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New targeted small molecule drugs in asthma treatment
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Summary

Asthma is a common chronic bronchial disease that is a major social 
problem in the world. Despite significant advances in inhalation the-
rapy in recent decades, severe asthma remains a challenge for modern 
medicine. The heterogeneity of the mechanisms behind the severity 
of symptoms and resistance to classic inhalation drugs significantly 
impedes the search for targeted drugs in a group of patients with no 
satisfactory disease control based on basic drugs. To date, research on 
new drugs in severe asthma has mainly focused on antibody synthe-
sis. However, a relatively large molecule of these drugs imposes some 
restrictions on the way of their administration and diagostic targets.

The article discusses new therapeutic options associated with low 
molecular weight drugs under 900 Dalton being developed in recent 
years.
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Streszczenie

Astma jest częstą chorobą przewlekła oskrzeli, stanowiącą istotny pro-
blem społeczny na świecie. Pomimo znacznego postępu w terapii wziew-
nej w ostatnich dekadach, astma ciężka stanowi nadal wyzwanie dla 
współczesnej medycyny. Heterogenność mechanizmów stojących za na-
sileniem objawów i oporność na klasyczne leki wziewne znacznie utrud-
nia poszukiwanie celowanych leków w grupie chorych nie uzyskujących 
zadowalającej kontroli choroby w oparciu o podstawowe leki. Dotych-
czasowe badania nad nowymi lekami w ciężkiej astmie koncentrują się 
głównie na syntezie przeciwciał. Jednak relatywnie duża cząsteczka tych 
leków nakłada na nie pewne ograniczenia związane z drogą podania  
i możliwymi punktami uchwytu.

Niniejszy artykuł omawia nowe możliwości terapeutyczne związane  
z opracowywanymi w ostatnich latach lekami małocząsteczkowymi  
o masie poniżej 900 Daltonów.

Słowa kluczowe: mała cząsteczka, astma, fenotyp, lek, eozynofil
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Wykaz skrótów:

cAMP – (ang. Cyclic adenosine monophosphate) Cykliczny 
adenozyno-3′,5′-monofosforan
CCR3 – (ang. C-C chemokine receptor type 3) receptor 
chemokinowy typu 3
CD – (ang. cluster of differentiation) Antygen różnicowan-
ia komórkowego, kompleks różnicowania
CRTH2 – ang. chemoattractant receptor-homologous mol-
ecule expressed on Th2 cells
FENO – (ang. Fractional exhaled nitric oxide) Badanie pozi-
omu tlenku azotu  w wydychanym powietrzu
FEV1 – (ang. forced expiratory volume in one second) 
natężona objętość pierwszosekundowa
GATA-3 – czynnik transkrypcyjny typu 3 z rodziny GATA
GM-CSF – (ang. granulocyte-macrophage colony-stimulat-
ing factor) czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulo-
cytów i makrofagów
HDAC2 – (ang. histone deacetylase 2) deacetylaza his-
tonowa typu 2

IgE – Immunoglobulina w klasie E
IL-3 – Interleukina 3
IL-4 – Interleukina 4
IL-4R – Receptor dla interleukiny 4
IL-5 – Interleukina 5
IL-8 – Interleukina 8
IL-9 – Interleukina 9
IL-13 – Interleukina 13
IL-17 – Interleukina 17
JAK – (ang. Janus-activated kinases) kinaza janusowa
JNK – (ang. c-Jun N-terminal kinase) kinaza aktywowana 
stresem, podtyp MAP
MAP – (ang. mitogen-activated protein kinase) kinaza akt-
ywowana mitogenami
PDE4 – fosfodieasteraza typu 4
PI3KD – (ang. phosphoinositide 3-kinase δ subunit) kinaza 
3 fosfatydyloinozytolu, podjednostka δ



