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TIRILAZAD MESYLATE (FREEDOX) ÚÈINNÝ INHIBÍTOR PEROXIDÁCIE
LIPIDOV BUNKOVEJ MEMBRÁNY
SÁNIOVÁ B.

TIRILAZAD MESYLATE (FREEDOX)- A POTENT INHIBITOR OF LIPID
MEMBRANE PEROXIDATION

The 21-aminosteroids (lazaroids) are inhibitors of lipid
membrane peroxidation and appear to function as reactive
free radical scavengers (RFRS). Freedox  a multimechanistic cytoprotective inhibitor of lipid peroxidation has been developed specifically to minimize secondary tissue damage.
It is the first lazaroid compound used in clinical practice for
critical care indications. Structurally described as a 21-aminosteroid, it has no glucocorticoid, mineralocorticoid, or other hormonal effects. Cytoprotective pathways of Freedox
after its insertion into the lipid bi-layer of cell membrane include: scavenging reactive oxygen intermediates (ROI), stabilizing cell membrane by decreasing fluidity, preserving vitamin E content in membrane, increasing surface viscosity,
preserving of post injury Ca+2 homeostasis. There was shown
its efficacy in improving neurologic outcome following CNS
trauma, subarachnoid hemorrhage, and ischemia. The therapeutic potential of the lazaroid Freedox has been extensively studied in several CNS disorders. There is an increasing
experimental and clinical evidence about the oxygen free radical formation and cell membrane lipid peroxidation which
play an important role in the pathogenesis of subarachnoid
hemorrhage, spinal cord trauma, head injury and inflammatory processes of the NS. Freedox has also been tested in
a variety of stroke models. (Fig. 1, Ref. 19.)
Key words: lazaroids, reactive oxygen intermediates, cell
membrane lipid peroxidation, antioxidants, Tirilazad mesylate, nervous system, trauma, ischemia, hemorrhage.

21-aminosteroidy (lazaroidy) sú inhibítory peroxidácie lipidovej dvojvrstvy membrán buniek a úèinkujú ako zháaèe reaktívnych intermediátov kyslíku (ROI). Freedox 
látka s mnohými cytoprotektívnymi úèinkami je prvým
lazaroidom, ktorý sa uplatòuje v klinickej praxi pri indikáciách akútnej medicíny. truktúrne sa uvádza ako 21aminosteroid bez glukokortikoidového, mineralokortikoidového alebo iných hormónových úèinkov. Cytoprotektívne mechanizmy pôsobenia Freedoxu po inzercii do lipidove j dvo j v r s t v y m e m b r á ny bu n ky s ú n a s l e d ov n é :
odpratávanie ROI, stabilizácia membrány bunky mechanizmom zníenia jej fluidity, udriavanie hladiny vitamínu E v bunkovej membráne, zvyovanie povrchovej viskozity, udriavanie potraumatickej homeostázy Ca +2. Dokázala sa úèinnos v zmysle zlepenia neurologického výstupného defektu po traume CNS, subarachnoidálnej hemorágii
a ischémii. Terapeutický potenciál Freedoxu sa odhalil po
rozsiahlych túdiách pri akých CNS poruchách. Je u známy experimentálny a klinický dôkaz, e tvorba ROI a lipidová peroxidácia membrány buniek má dôleitú úlohu v patogenéze subarachnoidálnej hemorágie, traumy miechy, poranenia mozgu a pri zápalových afekciách NS. Freedox sa
pouil na modeloch cievnych mozgových príhod. (Obr. 1, lit.
19.)
K¾úèové slová: lazaroidy, vo¾né kyslíkové radikály, peroxidácia lipidov, antioxidanciá, Tirilazad mesylate, nervový systém, trauma, ischémia, krvácanie.
