenylfosfín (400 mg, 1,525 mmol) rozpustený v DCM (3 ml). Zmes sa
mieša pri laboratórnej teplote 2 hodiny a potom sa zakoncentruje za zníženého tlaku.
Priebeh reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform – metanol (10:1).
Chromatografiou koncentrátu na stĺpci silikagélu v systéme DCM/metanol (gradient
0 – 10 %) sa získa 273 mg (92% výťažok) požadovaného bromidu vzorca 7. Bromid je
podstúpený ďalšej reakcii bez dlhého skladovania.

7
1

H NMR (400 MHz, cdcl3) δ 7.46 – 6.96 (m, 10H), 6.78 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 6.53 (d, J =

8.8 Hz, 2H), 4.29 (t, J = 6.6 Hz 2H), 3.47 – 3.28 (m, 4H), 2.82 (s, 6H), 2.38 (t, J = 7.8 Hz,
2H), 1.80 (q, J = 7.8 Hz, 2H), 1.46 – 0.98 (m, 14H). ESI MS : 561.
Príklad 5
Alkohol vzorca 6 (102 mg, 0,204 mmol) sa rozpustí v DCM (6 ml). Do zmesi sa
za laboratórnej teploty pridá trifenylfosfín (83 mg, 0,316 mmol) a imidazol (27 mg,
0,397 mmol) a reakčná zmes sa ochladí v ľadovom kúpeli na 4 °C. Do vychladenej
reakčnej zmesi sa prisype jód (76 mg, 0,302) a mieša sa pri laboratórnej teplote po dobu
4 hodín. Priebeh reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform–metanol (10:1).
Reakčná zmes sa zriedi dichlórmetánom a extrahuje sa tiosíranom. Organická fáza sa
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ďalej premyje nasýteným roztokom sódy a soľanky a suší sa nad síranom horečnatým.
Chromatografiou koncentrátu na stĺpci silikagélu v systéme DCM/metanol (gradient 0 až
10 %) sa získa 100 mg (80% výťažok) požadovaného jodidu vzorca 8. Jodid je
podstúpený ďalšej reakcii bez dlhého skladovania.
N
O

I

1

8

H NMR (400 MHz, cdcl3) δ 7.40 – 7.32 (m, 2H), 7.31 – 7.22 (m, 4H), 7.22 – 7.08 (m,

4H), 6.78 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 6.57 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 3.95 (t, J = 5.8 Hz, 2H), 3.19 (t, J
= 7.0 Hz, 2H), 2.68 (t, J = 5.8 Hz, 2H), 2.47 – 2.37 (m, 2H), 2.31 (s, 6H), 1.81 (q, J = 7.0
Hz, 2H), 1.52 – 1.00 (m, 14H). ESI MS: 610.
Príklad 6
K bromidu vzorca 7 (273 mg, 0,425 mmol) sa pridá trifenylfosfín (300 mg, 1,144 mmol)
a zmes sa mieša pri teplote 85 °C pod atmosférou argónu po dobu 12 hodín. Priebeh
reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform–metanol (10:1). Reakčná zmes
sa nechá ochladiť na laboratórnu teplotu, rozpustí sa v minimálnom množstve DCM
a prikvapne do roztoku hexanu (50 ml) za stáleho miešania pri teplote 0 °C. Vzniknutý
precipitát sa sfiltruje, opäť rozpustí v minimálnom množstve DCM a prikvapne do roztoku
dietyléteru (50 ml) za stáleho miešania pri teplote 0 °C. Precipitát sa sfiltruje a usuší pod
vákuom. Takto sa získa 281 mg (73 % výťažok) požadovanej látky vzorca 9 vo forme
slabožltého prášku.
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N
O

Br-

P+

9
1

H NMR (500 MHz, cd3od) δ 7.89 – 7.74 (m, 15H), 7.37 – 7.05 (m, 10H), 6.85 (d, J =

8.7, 2H), 6.71 (d, J = 8.7, 2H), 4.24 (t, J = 5.0, 2H), 3.57 (t, J = 5.0, 2H), 3.43 (m, 2H),
2.97 (s, 6H), 2.40 (t, J = 7.9, 2H), 1.74 – 1.60 (m, 2H), 1.59 – 1.49 (m, 2H), 1.36 – 1.05
(m, 12H). ESI MS: 744.
Príklad 7
Obdobným postupom ako v príklade 6 sa získa z jodidu vzorca 8 látka vzorca 10
N
O