132 Alergia Astma Immunologia 2019, 24 (3): 131-136

WSTĘP
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną oskrzeli, charak-

teryzującą się zmienną w czasie obturacją i nadreaktywno-
ścią oskrzeli. Częstość występowania na świecie określa się 
na 4,3% (5,4% w Polsce), natomiast stwierdza się znacz-
ne różnice między krajami: od 0,2% w Chinach do 21%  
w Australii, które nie mogą być w pełni wytłumaczone do-
stępnością opieki medycznej [1, 2]. Dzięki postępowi, jaki 
dokonał się w ostatnich dekadach w terapii wziewnej ast-
my, śmiertelność jest relatywnie niska i wynosi poniżej 1%. 
Jednak objawy astmy stanowią istotny problem społeczny. 
W Stanach Zjednoczonych w 2008 roku połowa astma-
tyków miała przynajmniej jeden napad astmy z czterema 
absencjami w szkole i pięcioma – w pracy [3]. Wydaje się, 
iż leczenie pozwalające na dobrą kontrolę choroby może 
prawie całkowicie zapobiec napadom astmy a tym samym 
zmniejszyć koszty społeczne choroby [4].

Astma jest chorobą heterogenną. U jej podłoża leżą 
różne szlaki metaboliczne i prozapalne, jednak zazwyczaj 
są powiązane z eozynofilią, zwiększoną aktywnością lim-
focytów Th2, alergenowo-swoistymi przeciwciałami IgE,  
a także podwyższonym stężeniem charakterystycznych 
cytokin (IL-4, IL-5, IL-13) [5-7]. Mechanizmy te są obecne  
w różnym stopniu u pacjentów, co przekłada się na znaczne 
zróżnicowanie kliniczne, toteż od kilku lat wyróżnia się fe-
notypy astmy, do których planuje się dopasować indywidu-
alne leczenie. Takie podejście jak dotąd w praktyce klinicz-
nej znalazło odzwierciedlenie jedynie w przypadku decyzji  
o wyborze leczenia biologicznego ciężkiej astmy (omalizu-
mab w astmie IgE-zależnej vs. mepilizumab, benralizumab 
w astmie eozynofilowej) [4].

Jak dotychczas, znakomita większość leków stosowanych 
w terapii celowanej chorób przewlekłych (w tym astmy) jest 
przeciwciałami. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja 
stworzenia leków małocząsteczkowych o działaniu celowa-
nym na konkretny mechanizm układu immunologicznego. 
Leki małocząsteczkowe to substancje o wielkości poniżej 
900 Daltonów, co warunkuje wysoką biodostępność – czą-
steczka może dość łatwo przenikać błony komórkowe. 
Przeciwciała będące relatywnie dużymi białkami nie mają 
tej właściwości. W farmakologii większość leków doustnych 
jest małymi cząsteczkami działającymi w wielu szlakach me-
tabolicznych, jednak koncepcja celowanej terapii małą czą-
steczką jest stosunkowo nowym podejściem. Nowe możli-
wości pozwalają na wewnątrzkomórkowe punkty uchwytu 
leku, niedostępne dla przeciwciał. Dodatkowo wysoka 
biodostępność może pozwolić na dość dowolną drogę po-
dania w odróżnieniu do zazwyczaj podskórnej w przypad-
ku przeciwciał [8-11]. Niniejszy artykuł koncentruje się na 
nowych lekach małocząsteczkowych będących na różnych 
etapach badań naukowych i klinicznych.

CZĄSTECZKI ANTYSENSOWNE
Wśród leków małocząsteczkowych interesującą gru-

pą są cząsteczki antysensowne. Obejmują cztery głów-
ne typy: jednoniciowe oligonukleotydy DNA, siRNA  

POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
SGRQ – (ang. St. George’s Respiratory Questionnaire) 
Kwestionariusz Szpitala św. Jerzego
STAT6 – (ang. Signal transducer and activator of transcrip-
tion 6) czynnik transkrypcyjny przekazujący sygnały

Th2 – subpopulacja limfocytów T
TNF-α – (ang. tumor necrosis factor α) czynnik martwicy 
nowotworów, cytokina prozapalna

(ang. small interfering RNA), rybozymy i DNAazy. Ich głów-
nym celem jest produkt transkrypcji genów: mRNA. Wiążąc 
się z nim blokują jego udział w translacji, a tym samym syn-
tezę konkretnych białek. Jest to zatem działanie niezwykle 
specyficzne w odniesieniu do konkretnych szlaków meta-
bolicznych. Jak się okazuje, leki te potrafią także zmieniać 
strukturę mRNA prowadząc do produkcji białka podobne-
go do wyjściowego, ale o nieco innej orientacji przestrzen-
nej i tym samym zmienionej funkcji [12].

