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Narodowy Instytut Leków, Zak³ad Biochemii i Biofarmaceutyków, Warszawa
Streszczenie: Zjawisko opornoci wielolekowej stanowi g³ówn¹ przeszkodê w skutecznej terapii chorób
nowotworowych. Komórki nowotworowe wykorzystuj¹ szereg mechanizmów obronnych w celu przetrwania chemioterapii. Sporód poznanych mechanizmów opornoci lekowej najwiêksze znaczenie ma
detoksykacja leku przy udziale enzymów przeciwutleniaj¹cych II fazy oraz aktywne usuwanie leku z
komórki do rodowiska zewnêtrznego. Komórki lekooporne wykazywaæ mog¹ zmniejszon¹ wra¿liwoæ
na sygna³y proapoptotyczne, a tak¿e charakteryzowaæ siê zmienion¹ dystrybucj¹ wewn¹trzkomórkow¹
leku, przez co s¹ bardziej oporne na dzia³anie leków przeciwnowotworowych stosowanych w terapii.
Udzia³ glutationu w zjawisku opornoci wielolekowej jest przedmiotem zainteresowania badaczy na
ca³ym wiecie, jednak¿e zdefiniowanie znaczenia tego zwi¹zku w poszczególnych procesach warunkuj¹cych opornoæ komórki na terapiê wci¹¿ pozostaje wyzwaniem. W niniejszej pracy omówiono rolê i
w³aciwoci glutationu oraz jego udzia³ w zjawisku opornoci wielolekowej komórek nowotworowych w
wietle dotychczasowych doniesieñ literaturowych.
S³owa kluczowe: glutation, enzymy glutationozale¿ne, transport, MRP, MDR, opornoæ wielolekowa,
lekoopornoæ nowotworów.
Summary: Multidrug resistance is the main problem in anticancer therapy. Cancer cells use many defense
strategies in order to survive chemotherapy. Among known multidrug resistance mechanisms the most
important are: drug detoxification inside the cell using II phase detoxifying enzymes and active transport
of the drug to the extracellular environment. Cancer cells may be also less sensitive to proapoptotic signals
and have different intracellular drug distribution, which makes them more resistant to anticancer drugs.
Role of glutathione in multidrug resistance is the object of interest of many scientists, however, defining
it's function in these processes still remains a challenge. In this paper, properties of glutathione and it's
role in multidrug resistance in cancer cells were described.
Keywords: glutathione, multidrug resistance (MDR), multidrug resistance-related protein (MRP), cancer
drug resistance.

324

E. KARWICKA

1. WSTÊP
Pomimo znacznych postêpów medycyny oraz zwiêkszaj¹cej siê wiedzy na temat
chorób nowotworowych, zjawisko opornoci wielolekowej  MDR (ang. multidrug
resistance) wci¹¿ pozostaje g³ówn¹ przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ przeprowadzenie
skutecznej terapii. Opornoæ wielolekowa, zarówno pierwotna  wrodzona, jak i nabyta
 wykszta³cona po rozpoczêciu terapii, jest zjawiskiem uzale¿nionym od wielu
czynników. Opornoæ wielolekowa wykorzystuje naturalne w³aciwoci komórek w
dostosowaniu do obrony przed terapi¹ przeciwnowotworow¹. Te same funkcje
biologiczne, korzystne dla prawid³owych komórek, w przypadku transformacji
nowotworowej mog¹ przyczyniæ siê do powstania opornoci lekowej. Zjawisko to
stanowi niejako stan metaboliczny komórek nowotworowych, wykorzystuj¹cych szereg
mechanizmów obronnych w celu przetrwania chemioterapii. Sporód poznanych
mechanizmów opornoci lekowej najwiêksze znaczenie ma detoksykacja leku przy
udziale enzymów przeciwutleniaj¹cych II fazy oraz aktywne usuwanie leku z komórki
do rodowiska zewnêtrznego. Synergiczne wspó³dzia³anie tych dwóch mechanizmów
przyczynia siê do powstania fenotypu MDR w odpowiedzi na dzia³anie wielu
chemioterapeutyków [35]. Komórki nowotworowe wykazuj¹ ponadto zmniejszon¹
wra¿liwoæ na stres oksydacyjny i sygna³y proapoptotyczne, przez co s¹ bardziej oporne
na dzia³anie leków przeciwnowotworowych stosowanych w terapii.
Udzia³ glutationu w zjawisku opornoci wielolekowej jest przedmiotem zainteresowania badaczy na ca³ym wiecie, jednak¿e okrelenie roli tego zwi¹zku w poszczególnych procesach warunkuj¹cych opornoæ komórki na terapiê jest trudne. W
niniejszej pracy omówiono podstawowe w³aciwoci fizjologiczne glutationu oraz ich
rolê w zjawisku opornoci wielolekowej nowotworów na wybranych przyk³adach.

2. FIZJOLOGICZNE W£ACIWOCI GLUTATIONU
Glutation, czyli g-glutamylocysteinyloglicyna (g-glu-cys-gly) jest aktywnym
biologicznie tripeptydem tiolowym, wystêpuj¹cym niemal we wszystkich komórkach
prokariotycznych i eukariotycznych. Bierze on udzia³ w podstawowych procesach
fizjologicznych, takich jak: obrona przed utlenianiem, reakcje redoks, biosynteza DNA,
bia³ek i leukotrienów, a tak¿e procesy przewodnictwa nerwowego i neuromodulacji.
Ponadto glutation odgrywa wa¿n¹ rolê w regulacji aktywnoci szlaków metabolicznych oraz wzrostu i ró¿nicowania komórek.
Szczególn¹ w³aciwoci¹ glutationu jest rozpuszczalnoæ zarówno w wodzie, jak
i w t³uszczach, co umo¿liwia szerok¹ dystrybucjê w organizmie i szeroki zakres
dzia³ania. Cech¹ charakterystyczn¹ w strukturze cz¹steczki jest wystêpowanie
nietypowego wi¹zania izopeptydowego pomiêdzy resztami cysteiny i glutaminianu
oraz obecnoæ grupy tiolowej (-SH) nale¿¹cej do reszty cysteiny, z któr¹ bezporednio
wi¹¿¹ siê biologiczne funkcje peptydu.
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Glutation w komórce wystêpuje w kilku postaciach: zredukowanej (GSH),
utlenionej (GSSG), S-nitrozoglutationu (GSNO) oraz mieszanych disiarczków glutationu
i bia³ek.