I-

P+

10
Príklad 21
Látku

vzorca V

je

možné

získať

s (9-hydroxynonyl)triphenylphosphonium

priamo

z látky

vzorca

bromidom

III

reakciou
namiesto

s (9-((tert-butyldimetylsilyl)oxy)nonyl)trifenylfosfónium bromidom. Syntéza sa skráti
a zlacnie. Hlavnou zmenou je použitie zmesi THF a DMSO, čím sa zvýši rozpustnosť
a reakciu je možné uskutočniť priamo s (9-hydroxynonyl)triphenylphosphonium
bromidom, čo bolo v samotnom THF nemožné. Postup je uskutočnený za izbovej teploty
namiesto -78 °C. Výrazne sa tiež skráti celkový čas prípravy požadovanej látky.
Príprava látky vzorca 5
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5
(9-hydroxynonyl)triphenylphosphonium bromid (3,920 g, 8,082 mmol) sa rozpustí
v DMSO (10 ml) a potom sa pridá THF (30 ml). Do reakčnej zmesi sa po dobu 3 minút
prikvapkáva roztok LiHMDS (14.800 ml, 1M v THF). Farba reakčnej zmesi sa zmení
na výrazne oranžovú. Potom sa do reakčnej zmesi prikvapne roztok aldehydu vzorca III
(1.000 g, 2.694 mmol) v THF (15 ml) a reakcia sa naďalej mieša ďalších desať minút pri
laboratórnej teplote. Priebeh reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform –
metanol (10:1). Reakčná zmes sa naleje do studeného nasýteného roztoku chloridu
amónneho (100 ml) a extrahuje sa dietyléterom (5 x 100 ml). Spojené organické vrstvy
sa sušia nad síranom horečnatým. Sušidlo sa sfiltruje a produkt sa zakoncentruje pod
vákuom. Surový materiál sa rozpustí v dietyléteru (10 ml) a po kvapkách sa pridá
nasýtený éterový roztok HCl (5 ml). Precipitovaný produkt sa sfiltruje a extrahuje
roztokom NaOH (5 ml, 1M) a dietyléterom (25 ml). Organická vrstva sa suší nad síranom
horečnatým. Sušidlo sa sfiltruje a produkt sa zakoncentruje pod vákuom. Týmto
postupom sa získa 1,102 g (82 %) produktu vzorca 5 vo forme slabožltého oleja, ktorý je
tak pripravený na ďalšiu reakciu.
Príklad 22
Z látky vzorca 6 je možné pripraviť látku vzorca 9a (hydrochlorid terciálneho amínu) bez
nutnosti izolovať látku 7. Skráti sa doba prípravy a zvýši sa výťažok.
Príprava látky vzorca 9a
K alkoholu vzorca 6 (300 mg, 0,600 mmol) rozpustenému v dietyléteri (6 ml) sa pridá
nasýtený éterový roztok HCl (6 ml), zmes sa zakoncentruje pod vákuom a znovu rozpustí
v DCM (6 ml). K reakčnej zmesi sa pridá CBr4 (298 mg, 0,901 mmol) a po jeho úplnom
rozpustení sa pridá ešte trifenylfosfín (252 mg, 960 mmol). Reakcia sa ukončí za 5 minút
pridaním metanolu (1 ml) a nasýteného éterového roztoku HCl (3 ml). Roztok sa
zakoncentruje pod vákuom a pridá sa trifenylfosfín (2.000 g, 7.625 mmol). Reakčná zmes
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sa mieša cez noc pri teplote 100 °C. Zmes sa schladí na izbovú teplotu a rozpustí sa
v DCM (10 ml). Roztok sa za stáleho miešania prikvapne do ľadovým kúpeľom
chladeného roztoku dietyléteru (100 ml). Vzniknutý precipitát sa sfiltruje a usuší pod
vákuom. Takto sa získa 334 mg (74 %) produktu vzorca 9a vo forme bielej slabo olejovitej
pevnej látky. Produkt môže byť prečistený opakovaným rozpustením v DCM (2 ml)
a následným vyzrážaním v dietyléteru (20 ml).

9a

Príklad 23
Príprava látky vzorca 11 – izomérneho alkenyltrifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu
Nonan-1,9-diylbis(trifenylfosfónium)bromid sa pripraví pôsobením trifenylfosfínu na
1,9-dibromnonan v roztoku dimetylformamidu pri teplote 100 °C po dobu 16 hodín
a následnou kryštalizáciou z etylacetátu.
Nonan-1,9-diylbis(trifenylfosfónium)bromid (545 mg, 674 mmol) sa rozpustí v DMSO
(1 ml) a potom sa pridá THF (3 ml). Do reakčnej zmesi sa po dobu 3 minút prikvapkáva
roztok LiHMDS (670 μl, 1M v THF). Farba reakčnej zmesi sa zmení na výrazne oranžovú.
Potom sa do reakčnej zmesi prikvapká roztok aldehydu vzorca III (100 mg, 0,269 mmol)
v THF (1 ml) a reakcia sa naďalej mieša ďalších desať minút pri izbovej teplote. Priebeh
reakcie sa monitoruje pomocou TLC v zmesi chloroform–metanol (10:1). Reakčná zmes
sa naleje do studeného nasýteného roztoku chloridu amónneho (10 ml) a extrahuje sa
dichlórmetánom (5 x 20 ml). Spojené organické vrstvy sa sušia nad síranom horečnatým.
Sušidlo sa sfiltruje a produkt sa zakoncentruje pod vákuom. Chromatografiou koncentrátu
na stĺpci silikagélu v systéme chloroform-metanol (gradient 0 – 10 %) sa získa 56 mg
(30 %) požadovaného produktu vzorca 11.
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11
1

H NMR (400 MHz, cdcl3) δ 8.00 – 7.52 (m, 15H), 7.25 – 7.11 (m, 6H), 7.11 – 6.96 (m,