SB010
GATA-3 jest głównym czynnikiem transkrypcyjnym  

w dojrzewaniu naiwnych limfocytów do Th2. Jego obec-
ność zwiększa stężenia charakterystycznych cytokin: IL-4, 
IL-5, IL-9, IL-13, co ma związek z rozwojem i podtrzymy-
waniem zapalenia astmatycznego [13]. W badaniu na  
19 noworodkach zaobserwowano związek wyższego stę-
żenia GATA-3 w krwi pępowinowej z rozwojem astmy  
u dziecka w późniejszych latach [14]. SB010 jest aktywnym 
enzymatycznie o cechach DNAzy pojedynczym oligonu-
kleotydem DNA, specyficznym do mRNA GATA-3. Jego 
podanie drogą wziewną powoduje obniżenie stężenia 
GATA-3, co przekłada się na zmniejszenie aktywacji ukła-
du Th2, obniżenie eozynofilii w plwocinie i stężenia IL-5 
przy prowokacji alergenowej. W dotychczasowych bada-
niach wykazano dobrą tolerancję leku [15]. Greulich i wsp.  
w kontrolowanym placebo randomizowanym badaniu na 
23 pacjentach obciążonych POChP po 28 dniach stosowa-
nia leku stwierdzili zmniejszenie eozynofilii w plwocinie 
bez istotnego statystycznie wpływu na objawy i wyniki ba-
dań czynnościowych płuc. W badaniu wykazano co praw-
da poprawę wyniku SGRQ i FENO, jednak dla uzyskania 
istotności statystycznej może być konieczna ocena większej 
populacji badanej [16].

TPI ASM8
TPI ASM8 jest lekiem łączonym, złożonym z dwóch oli-

gonukleotydów: TOP004 i TOP005 podawanym wziewnie 
w nebulizacji. TOP004 jest skierowany przeciwko mRNA dla 
podjednostki βc receptora IL-3, IL-5 i GM-CSF. IL-5 wydziela-
na przez limfocyty Th2 stymuluje produkcję eozynofilów. 
IL-3 i GM-CSF działają podobnie stymulując większość linii 
komórkowych krwi ze szczególnym uwzględnieniem bazo-
filów i eozynofilów. Celem TOP005 jest natomiast receptor 
chemokinowy CCR3. Receptor ten wiąże eotaksynę – silny 
atraktant dla eozynofilów. Wobec tego, TPI ASM8 ograni-
cza rolę eozynofilów na różnych etapach: produkcji i re-
krutacji (IL-5, Il-3 i GM-CSF) a także akumulacji (eotaksy-
nę). Gauverau i wsp. w 2 badaniach wykazali, iż TPI ASM8 
zmniejsza przyrost i całkowitą liczbę eozynofilii w plwoci-
nie po prowokacji alergenem wziewnym. Lek zmniejszał 
także spadek FEV1 po prowokacji swoistej i nieswoistej 
metacholiną. Imaoka i wsp. osiągając podobne wyniki ba-
dania plwociny zaobserwowali dodatkowo spadek liczby 
komórek progenitorowych dla eozynofilów u pacjentów 
leczonych TPI ASM8 (CD34+IL-5Rα+ i CD34+CCR3+). Powyż-
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Nazwa/ 
symbol leku Droga podania Punkt działania Badane wskazania

