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Gyógyszertervezés és gyártás a Kolozsvári Rákkutató Intézetben
1963 '95 évek között

Dr. Győrfi Zoltán
Kolozsvári Rákkutató Intézet

A Kolozsvári Rákkutató Intézet kutatócsoportja 1963-óta foglalkozik különböző citosztatikumok előállításával és
vizsgálatával.

Jelen dolgozat célja bemutatni azokat a legfontosabb gyógyszerkészítményeket, valamint azok hatásmechanizmu-
sát, melyeket a Kolozsvári Rákkutató Intézetben állítottak elő.

Bevezetés

A Kolozsvári Rákkutató Intézet mai épülete
1963-ban épült fel a Majális utca 34-36. szám (ma
Bilaşcu utca) alatt. Az új épület nagyon sok új
részlegnek (laboratóriumnak) adott hajlékot, többek
között a Szerves Szintézisek laboratóriumának is.
Az új laboratórium kezdeti célkitűzései között sze-
repelt új, potenciálisan aktív citosztatikumok előál-
lítása, fizikai-kémiai vizsgálata, biológiai aktiválá-
sának a tesztelése.

Citosztatikumnak nevezünk minden olyan
vegyületet, amely gátolja a rákos megbetegedés
folyamatát és egyes esetekben teljes gyógyuláshoz
vezet, de általában önmagában, tehát sugárterápia
és sebészeti beavatkozás nélkül alkalmazva, nem
tudja véglegesen megállítani a rosszindulatú daga-
natok fejlődési folyamatait.

A rákellenes hatású anyagok kutatásának ne-
hézségei már magának a betegségnek a meghatáro-
zásával kezdődnek. A rákos megbetegedés ui. egy
gyűjtőfogalom, amely alatt sejtburjánzással járó
folyamatokat értünk, a rosszindulatú daganatoktól
kezdve a vérképző vagy nyirokrendszer megbete-
gedéséig. Jellemző a rákos sejtekre, hogy eláraszt-
ják a környező szöveteket - kicsi a
tapadóképességük - és az élő test különböző részei-
be jutva áttéteket (úgynevezett: metasztázisokat)
képeznek.

Az újonnan megalakult kutatócsoport célűl
tűzte ki az akkor teljesen új a �szerkezet-aktivitás �,
valamint a �szállított forma - ható forma � elméle-
tek alapján új potenciálisan aktív citosztatikumok
(jövőbeli gyógyszerek) előállítását, azokat fizikai-
kémiai vizsgálatát és tesztelését.

Ami az alapkutatási tematikát illeti, két
irányvonal érvényesült (a későbbiek során gyakor-
latilag két csoport tevékenykedet egyik az 1,3-
tiazol, a

másik az 1,3,4-tiadiazol öttagú heterociklusos ve-
gyületek szintézisét és vizsgálatát végezte. Indulás-
kor csupán az alapkutatás volt a kitűzött cél, az al-
kalmazott kutatás még nem került előtérbe. A rákos
betegség gyógyszeres kezelése az 1960-az években
mindössze mégcsak 20-25 éves múltra tekintett
vissza.

A citosztatikumok előállítása és vizsgálata
az 1940-es évek végén kezdődött az un. nitrogén
mustár 1 felfedezésével, amikor is a második világ-
háború alatt harci méregként alkalmazható anyagok
után kutatva, felfedezték a Mechlorethamine -t. (1):
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A citosztatikumok ezen csoportjába soroljuk
mindazokat a vegyületeket, amelyek R-CH2CH2Cl
vagy R-CH2CL csoportokat tartalmaznak és ame-
lyek biológiai (fiziológiai) körülmények között, te-
hát vizes oldatban, közel semleges pH viszonyok
mellett és 37 oC -on alkilezni képesek.

A biológiai alkilezőszerek támadási pontja-
ként elvben minden, a szervezetben előforduló és
nukleofil csoportokkal rendelkező vegyület szóba
jöhet.  (pirimidin és purinbázisok amelyek a
dezoxi-, illetve a ribonukleinsavakban fordulnak
elő).

A későbbi évek során Haddow és Ross vala-
mint munkatársaik további, vízben jobban oldódó
biológiai aromás alkilezőszereket állítottak elő.

Ilyenek például a Chlorambucil (2) vagy a
Melphalan (3), ezek ma már általános klinikai al-
kalmazást nyertek.

