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Л Е К А Р С Т В Е Н А Т Е РА П И Я

Пътят на откритието
Откритието на АСЕ-инхибиторите
Проф. Дж. Дезмонд Фицджералд
Великобритания
Пътят, водещ до откриването
и разработването на първия инхибитор на ангиотензин - конвертиращия ензим - captopril, като ценно средство за повлияване на сърдечно-съдовите заболявания, представлява типичен
пример за сложността и несигурността, съпровождаща разработването на ново лекарствено
средство. Началото е поставено
през 1898 г. с откритието на
Tigerstedt за пресорния ефект
на екстрахирано от бъбречната
тъкан вещество - ренин, който
предизвиква вазоконстрикция на
резистивните артериални съдове, без да повлиява сърдечния дебит. По-късно той доказва, че
бъбречни екстракти предизвикват значим пресорен ефект при
нефректомирани животни. Други
изследователи в тази област не
успели да потвърдят неговите
наблюдения, поради което той
изоставил проучванията си върху действието на ренина. Невъзможността на други изследователи да възпроизведат опитите
на Tigerstedt вероятно се дължала
на лесното разрушаване на молекулата на ренина при съхранение
на екстрактите на стайна температура, с или без наличието на
бактериална контаминация.
Интересът към биологичните
ефекти на бъбречните екстракти бил малък до 1934 г., когато
Goldblatt доказал при кучета, че
клампирането на бъбречната артерия води до повишение на кръвното налягане, чийто профил е
подобен на този при хипертония, наблюдавана при хора. Повишението на кръвното налягане било съпроводено от повишение на плазмената вазопресорна
активност. Когато по-късно били измерени плазмените ренинови нива при пациенти с есенциНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002

ална хипертония, било установено, обратно на резултатите на
Goldblatt, че те са нормални или
ниски. Нивото на ренина било повишено при по-малко от 10% от
пациентите и по такъв начин
била отхвърлена хипотезата на
Goldblatt за рениновата хипертония (табл. I).
Ренинът и връзката му с есенциалната хипертония били изоставени за повече от 30 години след
1950 г. поради методологичните
проблеми при измерването на
концентрацията на ренина в човешката плазма. Имунологичният
метод на Haber бил с ниска чувствителност и точност поради
невъзможност за осигуряване на
адекватен контрол на рН. При
друг, алтернативен метод плазмата била рутинно подкислявана,
което водело до превръщане на
преренина в активен ренин, при
което незначителни ренинови нива in vivo водели до ексцесивната
му продукция in vitro. По-късно бил
предложен подходящ метод.
Представянето на развитието
на хипотезата за рениновата хипертония има за цел да подчертае, че когато през 1968 г. в лабораториите Squibb започва изследователска работа по разработването на специфичен инхибитор
на ангиотензин-конвертиращия
ензим (АСЕ), в научните среди съществува малка подкрепа на теорията за ролята на ренина в
патофизиологията на есенциалната хипертония в лицето на Page,
Skeggs, Braun-Menendez и по-късно
- Laragh.

Ранни етапи
в изследването
на ангиотензинконвертиращия ензим
Три взаимно свързани научни проучвания водят до откритието

на АСЕ-инхибиторите (таблица
1): откритието на брадикинина в
змийската отрова, откритието
на ангиотензин I и II и откритието на медиираното от карбоксипептидазата превръщане на ангиотензин I в ангиотензин II, а така също и разлагането на брадикинина.