4H), 6.72 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 6.53 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 6.00 (d, J = 11.5 Hz, 1H), 5.26 (dt,
J = 11.5, 7.4 Hz, 1H), 4.02 (t, J = 4.8 Hz, 1H), 3.80 – 3.53 (m, 2H), 2.88 (t, J = 5.3 Hz,
2H), 2.42 (s, 6H), 2.06 – 1.79 (m, 2H), 1.64 – 1.36 (m, 4H), 1.38 – 1.05 (m, 4H), 1.06 –
0.73 (m, 4H). ESI MS: 742.
Biologické testy mitochondriálne cieleného alkyl trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu
(MitoTAX), porovnávacia štúdia s tamoxifénom (TAX)
Nasledujúce príklady 8 až 20 boli uskutočnené s látkou MitoTAX obecného vzorca I,
kde n = 10.
Príklad 8
MitoTAX pripravený podľa príkladu 6 bol testovaný z hľadiska vplyvu na bunkové línie
rakoviny prsníka. Boli použité línie s rôznou hladinou expresie proteínu HER2
a estrogénového receptoru . (ER. Bunková línia MCF7 má relatívne nízku expresiu
proteínu HER2. Na testovanie vplyvu MitoTAXu na zabíjanie buniek rakoviny prsníka
s rôznou hladinou proteínu HER2 sme pripravili HER2- a HER+ MCF7 bunky. MCF7
bunky boli transfekované vektorom s „non-silencing“ sekvenciou (NS), so „short hairpin“
sekvenciou utlmujúcou expresiu HER2 (sh) a vektorom s génom pre HER2. Obr. 2
ukazuje na expresiu proteínu HER2 v rôznych sublíniách s použitím metódy „western
blotting“. V ďalšej práci boli použité bunkové sublínie NS, Sh1 26 (klon 26) a +11 (klon
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11).
Príklad 9
Zisťovali sme IC50 hodnoty pre látky TAX a MitoTAX pre rad línií rakoviny prsníka.
Jednotlivé hodnoty boli stanovené z kriviek prežívania buniek pri rôznych koncentráciách
oboch látok pomocou metódy „crystal violet“. Použili sme bunkové línie s rôznou
kombináciou expresie proteínu HER2 a ER: ER+/HER2low (MCF7par), ER+/HER2+
(MCF7HER2+, BT474, NeuTL – myšie línie rakoviny mliečnej žľazy), ER+/HER2(MCF7HER2-, T47D, ZR75-1), ER-/HER2+ (SK-BR-3), ER-/HER- (MDA-MB-231, MDAMB-453, MDA-MB-436). Z tabuľky I. je zrejmé, že IC50 hodnota je výrazne nižšia pre látku
MitoTAX, a to zhruba o rád. Najcitlivejšia je línia MCF7HER2+, ktorá má genotyp
ER+/HER2+. Zodpovedajúce línie s genotypom ER+/HER2- (MCF7HER2-) a genotypom
ER+/HER2low (MCF7 par) majú IC50 hodnoty zhruba 2-krát vyššie, čo ukazuje na
skutočnosť, že zvýšenie hladiny proteínu HER2 vedie k zvýšenej citlivosti k MitoTAXu.
Na druhú stranu oproti MitoTaxu sa citlivosť HER2 pri jeho vyššej hladine ku TAXu
znižuje. To ukazuje na jedinečnú vlastnosť MitoTAXu, ktorá (ako je nám známe) zatiaľ
nebola u iných protirakovinových látok zistená.
Tabuľka 1
IC50 hodnoty (µM) pre bunkové línie rakoviny prsníka s rozdielnou expresiou proteínu
HER2 a ER
Bunková línia