Do utworzenia GSSG dochodzi w wyniku dwuelektronowej reakcji odwodorowania grup tiolowych GSH (ryc. 1). Przemiana ta mo¿e zachodziæ w drodze
enzymatycznej z udzia³em peroksydazy glutationowej, w obecnoci NADPH. Reaktywnoæ cz¹steczki GSH pozwala równie¿ na bezporedni¹, nieenzymatyczn¹
redukcjê utlenionych cz¹steczek. W warunkach fizjologicznych przywrócenie GSSG
do postaci zredukowanej nastêpuje pod wp³ywem dihydroliponianu lub reduktazy
glutationowej, przy udziale NADPH jako koenzymu.
Przewa¿aj¹ca czêæ puli komórkowego glutationu to GSH, podczas gdy forma
GSSG stanowi zwykle ok. 1%. Prawie 90% komórkowego GSH znajduje siê w
cytozolu, natomiast pozosta³e 10%  w mitochondriach i w niewielkiej iloci w
siateczce endoplazmatycznej. W jej obrêbie, ze wzglêdu na pe³nione funkcje fizjologiczne, glutation utleniony wystêpuje w iloci 3050% [22].
Glutation funkcjonuje jako bufor tiolowy umo¿liwiaj¹cy utrzymanie odpowiedniego
stanu oksydoredukcyjnego w komórce. Jego miar¹ jest stosunek stê¿eñ postaci GSH/
GSSG, okrelany symbolem R. Zwiêkszona iloæ GSSG wiadczy o stresie oksydacyjnym, który mo¿e byæ zwi¹zany z chorob¹, stresem psychicznym, starzeniem siê
organizmu, zwiêkszonym wysi³kiem fizycznym lub bezporednim dzia³aniem zwi¹zków toksycznych [7, 53, 56, 69]. W warunkach fizjologicznych wartoæ wspó³czynnika R w komórkach w¹troby, wynosi 150400, natomiast podczas silnego stresu
oksydacyjnego mo¿e spaæ nawet do 2 [22]. Stwierdzono, ¿e stres oksydacyjny i
zwi¹zane z nim uszkodzenia pe³ni¹ wa¿n¹ rolê we wczesnych etapach chorób uk³adu
kr¹¿enia, neurodegradacyjnych i transformacji nowotworowych [19].
Synteza glutationu zachodzi wy³¹cznie wewn¹trzkomórkowo. Egzogenny glutation
nie znajduje zastosowania w leczeniu  nie mo¿e byæ podawany z po¿ywieniem,
gdy¿ w uk³adzie pokarmowym ulega strawieniu, ponadto praktycznie nie przechodzi

RYCINA 1. Przemiany postaci glutationu
FIGURE 1. Transforming forms of glutathione
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RYCINA 2. Schemat cyklu g-glutamylowego: 1) syntetaza g-glutamylocysteiny (g- GCS), 2) syntetaza
glutationowa (GS), 3) g-glutamylotranspeptydaza (g-GT), 4) wewn¹trzkomórkowa peptydaza, 5)
cyklotransferaza g-glutamylowa, 6) 5-oksoprolinaza
FIGURE 2. Scheme of g-glutamyl cycle: 1) g-glutamylcysteine synthetase (g-GCS);
2) glutathione synthetase (g- GS); 3) g-glutamyltranspeptidase (g-GT); 4) intracellular peptidase;
5) g- glutamyl cyclotransferase; 6) 5-oxoprolinase

przez b³ony komórkowe oraz s³abo przekracza barierê krew-mózg. Monoestry
glutationu  metylowy, etylowy i propylowy  ze wzglêdu na hydrofobowy charakter
s¹ bez trudu transportowane przez b³ony komórkowe, jednak¿e stwierdzono dzia³anie
nefrotoksyczne tych substancji, uniemo¿liwiaj¹ce zastosowanie w leczeniu niedoborów
glutationu. Poziom glutationu w komórce mo¿na zwiêkszyæ jedynie przez dostarczenie
prekursorów budowy. Cysteina, ze wzglêdu na obecnoæ atomu siarki, stanowi
zwykle czynnik limituj¹cy syntezê. G³ównym miejscem syntezy glutationu w
organizmie jest w¹troba, z uwagi na zdolnoæ hepatocytów do przemiany metioniny
w cysteinê w procesie demetylacji. Stosowanie preparatów, zawieraj¹cych cysteinê
lub cysteinê w postaci zwi¹zanej, jest jednak ograniczone ze wzglêdu na silne
w³aciwoci neurotoksyczne tego aminokwasu [6].
Biosynteza i biodegradacja glutationu zosta³a przedstawiona przez Meistera jako
czêæ szlaku metabolicznego okrelanego jako cykl g-glutamylowy (ryc. 2).
Cz¹steczka syntetyzowana wewn¹trz komórek ulega degradacji w przestrzeni
pozakomórkowej. Stê¿enie glutationu w komórce jest ok. 500 razy wy¿sze ni¿ w
rodowisku zewnêtrznym i mieci siê najczêciej w zakresie od 0,1 do 10 mM [60].
Biosynteza glutationu przebiega w cytozolu komórek z L-a-glutaminianu (glu),
L-a-cysteiny (cys) i glicyny (gly) w dwustopniowej reakcji, przeprowadzanej przez
syntetazê g-glutamylocysteiny (g-GCS) oraz syntetazê glutationow¹ (g-GS) [36].
Proces ten nie wymaga udzia³u matrycy RNA. Tylko niewielkie iloci glutationu
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wydostaj¹ siê do rodowiska zewnêtrznego w niezmienionej postaci. Przewa¿aj¹c¹
czêæ glutationu usuwanego z komórki stanowi glutation utleniony oraz w postaci
koniugowanej z innymi cz¹steczkami.
Glutation znajduj¹cy siê w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej nie przechodzi
bezporednio przez b³ony komórkowe, lecz rozpada siê na poszczególne aminokwasy,
które nastêpnie ³¹cz¹ siê ponownie wewn¹trz komórki [20]. W pierwszym etapie
biodegradacji nastêpuje hydroliza wi¹zania izopeptydowego miêdzy grup¹ g-karboksylow¹ glutaminianu a grup¹ aminow¹ cysteiny przy udziale g-glutamylotransferazy
(g-GT), zwanej te¿ glutationaz¹. Powstaj¹ca cysteinyloglicyna ulega dalszej hydrolizie
do glicyny i cysteiny, natomiast reszta g-glutamylowa jest przenoszona na akceptor
aminokwasowy z utworzeniem g-glutamyloaminokwasu, który powraca do komórki.
W nastêpnym etapie g-glutamyloaminokwas ulega przekszta³ceniu do wolnego
aminokwasu i 5-oksoproliny, która z kolei jest przekszta³cana do glutaminianu.
