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Як відомо, традиційні засо-
би для лікування злоякісних
новоутворень мають низку сут-
тєвих недоліків: низька вибір-
ковість протипухлинної дії, знач-
на токсичність щодо нормаль-
них тканин організму та ін.
У зв’язку з цим нагальним є
створення ліків, для яких їхня
дія була б специфічно спрямо-
ваною саме на пухлинну клі-
тину. Таким вимогам відпові-
дають «таргетні» (молекулярно
спрямовані) препарати, ефек-
тивність яких базується на прин-
ципах цільового впливу на
фундаментальні молекулярні
механізми, що лежать в осно-
ві пухлинного росту [1].

Однією з найбільш багато-
обіцяючих молекулярних мі-
шеней для протипухлинної те-
рапії є рецептор епідермаль-
ного фактора росту (EGFR).
Він експресується на поверхні
багатьох нормальних клітин ор-
ганізму. Результатом його акти-
вації є запуск каскаду сигналь-
них реакцій, що призводять
до синтезу ДНК, і, як наслідок,
проліферації, активації міграції
та інвазії клітин, пригнічення
апоптозу [2]. Мутації, що при-
зводять до надмірної експре-
сії EGFR, асоційовані з багать-
ма злоякісними новоутворен-
нями, як-то: рак легенів, молоч-
ної залози, товстої кишки, про-
стати тощо [3].

У 2002 р. в Японії для ліку-
вання недрібноклітинного раку
легенів було застосовано пер-
ший інгібітор тирозинкінази
EGFR — Гефітиніб. Він та на-
ступний препарат цієї групи
Ерлотиніб при оральному за-
стосуванні поглинаються пух-
линними клітинами і зворот-
но конкурують за приєднан-
ня аденозинтрифосфату до
АТФ-зв’язувального сайту внут-
рішньоклітинного домену EGFR.
Тим самим пригнічується транс-
дукція мітогенного сигналу
всередину клітини.

Гефітиніб та Ерлотиніб за
своєю структурою належать до
4-амінохіназолінів. У 1995 р. в
ДУ «Інститут фармакології та
токсикології НАМН України»
була вперше показана проти-
пухлинна дія гіпотензивного
препарату Празозину — похід-
ного хіназоліну [4].

Результати численних до-
сліджень останніх років свід-
чать про те, що інші заміще-
ні хіназолінового ряду, які
застосовуються в клінічній
практиці як гіпотензивні за-
соби, селективні блокатори
α1-адренорецепторів Празо-
зин, Доксазозин та ін., також
здатні викликати апоптоз у пух-
линних клітинах при раку про-
стати [5].

Мета нашої роботи — порів-
няльне вивчення протипухлин-
ної активності та механізмів дії
відомих гіпотензивних препа-
ратів — похідних хіназоліну
Празозину та Доксазозину з
препаратом-стандартом хіна-
золінової структури Ерлотині-
бом, який є провідним у світі в
лікуванні недрібноклітинного
раку легенів людини.

Матеріали та методи
дослідження

У дослідженні використані ві-
домі гіпотензивні препарати хіна-
золінового ряду — α1-адрено-
блокатори Празозин, Доксазозин
і похідне хіназоліну Ерлотиніб,
що слугував препаратом-стан-
дартом (табл. 1). Усі ліки були
одержані з аптечної мережі.

Для порівняння інтенсивно-
сті можливої взаємодії хімічних
структур препаратів з тиро-
зинкіназами рецептора EGFR
використаний докінг-аналіз.
Для визначення зв’язування
EGFR з інгібіторами його кіназ
в АТФ-акцепторній кишені ви-
брані кристалічні структури
макромолекул 1M17, 2ITY,
2GS2 із бази даних білків. Під-
готовку лігандів і рецептора
для докінгу, візуалізацію ре-
зультатів докінгу було прове-
дено за допомогою програми
“MGL Tools”. Хімічна структура
вважалась активною при енер-
гії міжмолекулярного комплек-
су “EGFR-інгібітор” за абсолют-
ною величиною > 20 ккал/моль
(∆Е).

Таблиця 1
Структурні формули та хімічні назви похідних хіназоліну
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Для дослідження цитоток-
сичної активності in vitro була
обрана лінія недрібноклітинно-
го раку легенів людини з екс-
пресією активності рецептора
EGFR [6]. Культивування пух-
линних клітин недрібноклітин-
ного раку легенів людини про-
водили у живильному середо-
вищі RPMI-1690 (HyClone, СШA)
з додаванням 10 % ембріо-
нальної сироватки телят (FBS)
(HyClone, США) у зволоженій
атмосфері з 5 % СО2, 95 %
повітря. По досягненні рівня
конфлюентності моношару
80–90 % старе живильне се-
редовище видаляли, додавали
1 мл 0,25 % трипсину (HyClone,
США) та культивували протя-
гом 10 хв до відокремлення
клітин від стінки флакона. Після
інактивації трипсину 100 мкл
FBS концентрацію клітин під-
раховували за допомогою ка-
мери Горяєва, розбавляли клі-
тинну суспензію необхідною
кількістю свіжого повного жи-
вильного середовища та висі-
вали у 96-ямковий планшет у
концентрації 10 000 клітин на
ямку і культивували за стан-
дартних умов протягом 3 діб.
Препарати розчиняли у диме-
тилсульфоксиді до отриман-
ня концентрації 0,01 ммоль/л
та додавали по 50 мкл отри-
маних розчинів до 245 мкл
живильного середовища, що
вже містилося у ямці з кліти-
нами.