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ivot ako proces oxidaèného spa¾ovania vznikol pravdepodobne následkom reakcií reaktívnych foriem kyslíka (ROI  reactive
oxygen intermediates). ROI sa vytvárali pôsobením ultrafialového iarenia slnka v neenzýmových reakciách pred 3,5 biliónmi
rokov (Harman, 1986).

Medzi látky, ktoré sa uplatòujú v patogenéze urèitej skupiny
chorobných procesov tým, e nepriaznivo pôsobia na jednotlivé
enzýmy, metabolické dráhy a tkanivá organizmu, zaraïujeme niektoré peptidy, aminokyseliny (glutamát), anafylatoxíny, cytokíny,
proteolytické enzýmy, biogénne amíny (histamín), radikál oxidu
.
dusnatého (NO ) a ROI (Solyakov, 1995, 1996). V poslednom období sa ve¾ká pozornos venuje pochopeniu mechanizmu pôsobenia ROI, pretoe sa predpokladá ich významný podiel na patogenéze niektorých ochorení. Reaktívne formy kyslíka predstavujú
.
pomerne rôznorodú skupinu látok (superoxidový radikál ( O2-),
.
peroxidový dianión (O22-), hydroxylový radikál ( OH), singletový
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.
kyslík (1O2), perhydroxylový radikál ( O2H), N-chloramíny a kyselina chlórna), pre ktorú je charakteristické, e kyslíkový atóm
nesie nespárovaný elektrón na valenènej vrstve, èo zapríèiòuje jeho vysokú reaktívnos (Bergendi, 1988). Hlavnými zdrojmi ROI
sú bunky endotelu, polymorfonukleárne leukocyty, monocyty,
makrofágy, pokodené tkanivo, vo¾ný hemoglobín a myoglobín
(Lamy a spol., 1992). Výsledkom pôsobenia menovaných zdrojov je tvorba ROI, detrukcia proteínov v tkanivách, peroxidácia
lipidov, aktivácia latentných enzýmov a inaktivácia antiproteáz.
Rovnováha medzi fyziologicky prebiehajúcimi procesmi a antioxidaènými ochrannými systémami je garantom integrity bunky
a energetickej homeostázy. Zásah do tejto vyváenosti rôznymi
kodlivinami vedie k nadprodukcii ROI a k peroxidácii lipidov
membrán, teda k procesom, ktoré vytvoria významné alterácie fyziologických vlastností membrány bunky. Do celého tohto procesu vstupuje ete vzostup vo¾ného intracelulárneho kalcia, ktorý
vedie k aktivácii proteáz a nukleáz. truktúra steny buniek sa pokodzuje a enzýmy viazané na membránu, ako sú Na-K-ATPáza,
adenylátcyklázy a cytochrómoxidáza, sa inaktivujú (Dobrota
a spol., 1997; Stvolinsky a spol., 1997). Fluidita membrány klesá, podporuje sa adherencia trombocytov a leukocytov na povrch
endotelu. Strata funkènej integrity má za následok zvyovanie permeability. Pôsobením lipoxygenáz alebo v priebehu peroxidácie
lipidov môu vznika hydroperoxidy lipidov (LOOH). Tieto ve¾mi
rýchlo reagujú s Fe2+ a vytvoria ve¾mi reaktívne alkoxyradikály
.