Powsta³e w wyniku enzymatycznego rozpadu glutationu aminokwasy mog¹ byæ
ponownie wykorzystane do biosyntezy nowych cz¹steczek. Istot¹ aktywnoci enzymu
g-GGT jest przede wszystkim odzysk cysteiny z cz¹steczek GSH usuniêtych z
komórki w celu ponownego wbudowania jej do GSH lub nowo syntetyzowanych
bia³ek. Aktywnoæ enzymu podlega ujemnemu sprzê¿eniu zwrotnemu w odpowiedzi
na zmiany poziomu GSH w cytozolu [33].
Kluczowym enzymem, limituj¹cym biosyntezê glutationu jest syntetaza g-glutamylocysteiny (g-GCS), podlegaj¹ca ujemnemu sprzê¿eniu zwrotnemu w odpowiedzi na
stê¿enie peptydu w cytozolu. Aktywnoæ g-GCS oraz dostêpnoæ wewn¹trzkomórkowej cysteiny stanowi¹ dwa g³ówne elementy reguluj¹ce homeostazê
glutationu w komórce. Ponadto poziom glutationu zale¿y od aktywnoci jeszcze
innych enzymów, takich jak: g-glutamylotranspeptydaza (g-GT), transportery
aminokwasów, syntetaza glutationowa (GS), peroksydaza glutationowa (GPX) oraz
reduktaza glutationowa (GR). Mutacje genów koduj¹cych 5 sporód 6 enzymów
szlaku g-glutamylowego: syntetazy glutationowej, syntetazy g-glutamylocysteiny,
transpeptydazy g-glutamylowej, 5-oksoprolinazy i dipeptydazy powoduj¹ powa¿ne
zaburzenia metabolizmu glutationu, jednak wystêpuj¹ u ludzi bardzo rzadko. Wród
powik³añ zazwyczaj powi¹zanych z zaburzeniami metabolizmu glutationu s¹ m.in.
anemia hemolityczna, kwasica metaboliczna, 5-oksoprolinuria, uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego oraz przewlek³e infekcje bakteryjne [52].

3. GLUTATION JAKO PRZECIWUTLENIACZ
Utrzymanie fizjologicznej równowagi oksydoredukcyjnej, wyra¿anej w komórce
przez zmiany aktywnoci proutleniaczy i przeciwutleniaczy, stanowi kluczowy problem
w regulacji fundamentalnych przemian metabolicznych, a tak¿e procesów zwi¹zanych
z ¿yciem i proliferacj¹ komórek [2, 36]. Glutation stanowi jeden z najwa¿niejszych
sk³adników bariery przeciwutleniaj¹cej organizmu. Jego obecnoæ jest konieczna do
utrzymania równowagi oksydoredukcyjnej i przeciwdzia³ania skutkom stresu
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oksydacyjnego. GSH stanowi czynnik: redukuj¹cy endogennie powstaj¹ce reaktywne
formy tlenu (RFT), chroni¹cy grupy tiolowe bia³ek, bior¹cy udzia³ w procesach
naprawczych bia³ek, kwasów nukleinowych i lipidów. Istotn¹ funkcj¹ glutationu jest
tak¿e zdolnoæ regeneracji innych drobnocz¹steczkowych przeciwutleniaczy, takich
jak np. askorbinian i tokoferol [44, 57].
Stres oksydacyjny wynika z nagromadzenia siê w komórce reaktywnych form
tlenu, takich jak: nadtlenek wodoru, anionorodnik ponadtlenkowy i rodnik hydroksylowy, powstaj¹cych endogennie lub na skutek dzia³ania czynników zewnêtrznych.
Obrona przeciwutleniaj¹ca oraz regulacja stanu oksydoredukcyjnego komórki opiera
siê na ci¹g³ych procesach konwersji postaci glutationu  zredukowanej GSH w
utlenion¹ GSSG i odwrotnie. GSH reaguje z RFT i jest utleniany do GSSG,
nastêpnie przywracany do postaci zredukowanej. Ostry stres oksydacyjny mo¿e
jednak doprowadziæ do zmniejszenia zdolnoci komórki do redukcji GSSG do GSH
i w efekcie nagromadzenia GSSG w cytozolu. W celu zachowania równowagi
oksydoredukcyjnej, GSSG jest usuwany do rodowiska zewn¹trzkomórkowego lub
mo¿e reagowaæ z grupami sulfhydrylowymi bia³ek, prowadz¹c do utworzenia
mieszanych disulfidów bia³ek i glutationu. Oba procesy prowadz¹ do zmniejszenia
puli dostêpnego glutationu w komórce i os³abienia jej zdolnoci obronnych [33].
Poza neutralizacj¹ wolnych rodników tlenowych, glutation odgrywa wa¿n¹ funkcjê
ochronn¹ przez zapobieganie lub zmniejszanie toksycznoci wielu substancji. Rola
glutationu polega przede wszystkim na inaktywacji chemioterapeutyków, zanim dotr¹
do celu dzia³ania oraz udziale w ich transporcie na zewn¹trz komórki.
Zwi¹zanie GSH z ksenobiotykiem lub jego metabolitem prowadzi do utworzenia
koniugatów, które nastêpnie s¹ usuwane z komórki. Proces powstawania koniugatów
mo¿e zachodziæ spontanicznie lub jest katalizowany przez komórkowe S-transferazy
glutationowe. Podobnie jak w przypadku detoksykacji RFT iloæ komórkowego
glutationu ulega wówczas zmniejszeniu. Paradoksalnie, w niektórych przypadkach
nara¿enie komórek na stres oksydacyjny wywo³uje efekt odwrotny, objawiaj¹cy siê
wzrostem stê¿enia GSH. W dowiadczeniach z hepatocytami szczura poddanych
dzia³aniu N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), butylowanego hydroksyanizolu i
nitrofurantoiny zaobserwowano zwiêkszenie poziomu glutationu w komórkach [16,
25, 58]. Zjawisko zwiêkszonej syntezy glutationu spowodowane jest stymulacj¹
ekspresji g-GCS i najprawdopodobniej stanowi adaptacyjny mechanizm obrony przed
dzia³aniem reaktywnych form tlenu.
W komórkach nowotworowych opornych na dzia³anie leków równie¿ stwierdzono
wy¿szy poziom glutationu w porównaniu z komórkami zdrowymi, co wynika ze
zwiêkszenia ekspresji genu koduj¹cego g-GCS. GSH bierze udzia³ w procesach
detoksykacji m.in. leków zawieraj¹cych platynê, rodków alkiluj¹cych (melfalan),
antracyklin (doksorubicyna, daunorubicyna) oraz zwi¹zków arsenu [17, 28].
