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INTRODUCERE

Î
n ciuda eforturilor enorme, 
obţinerea unui profi l de 
concentrare în condiţii de 

siguranţă şi efi cacitate în 
creier rămâne una dintre cele 
mai mari provocări pentru 
descoperirea şi dezvoltarea de 
medicamente destinate 
sistemului nervos central 
(SNC). Deşi există mai multe 
motive, multe eşecuri sunt 
datorate subestimării 
complexităţii creierului şi, de 
asemenea, a farmacocineticii 
(PK) specifi c la acest nivel.

Până în momentul de faţă, 
sprijinul PK în descoperirea 
medicamentelor destinate 

SNC se bazează foarte mult 
pe îmbunătăţirea 
permeabilităţii in vitro şi/sau 
a raportului creier/plasmă 
(KP) in vivo al barierei 
hemato-encefalice (BHE), 
chiar dacă nici un parametru 
nu poate fi  legat în mod 
evident de rapoartele 
farmacodinamice (PD) şi de 
efi cacitate. În timp ce 
creşterea permeabilităţii BHE 
poate scurta debutul acţiunii 
medicamentelor, o creştere a 
concentraţiei totale la nivel 
cerebral nu asigură neapărat 
creşterea concentraţiei 
medicamentului în cauză, la 
nivelul ţintei farmacologice. 
Raportul tradiţional KP se 

bazează pe o evaluare 
omogenă, brută, a ţesutului 
cerebral, ignorându-se 
compartimentarea creierului. 
Pentru o înţelegere mai bună 
a legăturii expunere/PK şi 
efi cacitatea/PD şi pentru a 
delimita parametrii cheie, 
este în curs de evoluţie o 
abordare integrată a 
dezvoltării de medicamente 
SNC active, care distinge 
concentraţia totală faţă de 
cea liberă la nivelul 
creierului. Având în vedere că 
trebuie luate în considerare 
diferitele compartimente, 
specifi ce pentru natura 
complexă a creierului, atunci 
când se încearcă a se înţelege 
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şi a îmbunătăţi compuşii noi, 
trebuie să fi e măsuraţi mai 
mulţi parametri 
complementari in vitro şi in 
vivo, şi să fi e integrate 
într-un model coerent de 
penetrare şi distribuţie la 
nivelul creierului. 

Astfel, noul concept se 
concentrează pe găsirea de 
noi medicamente cu un 
echilibru perfect între 
fracţiunile libere din plasmă 
şi din creier şi între raportul 
şi gradul de penetrare la nivel 
SNC. Integrarea acestor date 
într-un model coerent de 
distribuţie SNC, care poate fi  
legat de efi cacitate, va 
permite proiectarea unor 
compuşi cu proprietăţi fi zico-
chimice, farmacologice şi 
farmacocinetice optime, ce 
vor conduce către reducerea 
riscurilor de dozare şi 
eventualelor eşecuri clinice. 
(1,10)

PREMISELE 
CERCETĂRII PENTRU 
DESCOPERIREA ŞI 
DEZVOLTAREA DE NOI 
MEDICAMENTE ACTIVE 
LA NIVELUL SNC

Descoperirea şi dezvoltarea 
de noi medicamente pentru a 
trata boli ale SNC este una 
dintre cele mai difi cile ramuri 
ale industriei farmaceutice, 
cu o rată de eşec mai mare 
decât în orice alt domeniu 
terapeutic. Riscul ridicat de 
eşec pentru noile 
medicamente SNC active este 
legat de complexitatea 
extraordinară a anatomiei şi 
fi ziologiei creierului uman şi 
patologiilor sale. Bolile SNC 
sunt defi nite în mod 
tradiţional de simptome 
clinice, nu de mecanismele 
farmacologice, prin urmare, 
există o mare parte din 