Оцінка цитотоксичності пре-
паратів in vitro проводилася за
допомогою МТТ-тесту [7]. Оп-
тичну густину забарвлених клі-
тин вимірювали на спектро-
фотометрі для мікропланшета
(АКИЦ-О1, Росія) при довжині
хвилі збудження 490 нм. Сту-
пінь пригнічення росту клітин у
дослідних ямках визначали по
відношенню до контрольних
ямок.

Цитотоксичну й антипролі-
феративну активність визнача-

ли за допомогою показника
«Інгібуюча концентрація 50»
(IC50 — концентрація дослі-
джуваної речовини, при якій
кількість живих клітин зменшу-
ється на 50 % порівняно з кон-
тролем), що вираховувався за
програмою (Origin LabCo, США).
Препарат вважається актив-
ним при log IC50 за відносною
величиною < -4.

В онкофармакологічних до-
слідженнях in vivo для транс-
плантації використовували епі-
дермоїдну карциному легенів
Льюїс у відповідності до прий-
нятих методичних підходів [8].
Параметром ефекту слугував
відсоток гальмування росту
пухлини за об’ємом.

Наявність і вираженість у
препаратів α1-адреноблокую-
чої дії оцінювали за впливом
на скорочення ізольованих
фрагментів судин — торакаль-
ний відділ аорти (ТА), мезен-
теріальна артерія (МА) та во-
рітна вена (ВВ) щурів-самців
лінії Вістар [9].

Дослідження на антигіпер-
тензивну активність проводи-
ли на білих нелінійних стате-
возрілих нормотензивних щу-
рах. Неінвазивне вимірювання
артеріального тиску виконува-
ли за допомогою комплексу
Sphygmomanometer S-2 (HSE,
Німеччина).

Результати дослідження
та їх обговорення

Величини енергії міжмоле-
кулярного комплексу «EGFR-
інгібітор» свідчать (табл. 2), що
їхній рівень відрізняється за-

лежно від структури похідних
хіназоліну. Ерлотиніб на трьох
моделях має показники, за аб-
солютною величиною вищі за-
значеного критерію значущос-
ті (> 20 ккал/моль). У Празо-
зину DeltaG2GS2 аналогіч-
ний  Ерлотинібу, а показник
DeltaG2ITY перевищує такий у
Ерлотинібу.

Доксазозин за DeltaG1M17
знаходиться близько до Ерло-
тинібу та має значно нижчі по-
казники, ніж Ерлотиніб. Одер-
жані дані свідчать про можли-
вість похідних хіназоліну по-
різному зв’язуватися тирозин-
кіназами за рахунок різних
енергетичних рівнів комплексів
EGFR з інгібіторами.

Нами визначена цитотоксич-
на й антипроліферативна ак-
тивність препаратів на лінії не-
дрібноклітинного раку легенів
людини за показником «інгібу-
юча концентрація 50». Крите-
рій активності — IC50 ≤ 10-4 М
(log IC50 ≤ -4). Одержані ре-
зультати надані в табл. 3.

Активність Доксазозину та
Празозину значно перевищує
таку в Ерлотинібу на лінії не-
дрібноклітинного раку легенів,
що може становити інтерес

Таблиця 2
Результати молекулярного докінгу —

енергії міжмолекулярного комплексу «EGFR-інгібітор».
Похідні хіназоліну

    Інгібітор DeltaG_1M17 DeltaG_2GS2 DeltaG_2ITY

Ерлотиніб -39,677 -27,282 -24,651
Празозин -3,924 -28,363 -39,677
Доксазозин -36,299 -7,635 -9,387

Таблиця 3
Цитостатична активність

похідних хіназоліну
на клітинах недрібноклітинного
раку легенів людини (А549)

  
Препарат ІС50, Log

моль/л (IC50)

Ерлотиніб 3,8·10-5 -4,4
Празозин 1,5·10-5 -4,8
Доксазозин 4,56·10-6 -5,34
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щодо можливих аналогічних
результатів при даній формі
злоякісного росту в умовах клі-
ніки. Особливо це стосується
Доксазозину, який випускаєть-
ся та використовується за по-
казаннями артеріальна гіпертен-
зія та доброякісна гіперплазія
передміхурової залози в Украї-
ні, і можна поширити його клі-
нічні показання без додаткових
доклінічних фармакологічних і
токсикологічних досліджень.

Вивчення протипухлинної
дії препаратів in vivo проведе-
но на експериментальній мо-
делі пухлин тварин, на якій ви-
вчаються традиційні цитоста-
тики (епідермоїдна карцинома
легенів Льюїс). Препарати вво-
дили в дозах, аналогічних клі-
нічним, із зворотною екстрапо-
ляцією їхньої величин з люди-
ни на тварин.