Status

TAX

MitoTAX

MCF7par

ER+/HER2low

15,2

1,25

MCF7HER2-

ER+/HER2-

14,1

1,45

MCF7HER2+

ER+/HER2+

21,6

0,65

T47D

ER+/HER2-

17,3

3,4

MDA-MB-231

ER-/HER-

35,8

6,2

MDA-MB-453

ER-/HER-

17,5

2,5
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MDA-MB-436

ER-/HER-

12,6

3,4

ZR75-1

ER+/HER2-

16,9

2,7

SK-BR-3

ER-/HER2+

28,3

3,5

BT474

ER+/HER2+

29,8

2,4

NeuTL

ER+/HER2+

35,6

4,5

Príklad 10
Ďalej sme zisťovali, či MitoTAX potlačuje rast nádorov. Protirakovinová účinnosť látky
MitoTAX bola testovaná použitím transgénnej myšej línie FVB/N c-neu, ktorá je
charakteristická tým, že sa rodí zdravá a u ktorej v dospelosti dôjde k zvýšenej expresii
proteínu HER2 pôsobením estrogénu (Guy CT et al. Expression of the neu protooncogene in the mammary epithelium of transgenic mice induces metastatic disease.
Proc Natl Acad Sci USA 1992;89:10578-10582.). U týchto myší dochádza k dysplázii
a potom hyperplázii v oblasti mliečnej žľazy v dobe 3 až 4 mesiacov po narodení
a k tvorbe hmatateľných nádorov po 6 mesiacoch, a to v kontexte funkčného imunitného
systému. Tento model nádoru prsníka (mliečnej žľazy) je veľmi dobrou aproximáciou
ľudského nádoru prsníka s vysokou hladinou proteínu HER2 typu „ductal in situ“. Naše
výsledky (Obr. 3) ukazujú veľmi dobrú účinnosť látky MitoTAX na rast týchto nádorov.
Myšiam bola podávaná dávka 3 μmol látky TAX a 0,5 μmol látky MitoTAX dvakrát
týždenne po dobu dvoch týždňov. Objem nádorov bol kvantifikovaný pomocou
ultrazvukového zobrazovacieho prístroja, ktorý veľmi precízne a neinvazívne zobrazuje
nádory a to vrátane častí, ktoré sú zanorené v tele pokusného zvieraťa. Je zrejmé, že
MitoTAX je zhruba 20 až 30-krát účinnejší než TAX, pričom rozdiely medzi pôsobením
oboch látok sú signifikantné. Symbol „*“ naznačuje signifikantné rozdiely medzi liečenými
a kontrolnými zvieratami, symbol „**“ signifikantné rozdiely medzi zvieratami liečenými
látkou TAX a látkou MitoTAX. Pritom nebola u experimentálnych zvierat pozorovaná
žiadna zjavná toxicita. Fotografie pod grafom ukazujú reprezentatívne nádory
z jednotlivých skupín zvierat.
Príklad 11
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Dôležitým aspektom látky MitoTAX je jej vyššia protirastová aktivita voči líniám so
zvýšenou expresiou onkogénu HER2. To je ukázané v Obr. 4, ktorý tiež dokumentuje, že
línia so zníženou expresiou onkogénu HER2 (klon 26) je voči látke MitoTAX menej
účinná, pričom pre látku TAX je tomu naopak. Tiež sme pre tieto pokusy pripravili sublíniu
línie MCF7 rezistentnú voči látke TAX, a to dlhodobým pôsobením na pôvodnú líniu
MCF7 látkou TAX o zvyšujúcu sa koncentráciu. Je vidieť, že tieto bunky, rezistentné
k látke TAX, boli citlivé k látke MitoTAX (Obr. 4). Výsledky v Obr. 4 znázorňujú prežívanie
sublínií rakoviny prsníka odvodenej z MCF7 buniek o rozdielnych genotypoch
(ER+/HER2low, MCF7par; ER+/HER2+, MCF7HER2+ – klon 26; ER+/HER2-, MCF7HER2- –
klon 11; ER+/HER2low, MCF7TAX-R). Výsledky boli získané pomocou metódy „crystal
violet“, ktorá umožňuje stanovenie živých a mŕtvych buniek, v tomto prípade v prítomnosti
rôznych koncentráciách látok MitoTAX a TAX.
Príklad 12
Dôležitou vlastnosťou protirakovinových látok, ktoré spôsobujú smrť rakovinových
buniek, je spôsob bunkovej smrti. Preto sme testovali, či látka MitoTAX vyvoláva
apoptózu, teda programovanú bunkovú smrť, kedy bunka umiera riadeným spôsobom
a jej zvyškové apoptotické telieska sú z tkaniva odstraňované fagocytickými bunkami bez
toho, žeby dochádzalo k masívnym zápalom. Obr. 5 ukazuje, že látka skutočne vyvoláva
apoptózu. Tento spôsob bunkovej smrti bol vyhodnotený na základe stanovenia percenta
buniek s proteínom annexín V vo vonkajšej časti plazmatickej membrány metódou
prietokovej cytometrie. Výsledky opäť ukazujú na jasnú zvýšenú aktivitu látky MitoTAX
voči bunkám s vysokou hladinou proteínu HER2, pričom bunky so zníženou hladinou
proteínu HER2 sú výrazne rezistentnejšie (pričom aj tak tieto bunky zabíja).
Príklad 13
Predchádzajúca publikácia (Moreira PI et al. Tamoxifen and estradiol interact with the
flavin mononucleotide site of complex I leading to mitochondrial failure. J Biol Chem
2006;281:10143-10152.) naznačila, že cieľovým miestom v mitochondriách je pri vysokej
koncentrácii látky TAX komplex I. Zistili sme, že tak je tomu aj pre MitoTAX, čo je
dokumentované v Obr. 6. Tu je ukázaný vplyv látky TAX (vľavo) a MitoTAX (vpravo) na
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respiráciu cez mitochondriálny komplex I a II. Je vidieť, že TAX inhibuje prednostne
komplex I pred komplexom II, a to pri koncentráciách nad 20 µM. Látka MitoTAX tiež
inhibuje komplex I prednostne pred komplexom II, ale pri značne nižších koncentráciách
okolo 1 až 2 µM. Pre tieto merania boli MCF7 bunky umiestnené v komôrke prístroja
Oxygraf a stanovená respirácia pri zvyšujúcich sa dávkach látok TAX (vľavo) a MitoTAX
(vpravo). Respirácia (spotreba kyslíka spojená s tvorbou ATP) je vztiahnutá na 106 buniek
a je vynesená ako relatívna hodnota s počiatočnou hladinou respirácie označenou
relatívnou hodnotou 1.
Príklad 14
Vlastnosťou niektorých mitokanov je ich schopnosť zvyšovať oxidatívny stres (tvorbu
radikálov kyslíka, ROS), selektívne v rakovinových bunkách, najmä spojený s pôsobením
na mitochondriálne komplexy zúčastňujúce sa oxidatívnej fosforylácie. S tým je väčšinou
spojený pokles mitochondriálneho potenciálu (Neuzil J et al. Classification of mitocans,
anti-cancer drugs acting on mitochondria. Mitochondrion 2013;13:199-208. Kluckova K et
al. Mitochondrial complex II, a novel intriguing target for anti-cancer agents. Biochim
Biophys Acta 2013;1827:552-564.). Tvorbu kyslíkových radikálov sme testovali aj u látky
MitoTAX. Obr. 7 ukazuje tvorbu kyslíkových radikálov u sublínií MCF7 buniek líšiacich sa
hladinou HER2, a to po 1 hodinovom pôsobení látok TAX či MitoTAX (obe v koncentrácii
5 μM). Je vidieť, že TAX je pri rovnakej koncentrácii výrazne menej účinná než MitoTAX.
Ďalším dôležitým zistením je, že MitoTAX viac indukuje tvorbu kyslíkových radikálov
v bunkách s vysokou hladinou HER2, zatiaľ čo v bunkách s nízkou hladinou HER2
dochádza k nižšej produkcii radikálov. Látka TAX tento trend nenasleduje. Vo všetkých
prípadoch rozpojovač mitochondriálnej respirácie, látka CCCP, znižuje mitochondriálny
potenciál na bazálnu hodnotu. Obr. 8 ukazuje, že MitoTAX, nie však TAX, znižuje
mitochondriálny potenciál a to už pri koncentrácii 5 μM a pôsobenie po dobu 1 h.
Príklad 15
V bunkách rakoviny prsníka s vysokým obsahom proteínu HER2 je tento proteín
prednostne lokalizovaný v mitochondriách. To je ukázané v Obr. 9, kde je „western blot“
pôvodná línia MCF7 aj sublínia HER2+ MCF7 (klon 11), HER2- MCF7 (klon 26) a sublínia
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rezistentná voči látke TAX (klon TAM-R). Je vidieť, že bunky klonu 11 majú zvýšenú
expresiu proteínu HER2 (označené šípkou) v mitochondriálnej, cytoplazmatickej
(obsahuje