Ewentualny fenotyp 
astmy/ 

cel kliniczny

SB010 wziewna GATA-3 POChP Astma eozynofilowa

TPI ASM8 wziewna IL-3, IL-5, GM-CSF, 
CCR3

Astma Astma eozynofilowa

PM-43I wziewna, donosowa IL-4, IL13 Astma b/d

BI-671800 doustna, donosowa CRTH2 Astma, Atopowe 
zapalenie skóry

b/d

Ligustrazyna doustna Nieznany/
plejotropowe

Astma Astma neutrofilowa

SP600125 b/d JNK Astma Astma atopowa, 
remodeling

GSK-2190915 doustna FLAP Astma Astma aspirynowa, 
eozynofilowa

GSK256066 wziewna PDE4 Astma b/d

CHF6001 wziewna PDE4 Astma b/d

RPL554 wziewna PDE3 i PDE4 Astma Astma neutrofilowa

Nemiralisib Wziewna PI3KD/HDAC2 Astma, POChP Steroidooporność

artezunat Doustna PI3KD Astma Steroidooporność

Andragrafolid b/d PI3KD/HDAC2 b/d Steroidooporność

b/d – brak danych

sze badania były przeprowadzone na zaledwie kilkunastu 
pacjentach i tylko jedno z nich było zaślepione, toteż ko-
nieczne są randomizowane kontrolowane placebo badania 
TPI ASM8 na większej grupie chorych [17-19].

INHIBITORY FOSFODIESTERAZY
Mechanizmem działania tej grupy leków jest hamo-

wanie fosfodiesterazy, co zwiększa wewnątrzkomórko-
we stężenia cAMP modulując aktywność komórki. Wśród  
11 rodzin enzymów, typ 4 (PDE4) jest obecny głównie 
na komórkach zapalnych [20]. PDE4 hamuje zapalenie  
w wielu komórkach, np. eozynofilach, makrofagach, ma-
stocytach, bazofilach, neutrofilach, limfocytach T i B [21]. 
Inhibitor PDE4, roflumilast jest lekiem zarejestrowanym  
w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, natomiast ko-
lejne cząsteczki są w fazie badań klinicznych w chorobach 
obturacyjnych: GSK256066, CHF6001 i RPL554. Roflumilast 
jest lekiem doustnym, a jego podanie w astmie zmniejsza 
przyrost eozynofilii i neutrofilii w odpowiedzi na prowoka-

cję alergenową [22]. Dotychczas lek nie został zarejestro-
wany w astmie. Możliwe, że konieczna jest wziewna droga 
podania, będąca skuteczniejszą w tej grupie leków, po-
nieważ pozwala na uzyskanie większych efektów w tkan-
ce docelowej [23]. Singh i wsp. wykazali, iż GSK256066  
i CHF6001 zmniejszały istotnie obturację oskrzeli u pacjen-
tów z atopową astmą przy prowokacji alergenowej. Nie 
wykazano natomiast wpływu na prowokacje niespecy-
ficzne metacholiną [24, 25]. RPL554 jest inhibitorem PDE3  
i PDE4. W badaniu klinicznym Franciosi i wsp. wykazano 
jego działanie bronchodylatacyjne. Podanie leku zmniej-
szało także obturację oskrzeli we wziewnej niespecyficznej 
prowokacji metacholiną. Dodatkowo RPL554 zmniejsza 
całkowitą cytozę w plwocinie u zdrowych ochotników po 
podaniu in vitro lipopolisacharydu co prawdopodobnie jest 
jego głównym efektem przeciwzapalnym. Nie stwierdzono 
natomiast, wbrew oczekiwaniom, spadku procentowego 
udziału neutrofili [26].

Tabela I. Podsumowanie leków małocząsteczkowych ukierunkowanych na astmę w aktualnych badaniach. Propozycja fenotypu astmy została 
określona przez autorów na podstawie mechanizmu działania i populacji w dotychczasowych badaniach
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LEKI CELOWANE NA PI3KD I HDAC
Celem leków tej grupy jest odwrócenie steroidoopor-