Брадикинин
Известно е, че змийската отрова предизвиква развитие на хипотензия, шок и смърт, дължаща се
на хиповолемия. През 1949 г. Rocha
e Silva идентифицират брадикинина в змийската отрова и предполагат, че предизвиканите от
него ефекти са в основата на съдовия колапс. Изглежда, че брадикининът бързо търпи деструкция
в змийската отрова, което прави трудно изследването му. Тринадесет години по-късно Ferreira,
в същата лаборатория, използвал
вещества, свързващи метални йони, с цел инхибиране на хипотетичния ензим - карбоксипептидаза, чието участие в разграждането на брадикинина е допускано
от Erdos. Тези агенти не само редуцирали деструкцията на брадикинина, но, както Ferreira открил
по-късно, самата отрова можела
да потенциира брадикининовото
действие, откъдето следвало заключението, че в отровата съществува инхибитор на ензима, разграждащ брадикинина. Две години
по-късно Ferreira, който по това
време работел в лабораторията
на Vane в Кралския хирургически
колеж в Лондон, изучавал елиминирането на брадикинина от съдовата мрежа в белодробната циркулация. Молекулата на брадикинина бързо се разграждала при еднократен пасаж през белите дробове. Впоследствие той изолирал
22 протеинни фракции от змията Bothrops jararaca (фиг. 1) и изолирал и синтезирал малък пептид

(ВРР5А), който не само пролонгирал циркулаторните ефекти на
брадикинина, но повишавал и нивото на ангиотензин I, който предизвиквал повишение на кръвното налягане при плъхове. В същото време Bakhle, работещ също в
лабораторията на Vane, доказал,
че брадикинин-потенцииращият
фактор (BPF) на Ferreira e компетитивен инхибитор на ензима, катализиращ превръщането
на ангиотензин I в ангиотензин II
в белия дроб на кучета и протектиращ брадикинина от инактивация.
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Ангиотензин
Синтезът на субстанция с пресорен ефект под действието на
плазмения ренин бил описан през
1939-40 г. едновременно от Page
et Helmer, работещи в болницата
в Индианополис, и Braun-Menendez от Института по физиология
в Буенос Айрес. Веществото било
наречено ангиотонин от Page и
хипертензин от Мenendez. Двойното му наименование предизвикало объркване сред работещите
в тази насока, поради което през
1958 г. било преименувано в ангиотензин.

БРАДИКИНИН

РЕНИН

1949

1898

Tigerstedt
открива бъбречен
вазоконстриктор

Rocha e Silva
откриват брадикинина
в змийската отрова
на вида Bothrops jararaca

непотвърдени
данни

1962

Erdos
допуска разграждането
на брадикинина под
действието на
карбоксипептидаза

1934
Goldblatt
демонстрира повишение
на кръвното налягане след
бъбречна исхемия

клинично
отхвърляне

1965

АНГИОТЕНЗИН
1939-58

Braun-Menendez
открива хипертензина Page
открива ангиотонина

1954

Skeggs et al
откриват АСЕ, доказват
превръщането на хипертензин
I в хипертензин II и предлагат
терапевтични подходи

Ferreira & Rocha e Silva
доказват, че металните
хелатори потенциират
действието на брадикинина

1965

Ferreira
случайно открива, че
отровата на Bothrops
jararaca потенциира
действието на брадикинина (брадикинин потенцииращ фактор)

1967-68

Ng & Vane
доказват превръщането
на ангиотензин I в ангиотензин
II в белия дроб
Bakhle
доказва, че
брадикинин-потенцииращият
фактор инхибира
конвертиращия ензим
в белия дроб
Ng & Vane
предполагат, че ензимът е
карбоксипептидаза

Табл. 1. Пътят, довел до откритието на първия инхибитор на ангиотензин - конвертиращия ензим (АСЕ): установяване на метаболизма на
ангиотензин/брадикинин