plazmatickú

membránu)

aj

nukleárnej frakcii.

Spodný

obrázok

je

mitochondriálna frakcia, kedy membrána bola exponovaná dlhšiu dobu, aby bolo
zreteľné, že v mitochondriách, byť v značne menšej miere, je proteín HER2 aj
u parentálnych MCF7 buniek a buniek rezistentných k látke TAX, nie však u buniek
so zníženou hladinou HER2 (klon 26). Tento prekvapivý výsledok je v zhode s nedávno
publikovanou prácou (Ding Y et al. Receptor tyrosine kinase ErbB2 translocates into
mitochondria and regulates cellular metabolism. Nat Commun 2012;3:1271). Táto
publikácia tiež ukazuje, že bunky rakoviny prsníka s vysokou expresiou onkogénu
a proteínu HER2 lokalizovaného z väčšej časti v mitochondriách, sú rezistentné k látke
trastuzumab. Pri aplikácii látky trastuzumab na rakovinovú bunku dochádza k tomu, že
sa ešte viac onkogénu HER2 presúva do mitochondrie (Ding Y et al. Receptor tyrosine
kinase ErbB2 translocates into mitochondria and regulates cellular metabolism. Nat
Commun 2012;3:1271.). Je pravdepodobné, že bunky rakoviny prsníka presúvajú
z povrchu (membrány) HER2 preto, aby tento onkogén nemohol byť inhibovaný látkou
trastuzumab. Jeden z dopadov inhibície HER2 je aktivácia proteínu p27, čo je inhibítor
bunkového cyklu, ktorý znižuje malígnosť buniek (Yang HY, Shao R, Hung MC, Lee MH.
p27 Kip1 inhibits HER2/neu-mediated cell growth and tumorigenesis. Oncogene
2001;20:3695-3702.). To má na rakovinové bunky s vysokou expresiou proteínu HER2
negatívny