Az ötvenes években a kutatás kiterjedt más
típusú citosztatikumokra is ezért az azóta számtalan
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szintetizált és izolált vegyületet, a kémiai szerkezet
és a hatásmechanizmus alapján a következő cso-
portokba lehet besorolni:

I. Biológia alkilezők
II. Antimetabolitok
III. Antibiotikumok
IV. Hormonhatású anyagok
V. Vegyeshatású anyagok (különböző szer-

kezetű sejtosztódást gátló anyagok)
Ami a kutatásainkat illeti, az első lépésektől

kezdve az alkilezőszerek előállítására összpontosí-
tottunk. A már említett 1,3-tiazol és 1,3,4-tiadiazol
heterociklusokra mint alapvegyületekre próbáltunk
különböző aktív csoportokat (alkil és acil) rávinni.
Ilyenek voltak például a metil-, a klór-, diklór-,
triklóracetil, jódacetil, bromacetil és triflouracetil
csoportok. Az évek során sikerült a kutatási terüle-
tünket kibővíteni a heterociklusos szeroidok előál-
lítására is.

ClCH2
S

N
CH2Cl

Az összes szintetizált vegyület közül (kb.
500) a legaktívabbnak a 2,4-bisz-klórmetil-1,3-
tiazol (4) bizonyult:

Ez a vegyület jutott a legtovább azon a szigo-
rú tesztelési sorozaton, amin mindegyik alkalmazott
gyógyszernek át kell esnie.

Az akkori körülmények (gyógyszerhiány,
pénz - valutahiány) miatt arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy indokolt lenne párhuzamosan alkal-
mazott kutatással is foglalkozni.

Ekkor került kezünkben, egy klinikai jelentés
a 1963-ban bevezetésre került új alkilezőszerről, a
BCNU-ról (1,3-bisz-klóretil-1-nitrozokarbamid)(5),
amit az Egyesült Államokban vezettek be klinikai
alkalmazásra. Ez a vegyület volt az első gyógyszer,
amelyet agydaganatok kezelésére alkalmaztak, mert
képes volt áthatolni a vér-agy gáton.

Irodalmi adatok alapján kiderült, hogy a köz-
belső termék, a 1,3-bisz -klóretilkarbamid, nem új
vegyület, szintézisét német vegyészek már régen
megvalósították az etilénimin és a foszgén reakci-
ójával acetonban.
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A gyakorlati problémák csupán az etilénimin
és a foszgén szintézisénél merültek fel. Az előbbi
rendkívül karcinogén hatású, az utóbbi meg harci
gázként használt szer volt az első világháborúban.
Végül sikerült mindkettőt előállítanunk, sőt a köz-
belső karbamidot is nitrozálni. Az anyag alacsony
olvadáspontja (30-32 oC) miatt szilárd halmazálla-
potú izolálása nem volt könnyű feladat, de végül si-
került rendkívül tiszta gyógyszert előállítani. A
gyógyszer kipróbálása és alkalmazása az Intézet
Kemoterápiás Részlegén történt. A BCNU-t sok
éven át alkalmazták egészen a kevésbé toxikus
nitrozovegyület bevezetéséig, a CCNU, (1-2-
klóretil)-1-nitrozo-3-ciclohexilkarbamid (6) szinté-
ziséig.

H NHCON(NO)CH2CH2Cl

Ez a siker nagy lendületet adott a laboratóri-
um további nem kevés veszéllyel járó szintetikus
munkához. Azóta kiderült, hogy a BCNU-hoz  ha-

sonlóan más, nagyon sok szintetikus alkilezőszer
karcinogén (rákkeltő) tulajdonsággal is rendelkezik.

Az 1960-as évek végén egy másik gyógy-
szert, a Hidroxikarbamidot (7) (Hydrea) sikerült
előállítani. Ezt a vegyület, amelyik a vegyeshatású
csoportba (V.) tartozik, az akut mieloid leukémiá-
ban használják azóta is, mert specifikusan és rever-
zibilisen gátolja a dezoxinukleinsav szintézisét
anélkül, hogy a ribonukleinsav szintézisét befolyá-
solná.

HONHCONH2

Az alkalmazott kutatás gyakorlati eredmé-
nyei alapján felfigyelt munkánkra az Egészségügyi
Minisztérium és elismerés és segítségképpen, egy
teljesen új épületet (különálló), valamint a hozzá-
tartozó felszerelést ajándékozott az Intézetnek. Ez
nagyon nagy segítség és ösztönzés volt újabb gya-
korlati eredmények felé. Az új laboratóriumok és
egy tesztelési laboratórium teljesen új felszerelése
valamint vegyszerekkel való folyamatos ellátása,
lehetővé tette, hogy rövidesen két új gyógyszerrel
rendelkezzen az Intézet: a 6-Merkaptopurin
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(Purinethol)(8) -6MP és a 6-(1-Metil-4-nitro-5-
imidazolil) tiopurin (Imuran, Azothiopurin) (9).

Ebből a 6-MP szintéziséhez a ciánecetsav -
etilésztret 10 kondenzáltunk tioureeával 11, amikor
is  4-amino-6-hidroxi-2-merkaptopirimidinhez 12
jutottunk. Ezt nitrozálva salétromsavval a megfe-
lelő 5-nitrozoszármazékot 13 kaptuk, amit hangya-
savval Raney-nikkel jelenlétében sikerült megfelelő
reakciókörülmények között egy lépésben
hipoxantinná 14 ciklizálnunk.