Zapewnienie rodowiska redukuj¹cego przez glutation jest równie¿ korzystne dla
procesów naprawy uszkodzeñ DNA wywo³anych przez leki. Aktywnoæ GSH
pozwala na wielokierunkow¹, kompleksow¹ ochronê i zwiêkszenie prze¿ywalnoci
komórek nowotworowych nara¿onych na dzia³anie chemioterapeutyków.
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3.1. Glutation a przemiany bia³kowe
Glutation ma zdolnoæ do reagowania z grupami tiolowymi bia³ek komórkowych,
w wyniku czego dochodzi do powstania mieszanych disiarczków (bia³ko-S-S-glutation)
w procesie okrelanym jako S-glutationylacja. Reakcja ta zapewnia ochronê przed
nieodwracalnym utlenieniem kinaz i fosfataz bia³kowych, czynników transkrypcyjnych
AP-1 i NF-kB, bia³ek z rodziny chaperonów oraz pozakomórkowej hemoglobiny.
Zjawisko to ma szczególne znaczenie w przypadku bia³ek regulacyjnych i przeciwutleniaj¹cych, gdy¿ pozwala na zachowanie ich biologicznej aktywnoci w warunkach
stresu oksydacyjnego [24].
Glutation poza w³aciwociami ochronnymi mo¿e równie¿ uczestniczyæ w regulacji
aktywnoci bia³ek, np. receptorów, kinaz bia³kowych i niektórych czynników
transkrypcyjnych, przez oddzia³ywanie na grupy tiolowe znajduj¹ce siê w ich centrach
aktywnych. Regulacja bia³ek na skutek S-glutationylacji mo¿e byæ uzale¿niona od
pozycji reszty cysteinowej ulegaj¹cej modyfikacji i mieæ charakter aktywacji lub
hamowania. S-glutationylacja zachodzi równie¿ na etapie modyfikacji potranslacyjnych
bia³ek, podczas tworzenia struktury III-rzêdowej, formowania mostków disiarczkowych i fa³dowania bia³ek w obrêbie siateczki endoplazmatycznej. W procesach
tych GSSG uczestniczy jako utleniacz grup -SH reszt cysteiny. Reakcja, katalizowana
przez izomerazê disulfidow¹ (PDI), prowadzi do równoczesnego odtworzenia
glutationu w postaci zredukowanej (GSH). Wykazano, ¿e glutation bierze udzia³ w
procesach biodegradacji bia³ek zarówno na etapie ubikwitynacji, jak i w zwi¹zku z
aktywnoci¹ proteasomu. Przez S-glutationylacjê glutation poredniczy w hamowaniu
aktywnoci bia³ek E1 i E2, bior¹cych udzia³ w przy³¹czaniu cz¹steczki ubikwityny
do degradowanych bia³ek. Wykazano równie¿, ¿e glutation w stê¿eniach mikromolowych aktywuje proteasom, natomiast w stê¿eniach milimolowych mo¿e powodowaæ
jego hamowanie [14].

4. ENZYMY GLUTATIONO-ZALE¯NE A LEKOOPORNOÆ
Zdolnoæ komórek do utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu glutationu jest
uzale¿niona od aktywnoci ró¿nych enzymów i szlaków metabolicznych. Jednoczenie
zmiany stê¿enia GSH mog¹ równoczenie mieæ wp³yw na poziom enzymów, dla
których dzia³a jako kofaktor. Kooperacja wielu elementów systemu detoksykuj¹cego
jest potrzebna w celu uzyskania przez komórki nowotworowe fenotypu charakterystycznego dla opornoci wielolekowej.
W pierwszych badaniach nad udzia³em eznymów glutationo-zale¿nych w opornoci
wielolekowej nabytej wykazano, ¿e wytworzenie opornoci wielolekowej wi¹¿e siê
ze znacz¹cymi zmianami profilu enzymów glutationo-zale¿nych i w efekcie zmianami
poziomu zredukowanego glutationu. W dwóch liniach komórkowych gruczolaka
jajnika pobranych od jednej pacjentki: wra¿liwej PE01 i po wykszta³ceniu opornoci
na chlorambucyl, cisplatynê i 5-fluorouracyl  PE04  zaobserwowano ró¿nice
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poziomów enzymów glutationo-zale¿nych GT, GST i GPX. W linii lekoopornej
stwierdzono wy¿sz¹ aktywnoæ wszystkich 3 enzymów oraz wy¿szy poziom
zredukowanego glutationu w porównaniu z lini¹ wra¿liw¹ [29].
Dalszych informacji na temat aktywnoci enzymów glutationo-zale¿nych w
komórkach lekoopornych dostarczy³y dowiadczenia z u¿yciem czynników hamuj¹cych ich aktywnoæ. Obecnie prowadzone s¹ liczne badania na temat mo¿liwoci
zastosowania inhibitorów enzymów glutationo-zale¿nych jako modulatorów opornoci
wielolekowej w ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej.
Sulfoksyimina butioniny  BSO (ang. buthionine sulfoximine) blokuje aktywnoæ
g-GCS, kluczowego enzymu w biosyntezie glutationu. BSO powoduje nieodwracalne
zahamowanie syntezy glutationu i spadek jego poziomu w komórce o 90% w czasie
24 godzin. Dowiadczenia przeprowadzone na myszach z u¿yciem komórek nowotworu jajnika myszy OVCAR-3 poddawanych leczeniu melfalanem wykaza³y, ¿e
prze¿ywalnoæ myszy poddawanych równoczenie terapii BSO jest wy¿sza o 72%
w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [43]. W badaniach przeprowadzonych z ludzkimi
komórkami nowotworowymi udowodniono, ¿e terapia BSO powoduje odwrócenie
fenotypu MDR przez uwra¿liwienie komórek nowotworowych na leczenie zwi¹zkami
platyny, zwi¹zkami alkiluj¹cymi, antracyklinami oraz trójtlenkiem arsenu [3, 18, 28, 41].
W badaniach in vitro udowodniono, ¿e skutecznoæ leczenia zwiêksza nawet czêciowe
zahamowanie syntezy GSH [28]. Zastosowanie BSO ma jednak ograniczenia ze
wzglêdu na efekt cytotoksyczny zwi¹zku wobec prawid³owych komórek organizmu.