Для препаратів характерна
наявність протипухлинної дії,
вищої за критерій значущості
до 5-ї доби з моменту транс-
плантації пухлин. При цьому
найбільш високий результат
зафіксований у Доксазозину

(85,89 % гальмування росту
пухлин; Празозин — 66,80 %;
Ерлотиніб — 55,4 %). Однак
певний ефект гальмування пух-
линного росту протягом курсу
введення препаратів значно
знижується, що не дозволяє
говорити про стійкий ефект. Це
підтверджує значущість впливу
препаратів саме за наявності
цілеспрямованої дії на експре-
сований рецептор EGFR, що не
відбувається на епідермоїдній
карциномі легенів Льюїс.

Як відомо, похідні хіназоліну
Празозин і Доксазозин є бло-
каторами α1-адренорецепторів,
що зумовлює їхню гіпотензив-
ну дію і може давати певний
ефект щодо пухлинного росту
за рахунок здатності похідних
хіназоліну блокувати активність
рецептора EGFR і підсилюва-
ти цю дію за рахунок блокади
трансактивації EGFR, яка має
місце під впливом α1-адреноре-
цепторів надсистем GPCR [10].

Ми порівняли вплив Докса-
зозину та Празозину на ско-
ротливі реакції ізольованих су-
дин щурів. На рис. 1 та 2 відоб-

ражені особливості відповіді
ізольованих судин щурів на
фенілефрин щодо Доксазози-
ну. Слід відмітити, що Докса-
зозин і Празозин за парамет-
рами відповіді судин (розслаб-
лення в присутності блокато-
ра) близькі, IC50 (мкг/мл) Пра-
зозину: МА — 1,0·10-3; ТА —
3,0·10-3; ВВ — 2,0·10-2; IC50
Доксазозину: МА — 5,0·10-3;
ТА — 2,0·10-2; ВВ — 3,0·10-2,
що вказує на їхній чіткий α1-
адреноблокуючий ефект.

Уперше встановлено, що
Ерлотиніб впливає на судин-
ний тонус, але за параметра-
ми пригнічення скоротливої
активності судин значно посту-
пається Празозину та Доксазо-
зину як за величиною серед-
ньої ефективності діючої кон-
центрації, так і за максималь-
ним ефектом: IC50 МА — 9,54;
ТА — 7,82; ВВ — 5,53.

Вивчення впливу похідних
хіназоліну Доксазозину та Пра-
зозину на артеріальний тиск
щурів у дозах, адекватних клі-
нічним (зворотна екстраполя-
ція величин доз із людини на
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Рис. 2. Дозозалежний ефект Ерлотинібу (Erl) на
скоротливі реакції фрагментів ізольованих судин
щурів. Скорочення кілець мезентеріальної артерії,
аорти і смужок ворітної вени стимулювали фенілеф-
рином (3·10-6 М) окремо (контроль) та в присутності
блокатора (n=8–16, зміни амплітуди скорочення
представлені у відсотках від контролю)

MA + Erl TA + Erl BB + Erl

120

100

80

60

40

20

0

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5
Log10C, мкг/мл

Скорочення, %

Рис. 1. Дозозалежний ефект Доксазозину (Dox)
на скоротливі реакції фрагментів ізольованих судин
щурів. Скорочення кілець мезентеріальної артерії,
аорти і смужок ворітної вени стимулювали фенілеф-
рином (3·10-6 М) окремо (контроль) та в присутності
блокатора (n=2–4, зміни амплітуди скорочення пред-
ставлені у відсотках від контролю)

MA + Dox TA + Dox BB + Dox
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тварин), проведено через 2 та
3 год після перорального вве-
дення препаратів. Показано,
що Празозин і Доксазозин
мають гіпотензивну дію, що
відповідає такій у клінічній
практиці. Уперше показано, що
таргетний протипухлинний
препарат хіназолінового ряду
Ерлотиніб також проявляє гі-
потензивну дію у нормотензив-
них щурів при значному зни-
женні α1-адреноблокуючої дії.

Висновки

Похідні хіназоліну Доксазо-
зин, Празозин, Ерлотиніб ма-
ють близький характер дії на
пухлинний ріст, здатність при-
гнічувати ріст лінії недрібноклі-
тинного раку легенів людини з
експресованим рецептором
епідермального фактора рос-
ту. Саме цей ефект зумовлює
основний механізм дії цих пре-
паратів як таргетних засобів
з протипухлинною дією. При
цьому ефект Доксазозину май-
же на порядок вищий, ніж Ер-
лотинібу (log IC50 відповідно
-5,34 та -4,4). Можливо, це
підвищення пов’язане з блока-
дою α1-адренорецепторів, які
мають властивості стимулюва-
ти активність EGFR. Одержані
дані щодо активності Доксазо-
зину на недрібноклітинному
раку легенів людини (А549)
можуть обґрунтовувати поши-
рення клінічних показань пре-
парату щодо недрібноклітин-
ного раку легенів людини.

Ключові слова: α1-адрено-
блокатори, Доксазозин, Празо-
зин, недрібноклітинний рак ле-
генів людини, протипухлинна
дія.
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