pacienţi care nu răspund la 
medicamentele cu mecanisme 
de acţiune bine defi nite, 
mascând efectul pentru o 
sub-populaţie cu potenţial de 
răspuns la acestea. O parte a 
problemei constă în 
înţelegerea încă insufi cientă a 
fi ziopatologiei subiacente a 
bolilor. După cum s-a văzut, 
de exemplu, în cele mai multe 
studii clinice bazate pe 
patologia accidentului 
vascular cerebral, 
medicamentele afl ate în 
studiu adesea nu au nici un 
efect asupra omului, în ciuda 
faptului că s-au observat 
efecte semnifi cative în 
laborator, punând la îndoială 
relevanţa testelor efectuate 
asupra modelelor animale. De 
asemenea, efectele favorabile 
pe termen scurt ar putea 
avea efecte inverse la 
aplicarea pe termen lung, 
demonstrând că rezultatele 
după tratamentul cronic pot 
diferi de efectele terapiei 
acute, aşa cum SNC poate 
răspunde la tratament în 
moduri foarte complexe. O 
altă problemă care persistă 
este identifi carea unei doze 
optime şi o schemă 
corespunzătoare pe parcursul 

studiului clinic, în condiţii de 
siguranţă şi efi cacitate, 
această difi cultate fi ind 
agravată şi mai mult în cazul 
în care medicamentul afl at în 
studiu are o fereastră 
terapeutică foarte îngustă, şi 
nu există biomarkeri de 
monitorizare la îndemână. În 
fi nal, dar nu în ultimul rând, 
vascularizaţia creierului care 
formează bariera hemato-
encefalică (BHE) poate servi 
drept un obstacol formidabil 
la intrarea medicamentelor în 
creier, făcând concentraţia 
ţesutului ţintă de la nivelul 
SNC să fi e insufi cientă 
pentru a asigura efi cacitatea 
farmacologică. (2,13)

Pentru medicaţia orală a 
SNC, situaţia este complicată 
şi prezintă multe obstacole 
farmacocinetice pe care un 
compus trebuie să le 
depăşească între 
administrarea orală şi 
atingerea locului de acţiune 
ţintă în cadrul SNC, de 
exemplu absorbţia 
intestinală, distribuţia în 
organism, inclusiv în creier, 
şi, ulterior, metabolismul şi 
excreţia (Fig. 1). 

FIGURA 1. Bariere farmacocineti ce existente între medicamentul administrat oral 
şi ţesutul ţintă de la nivelul SNC. Figura prezintă ţesuturile, procesele şi factorii ce 
controlează absorbţia, distribuţia, metabolismul şi epurarea medicamentelor (Reichel, 
2009)
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Prin urmare, oamenii de 
ştiinţă în domeniul 
farmacocineticii (PK) trebuie 
să evalueze mai multe 
procese de absorbţie, 
distribuţie, metabolizare şi 
epurare (ADME) din fazele 
iniţiale ale procesul de 
dezvoltare de medicamente, 
cu scopul de a optimiza şi 
echilibra diferitele proprietăţi 
ale compuşilor astfel încât să 
crească şansele de succes în 
clinică. Există în momentul 
de faţă o gamă largă de teste 
ADME in vitro şi studii PK in 
vivo disponibile, alături de 
abordări bine stabilite pentru 
a identifi ca şi optimiza 
mecanismele implicate în 
metabolismul şi 
farmacocinetica 
medicamentelor în procesul 
actual de descoperire de noi 
medicamente. În plus, în 
cadrul proiectelor de 
descoperire a unor noi 
substanţe terapeutice active 
la nivelul SNC, introducerea 
în creier de noi compuşi este 
o proprietate cheie care 
trebuie atent evaluată. Cu 
toate acestea, deşi există 
acum o serie de metode de 
studiu in silico, in vitro şi in 
vivo, cunoştinţele despre 
penetrarea substanţelor la 
nivelul creierului s-au bazat 
foarte mult pe măsurarea 
concentraţiilor totale 
cerebrale la animale mici de 
experienţă. 