Opornoæ komórek nowotworowych zwi¹zana jest równie¿ z nadmiern¹ aktywnoci¹ S-transferazy glutationowej  GST wspó³dzia³aj¹cej z GSH [62]. S-transferazy
glutationowe s¹ rodzin¹ enzymów katalizuj¹cych reakcjê koniugacji elektrofilowych
substratów z cz¹steczkami GSH (ryc. 3). Znanych jest 7 klas cytozolowych bia³ek
GST u ssaków, oznaczonych jako a, m, p, t, s, x i k. Szeroki zakres substratowy
GST wynika zarówno z silnego polimorfizmu, jak i z niskiej specyficznoci tworzonego
wi¹zania [64]. Ta w³aciwoæ GST pozwala na metabolizowanie i detoksykacjê wielu
ró¿nych substratów zarówno endogennych produktów peroksydacji lipidów czy
nadtlenków DNA, jak równie¿ ksenobiotyków: kancerogenów, zanieczyszczeñ oraz
leków. GST klasy m i p s¹ jednoczenie zaanga¿owane w regulacjê apoptotycznego
szlaku kinazy MAP, miêdzy innymi przez hamowanie kinazy c-Jun [1].

RYCINA 3. Koniugacja glutationu (GSH) z cz¹steczk¹ ksenobiotyku (X) przy udziale S-transferazy
glutationowej (GST) (na podstawie [62])
FIGURE 3. Conjugation of glutathione (GSH) with a xenobiotic molecule (X) catalysed by glutathione
S-transferase (GST) (according to [62])
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Nadekspresja GST, przede wszystkim nale¿¹cych do klasy p zosta³a zaobserwowana w komórkach wielu nowotworów i prawdopodobnie mo¿e wystêpowaæ
równie¿ w innych schorzeniach [60]. Udzia³ GST w zjawisku MDR opiera siê
g³ównie na procesach detoksykacji, a tak¿e hamowaniu szlaku kinazy MAP.
Stwierdzono, ¿e enzym ten poredniczy w detoksykacji produktów stresu oksydacyjnego, takich jak: produkty peroksydacji lipidów, akroleina lub zasady propenalowe,
nie za jak siê wydawa³o, w detoksykacji samego leku. Wysoki poziom aktywnoci
GST stanowi najprawdopodobniej wynik selekcji komórek w trakcie onkogenezy, nie
za bezporedni¹ przyczynê fenotypu MDR [60]. Eksperymenty z u¿yciem inhibitora
GST  kwasu etakrynowego EA (ang. ethacrynic acid) oraz BSO s¹ przeprowadzane w celu sprawdzenia efektów jednoczesnego zablokowania syntezy GSH i
aktywnoci GST. Kwas etakrynowy jest analogiem substratowym dla GST klasy
m, a lub p i tworzy koniugaty z glutationem. Podwójna terapia za pomoc¹ EA i
BSO w wielu przypadkach jest stosowana w celu sprawdzenia uwra¿liwienia
komórek nowotworowych na stosowane leczenie.
O ile GST stanowi g³ówny przedmiot badañ dotycz¹cych opornoci wielolekowej
nowotworów, inne enzymy uczestnicz¹ce w syntezie i przemianach GSH równie¿
s¹ zaanga¿owane w odpowied komórkow¹ na dzia³anie leków przeciwnowotworowych. W warunkach zwiêkszonej ekspresji GST zaobserwowano zwiêkszony
poziom aktywnoci innych enzymów szlaku g-glutamylowego  GPX i g-GT.
Selenozale¿na peroksydaza glutationowa GPX, nale¿y do I linii obrony przeciwutleniaj¹cej komórki. GPX oraz glutation odgrywaj¹ centraln¹ rolê w utrzymaniu
równowagi oksydacyjnej podczas leczenia lekami chinonowymi. Stwierdzono, ¿e
GPX odpowiada za detoksykacjê wolnych rodników tlenowych oraz nadtlenków
lipidów, generowanych w procesach detoksykacji zwi¹zków, takich jak: doksorubicyna,
daunorubicyna, mitomycyna C, diazochinon oraz menadion. Zmiany poziomu
aktywnoci enzymu maj¹ znacz¹cy wp³yw na aktywnoæ oraz toksycznoæ tych
substancji dla komórek [15].
g-Glutamylotranspeptydaza jest enzymem b³onowym zaanga¿owanym w regulacjê poziomu komórkowego glutationu przez jego odzyskiwanie z przestrzeni
pozakomórkowej. Zwiêkszenie jego ekspresji zosta³o zaobserwowane w wielu
rodzajach ludzkich nowotworów, jednak¿e poziom enzymu jest zmienny zarówno w
ró¿nych rodzajach nowotworów, jak i wród ró¿nych komórek tego samego nowotworu [45]. Ekspresja g-GT nie stanowi g³ównego mechanizmu warunkuj¹cego
opornoæ lekow¹, jednak¿e udowodniono udzia³ tego enzymu w utrzymaniu równowagi oksydoredukcyjnej i wykazano jego wp³yw na odpowied komórkow¹ na leki
przeciwnowotworowe, g³ównie cisplatynê oraz zwi¹zki alkiluj¹ce [12, 48].

5. UDZIA£ GLUTATIONU W TRANSPORCIE PRZEZB£ONOWYM
Jednym z podstawowych mechanizmów warunkuj¹cych opornoæ lekow¹ jest
transport przezb³onowy zwi¹zków znajduj¹cych siê w cytoplazmie do rodowiska
zewn¹trzkomórkowego. Transport ten odbywa siê przy udziale bia³ek nale¿¹cych
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do nadrodziny ABC transporterów, których wspóln¹ cech¹ jest obecnoæ w
strukturze domeny wi¹¿¹cej nukleotydy (ang. ATP-binding cassette). Pierwszym
poznanym transporterem nale¿¹cym do rodziny ABC bior¹cymi udzia³ w opornoci
wielolekowej by³a glikoproteina P (P-gp).
Glikoproteina P odkryta zosta³a w trakcie badañ nad nowotworem jajnika u chomików
[23]. P-gp jest bia³kiem o masie 170 kDa kodowanym przez gen mdr-1. Wystêpuje
powszechnie w wielu rodzajach tkanek, zabezpieczaj¹c je przed dzia³aniem metabolitów
komórkowych, substancji egzogennych oraz produktów ich degradacji. P-gp charakteryzuje
siê bardzo nisk¹ specyficznoci¹ substratow¹ i preferuje zwi¹zki o charakterze
hydrofobowym, g³ównie kationy. Pocz¹tkowo glikoproteina P by³a jedynym znanym
transporterem bior¹cym udzia³ w zjawisku opornoci lekowej. Dowiadczenia prowadzone
w 1992 roku z lekoopornymi komórkami ludzkiego drobnokomórkowego raka p³uc H69AR,
w których nie wykryto podwy¿szonego poziomu bia³ka P-gp, wskaza³y na istnienie innego
bia³ka opornoci wielolekowej, oznaczonego kodem MRP (ang. multidrug resistancerelated protein) [11, 13]. U ludzi zidentyfikowano do tej pory 6 izoform bia³ka MRP,
opisanych kolejno jako MRP1 do MRP6 (ABCC1 do ABCC6), a tak¿e MRP7 do MRP9
o s³abo zbadanych funkcjach biologicznych [59]. MRP1 ma masê ok. 190 kDa, ró¿ni siê
tak¿e od P-gp struktur¹ i mechanizmem dzia³ania. Bia³ko MRP1 wystêpuje prawie we
wszystkich tkankach organizmu, a jego rola polega na usuwaniu z komórek toksycznych
substancji kosztem energii uzyskanej z hydrolizy ATP. Do substratów preferowanych przez
bia³ko MRP1 nale¿¹ zwi¹zki o charakterze anionów organicznych [10].