dopad,

pretože

rakovinové

bunky

sú

„evolučne

naprogramované“

na proliferačný štatút (Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell
2000;100:57-70). Je možné očakávať, že keďže proteín HER2 – cieľ látky trastuzumab,
nie je v membráne vo väčšej mierke prítomný, získa bunka rezistenciu voči látke
trastuzumab. Pritom ale zvýši svoju citlivosť voči látke MitoTAX, ktorá je schopná
preniknúť až do mitochondrií, čo ukazuje na jeho výnimočnosť.
Príklad 16
Jedným z dôvodov zvýšenej citlivosti buniek rakoviny prsníka s vysokou expresiou
proteínu HER2 je ich zmenená mitochondriálna bioenergetika a morfológia. Vysoké
množstvo proteínu HER2 v mitochondriách mení ich morfológiu aj funkciu. Obr. 10
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ukazuje, že mitochondrie v HER2+ bunkách (klon 11) sú asi 2-krát kratšie než v HER2bunkách (klon 26). Dĺžka mitochondrie bola odhadnutá pomocou konfokálnej mikroskopie
bunkových línií transfekovaných mitochondriálne cieleným proteínom GFP (ktorý v tomto
prípade pôsobí zelenou fluorescenciou mitochondrií). Dĺžka bola určená analýzou
mitochondrií v 50-tich náhodne vybraných bunkách použitím softvéru „Fuji Freehand
Lines Measurement Tools“. To súvisí s ich zníženou mitochondriálnou respiráciou a s tým
súvisiacim nižším potenciálom a vyššou produkciou laktátu (znak presunu k aeróbne
glykolytickému metabolizmu) (Obr. 11). Tu je ukázané, že bunky so zvýšenou hladinou
proteínu HER2 produkujú asi 2-krát viac laktátu než bunky parentálne a bunky so
zníženou hladinou proteínu HER2. V prípade respirácie je tomu naopak. Bunky so
zvýšenou hladinou proteínu HER2 respirujú menej (ATP produkcia je spojená s nižšou
spotrebou kyslíka). S vyšším podielom glykolýzy na tvorbe ATP u buniek so zvýšenou
hladinou proteínu HER2 súvisí tiež ich zvýšený príjem glukózy (Obr. 12).
Príklad 17
Ďalším možným dôvodom zvýšenej citlivosti HER2+ buniek s vyššou hladinou proteínu
HER2 voči látke MitoTAX je jej pôsobenie na estrogénový receptor ERα, ktorý pôsobí
anti-apoptoticky (Thomas C, Gustaffson J. The different roles of ER subtypes in cancer
biology and therapy. Nat Rev Cancer 2011;11:597-608. Deblois D, Giguere V. Oestrogenrelated receptors in breast cancer: control of cellular metabolism and beyond. Nat Rev
Cancer 2013;13:27-36.). To ukazuje Obr. 13, kde je vidieť, že MitoTAX znižuje expresiu
ERα už pri koncentrácii 1 µM zhruba 3-krát, zatiaľ čo látka TAX je neúčinná. Tieto
výsledky boli získané pomocou metódy „real-time PCR“.
Príklad 18
Veľmi dôležitá je vyššie uvedená vysoká účinnosť látky MitoTAX voči nádorom s vysokou
expresiou onkogénu HER2 v myšej línii FVB/N c-neu. Tento nádor, ktorý veľmi dobre
zodpovedá ľudskému nádoru s vysokou expresiou proteínu HER2, bol analyzovaný
z hľadiska expresie proteínu HER2 a ďalších génov. Obr. 14 ukazuje reprezentatívne
FVB/N c-neu myši, kde je znázornený nádor (horný obrázok vľavo) a tiež vlastný nádor
(obrázok dole vľavo). Výsledky analýzy nádoru pomocou metódy „western blotting“
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dokladá, že nádor obsahuje vysokú hladinu proteínu HER2, ktorý je takmer
nedetekovateľný v normálnom tkanive mliečnej žľazy. Ďalej sú tu výsledky analýzy
mitochondriálnej (Mito) a cytosolickej (Cyto) frakcie. Ako markery pre mitochondriálnu
frakciu sú použité protilátky voči proteínom. Je zrejmé, že úplná väčšina proteínu HER2
je lokalizovaná v mitochondriách. Tieto výsledky získané z experimentálneho nádoru
zodpovedajú výsledkom z buniek rakoviny prsníka s vysokou expresiou HER2.
Príklad 19
Nedávno bolo ukázané na nádoroch obličiek, že ten istý nádor obsahuje oblasti, ktoré sa
odlišujú mutačným profilom (Gerlinger M et al. Intratumor heterogeneity and branched
evolution revealed by multiregion sequencing. N Engl J Med 2012;366:883-892.).
V prípade karcinómu prsníka bola tiež zistená nádorová heterogenita (Stingl J, Caldas C.
Molecular heterogeneity of breast carcinomas and the cancer stem cell hypothesis. Nat
Rev Cancer 2007;7:791-799.). S tým koreluje veľmi zaujímavé zistenie, že u spontánnych
nádorov mliečnej žľazy v transgénnej myši FVB/N c-neu sú oblasti s rozdielnou expresiou
niekoľkých dôležitých génov na úrovni mRNA, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú
liečbu rakoviny prsníka. Ide o gény ER, HER2 (Ki67, „marker“ proliferácie, ktorý je vyšší
v prípade vyššej hladiny HER2) a GATA3 (transkripčný aktivátor, ktorý sa pozitívne
účastní regulácie expresie HER2). Toto je ukázané v Obr. 15. V tomto pokuse boli dva
nádory rozdelené na niekoľko častí, ktoré boli analyzované pomocou metódy „real-time
PCR“ na expresiou proteínu vyššie uvedených génov. Uvedený obrázok ukazuje, že
expresia je v jednotlivých oblastiach nádoru veľmi odlišná, a to až 5-krát. Obdobne sa
odlišujú v jednotlivých častiach nádorov všetky študované gény. Ďalším dôkazom
odlišnej expresie proteínu HER2 v jednotlivých častiach nádoru v experimentálnej myšej
línii FVB/N c-neu je ukázaná v nasledujúcich obrázkoch, kde je vidieť jednak morfológia
nádoru na základe farbenia hematoxylínom a eozínom (Obr. 16) a imunohistochemická
analýza expresie proteínu HER2 (Obr. 17). Tieto jednoznačné rozdiely zodpovedajú
rozdielnej expresii v jednotlivých častiach nádoru na úrovni mRNA a tiež publikovaným
údajom o intranádorovej heterogenite (Gerlinger M et al. Intratumor heterogeneity and
branched evolution revealed by multiregion sequencing. N Engl J Med 2012;366:883892. Stingl J, Caldas C. Molecular heterogeneity of breast carcinomas and the cancer
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stem cell hypothesis. Nat Rev Cancer 2007;7:791-799.). Obr. 17 ukazuje, že medzi
vonkajšou časťou nádoru (časť 1a), strednou časťou (časť 1b) a vnútornou časťou (časť
1c) sú veľmi výrazné rozdiely v expresii proteínu HER2. Toto znamená, že niektoré
oblasti nádoru budú rezistentné na liečbu látkou TAX (oblasti s vysokou expresiou
proteínu HER2), iné voči látke trastuzumab (oblasti s nízkou hladinou proteínu HER2).
Navyše je možné očakávať, že pri pôsobení látky trastuzumab dôjde k zvýšenému
presunu proteínu HER2 do mitochondrií, čím oblasti nádoru s vysokou expresiou
proteínu HER2 získajú rezistenciu voči liečbe látkou trastuzumab. Naproti tomu, látka
MitoTAX, ktorá pôsobí na mitochondrie a ktorá zabíja bunky s vysokou expresiou
proteínu HER2 účinnejšie než bunky s nízkou expresiou tohto proteínu si s oblasťami
nádorov rezistentných voči látke trastuzumab ‚poradí‘.
Príklad 20
Látka MitoTAX, ktorá účinne zabíja bunky rakoviny prsníka, je účinná aj proti iným typom
rakovinových buniek. To je ukázané v Tabuľke 2, kde sú uvedené IC50 hodnoty látok
MitoTAX a TAX. Sú tu línie rôznych typov rakoviny, a to vrátane karcinómov, sarkómov
a novotvarov obehového systému (leukémia). Vo všetkých prípadoch sú hodnoty IC50
nižšie pre MitoTAX než TAX.
Tabuľka 2
Bunková línia – typ nádoru