Mai mult decât atât, 
concentraţiile totale 
cerebrale, exprimate ca 
raport la nivelul cerebral/
plasmatic, poate fi  prezis in 
silico prin modularea 
compuşilor spre niveluri 
cerebrale totale înalte. Totuşi, 
cu toate că au fost generaţi 
din ce în ce mai mulţi 
compuşi cu concentraţii 
cerebrale totale înalte, nu a 
existat o creştere 

corespunzătoare în 
efi cacitatea in vivo a acestor 
compuşi, în ciuda unei 
potenţe excelente 
demonstrate in vitro prin 
evaluarea mecanismului 
ţintă. Într-adevăr, atât   
potenţa, cât şi concentraţia 
cerebrală totală in vitro sunt 
determinate în principal de 
lipofi lia compuşilor, astfel că 
multe studii de descoperire a 
unor noi medicamente active 
la nivel SNC au ajuns la un 
compus cu profi l lipidic 
optim, care însă nu a condus 
studiul către o fi nalitate 
terapeutică. (6,14)

Eşecul abordării tradiţionale 
a dus la apariţia unui nou 
concept pentru examinarea 
pătrunderii la nivel cerebral 
în descoperirea de noi 
medicamente. Această 
abordare ţine seama de 
complexitatea creierului, 
considerând creierul ca 
având compartimente 
separate din punct de vedere 
farmacocinetic, diferenţiind 
mult mai bine distribuţia 
cerebrală în ceea ce priveşte 
nivelul total şi nivelurile 
libere de medicamente şi cu o 
discriminare mult mai 
riguroasă între viteza şi 
gradul de pătrundere la nivel 
cerebral. 

METODE DE STUDIU 
PENTRU DESCOPERIREA 
DE NOI MEDICAMENTE 
SNC ACTIVE 

Metode clasice pentru 
studierea pătrunderii 
medicamentelor în creier 

Problema pătrunderii în 
creier a fost abordată încă de 
la începutul studiilor de 
descoperire a unor noi 
medicamente cu acţiune la 
nivel SNC, folosind o cascadă 

de instrumente de 
complexitate din ce în ce mai 
mare, de la predicţiile in 
silico, la studiile pe animale 
in vitro şi in vivo. (3,5,11,16)

Teste in vitro de evaluare a 
permeabilităţii ca măsură a 
pătrunderii medicamentelor 
în creier 

Pătrunderea unui 
medicament din sânge în 
creier este controlată de rata 
de permeabilitate a stratului 
strâns al celulelor endoteliale 
cerebrale. S-a stabilit că 
modelele de culturi celulare 
pot reconstitui BHE in vitro 
pentru a oferi o măsură 
rapidă a permeabilităţii 
pentru compuşii nou 
sintetizaţi. 

Deşi au trecut trei decenii de 
experienţă în domeniul 
culturilor de celule 
endoteliale cerebrale, nu 
există încă disponibil un 
model in vitro satisfăcător al 
BHE. În timp ce culturile de 
celule endoteliale cerebrale 
primare sunt prea greoaie 
pentru a fi  aplicate în mod 
obişnuit, toate liniile celulelor 
endoteliale cerebrale 
imortalizate, generate astfel, 
nu dispun de etanşeitatea 
necesară. Prin urmare, cele 
mai multe grupuri de 
cercetare în domeniul SNC 
preferă să utilizeze linia de 
celule MDCK (Madin–Darby 
Canine Kidney) pentru a 
evalua compuşii privind 
permeabilitatea lor prin BHE. 
Deşi celulele MDCK nu sunt 
nici celulele endoteliale şi nici 
nu provin din creier, 
monostratul acestora este 
foarte dens şi celulele sunt 
perfect sudate, permiţând 
astfel identifi carea şi 
respingerea compuşilor 
recunoscuţi de pompele de 
efl ux ale BHE. 
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Datele despre permeabilitate 
sunt utile pentru a clasifi ca 
compuşii în funcţie de 
permeabilitatea lor şi pentru 
a exclude compuşii cu 
permeabilitate foarte slabă 
din studiile in vivo, pentru că 
este puţin probabil ca aceştia 
să devină substanţe 
terapeutice. Ele oferă, de 
asemenea, primele indicii cu 
privire la implicarea 
proceselor de transport activ. 
Datele despre permeabilitate 
nu furnizează nici o 
informaţie cu privire la 
concentraţiile libere ce pot fi  
atinse în creier, deoarece 
acest lucru este determinat 
de proprietăţile de legare ale 
compusului în creier, 
raportat la sânge, şi 
concentraţia de compus 
circulant la nivel sangvin. 
Datele despre permeabilitate 
oferă doar un aspect al 
pătrunderii în SNC, rata de 
acces la acest nivel, trebuind 
completate cu informaţii cu 
privire la distribuţia în creier. 
(16)