Fizjologiczne funkcje MRP1 zwi¹zane s¹ z procesami detoksykacyjnymi zale¿nymi
od uk³adu GSH/GSSG. Interakcje pomiêdzy GSH a MRP1 s¹ jednak skomplikowane.
Mechanizm transportu nie jest do koñca wyjaniony pod wzglêdem udzia³u glutationu
w tym procesie. MRP1 nie transportuje zwi¹zków chemicznych w niezmienionej
postaci, lecz preferuje ich anionowe pochodne po koniugacji z GSH lub cz¹steczkami
glukuronianu lub siarczanu. GST katalizuj¹cy proces koniugacji najprawdopodobniej
dzia³a synergicznie w stosunku do MRP1 [10]. Jednoczenie w niektórych przypadkach próby wykrycia koniugatów leków lub ich metabolitów z GSH zakoñczy³y siê
niepowodzeniem, co sugeruje, ¿e transport ksenobiotyków za porednictwem bia³ka
MRP1 mo¿e byæ stymulowany przez GSH równie¿ na zasadzie ko-transportu,
aktywacji lub u³atwienia wi¹zania substratu z transporterem [27, 30, 54].
Badania korelacji pomiêdzy transportem ksenobiotyków i GSH z komórki nie daj¹
jednoznacznych wyników, pozwalaj¹cych na opracowanie jednolitego schematu
mechanizmu transportu. Zagadnienie, czy glutation stanowi jedynie ligand dla
endogennej substancji czy jest transportowany samodzielnie przez MRP, wci¹¿
pozostaje niewyjanione. Ze wzglêdu na fakt, ¿e GSH wykazuje s³abe powinowactwo do transportera, badania potencjalnych zale¿noci s¹ znacznie utrudnione.
Wyniki niektórych badañ wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo zachodzenia bezporedniego transportu glutationu za porednictwem MRP [50].
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RYCINA 4. Hipotezy dotycz¹ce MRP-zale¿nego transportu leków przy udziale glutationu: 1) transport koniugatów X-SG leku (X) z glutationem (GSH), 2) transport, w którym nie stwierdzono obecnoci
koniugatów X-SG  kotransport leku i glutationu, 3) transport glutationu utlenionego (GSSG) powstaj¹cego
na skutek redukcji przez GSH reaktywnych form tlenu (RFT), generowanych w wyniku dzia³ania leku
FIGURE 4. Hypotheses regarding MRP-dependent transport of drugs with glutathione: 1) transport of
X-SG conjugates of drug (X) and glutathione (GSH), 2) transport, in which presence of conjugates X-SG
were not proved  cotransport of drug and glutathione, 3) transport of oxidised glutathione (GSSG)
formed as a result of reduction of reactive oxygen species (ROS) generated by drug, with glutathione
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Wczesne hipotezy dotycz¹ce MRP-zale¿nego transportu przy udziale glutationu
zak³adaj¹ istnienie 3 mechanizmów (ryc. 4):
1  transport koniugatów z GSH;
2  transport, w którym nie stwierdzono istnienia koniugatów, lecz wykazano,
¿e aktywnoæ GST jest wymagana do prawid³owego transportu za porednictwem
MRP1;
3  transport GSSG, powstaj¹cego z GSH w wyniku enzymatycznej redukcji
cz¹steczki przy udziale peroksydazy glutationowej.
Wnioski z wielu prac doprowadzi³y do opracowania teoretycznego modelu pracy
transportera MRP1/2, w którym bia³ko mia³oby 2 miejsca wi¹zania: G i D, ró¿ni¹ce
siê powinowactwem do GSH i zdolne do kompetycyjnego wi¹zania endogennego
ligandu [5, 46]. W efekcie, w zale¿noci od proporcji stê¿eñ glutationu i ligandu:
b) oba miejsca wi¹zania: G i D mog¹ byæ zwi¹zane z glutationem,
c) miejsce wi¹zania G mo¿e byæ zwi¹zane z glutationem, a miejsce D  z
ligandem,
d) oba miejsca wi¹zania: G i D mog¹ byæ zwi¹zane z ligandem.
Oba miejsca wi¹zania GSH ulega³yby jednoczenie wzajemnej aktywacji. Powy¿szy
model wyjania problemy w wykrywaniu koniugatów niektórych substancji z glutationem.
Wed³ug powy¿szej teorii mia³yby one wykazywaæ na tyle wysokie powinowactwo do
bia³ka MRP1/2, ¿e glutation nie by³by wymagany do stymulacji transportu. Wydaje siê,
¿e powinowactwo GSH do MRP wynika równie¿ z ró¿nic w budowie poszczególnych
bia³ek MRP, wp³ywaj¹cych na specyficznoæ substratow¹ transporterów.
Aktywnoæ transporterów MRP1, MRP2 i MRP3 przyczynia siê do wytworzenia
opornoci komórek nowotworowych na dzia³anie wielu leków.
Nadekspresja MRP1 obserwowana jest w wiêkszoci nowotworów. Bia³ko to
wykazuje zdolnoæ bezporedniego transportowania takich leków, jak: antracykliny
(doksorubicyna, daunorubicyna), alkaloidy barwinka ró¿owatego (winkrystyna,
winblastyna), etopozyd czy paklitaksel. Podobn¹ zale¿noæ zaobserwowano dla
naturalnej, niezmodyfikowanej aflatoksyny B1. Wyniki te potwierdzaj¹ dowiadczenia,
w których badano stopieñ zahamowania przez te zwi¹zki transportu leukotrienu LTC4,
naturalnego konkurencyjnego substratu dla MRP1. Pomimo relatywnie niskiego
powinowactwa MRP1 do tego typu substancji, ich transport mo¿e byæ zwiêkszony
w warunkach wysokiego stê¿enia GSH w komórkach [31, 39, 49].