TAX

MitoTAX

1321n1 – astrocytóm

17,97

1,54

SHSY5Y – neuroblastóm

11,16

1.76

U87 – glioblastóm

32,44

1,96

H28 – mezotelióm

39,74

2,53

LnCAP – nádor prostaty

36,70

0,86

38,53

1,80

30,28

2,68

H1299 – nemalobunkový nádor
pľúc
Hela – nádor krčka maternice
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MG-63 – osteosarkóm

19,94

1,47

HCT116 – kolorektálny nádor

28,91

1,81

HepG2 – hepatokarcinóm

17,56

1,05

MOLT-4 – leukémia

12,9

0,37

Príklad 24
Na Obr.18 je znázornený účinok alkyl a alkenyl trifenylfosfóniových derivátov MitoTAXu,
ako je ukázané v Tabuľke 3, na apoptózu buniek rakoviny prsníka MCF7 (A) a sublínie
buniek MCF7 so zvýšenou hladinou proteínu HER2 (B). Percento apoptotických buniek
bolo stanovené na základe farbenia indikátoru apoptózy annexínu V metódou prietokovej
cytometrie. Bunky MCF7 a MCF7 HER2+ boli vystavené jednotlivým derivátom MitoTAXu
v koncentrácii 2 μM po dobu 24 hodín. Stĺpec „CTRL“ označuje percento apoptotických
buniek v populácii buniek bez pridania testovaných látok a zodpovedá tak bazálnej
hladine apoptózy v testovaných líniách. Všetky testované deriváty MitoTAXu vyvolávajú
apoptózu.
Tabuľka 3

Látka vzorca 9

Látka vzorca 9a
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Látka vzorca 9b

Látka vzorca 10

Látka vzorca 10a

Látka vzorca 11

Záverom je možné povedať, že sme pripravili úplne nové látky, ktoré vychádzajú z látky
TAX, čo je bežne používané terapeutikum na liečbu rakoviny prsníka, ochorenia, ktoré je
na vzostupe (DeSantis C et al. Breast cancer statistics, 2011. CA Cancer J Clin
2011;1:409-4018.). Vyššie opísané alkyl a alkenyl trifenylfosfóniové deriváty tamoxifénu
(MitoTAX) podľa vynálezu sa prednostne akumulujú v mitochondriách, kde je ich
zásahové miesto komplex I. Interakciou MitoTAXu s komplexom I dôjde k prerušeniu toku
elektrónov, ktoré reagujú s molekulárnym kyslíkom. Tým dôjde k vzniku kyslíkových
radikálov, ktoré potom vyvolajú bunkovú smrť. MitoTAX je účinný voči nádorom prsníka
s nízkou aj vysokou hladinou proteínu HER2, ktorý veľmi komplikuje doterajšie spôsoby
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liečby. MitoTAX môže doplniť či nahradiť v liečbe nádorov ako látku TAX, tak aj látku
trastuzumab.
Priemyselná využiteľnosť
Nové deriváty tamoxifénu, obecného vzorca I a IA podľa vynálezu sú využiteľné na liečbu
rakoviny v zdravotníctve a vo farmaceutickom priemysle na prípravu liekov na liečbu
rakoviny.
Deriváty tamoxifénu na liečbu neoplastických chorôb, najmä s vyššou hladinou proteínu
HER2

33

PATENTOVÉ

NÁROKY

1. Mitochondriálne cielené E a/alebo Z izoméry cez alifatický reťazec viazaných
trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu, kde alifatický reťazec je alkyl alebo alkenyl,
a ich zodpovedajúce soli terciálneho amínu, vybrané zo skupiny organických solí ako je
citrát, acetát, laktát, tartrát, oxalát, askorbát, mesylát, tosylát alebo anorganických solí
ako napríklad sulfát, halogenid, fosfát a/alebo ich zmes (MitoTAX),
alkyl triphenylphosphonium deriváty majú obecný vzorec I,

I
kde n = 8 až 12, a kde Z je vybrané zo skupiny organických solí ako je citrát, acetát, laktát,
tartrát, oxalát, askorbát, mesylát, tosylát alebo anorganických solí ako napríklad sulfát,
halogenid alebo fosfát
a prekrížená dvojitá väzba v obecnom vzorci I, nachádzajúca sa v subjednotke
tamoxifénu zahŕňa usporiadanie dvojitej väzby v konfigurácii E a/alebo Z
a alkenyl triphenylphosphonium deriváty majú obecný vzorec IA,