(LO ) a môu zaèa kaskádu peroxidácie lipidov, ktorá vedie k ïaliemu pokodeniu truktúr membrány bunky. Intracelulárne lyzozómové enzýmy sa uvo¾òujú do extracelulárneho priestoru s následnou detrukciou ïalích buniek. Oxidaèný ok urých¾uje tento proces. Dåka ivota cicavcov je teda okrem iného urèená aj
rýchlosou reakcií vo¾ných radikálov v mitochondriách, ktoré sa
vïaka ich pôsobeniu degradujú (Wiliams, 1995). Poèas fyziologických pochodov sú ROI nekodné, pretoe sa ve¾mi rýchlo neutralizujú endogénnym obranným systémom, ktorý ochraòuje integritu buniek a tkanív. Takýmito obrannými systémami sú superoxiddismutáza, ktorá katalyzuje konverziu superoxidových radikálov na peroxid vodíka. Peroxid vodíka, ktorý vzniká zo
superoxidu, sa zúèastòuje na tvorbe hydroxylového radikálu, a preto sa musí jeho hladina v organizme presne kontrolova. Organizmus a bunky pouívajú nieko¾ko ochranných mechanizmov na
regulovanie hladiny reaktívnych foriem kyslíka a produktov ich
pôsobenia. V prvom rade sú to detoxikaèné enzýmy, ako kataláza
(detoxikuje H2O2 na vodu a O2), glutatiónperoxidáza, glutatiónreduktáza a niektoré nepecifické peroxidázy (vyskytujú sa v rastlinách a baktériách), ceruloplazmín (má ferooxidázovú aktivitu).
Ïalou skupinou sú nízkomolekulové látky (odpratávaèe, zháaèe), ako napr. kyselina L-askorbová, vitamín E, glutatión, kyselina moèová, ktoré potláèajú celulárnu vnímavos na ROI (Bergendi, 1988). Takto na celulárnej úrovni v dôsledku nepretritej tvorby ROI sa neprestajne udruje urèitá bazálna aktivita antioxidaèných enzýmov (Volkovová a spol., 1996). Ak sa kyslíkové radikály
uvo¾òujú vo ve¾kom poète, intracelulárne obranné systémy sa vyèerpajú a radikály vystupujú do extracelulárneho priestoru, kde
je slabá obrana a výsledkom je rozsiahle pokodenie tkaniva.
NADPH oxidáza, ktorá je v membráne profesionálnych fagocytov, sa tie aktivuje, ak sú tieto stimulované. Reaktívne produkty
sa potom uvo¾òujú priamo do extracelulárneho prostredia. Kyslík

sa môe teda aktivova rôznymi mechanizmami. Vetky tieto mechanizmy mono zisti aj za fyziologických okolností a ovládajú
ich obranné systémy organizmu. Najúèinnejím oxidantom je vo¾.
ný hydroxylový radikál ( OH).
Peroxidáciu lipidov vak môe podmieni aj vo¾ný oxid dus.
natý v radikálovej podobe (NO ), ktorý sa vyskytuje v endoteli,
.
fagocytoch, makrofágoch a v mozgu. Pri nadprodukcii NO , poèas ischémie a vplyvom superoxidu sa zmení na silno úèinný
peroxynitrit, ktorý nemá vplyv na cievny tonus, ale pôsobí stimulaène aj na peroxidáciu lipidov íriacu sa ako reazový proces
postihujúci polynenasýtené mastné kyseliny (poly-NMK). Hlavnou kinetickou reakciou je tvorba lipid-peroxylových radikálov:
.
.
L +O2=LOO , vo fosfolipidovej dvojvrstve bunkových membrán
priamo vplyvom aktivovaného kyslíka alebo nepriamo pôsobením Fe-oxokomplexu. Tento mechanizmus sa vyskytuje v tkanive s vo¾ným hemoglobínom. Hlavným prirodzeným blokátorom
týchto procesov je alfatokoferol. Mnohé ochorenia majú svoj
pôvod v pokodení organizmu ROI. Experimentálne dôkazy sa
zistili poèas ischémie srdca, mozgu, peèene, pankreasu a podobne. Toxické úèinky ROI sa dávajú do súvislosti aj s patogenézou
niektorých nádorových ochorení, poruchami imunitného systému, ako aj chronickými ochoreniami (Alzheimerova choroba,
diabetes mellitus). Podarilo sa dokáza, e aj v takom zloitom
a komplexnom deji, ako je proces starnutia, ROI majú ve¾mi
dôleitú úlohu.