Badania in vitro wykaza³y, ¿e bia³ko MRP2 przyczynia siê do opornoci na
cisplatynê jak równie¿ innych leków: CPT-11, pochodnej kamptotecyny SN-38,
winkrystyny, winblastyny, etopozydu oraz doksorubicyny [8]. Uda³o siê wykazaæ
równie¿ zale¿noæ pomiêdzy ekspresj¹ bia³ka MRP3 a opornoci¹ komórek na
doksorubicynê, winkrystynê, etopozyd, cisplatynê oraz tenipozyd [26, 67]. Wszystkie
bia³ka MRP1, MRP2 i MRP3 przyczyniaj¹ siê równie¿ do opornoci na krótkotrwa³¹
ekspozycjê na metotreksat (MTX) [21]. Stopniowe uwra¿liwienie komórek wi¹¿e
siê z powstawaniem i kumulacj¹ w cytoplazmie poliglutaminowanej, toksycznej
pochodnej metotreksatu, która nie jest substratem dla MRP.
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Procesom eksportu leku poza komórkê towarzyszy jednoczenie nasilony wyp³yw
GSH z komórki [47]. W komórkach pozbawionych zdolnoci syntezy MRP
zaobserwowano podwy¿szony poziom glutationu w cytoplazmie na skutek kumulacji
[4]. Pomimo znacznych strat GSH w komórkach nowotworowych z nadekspresj¹
bia³ka MRP obserwuje siê zwiêkszony poziom glutationu. Zwiêkszona biosynteza
glutationu na skutek nadekspresji g-GCS zwiêksza prze¿ywalnoæ komórek nowotworowych i chroni je przed apoptoz¹ [34].
Dowiadczenia z u¿yciem BSO wykaza³y, ¿e w przypadku niektórych leków
zahamowanie syntezy glutationu powoduje upoledzenie transportu i akumulacjê leku
w komórce, w wyniku czego zwiêksza siê ich wra¿liwoæ komórek na leczenie. W
komórkach czerniaka niesyntetyzuj¹cych GSH zaobserwowano zwiêkszon¹ wra¿liwoæ
na trójtlenek arsenu [18]. Zaobserwowano, ¿e zastosowanie BSO mo¿e zwiêkszaæ
skutecznoæ chemioterapii nawet w komórkach z nadekspresj¹ MRP1. Koñcowy efekt
uzale¿niony jest jednak od zastosowanej linii komórkowej oraz rodzaju leku. Istniej¹ dane
wskazuj¹ce, ¿e efekt wywo³any przez BSO jest bezporednim wynikiem deplecji GSH,
nie za dzia³ania na bia³ko MRP1 [55]. Dowodów potwierdzaj¹cych powy¿sz¹ hipotezê
dostarczy³y badania, w których stwierdzono, ¿e w komórkach z nadekspresj¹ MRP1,
traktowanych BSO, podanie zewnêtrznego GSH w postaci estru etylowego, powoduje
ponowne zwiêkszenie transportu daunorubicyny i przywrócenie fenotypu MDR [65].
Udzia³ procesów transportu zale¿nych od glutationu w zjawisku opornoci wielolekowej nowotworów potwierdzi³y badania z wykorzystaniem wektorów wirusowych.
Przeprowadzono transfekcje komórek linii fibroblastów NIH3T3T za pomoc¹ cDNA
genów koduj¹cych g-GCS, GST i MRP. Badanie wykonano w ró¿nych wariantach
zarówno transfekcji pojedynczych, jak te¿ w podwójnych i potrójnych kombinacjach.
Wykazano, ¿e w procesach opornoci na szereg stosowanych leków przeciwnowotworowych produkty wy¿ej wymienionych genów funkcjonuj¹ w sposób skoordynowany [40]. Równoczesna kotransfekcja GST i GCS powodowa³a zwiêkszenie
opornoci na doksorubicynê, etopozyd i winkrystynê w wiêkszym stopniu ni¿ przy
transfekcji dowolnym pojedynczym genem. Równie¿ koekspresja GST ³¹cznie z
MRP1 przyczyni³a siê do zwiêkszenia opornoci na leczenie chlorambucylem,
kwasem etakrynowym, etopozydem i winkrystyn¹. Nadekspresja wszystkich 3
elementów systemu w znacznie wiêkszym stopniu zwiêksza lekoopornoæ komórek
NIH3T3T na leczenie doksorubicyn¹ i etopozydem ni¿ w przypadku nadekspresji 2
dowolnych lub pojedynczych bia³ek [40].
Kombinacja GCS i MRP1 nie mia³a wp³ywu na zwiêkszenie opornoci w
porównaniu z nadekspresj¹ samego bia³ka MRP1. Opornoæ komórek na chlorambucyl i kwas etakrynowy by³a na podobnym poziomie zarówno przy nadekspresji
GST pojedynczo, jak i w kombinacjach, co sugeruje, ¿e w przypadku tych leków
opornoæ lekowa jest uwarunkowana innym mechanizmem.
W podobnych dowiadczeniach udowodniono, ¿e transfekcja komórek nowotworowych cDNA GCS oraz MRP1 z GCS powoduje zwiêkszenie opornoci komórek
na zwi¹zki metali ciê¿kich, takie jak: chlorek kadmu, arsenian sodu i winian
antymonowo-potasowy [32, 61].
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Bia³ka g-GCS, GST i MRP najprawdopodobniej funkcjonuj¹ razem jako
skoordynowany system transportu dla wielu leków stosowanych w chemioterapii.
Nie wiadomo jednak, czy wszystkie rodzaje lekoopornych nowotworów s¹ zdolne
do syntezy enzymów detoksyfikuj¹cych II fazy w ilociach umo¿liwiaj¹cych
unieszkodliwienie ksenobiotyków oraz usuwanie ich z komórki na poziomie
warunkuj¹cym opornoæ. Transport naturalnych ksenobiotyków, z wyj¹tkiem
winkrystyny i daunorubicyny, wydaje siê zachodziæ wed³ug innego mechanizmu,
niezale¿nego od enzymów II fazy [68].

6. UDZIA£ GLUTATIONU W APOPTOZIE
Zjawisko apoptozy bezporednio wi¹¿e siê z aktywnoci¹ bia³ek nale¿¹cych do
rodziny Bcl-2, w szczególnoci samego Bcl-2. Jego rol¹ jest blokowanie wyp³ywu
cytochromu c z mitochondriów, przez co zapobiega apoptozie.