фиг. 1

При изследванията си Skeggs et
al. от Кливланд през 1950 г. доказаха, че плазмен диализат от пациенти с малигнена хипертония
съдържа хипертензин, но плазмен
хипертензин се открива само при
част от пациентите с есенциална бенигнена хипертония. По време на изследванията си авторите
правят случайно откритие. При
изолирането на хипертензин от
кръвта, процесът на пречистване включва и диализа с дестилирана вода. Поради причина, която
едва ли някога ще бъде изяснена, в
един от експериментите диализата била проведена с разтвор на
натриев хлорид 1.05 mol/l. Кривата на разпределение на получения продукт много се различавала
от обикновената крива. Skeggs et
al. направили заключението, че в
плазмата хипертензинът съществува под две форми и едната
форма се превръща в другата под
действието на АСЕ, активиращ
се от хлориди ензим. Те демонстрирали, че инжектирането на
хипертензин I в перфузиран бъбрек на плъх не води до промяна
на кръвното налягане, докато хипертензин II предизвиквал значимо повишение на кръвното налягане. По същото време групата
на Page в Кливланд описала структурата на ангиотензин II, получен от кучешка плазма, а Elliot et
Peart, в Лондон, описали структурата на хипертензин, изолиран
от говежда плазма. Публикациите
в пресата на Skeggs et al., 1956 г.,
съдържат пророчески забележки.
Въпреки общото мнение, че ренинът не участва в патогенезата
на есенциалната хипертония, те
пишат:
"От първостепенен интерес е
разработването на терапевтичен метод за понижаване на
кръвното налягане при хора, страдащи от хипертензивно сърдечно-съдово заболяване. БлагодаНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002
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рение на познанията ни относно
структурата на хипертензин I,
хипертензин II и конвертиращия
ензим, става възможен рационалният ни подход към проблема. Сега може да стане възможно идентифицирането и протекцията
чрез структурни аналози на връзката, която ензимът ренин дисоциира при превръщането на рениновия субстрат в хипертензин
I… Възможно е също предотвратяване на превръщането на хипертензин I в хипертензин II с
участието на конвертиращия ензим, например чрез структурен
аналог на фенилаланил - хистидил левциновата връзка… Накрая, възможно е и предотвратяването
на вазоконстриктивното действие на хипертензин II по отношение на гладката мускулатура."
През последните 25 години и
трите подхода бяха проучвани
от различни изследователски групи във фармацевтичната индустрия. Групата на Skeggs отдели
много време за откриването на
инхибитор на ренина.

Teprotide и captopril
През 1968 г. Vane, консултант
на Squibb, публикува две ключови
статии, в които съобщава, че ангиотензин I се превръща в ангиотензин II при преминаването си
през белия дроб (при куче) и обмисля възможността това превръщане да се осъществява под
действието на карбоксипептидазата. Той провел среща с фармакологичния директор Horowitz, ръководителя на отдела по пептидна химия Ondetti и с Cushman, талантлив биохимик. Въз основа на
тази дискусия той взел решение
да предложи рискована научно-изследователска програма, имаща за
цел откриването на инхибитор
на АСЕ с потенциално приложение
при есенциална хипертония (таблица 2). Това било смело решение
по няколко причини. Въпреки демонстративния опит на Goldblatt
през 1934 г., при който показал,
че хипертонията при кучета, развиваща се при клампирането на
бъбречната артерия, има същия
хемодинамичен профил, както и
при пациентите с есенциална хипертония, при изследванията при
хора било установено, че нивата
на ренина са по-скоро нормални
или ниски и само при малка част
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002

от пациентите били значимо повишени. С малки изключения, повечето изследователи приемали,
че ренинът не играе роля в патогенезата на повечето форми
на есенциална хипертония. Основа за съществуващото мнение
е например Gross (Хайделберг),
специалист в областта на ренин-ангиотензиновата система,
според когото ренин - ангиотензиновата система няма отношение
към патогенезата на есенциалната хипертония и проучването
на ренин-ангиотензиновата система няма да доведе до откриване на нов антихипертензивен медикамент. Той основава мнението си на факта, че антагонистите на ангиотензин II, напр.
saralasin, предизвикват вазоконстрикция и понижение на кръвното налягане само при пациенти
с негативен натриев баланс и че
АСЕ-инхибиторът teprotide трябва да бъде прилаган инжекционно.
Изследователската програма на
Squibb се увенчала с бързи резултати по две причини. Първо,
Cushman изобретил спектрофотометричен метод, позволяващ
прецизно проучване на зависимостта структура-функция на
всеки пептид, синтезиран от
Ondetti. Второ, химичната програма била базирана на публикуваните данни на Ferreira et al., че в
змийската отрова се съдържа субстанция, инхибираща процесите
на разграждане не само на брадикинина, но и на ангиотензин I.
Групата Squibb била първата, която не само характеризирала, но
и синтезирала специфични пептидни инхибитори, изолирани от
змийската отрова. Един от тях,
SQ20881, бил отъждествен с брадикинин-потенцииращия фактор,
описан от Ferreira. Този пептид,
изграден от девет аминокиселини, бил наречен teprotide и използван при проучвания с хора. През
1972 г. екипът на Laragh предприе
поредица от изследвания на ефектите на teprotide върху животни
и хора. За първи път бе доказано,
че инхибицията на АСЕ с teprotide
може да предизвика понижение
на кръвното налягане при пациенти с хипертония. Изследванията на зависимостта структура-функция доказаха, че минималната структура с инхибиторен ефект е трипептидът фени-