V rôznych orgánoch a tkanivách pôsobenie ROI a pochodov
peroxidácie má rôznu intenzitu. Mozog je orgán, v ktorom peroxidácia lipidov obzvlá ¾ahko vzniká. Obsahuje ve¾ké mnostvo
poly-NMK, v urèitých zónach aj ve¾ké mnostvo eleza a askorbátu. Obsah prirodzených antioxidancií je vak nízky. Primárnym
cie¾om ROI v CNS sú poly-NMK uloené v membránach neurónov, gliových buniek a endotelu ciev. Nièenie týchto poly-NMK
vo¾nými radikálmi sa nazýva peroxidácia bunkovej membrány
(Braughler, 1989).
Efektívnu antioxidaènú lieèbu nebolo moné plánova a pouíva dovtedy, kým sa nevyrobili úèinné, ale aj potentné antioxidanciá. Vetky donedávna známe sú vhodné iba na primárnu prevenciu, ale nie sú dostatoène úèinné pri sekundárnej prevencii a ich
lieèebný úèinok neznamená zásadnú zmenu kvality výsledného
stavu. Monosti lieèebného ovplyvnenia vychádzali z výskumu,
ktorý sa zameral na vyetrovanie aterosklerotických lézii, t.j. na
dlhotrvajúce a pomaly sa vyvíjajúce pokodenia v rámci procesu
starnutia jedinca. Peroxidácia lipidov a agresivita jednotlivých
foriem ROI voèi systémom biologických membrán buniek sú známe u ve¾a rokov. Na toto poznanie nadväzuje aj výskum a zavádzanie nových farmák, ktoré dokáu vèas a úèinne zabráni rozsiahlemu pokodeniu. Názov peroxidácia lipidov vznikol u v 40.
rokoch tohto storoèia, a to mimo oblasti medicínskych vied. Pôvodne toti vyjadroval mechanizmy reakcie nenasýtených lipidov
s molekulovým kyslíkom, neiaduci nielen v potravinárstve, ale
napríklad aj znehodnocujúci historické olejoma¾by. A v 50. rokoch sa mylienka peroxidácie preniesla do biológie a do medicíny. Výskumy ukázali, e peroxidácia lipidov v membránach má
vplyv na starnutie, moe by dôsledkom radiaèného pokodenia
a môe sa kaskádovo íri z miesta primárneho pokodenia na
vzdialené orgány, a tým vies k propagácii toxického pokodenia
(Lands, 1984).

SÁNIOVÁ B.: TIRILAZAD MESYLATE

Zaèiatkom 90. rokov sa v oblasti akútnej a kritickej medicíny
objavili nové trendy, ktoré spoèívajú v tom, e záchrana jedinca
nie je iba biologický, ale aj spoloèenský problém. Teda výsledok
intenzívnej lieèby musí by aj zachovanie funkcií mozgu, ktorý je
substrátom intelektu a osobnosti èloveka. Na farmaceutický trh
na Slovensku sa dostal prípravok zo skupiny lazaroidov pod menom Freedox (Tirilazad mesylate) zatia¾ v jedinej indikácii, ktorú
odporúèa výrobca, a to subarachnoidálne krvácanie muov v terapeutickej dávke 1,5 mg/kg/á 6 h i.v. (Jakobson, 1995). Tento
dlhoèakávaný 21-aminosteroid na základe klinických multicentrických skúok prichádza na Slovensko, tvrtú krajinu v Európe.
Prvá látka tohto nového druhu substancií sa objavila roku 1985
a z nasledujúcich 400 podobných derivátov do klinického vývoja
postúpil Freedox a U-74500A. Obidve látky majú spoloènú aminoskupinu na 21-N pozícii. Vo vnútri skupiny sa líia zásadou,
ktorá je pre Freedox pyrimidín, a pre U74500A pyridín. V porovnaní so 6-metylprednizolónom chýba hydroxylová skupina na C11
a na C17 (obr. 1).