IA
kde n = 6 až 10, a kde Z má vpredu uvedený význam
a prekrížená dvojitá väzba v obecnom vzorci IA, nachádzajúca sa v alkenylovom reťazci
zahrnuje usporiadanie dvojitej väzby v konfigurácii E a/alebo Z.
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2. Spôsob prípravy alkyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca I
podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ylid generovaný z tert-butyldimethylsilyl-oxy-alkyltrifenylfosfonia obecného vzorca II,

II
kde n = 5 až 9
a X je I, Br, Cl alebo mesyl,
v tetrahydrofurane v atmosfére argónu pri teplote -78 °C pôsobením organickej bázy
kondenzuje s aldehydom vzorca III,
N
O

O

III
za vzniku silylovaného derivátu obecného vzorca IV,

IV
kde n = 5 až 9,
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na silylovaný derivát obecného vzorca IV sa pôsobí tetrabutylamónium fluoridom
za vzniku alkenolu obecného vzorca V,

V
kde n = 5 až 9,
ktorý sa v atmosfére vodíka v prítomnosti katalyzátoru redukuje na alkohol obecného
vzorca VI,

VI
kde n = 5 až 9,
alkohol obecného vzorce VI sa substitúciou prevedie na príslušný derivát obecného VII,

VII
kde n = 5 až 9
a X je I, Br, Cl alebo mesyl,
ktorý sa zahrievaním s trifenylfosfínom prevedie na mitochondriálne cielený alkyl
trifenylfosfóniový derivát tamoxifénu obecného vzorca I.
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3. Spôsob prípravy alkyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca I
podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že sa na aldehyd vzorca III,
N
O

O

III
pôsobí (9-hydroxyalkyl)trifenylfosfónium bromidom a bázou pri izbovej teplote v zmesi
tetrahydrofuranu a dimetylsulfoxidu, za vzniku alkenolu obecného vzorca V,

V
kde n = 5 až 9,
z ktorého sa ďalej postupom opísaným v nároku 2 získa alkyl trifenylfosfóniový derivát
tamoxifénu obecného vzorca I.
4. Spôsob prípravy alkenyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca IA
podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ylid generovaný z alkyl bis(trifenylfosfónia)
o obecnom vzorci XII,

XII
kde n = 7 až 11
a X je I, Br, Cl alebo mesyl, alebo ich kombinácie,
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v zmesi tetrahydrofuranu a dimetylsulfoxidu v atmosfére argónu pri izbovej teplote
pôsobením organickej bázy sa následne kondenzuje s aldehydom vzorca III za vzniku
alkenyl trifenylfosfóniových derivátov tamoxifénu obecného vzorca IA.
5. Použitie

mitochondriálne

cieleného

E

a/alebo

Z

izoméru

alifatického

trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu alebo ich zmesi obecného vzorca I a/alebo IA
na liečbu neoplastických chorôb.
6. Použitie podľa nároku 5 na prípravu liečiva na liečbu karcinómov, sarkómov, lymfómov
a leukémií.
7. Použitie podľa nároku 5 na prípravu liečiva na liečbu nádorových ochorení vybraných
zo skupiny: astrocytóm, neuroblastóm, glioblastóm, mezotelióm, rakovina prsníka, nádor
prostaty, nemalobunkový nádor pľúc, nádor krčka maternice, osteosarkóm, kolorektálny
nádor, hepatokarcinóm, leukémia.
8. Použitie mitochondriálne cieleného E/Z izoméru alifatického trifenylfosfóniového
derivátu tamoxifénu alebo ich zmesi obecného vzorca I a/alebo IA na prípravu liečiva
na zabíjanie rakovinových buniek v rôznych oblastiach nádoru prsníka bez ohľadu
na rozdielnu hladinu proteínov ako sú HER2, ER, GATA3 či Ki67.
9. Použitie

mitochondriálne

cieleného

E

a/alebo

Z

izoméru

alifatického

trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu alebo ich zmesi obecného vzorca I a/alebo IA
na prípravu liečiva na potlačenie expresie estrogénového receptora ER.
10. Použitie

mitochondriálne

cieleného

E

a/alebo

Z

izoméru

alifatického

trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu alebo ich zmesi obecného vzorca I a/alebo IA
na prípravu liečiva na inhibíciu respirácie cez mitochondriálny komplex I.
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11. Liečivo na liečenie neoplastických chorôb, vyznačujúce sa tým, že obsahuje najmenej
jeden E/Z izomér alifatického trifenylfosfóniového derivátu tamoxifénu obecného vzorca I
a/alebo I A, podľa nároku 1.
12. Liečivo podľa nároku 11, vyznačujúce sa tým, že neoplastickou chorobou je rakovina
prsníka s vysokou hladinou proteínu HER2 v nádorových bunkách.
13. Liečivo podľa nároku 11, vyznačujúce sa tým, že neoplastickou chorobou je rakovina
prsníka s nízkou hladinou proteínu HER2 v nádorových bunkách.
14. Liečivo podľa nároku 11, vyznačujúce sa tým, že neoplastickou chorobou je rakovina
s nízkou aj vysokou hladinou proteínu HER2 v nádorových bunkách iných než sú nádory
prsníka.
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Obr. 7
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Obr. 8
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Obr. 13
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Obr. 15
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Obr. 16
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Obr. 18
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