Ezek a reakciók; a nitrozocsoport redukciója,
formilezése, a merkapto csoport eltávolítása, vala-
mint az N-formil származék dehidratációja egyetlen
lépés alatt teljesen ismeretlen példa volt az iroda-
lomban.

Végül a merkaptocsoport bevitele a
foszforpentaszulfiddal, már a végterméket, a 6-MP-
t 8 szolgáltatta:

A 6-MP-tól csak egyetlen lépés volt az újabb
vegyület az Imuran (Azathioprin) (9) szintézisének
a megvalósítása. A 9 nem is rákellenes szerként,
hanem mint immunszupperesszív hatású vegyület
hívta magára a figyelmet: +
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Irodalmi utalást találtunk arra vonatkozóan,
hogy a 6-PM-el való kezelés dózisadagját le lehet
csökkenteni, ha Allopurinollal (15) adagolják, amit
addig csak mint köszvényellenes szer került alkal-
mazásra, mint xantin-oxidáz inhibitor enzim.

Ezért a ciánecetsavetilésztert 10, az
ortohanygyasav-etilésztert 16 valamint az ecetsav-
etilésztert 17 sikerült kondenzálni etoximetilén-
ciánecetsavetilészter-ré 18, amely hidrazinnal 3-
amino-4-karbetoxipirazolt 19 szolgálat Ez utóbbi
formamiddal melegítve 4-Hidroxi-1-pirazolo[3,4-d]

pirimidinné (Allopurinol) ciclizálódik:
Az eddig előállított citosztatikumok akár

csak a többi rákellenes szerek a kifejtett daganat-
gátlás mellett nagyon sok nem kivánt mellékhatás-
sal is rendelkeznek. Többek között a szervezet
immunrendszrének gyengítésében is közrejátsza-
nak. Ennek a nemkívánatos mellékhatásnak a kivé-
désére nagyon sok veggületett kipróbáltak, többek
között a Tetramizolt (20) d,l-2,3,5,6-tetrahidro�6-
fenilimidazo[2,1-b] tiazolt is.
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Ezt a gyógyszert, amit eredetileg féregűző
hatása miatt alkalmaztak, sikerült a hetvenes évek
közepén előállítani és alkalmazni.

A hetvenes évek közepére esik a női emlőrák
kezelésére alkalmas legnagyobb felfedezés, amit
valaha is a szintetikus gyógyszerkémia elért.

A Tamoxifén (21), nem más mint a transz-
2[4-1(,2-difenil-1-butenil)fenoxi-N,N-dimetiletil-
amin az angol ICI konszern kutatói valósították

meg először. Ezt a gyógyszert fejlesztettük ki egé-
szen a kiszerelési fázisig az 1976 és '77-es években.
Azóta is a legszélesebben használt antiösztrogén
hatású, nem szteroid szerkezetű készítmény, amit a
hormonálisan függő női emlődaganatok kezelésére
használnak.
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A Tamoxifén szintéziséhez a fenilacetil-
kloridot 22 Friedel-Crafts reakcióba visszük ben-
zollal, ami ezáltal dezoxibenzoint 23 eredményez.

A dezoxibenzoinban 23 a fenil és a benzoil
csoportok jelenléte miatt a metilén csoport bázis
hatására deprotonálódik és ezért etiljodiddal víz-
mentes körülmények között alkilezhető. A keletke-
zett α-etil-dezoxibenzoin 24 Grignard reakcióban
p-dimetilaminoetoxifenolromiddal tetrohidro-
furános közegben 1-(p-β-dimetilaminoetoxi-
fenil)-1,2-difenilb-tanolt 25 képez.

Az így nyert tercier alkoholból savas közeg-
ben dehidratálva képződik egy E- és Z-izomer
elegyből frakcionált kristályosítással elválasztható
aktív  Z-izomer. Ez a tetraszubsztituált olefin, illet-
ve a transz izomer citromsavas sója képezte 20
éven át a legnagyobb volumenben gyártott
citosztatikumot:
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Az eddig előállított és leírt citosztatikumok
közös jellemzője, hogy hatásuk sajnos nem eléggé
szelektív, a mellékhatásokról nem is beszélve, ezért
az elkövetkező időben előtérben fog kerülni olya
vegyületek előállítása, amelyek fokozzák a szerve-
zet saját immunrendszerének reakcióit.

A kezdeti eredmények (Interferonok,
Interleukinek stb.) bíztatóak és valószínűnek látszik
egy molekulabiológiai alapokon továbbfejlődő bio-
kémiai, genetikai és szintetikus kémia ami végül is
az eddigieknél sokkal szelektívebb citosztati-
kumokat fog szolgáltatni.
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