ności wywołanej między innymi paleniem tytoniu, stre-
sem oksydacyjnym czy ciągłą ekspozycją alergenową. Leki 
zwiększają stężenie HDAC2, który odgrywa istotną rolę  
w zależnym od sterydów zmniejszeniu ekspresji genów 
prozapalnych [27]. W badaniach klinicznych inhibitor 
PI3KD, nemiralisib (GSK2269557), powodował zmniejsze-
nie stężenia prozapalnych cytokin IL-6 i IL-8 w oskrzelach 
chorych na POChP [28]. W badaniu klinicznym na pacjen-
tach obciążonych astmą stwierdzono co prawda obniże-
nia prozapalnych cytokin IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, jednak nie 
towarzyszyła mu poprawa kliniczna, czy wartości spiro-
metrycznych [29]. Andrografolid, lek ziołowy stosowany 
w tradycyjnej „medycynie chińskiej”, wykazywał podobną 
aktywność supresyjną w stosunku do PI3KD. W badaniu 
na mysich liniach komórkowych odwracał spadek HDAC2 
wywołany ekspozycją lipopolisacharydową – prozapalną. 
Autorzy sugerowali, że ten lek może mieć zastosowanie  
w leczeniu astmy, jednak konieczne są badania in vivo [30].

Co ciekawe, lekiem zwiększającym stężenie HDAC2  
a tym samym zmniejszającym steroidooporność jest rów-
nież teofilina, jednak efekt ten przy stosowaniu nietok-
sycznych dawek jest stosunkowo niewielki [31]. Luo i wsp. 
wykazali, iż lek przeciwmalaryczny: artesunat zmniejsza 
opory oskrzelowe u myszy. U myszy eksponowanych na 
dym tytoniowy dodatek artesunatu do deksametazonu 
pozwalał zmniejszyć ilość komórek zapalnych uzyskanych  
w płukaniu oskrzelikowo-pęcherzykowym. Lek obniżał 
także stężenie prozapalnych cytokin: IL-4, IL-8, IL-13, oraz  
TNF-α. Możliwym mechanizmem działania jest zapobiega-
nie fosforylacji HDAC2 a tym samym utrzymaniu jego ak-
tywności [32].

INNE LEKI
PM-43I

Celem terapeutycznym PM-43I jest podjednostka recep-
tora IL-4Rα. Odpowiada on za przekazywanie sygnałów  
z zewnątrzkomórkowych IL-4 i IL-13 poprzez kinazy tyro-
zynowe JAK1 i JAK3 do wewnątrzkomórkowego czynnika 
transkrypcyjnego STAT6 umożliwiając jego translokację 
jądrową a tym samym uruchomienie ekspresji genów.  
We wcześniejszych badaniach wykazano rolę zarówno 
STAT6 jak i IL-4 i IL-13 w patogenezie zapalenia oskrze-
li w astmie, natomiast dotychczasowe badania skupiały 
się na zewnątrzkomórkowej blokadzie cytokin lub recep-
tora. PM-43I podany w nebulizacji modelowym myszom 
obciążonym alergiczną astmą i uczuleniem na Aspergillus 
powodował zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli. Nie 
stwierdzono wpływu na eozynofilię oskrzelową. Lek cha-
rakteryzował się dobrym profilem bezpieczeństwa w poda-
niu wziewnym i donosowym [33-35].

BI-671800
BI-671800 jest antagonistą receptora CRTH2 obecnego 

na komórkach Th2. W modelu zwierzęcym obciążonym 
atopowym zapaleniem skóry i astmą donosowe podanie 
leku powodowało zmniejszenie stężenia licznych cytokin, 
w tym IL-4, a także zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli 
prowokowanej alergenem. W randomizowanym, kontrolo-
wanym placebo badaniu na 108 pacjentach ze źle kontro-
lowaną astma, doustne dodanie BI-671800 do flutykazonu 

nie pozwoliło uzyskać statystycznie lepszej kontroli w po-
równaniu do placebo. Autorzy argumentowali, iż blokada 
receptora mogła nie być wystarczająca i konieczne są kolej-
ne badania in vivo z weryfikacją podawanych dawek leku 
[36-38].