Metode de studiu in vivo a 
pătrunderii medicamentelor 
în creier 

Raportul concentraţiei creier/
plasmă este folosit ca măsură 
a gradului de pătrundere la 
nivelul întregului creierul. 
Cea mai utilizată metodă 
pentru a studia in vivo 
pătrunderea în creier a unei 
substanţe este determinarea 
raportului creier/plasmă la 
rozătoare. De obicei, 
compusul de testat este 
administrat intraperitoneal 
(ip), subcutanat (sc) sau per 
os (po) şi concentraţiile din 
plasmă şi creierul sunt 
evaluate în 3-5 perioade de 
timp diferite, de la 
administrare. Alternativ, 
compusul este administrat în 
perfuzie, intravenos, până 

când se atinge starea de 
echilibru, iar plasma şi 
creierul sunt prelevate la un 
singur interval de timp, 
reducând astfel numărul de 
animale folosite în studiu. 
Ţesutul cerebral este 
omogenizat, iar concentraţia 
cerebrală totală a compusului 
este determinată (mai ales 
prin LC/MS) şi raportată la 
concentraţia sa din plasmă. 

În timp ce măsurarea 
concentraţiei cerebrale 
permite clasifi carea 
compuşilor în funcţie de 
concentraţia cerebrală totală 
(raportat la doză) şi 
penetrabilitatea generală la 
nivel SNC (raportată la 
plasmă), aceste date nu oferă 
informaţii concludente cu 
privire la concentraţia din 
ţesutul ţintă. Având în vedere 
că omogenizarea ţesutului 
cerebral distruge toate 
compartimentele tisulare, 
această metodă nu poate 
furniza informaţii cu privire 
la concentraţiile compuşilor, 
în nici un compartiment 
specifi c, de exemplu, ISF sau 
ICF cerebral. În plus, raportul 
creier/plasmă este, în 
general, independent de doză 
şi, prin urmare, nu pot fi  
stabilită o curbă doză-
răspuns. (4,17)

Pentru a evita această 
limitare cheie a evaluării 
concentraţiilor totale din 
creier, se foloseşte prelevarea 
de probe din CSF sau se 
poate folosi microdializa 
cerebrală a ISF. Cu toate 
acestea, ambele metode au 
dezavantajele lor, în special 
aplicabilitatea (microdializa) 
şi fi abilitatea (prelevare de 
probe din CSF), care 
limitează aplicabilitatea lor în 
descoperirea de noi 
medicamente.

Metode noi in vitro pentru 
a completa metodele 
clasice

Deşi tehnicile in vivo, cum ar 
fi  prelevarea de probe din 
CSF şi microdializa 
creierului, s-au folosit de 
mulţi ani, abia din momentul 
în care metodele in vitro au 
devenit disponibile, 
fracţiunea liberă a 
compusului din creier a 
început să fi e studiată mai 
mult în descoperirea de 
medicamente SNC active.

Studii de legare in vitro pe 
omogenat cerebral sau 
secţiuni de creier – 
concentraţia liberă din 
creier ca informaţie cheie 
despre distribuţia cerebrală 
a medicamentului