лаланил-аланил-пролин (Phe-Ala-Pro)
и неговите ациклични производни. Опитите за откриване на
орално активен инхибитор довели до поредица от неуспехи, не
довело до резултат и произволното скриниране на около 2000 вещества. Така през 1973 г. програмата за откриване на АСЕ - инхибитор била прекратена. Един
от факторите, който оказал влияние за вземането на това решение, била приблизителната стойност на предвижданите продажби на един орален АСЕ - инхибитор
- около 20 млн. долара годишно.
Настоящата цена вече превишавала няколко милиарда долара.
През март 1974 г. Cushman прочел
публикация на Byers et Wolfenden
по въпроса за инхибиторите на
карбоксипептидазата, в която
се описвал мощния инхибиторен
ефект на бензилсукциниловата
киселина. Horowitz се срещнал с
Ondetti и Cushman и било взето
решение за синтез на няколко вещества без официално нареждане. Goldberg, фармакологичен директор по онова време, си спомня, че когато влязъл в заседателната зала да представи стратегията за научно - изследователската дейност, вицепрезидентът
му казал: “Нито дума за работата
по АСЕ, тези хора обявиха програмата за мъртва и погребана.”
Cushman и Ondetti твърдо вярвали, че могат да синтезират орално активен АСЕ-инхибитор. Те допуснали, че субстанцията α - D - метилсукцинил - L - пролин може да
притежава активност. Въз основа на теоретичните си разсъждения, Ondetti и Cushman желаели да синтезират и сулфхидрил-субституиран аналог. Това било много трудно осъществимо
от гледна точка на химичния синтез. Успехът бил постигнат чрез
случаен прочит на биохимическа
брошура, в която бил описан нов
реагент, който улеснявал присъединяването на сулфхидрилна група към протеини. С помощта на
този нов реагент бил синтезиран 3 - меркаптопропаноил - L - пролин, който притежавал 3000 пъти по-голяма мощност от изходното вещество и активност при
перорално и интравенозно приложение. Неговият α-метилиран
аналог бил наречен captopril. Проведени през 1976 г. изследвания

върху доброволци показали, че
captopril, в доза 1-10 mg, може да
блокира пресорните ефекти на
ангиотензин I за няколко часа. Cлед
пълната клинична разработка на
captopril и провеждането на няколко слепи клинични проучвания
било доказано, че captopril в ниски
дози притежава сигурно и ефективно действие по отношение
на контрола на кръвното налягане при 50-60% от пациентите
с хипертония. През април 1981 г.
captopril бил одобрен за лечение на
сърдечна недостатъчност, а през
юли 1985 г. - за лечение на всички
форми на хипертония.
Публикациите за хипотензивния
ефект на teprotide при хора, привлекли интереса на много фармацевтични компании и най-вече

на Merck в Съединените щати и
на Servier и Hoechst в Европа. Научно-изследователската програма
на Merck стартирала през 1974 г.,
5 години преди откриването на
enalapril и lisinopril. Целта на програмата била разработването на
медикамент с по-дълготраен
ефект на действие от captopril
и без наличието на сулфхидрилна
група в молекулата му, тъй като
по онова време се смятало, че на
присъствието й се дължат някои
от страничните ефекти (обриви, промяна във вкуса). През 1981
г. било установено, че enalapril
maleate (Renitec), в дневна доза
20-40 mg, понижава кръвното налягане и е с два пъти по-добра бионаличност от lisinopril. През 1985
г. на пазара е представен enalapril