Bufor tiolowy GSH/GSSG stanowi jeden z systemów przeciwutleniaj¹cych,
zapobiegaj¹cych apoptozie. W warunkach intensywnego transportu b³onowego GSH
na zewn¹trz komórki, w krótkim czasie obserwowano uwolnienie cytochromu c z
mitochondriów, poprzedzaj¹ce indukcjê procesów apoptotycznych.
Wykazano, ¿e komórki, które uleg³y transformacji nowotworowej, charakteryzuj¹ siê
zwiêkszon¹ ekspresj¹ Bcl-2, przez co zwiêksza siê ich opornoæ na stres oksydacyjny
i apoptozê [9]. Zjawisko to stanowi element bardzo z³o¿onej strategii obronnej, polegaj¹cej
na zaburzeniu równowagi pomiêdzy poziomem bia³ek pro- i antyapoptotycznych i odgrywa
jedn¹ z wa¿niejszych ról w procesach warunkuj¹cych opornoæ na leki [51].
Na podstawie wyników badañ przeprowadzonych w ostatnich latach wykazano istnienie
zale¿noci pomiêdzy aktywnoci¹ Bcl-2 a wra¿liwoci¹ komórek na zaburzenia syntezy
GSH. Stwierdzono, ¿e komórki produkuj¹ce GSH i charakteryzuj¹ce siê szczególnie wysok¹
opornoci¹ na BSO wykazuj¹ jednoczenie zwiêkszon¹ ekspresjê Bcl-2 [63].
Badania zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem bia³ka Bcl-2 a stê¿eniem komórkowego
glutationu wykaza³y, ¿e przy nadekspresji Bcl-2 obserwuje siê niemal 3-krotny wzrost
stê¿enia glutationu. Chocia¿ antyapoptotyczne w³aciwoci Bcl-2 prawdopodobnie
nie s¹ cile uzale¿nione od iloci GSH w komórce [37], to istnieje prawdopodobieñstwo wystêpowania miêdzy nimi bezporednich lub porednich zale¿noci.
Podczas terapii komórek z nadekspresj¹ Bcl-2 etopozydem lub pochodn¹ kamptotecyny SN-38 zaobserwowano zwiêkszenie ich prze¿ywalnoci i wytworzenie
opornoci lekowej, w któr¹ prawdopodobnie zaanga¿owany jest glutation. W
dowiadczeniach z u¿yciem BSO zaobserwowano, ¿e na skutek redukcji poziomu
glutationu w komórkach z nadekspresj¹ Bcl-2 nast¹pi³o ca³kowite zniesienie opornoci
na te leki [66]. Deplecja syntezy GSH za pomoc¹ BSO zaburza procesy transportu
leków z komórki, co najprawdopodobniej stanowi przyczynê uwra¿liwienia komórek.
Podejrzewa siê równie¿, ¿e BSO mo¿e u³atwiæ kumulacjê RFT w komórkach, co z
kolei zwiêksza efekt cytotoksyczny stosowanych leków.
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7. KIERUNKI OPRACOWYWANIA STRATEGII ZWALCZAJ¥CYCH
LEKOOPORNOÆ ZWI¥ZAN¥ Z GLUTATIONEM
Pomimo czêstego wystêpowania zjawiska opornoci wielolekowej, nie jest ono
nieod³¹cznie zwi¹zane ze wszystkimi rodzajami nowotworów, niemniej jednak stanowi
najpowa¿niejsz¹ przeszkodê w chemioterapii tych chorób.
Dok³adniejsze poznanie mechanizmów reguluj¹cych stan oksydoredukcyjny
komórki, opieraj¹cych siê na aktywnoci systemów przeciwutleniaj¹cych mo¿e byæ
przydatne podczas projektowania leków u¿ywanych w terapii nowotworowej. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e mo¿liwoæ precyzyjnego regulowania poziomu glutationu podczas
terapii mo¿e byæ istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na skutecznoæ leczenia. Wyniki
najnowszych badañ wskazuj¹ równie¿ na potencjalny udzia³ leukotrienów w procesach patogenezy nowotworów. Obecnie prowadzone s¹ prace nad ewentualnym
leczeniem antyleukotrienowym, które mog³oby wspomagaæ zarówno terapiê chorób
uk³adu kr¹¿enia, jak i chorób nowotworowych [42].
Istnieje kilka strategii walki z opornoci¹ wielolekow¹ zwi¹zan¹ z glutationem.
Wiêkszoæ opracowywanych metod polega na zahamowaniu ekspresji g-GCS i
zablokowaniu syntezy glutationu. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ przez:
1) zastosowanie BSO; w wyniku nieodwracalnego zablokowania syntezy glutationu
obserwuje siê wzrost wra¿liwoci na zwi¹zki platyny, zwi¹zki alkiluj¹ce, antracykliny
i arsenu trójtlenek; problemem przy zastosowaniu terapii BSO jest ustalenie odpowiedniej dawki, która nie by³aby toksyczna wobec komórek prawid³owych;
2) zastosowanie rybozymu hammerhead wobec mRNA g-GCS i jego hydrolizie;
badania in vitro wykaza³y, ¿e metoda ta zwiêksza wra¿liwoæ komórek nowotworowych na cytostatyki, najprawdopodobniej poprzez zaburzenia transportu leku
zale¿nego od MRP1;
3) zastosowanie konstruktu anty-c-jun; czynnik transkrypcyjny cJun zwi¹zany jest
z ekspresj¹ GCS i jego zahamowanie powoduje spadek zawartoci GCS i w rezultacie
obni¿enie poziomu glutationu w komórce. Blokada czynnika transkrypcyjnego mo¿e
jednak spowodowaæ inne, trudne do przewidzenia konsekwencje u ludzi.
W przypadku wielu schorzeñ, m.in. w chorobach neurodegeneracyjnych, cukrzycy,
AIDS obserwuje siê niski poziom GSH, co powoduje os³abienie w³aciwoci
obronnych komórek. Dla zwiêkszenia efektywnoci leczenia korzystne jest wówczas
podniesienie poziomu glutationu. W przebiegu chorób nowotworowych wprost
przeciwnie, stwierdzono zwiêkszone stê¿enie glutationu w komórkach. W celu
os³abienia procesów detoksykacji oraz obrony przeciwutleniaj¹cej komórek nowotworowych skuteczne strategie terapeutyczne powinny zatem sprowadzaæ siê do
jednoczesnego stosowania leków cytostatycznych oraz inhibitorów biosyntezy
glutationu [6]. Optymalna terapia powinna prowadziæ jednoczenie do selektywnego
podniesienia poziomu GSH w komórkach prawid³owych, przeciwdzia³aj¹c niepo¿¹danym skutkom radio- i chemioterapii.
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