Maurer şi echipa sa de 
cercetarea introdus o metodă 
in vitro, simplă şi elegantă, 
pentru a determina 
fracţiunea liberă din creier, 
bazată pe dializa la echilibru 
a compusului, între o soluţie 
tampon şi omogenatul 
cerebral. Metoda poate fi  
realizată în paralel cu 
estimarea fracţiei libere din 
plasmă şi este capabilă să 
furnizeze rapid date privind 
fu,creier şi fu,plasma (fu,creier - 
fracţiune liberă în creier; 
fu,plasmă - fracţiune liberă în 
plasmă) pentru un număr 
mare de compuşi. Aceste date 
permit evaluarea 
comportamentul de 
distribuţie al compuşilor în 
creier, in vivo. Cum ISF din 
creier conţine numai o 
cantitate foarte mică de 
proteine, fu,creier poate fi  folosit 
direct pentru a estima 
concentraţiile libere ale unui 
compus în ISF cerebral. De 
remarcat că există o corelaţie 
foarte slabă între fu,plasma şi 
fu,creier, prin urmare, fracţiunea 
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liberă din plasmă nu este un 
marker adecvat pentru 
concentraţiile cerebrale 
libere, motivul cel mai 
probabil fi ind profi lul foarte 
diferit lipidic şi proteic al 
compoziţiei plasmei şi 
creierului, deoarece plasma 
are de două ori mai multe 
proteine, în timp ce creierul 
are de 20 de ori mai multe 
lipide. (7,9)

Alte echipe de cercetare au 
dezvoltat o metodă in vitro, 
alternativă, pentru a 
determina fracţiunea liberă a 
creierului prin utilizarea 
secţiunilor cerebrale care, 
faţă de metoda de 
omogenizare, menţine 
structura celulară a ţesutului 
cerebral pe durata studiului 
privind distribuţia in vitro. 
Avantajul acestei metode mai 
elaborate este că diferenţele 
dintre concentraţiile din ISF 
şi din ICF pot fi  obţinute ca 
rezultate valorice ale fu,creier, în 
timp ce metoda mai simplă 
pe omogenat cerebral nu a 
reuşit să facă distincţia între 
nivelurile ISF şi ICF. Din 
fericire, această ipoteză se 
aplică în marea majoritate a 
cazurilor, astfel încât tehnica 
mai elaborată pe secţiuni 
cerebrale poate fi  utilizată 
numai pentru acei compuşi 
pentru care procesele de 
transport la nivelul celulelor 
cerebrale modifi că echilibru 
între ISF şi ICF semnifi cativ 
faţă de unitate, de exemplu, 
prin transport activ celular, 
aşa cum este cazul 
gabapentinei. 

Metodele de mai sus, care 
oferă informaţii rapide cu 
privire la fracţiunea liberă a 
multor compuşi din ţesutul 
cerebral in vitro, au 
reprezentat un pas important 
în înţelegerea pătrunderii şi 
distribuţiei în creier. 

Totodată, acestea au permis 
accesul la informaţii relevante 
privind concentraţiile 
dintr-un compartiment 
cerebral specifi c, cu un 
anumit efect farmacologic. 
S-a deschis astfel calea 
aplicării acestor metode în 
mod sistematic pentru 
descoperirea de medicamente 
utile în bolile SNC, putând 
astfel stabili relaţii cantitative 
farmacocinetică/expunere – 
farmacodinamie/efect. (12)

PERSPECTIVE

Structura complexă a 
sistemului nervos central face 
ca pătrunderea 
medicamentelor la nivelul 
creierului să fi e o 
caracteristică foarte 
complexă, care nu poate fi  
raţionalizată pe baza unui 
singur parametru. Deşi 
concentraţiile 
medicamentelor de la nivelul 
întregului creier sunt în 
continuare cele mai comune 
măsuri de evaluare a 
expunerii SNC-ului la 
medicamente, în ultima 
vreme este creditată ipoteza 
că ar fi  mai mult o indicaţie a 
unei înalte legări non-specifi c 
la ţesutul cerebral decât că ar 
reprezenta concentraţii 
relevante farmacologic. Nici 
titrul la nivelul întregului 
creier şi nici permeabilitatea 
BHE nu pot fi  luate în 
considerare fără a evalua 
capacitatea de legare a 
ţesutului cerebral. (8,16)