Skupina 21-aminosteroidov, s ktorou sa od roku 1985 objavila aj nová stratégia lieèby, spoèívajúca v blokáde peroxidácie
lipidov bunkových membrán, subcelulárnych truktúr, receptorov a organel predstavuje optimálny antioxidaèný prípravok
(Clark, 1995). Freedox má schopnos inhibova postupujúce sekundárne pokodenie tkaniva. Farmakodynamicky patrí do skupiny antioxidancií s vlastnosou potentného selektívneho antioxidancia. Jeho patofyziologickú charakteristiku urèuje predovetkým schopnos blokova peroxidáciu lipidov bunkovej membrány. Zabraòuje íreniu pokodenia bunkových membrán pri
poischemickej reperfúzii a zasahuje aj do zdravého tkaniva v okolí primárneho loiska. Právom mu patrí názov potentného selektívneho antioxidancia.
Z poh¾adu úèinnosti ho charakterizuje dôleitá vlastnos, a to
je prestup cez hematoencefalickú bariéru. Viae sa pevne na bunkovú membránu. V bunkách endotelu dosahuje významne vyiu
koncentráciu. Terapeutické okno Freedoxu je dostatoène dlhé (48
hodín), èím sa umoní jeho aplikácia po urèení diagnózy v akútnej medicíne. Z farmakoterapeutického h¾adiska ho právom zaraïujeme do skupiny cytoprotektív, je to teda neurocytoprotektívum,
chráni vak aj gliu a endotel mozgovej bariéry a cievneho systému mozgu. Freedox sa vyznaèuje svojím trojakým pôsobením:
 inhibíciou tvorby radikálov,
 odpratávaním vo¾ných radikálov a ich zháaním,
 schopnosou upravi pokodenú dvojvrstvu fosfolipidov.
Okrem toho stabilizuje homeostázu intracelulárneho kalcia
a chráni vitamín E. Hodí sa pre aktívnu moduláciu lokálne zmenenej imunitnej reakcie a je schopný odstráni proliferatívny zápal (Drobný a spol., 1997). Terapeutické pouitie sa zameriava na
vèasné agresívne pokodenie poèas inzultu, ale najmä na následné
manifestné pokodenia pri pichemickej reperfúzii alebo zápale.
Freedox je vhodným liekom pri akútnych stavoch mikrovaskulárnej traumy pre svoj úèinok na cievny endotel a cievnu stenu (Haley a spol., 1994). V porovnaní s metylprednizolónom má výhodnejie vlastnosti, a to najmä:
1. primárne sa viae na membránu bunky a úèinne zabraòuje
jej peroxidácii zniovaním fluidity;
2. pomáha zachova obsah alfatokoferolu v membráne ako
najdôleitejieho endogénneho antioxidancia rozpusteného v tukoch;
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Obr. 1. truktúra chemického vzorca steroidového glukokortikoidu
(Methylprednisolon succinate) a neglukokortikoidového steroidu Tirilazad mesylate (Freedox)
Fig. 1. Chemical structures of the glucocortikoid steroid Methylprednisolone succinate and the nonglucocorticoid steroid Tirilazad mesylate (Freedox).

3. udruje homeostázu kalcia ovplyvnením vtoku kalcia do
buniek, ktorý sprostredkujú aktivované kanály ovládané NMDA
receptorom;
4. má vysokú afinitu k bunkám endotelu a priaznivo ovplyvòuje pokodenia endotelu, ktoré sú èasté pri rozlièných kritických
stavoch;
5. nevstupuje do kompetitívnych väzieb s rôznymi druhmi receptorov v CNS  cholínergických, adrenergických, sérotonínergických, dopamínergických, ale ani s receptormi pre opiáty a benzodiazepiny;
6. má ve¾ké terapeutické okno, dlhý biologický polèas (36
128 h) a v porovnaní s glukokortikoidmi nemá dvojfázový úèinok;
7. zniuje elezom indukované pokodenie v kultúrach kôrových neurónov, zároveò je potentným inhibítorom lipidovej peroxidácie membrán buniek;
8. viae sa v hydrofóbnej èasti membrány bunky a usporadúva lipidy tým, e zniuje fluiditu fosfolipidovej dvojvrstvy membrány bunky.