Ligustrazyna (2,3,5,6-tetrametylperazyna)
W odróżnieniu od pozostałych leków małocząsteczko-

wych omawianych w niniejszym opracowaniu jest to sub-
stancja naturalna otrzymywana z Ligustru (łac. Ligusticum 
Walichii), stosowana szeroko w „medycynie chińskiej”. Me-
chanizm działania tego leku jest prawdopodobnie wielo-
poziomowy i jest badany w kontekście wielu chorób (np. 
wątroby, ośrodkowego układu nerwowego) [39]. Wang  
i wsp. wykazali, iż podanie leku szczurom obciążonym ast-
mą powoduje zmniejszenie niespecyficznej nadreaktywno-
ści oskrzeli (w teście z metacholiną) a także zmniejszało 
mobilizację limfocytów i eozynofilii. Dodatkowo, zaobser-
wowano zmniejszenie ekspresji Il-5 i IL-13 w tkance płuc-
nej. Dalsze badania wykazały także pozytywny wpływ na 
układ krążenia i działanie przeciwpłytkowe ligustrazyny.  
Interesujące badania na myszach obciążonych neutrofilo-
wą astmą opublikowali Liu i wsp. Wykazali, iż podanie leku 
powodowało zmniejszenie niespecyficznej nadreaktywno-
ści, jak również zmniejszenie eoznofilii i neutrofilii oskrze-
lowej jak również ekspresji IL-17 u badanych zwierząt.  
Co ciekawe, efekt ten był większy niż w przypadku dek-
sametazonu. Należy zauważyć, iż byłby to jeden z pierw-
szych leków kierowanych w stronę astmy neutrofilowej, 
skoro większość kierunków badań dotyczy eozynofilowego 
fenotypu [40, 41].

SP600125
SP600125 jest inhibitorem kinazy JNK, należących do ro-

dziny kinaz MAP. JNK odpowiada za infiltrację komórek za-
palnych i uważa się, że pełni istotną rolę w zapaleniu aler-
gicznym a szczególnie w remodelingu w astmie. Brak JNK 
chroni przed remodelingiem. W badaniu przeprowadzo-
nym na myszach obciążonych alergiczną astmą SP600125 
podany dootrzewnowo powodował zmniejszenie ilości 
komórek w zapalnych w oskrzelach: eozynofili, neutrofili, 
limfocytów i monocytów. Zmniejszał także ekspresję IL-10, 
całkowite stężenie IgE i produkcję śluzu. W innym badaniu 
Chung i wsp. Wykazali iż SP600125 zmniejsza remodeling 
u myszy obciążonych astmą [42-45].

GSK-2190915
Celem terapeutycznym GSK-2190915 jest szlak prze-

mian kwasu arachidonowego. Lek blokuje białko aktywu-
jące 5-lipooksygenazę a tym samym hamuje powstawanie 
leukotrienów, których rola w patogenezie astmy zosta-
ła dobrze opisana a leki blokujące ich receptor są stoso-
wane rutynowo [4, 46]. Doustne podanie GSK-2190915 
powodowało zmniejszenie stężenia leukotrienów LTB4  
w plwocinie i LTE4 moczu a także zmniejszenie odpowie-
dzi astmatycznej w prowokacji alergenowej. Jakkolwiek  
w badaniach laboratoryjnych potwierdzono działanie leku  
a in vivo był on dobrze tolerowany, nie zaobserwowano 
klinicznej poprawy kontroli astmy u leczonych pacjentów. 
Warto zauważyć, iż lek mógłby być obiecujący w kontek-
ście astmy aspirynowej ze względu na ścisły związek z me-
chanizmem przemian kwasu arachidonowego [47-49].
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PODSUMOWANIE
Jak wynika z powyższego opracowania, poza prze-

ciwciałami istnieją liczne kierunki badań nowych leków 
małocząsteczkowych w leczeniu astmy. Mogą one w przy-
szłości zrewolucjonizować leczenie astmy oferując nowe, 
zindywidualizowane, w tym wewnątrzkomórkowe punkty 

uchwytu cząsteczki jednocześnie dysponując elastyczną 
drogą podania. Te zalety mogą pozwolić na zaproponowa-
nie istotnej alternatywy dla obecnej terapii ciężkiej i trudnej 
astmy opartej na przeciwciałach, czy leczeniu ogólnoustro-
jowymi kortykosteroidami.
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