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(57) Застосування цитокіноподібного поліпептиду
ЕМАР-ІІ як засобу, який проявляє протипухлинну
дію на ріст карциноми передміхурової залози.

Корисна модель відноситься до медицини, а
зокрема до ендокринології, урології та онкології і
може як лікарський засіб бути застосовано для
терапії раку передміхурової залози.

На сьогоднішній день першочерговою необ-
хідністю є розробка нових антипухлинних препара-
тів з низькою токсичністю придатних для застосу-
вання в клінічній онкології.

Відомо чимало засобів, які гальмують процеси
проліферації і посилюють апоптоз та можуть бути
використані при лікуванні раку передміхурової за-
лози [Заявка 99107280 RU МПК 7 А61 К 38/09.
Опубл. 01.09.97; Патент №6794368 US МПК 7
А61КЗ1/711, А61 К31/713, А61К31/74. Опубл.
21.09.2004; Патент №03086287 WO МПК 7
А61К31/415, А61К35/00, А61К35/02. Опубл.
23.10.2003; Заявка 2000103217 A RU МПК 7
А61К38/19. Опубл. 27.03.2002].

Недоліками даних засобів є складність синтезу
речовин, можливі побічні ускладнення, токсичність
та зменшення ефективності при тривалому засто-
суванні, також протипоказання при наявності супу-
тніх хронічних захворювань у пацієнтів похилого
віку, їхня надзвичайно висока вартість.

Також відома і речовина, яку автори взяли за
прототип - це цитокіноподібний очищений поліпеп-
тид ЕМАР-ІІ (ендотеліальний та моноцитактивую-
чий поліпептид ІІ) [Патент №6228837 US МПК 7
С07К14/52; С07К16/24; А61К38/00. Ендотеліальний
моноцит активуючий поліпептид II: медіатор, кот-
рий посилює відповідь хазяїна /Stern D., Clauss М.,
Као J., Kayton M., Libutti S. Опубл. 05.08.2001]. Він
активує моноцити, викликає ефект апоптозу та
гальмує ангіогенез завдяки впливу на ендотелій
судин, завдяки чому він здатний гальмувати ріст
деяких експериментальних пухлин - гліоми та раку

молочної залози. Його ефективність доведена
лише на експериментальних моделях карциноми
легенів і меланоми.

В основу даної корисної моделі поставлено
задачу розширити арсенал засобів, що гальмують
ріст клітин карциноми передміхурової залози,
шляхом застосування цитокіноподібного поліпеп-
тиду ЕМАР-ІІ в якості індуктора апоптозу малігні-
зованого епітелію раку передміхурової залози і які
носять таргетний характер, що сприятиме підви-
щенню ефективності терапії та зменшенню побіч-
ної дії.

Поставлена задача вирішується застосуван-
ням цитокіноподібного поліпептиду ЕМАР-ІІ як
засобу, що проявляє протипухлинну дію на ріст
карциноми передміхурової залози.

До даного рішення автори прийшли вивчаючи
дію поліпептиду ЕМАР-ІІ на моделі гетеротрансп-
лантації. Вперше авторами заявки виявлена нова
властивість речовини, а саме гальмування пролі-
ферації та стимуляція апоптозу в малігнізованому
епітелії передміхурової залози людини. Самцям
мишей лінії СВА імплантували під капсулу нирки
шматочки певної маси - ксенографти карциноми
простати людини, взятої під час простатектомії.
Через три дні після гетеропрансплантації пухлини,
мишам вводили внутрішньом'язево ЕМАР-ІІ і до-
сліджували масу, гістологічну будову тканини раку
передміхурової залози та процеси проліферації та
апоптозу в ксенографтах. Проводили аналіз ефек-
тивності застосування речовини. Суттєве змен-
шення маси ксенографтів, результати гістохімічно-
го та гістологічного аналізу пухлини, вираженість
імуногенної реакції, антипроліферативної і проа-
поптичної дії на епітеліальні клітини пухлини є
свідченням протипухлинної дії поліпептиду ЕМАР-



3 33215 4
ІІ, тобто ефективності застосованого препарату.
Дія ЕМАР-ІІ зумовлена не впливом поліпептиду на
судинний ендотелій, а прямим протипухлинним
впливом на клітини пухлини передміхурової зало-
зи.

ЕМАР-ІІ являє собою білок з молекулярною
масою 22 kDа, генноінженерний біотехнологічний
продукт, одержаний методами білкової інженерії,
який утворюється в результаті протеолітичного
процесингу р43 - компонента мультисинтетазного
комплексу вищих еукаріотів і пропонується як інгі-
бітор пухлинного росту.

Посилань на дослідження протипухлинної
ефективності застосування ЕМАР-ІІ із застосуван-
ням моделей, що передбачають гетеротрансплан-
тацію карциноми простати людини, підсаженої
мишам під капсулу нирки, в літературі не виявле-
но. Як в патентній, так і в науковій літературі відсу-
тні як експериментальні дані щодо протипухлинної
дії ЕМАР-ІІ при раку простати,  так і клінічні дані
щодо використання препарату при лікуванні раку
передміхурової залози.

Приклад.
Самцям мишей імплантовано під капсулу нир-

ки пухлини простати людини, які відбирали в умо-
вах стерильності під час простатектомії хворих на
рак передміхурової залози та зберігали в розчині з
середовищем 199, антисироваткою та атибіотика-
ми при +4,0±1,0°С менше 24год. Вага шматочків
пухлини (ксенографтів) складала 1±0,1мг. Зразки
пухлин були ідентифіковані як карциноми клініч-
ними патологами. Мишей внутрішньо-черевинно
наркотизували хлоралгідратом та вводили під кап-
сулу нирки по два шматочки пухлини масою 1мг.
На 4 добу після підсадки ксенографтів починали
введення досліджуваної (протипухлинної) речови-

ни протягом 3 днів. Показником активності препа-
ратів був процент гальмування росту гетеротранс-
плантатів пухлин людини при критерії значущості
більшому або рівному 25% та проведення гістоло-
гічного та гістохімічного аналізу ксенографтів. У
всіх проведених експериментах у контрольних
тварин спостерігався значний приріст маси пухли-
ни (вдвічі) та гістологічні ознаки посиленої пролі-
ферації малігнізованого ацинарного епітелію і від-
сутності апоптозу, тобто трансплантовані мишам
ксенографти пухлини раку передміхурової залози
людини були життєздатні протягом всього періоду
спостережень.

Застосування ЕМАР-ІІ в дозі 100мкг/кг маси ті-
ла призводило до гальмування росту ксенографтів
раку простати на 70% за рахунок пригнічення про-
ліферації та стимулювання апоптозу (за наявністю
апоптичних тілець). Про протипухлинні ефекти
свідчило зменшення кількості шарів епітеліальних
клітин в ацинусах, клітини набували вигляду більш
диференційованих, мали сплощену форму, були
більш щільно пов'язані з базальною мембраною,
тобто проявлявся гальмівний вплив на карциному.
Аналіз результатів досліджень показав, що ЕМАР
II може бути застосований як новий антипухлинний
засіб для впливу на карциному передміхурової
залози.

Протипухлинна ефективність запропонованого
засобу доведена на адекватній моделі, якою є
гетеротрансплантати карциноми передміхурової
залози людини.

Таким чином, засіб, який проявляє протипух-
линний вплив на ріст карциноми передміхурової
залози, а саме цитокіноподібний поліпептид
ЕМАР-ІІ є ефективним та доступним.
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