Výskumné práce v mnohých experimentoch potvrdzujú, e Freedox redukuje potraumatické otvorenie hematoencefalickej bariéry. Jeho vèasná akútna dávka normalizuje permeabilitu bariéry pre
14
C-albumín, ktorý prestane prenika do mozgového tkaniva. Tento
efekt jednorazovej dávky Freedoxu perzistuje hodinu po úraze.
Schopnos uzavrie bariéru mozgu by mohla ma vzah k zníeniu
hladín hydroxylových radikálov alebo k opaènému úèinku ROI na
endotel hematoencefalickej bariéry. Týmto mechanizmom zmenuje vazogénny edém mozgu, redukuje obsah vody v kontralaterálnom hipokampe s úrazom, signifikantne zabraòuje poúrazovému
zvýeniu Na+ v hipokampe a talame ipsilaterálne s úrazom, a pritom jeho lieèba nemení regionálne koncentrácie draslíka. Signifi-
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kantne redukuje poúrazovú mortalitu z 28 % kontroly na 0 % lieèených jedincov (p<0.01) (Hall a spol., 1992). Závery predbených
túdii svedèia o tom, e preferenèné pôsobenie Freedoxu sa neobmedzuje len do endotelových buniek CNS, ale Freedox sa ukladá aj
do buniek endotelu p¾úc, peèene, oblièiek, èriev, koe. Na základe
týchto zistení výskumní pracovníci h¾adajú nové indikácie, pre ktoré bude Freedox prínosom. Sú to najmä ochorenia, pri ktorých dochádza k lipidovej peroxidácii. Výsledky výskumných túdií Freedoxu ukázali, e mono oèakáva priaznivé pôsobenie pri lieèbe ischemických príhod mozgu, kraniocerebrálnych poranení, subarachnoidálneho krvácania, traumatického pokodenia miechy (Hall
a spol., 1994), zápalových (Drobný a spol., 1997) a neurodegeneratívnych ochorení nervového systému, stavov po KPCR a v neonatológii (RDS). Predpokladá sa, e k indikáciám sa zaradí aj transplantácia orgánov, èrevná sliznicová trauma pri oku, ischémie pri
rozsiahlych cievnych výkonoch. Skupina 21-aminosteroidov s antioxidaèným úèinkom sa bude uplatòova aj pri ovplyvòova n v r lyvòosoví procesov starnutia. Preto sii základné poznatky o úlohe
ROI a peroxidácii lipidov, aby sme mohli poui vysoko úèinné prípravky pre akútne indikácie, ale aj dlhodobú lieèbu.
Záver
V struènom preh¾ade sa poukazuje na význam ROI pri vzniku
niektorých ochorení. Treba zdôrazni hlavne ich úlohu pri ischemicko-reperfúznom pokodení CNS a srdca, zápalových ochoreniach, ARDS, stavoch po kardiopulmonálnej resuscitácii, ale aj
pri chronických neurologických procesoch a nádorových ochoreniach. Význam ROI na vznik a rozvoj vaskulárnych komplikácií
diabetikov ako následok zvýeného oxidaèného stresu je tie známy (Fábryová a spol., 1995).
Úèinný arteficiálne pripravený antioxidant Freedox je dlhooèakávaným antioxidantom, ktorý je svojou lieèebnou potenciou
vhodný pre lieèbu akútnych a subakútnych stavov a je schopný
zabezpeèi optimálny výstup rozhodujúcich ivotných funkcií
a vysokú kvalitu ivota po akých kraniocerebrálnych afekciách.
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