1968-70  Vane поставя за цел ACE

 Horowitz, биологичен директор; Ondetti, химик; Cushman, биохимик
на Squibb
 Cushman изобретява спектрофотометричен метод за ACE
 Ferreira et al. изолират инхибиторен пептид от змийската отрова
на вида Bothrops jararaca (<Glu-Lys-Trp-Ala-Pro)
 Ondetti et al потвърждават и синтезират 6 специфични пептидни
инхибитори, от които SQ20881 e идентифициран като брадикинин-потенцииращия фактор на Ferreira и е наречен teprotide
 Erdo доказва, че брадикининът и ангиотензин I са идентични субстрати на АСЕ

1971-72  Goldblatt доказва при експерименти с хипертензивни плъхове, че
teprotide понижава кръвното налягане, както и първият антагонист
на ангиотензин II saralasin

1973

 Collier, Robinson et Van доказват при хора, че teprotide инхибира
ангиотензин I-медиираното повишение на кръвното налягане
Squibb прекратява програмата АСЕ през 1973 г.

1974

 Екипът на Laragh доказва, че teprotide понижава кръвното налягане
при хипертензивни пациенти
 Неуспех при търсенето на орален teprotide след проучването на
2000 вещества
 Cushman попада на статията на Byers et Wolfenden по въпроса за
карбоксипептидазния инхибитор
 Ondetti приема да синтезира аналог на сукцинил-L-пролин в рамките
на антибиотична програма

1975

 Информация за нов агент (пропиотиолактон), улесняващ присъединяването на сулфхидрилни групи към протеини
 3-меркаптопропаноил-L-пролин, с 3000 пъти по-висока инхибиторна
активност спрямо АСЕ; неговият α-метилиран аналог бил captopril

1976

 Captopril понижава кръвното налягане при доброволци

1981

 Captopril се появява на фармацевтичния пазар
 Приложението на captopril е индицирано при хронична сърдечна
недостатъчност

1991

 Captopril понижава заболеваемостта от хронична сърдечна недостатъчност

Табл. 2. Програма за разработване на инхибитор на ангиотензин - конвертиращия ензим

maleate, а през 1987 г. - lisinopril.
През 1990 г. на пазара се появиха
perindopril (Servier) и ramipril
(Hoechst), а в процес на клинично
разработване са около 30 други
медикаменти от групата на
АСЕ-инхибиторите.

Заключение
Историята на откриването на
АСЕ-инхибиторите предоставя
интересни примери за някои основни принципи в областта на несигурната научно-изследователска
дейност при разработването на
нови медикаменти. Един от най важните принципи е този, че повечето от пробивите в областта на терапията се предшестват от дълги периоди на проучвания. През 1956 г. в статия на
Skeggs et al. са представени основните възможности за модулиране на ренин - ангиотензиновата
система, 25 години преди появата на captopril на фармацевтичния пазар. Друга характерна
особеност е необходимостта от
упоритост и ангажираност на
изследователите, концентриране
на усилията им върху проблема,
дори когато програмата се прекратява поради липса на успех, дори когато се работи върху постигането на друга цел. Долавяйки
връзка между статията на Byers
et Wolfenden и проблема, върху
който работи, Cushman предлага
модел на молекулата на медикамента, която той и Ondetti синтезират. Следваща точка е критичната оценка на клиницистите. Пример за това е екипът на
Laragh, който не само проучил патофизиологичните механизми на
заболяването, но се заел и с утвърждаването на концепциите
на новата медикаментозна терапия. Присъждането на наградата
Lasker на Cushman (починал през
1999 г.) и Ondetti представлява закъсняло, но приветствано внимание към големия им принос в областта на сърдечно-съдовата медикаментозна терапия.

Превод: Мая Живкова
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