Aşadar, paradigma actuală 
cu privire la pătrunderea la 
nivelul creierului evoluează 
către o viziune mai 
compartimentată ce permite o 
mai bună raţionalizare a 
distribuţiei compuşilor în 
cadrul creierului şi foloseşte 
compartimentele creierului, 
ce prezintă o mai mare 

relevanţă din punct de vedere 
farmacologic. Cheia de boltă 
a acestei noi paradigme este 
diferenţierea clară între viteza 
şi gradul de pătrundere a 
medicamentelor la nivelul 
creierului, şi între nivelurile 
medicamentoase totale şi 
libere ca parametri pentru 
distribuţia medicamentelor la 
nivelul ţesutului cerebral. 
Încercând o viziune mai 
holistică, conceptul este 
capabil să rezolve o serie de 
observaţii aparent 
contradictorii, de exemplu, de 
ce efectele asupra SNC-ului 
pot fi  văzute în clinică, deşi 
un medicament activ la 
nivelul SNC-ului pătrunde cu 
greu BHE, este substrat al 
pompei de efl ux, are niveluri 
scăzute pentru întregul 
creier, se leagă într-o măsură 
mică de ţesutul cerebral sau 
are o legătură proteică 
plasmatică foarte stabilă. 

Noua paradigmă nu cere 
renunţarea la testele 
tradiţionale, ci le completează 
şi analizează rezultatele 
într-un mod mai integrat. 
Metodele propuse şi 
interpretarea combinată a 
parametrilor se face foarte 
mult în analogie cu 
farmacocinetica 
convenţională, ceea ce va face 
mai uşor pentru noua 
paradigmă să fi e acceptată în 
programele de descoperire a 
medicamentelor active la 
nivel SNC, în dezvoltare. Cu 
toate acestea, noua 
paradigmă interzice folosirea 
exclusivă a raportului 
(populare, dar înşelătoare) 
creier total/plasmă totală. 

Aceasta este, de asemenea, o 
schimbare importantă care 
poate perima multe modele in 
silico, ce prezic acest 
parametru (adesea exprimat 
ca LogBB) şi ar putea 
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schimba, în cele din urmă, 
eforturile de evaluare chimică 
spre mai multe evaluări 
bazate pe structură, ce 
încearcă să îmbunătăţească 
aceste proprietăţi particulare 
ale unui compus care 
prezintă o legătură clară cu 
efectele dorite. 

Conceptul holistic de 
pătrundere la nivelul SNC 
consideră rata de 
permeabilitate prin BHE, 
gradul de pătrundere al 
medicamentelor la nivelul 
creierului şi distribuţia 
intracerebrală a unui 
medicament activ SNC ca 
proprietăţi distincte, dar 
legate între ele, ceea ce 
trebuie cercetat prin diferite 
metode in vitro şi in vivo. Prin 
urmare, integrarea datelor 
din diferite teste şi studii 
devine o parte centrală a 
paradigmei în plină evoluţie, 
cu scopul de a dezvolta relaţii 
cantitative între doza, 
expunerea şi efi cacitatea 
medicamentelor. 

Înglobarea datelor privind 
ocuparea receptorilor şi a 
biomarkerilor va permite un 

mai bun design al studiului 
farmacologic precum şi 
predicţii despre doză mai 
corecte reducând, în cele din 
urmă, riscurile asociate cu 
efi cacitatea clinică slabă şi 
siguranţa medicamentelor, 
care sunt în prezent 
principalele motive pentru 
care medicamentele afl ate în 
dezvoltare eşuează în studiile 
clinice. În prezent, există, de 
asemenea, încercări de a 
combina conceptul de 
pătrundere la nivelul SNC, cu 
domeniul de dezvoltare 
preclinic şi clinic al 
medicamentelor, cu intenţia 
de a a face extrapolările de la 
animal la om mult mai 
realiste.

Prin integrarea acestor date 
şi tehnologii în modelarea şi 
simularea farmacocinetică/
farmacodinamică (PK/PD), va 
fi  posibilă o înţelegere a 
farmacocineticii şi a 
farmacodinamicii 
potenţialelor medicamente în 
sistemul nervos central 
uman. (1,13,15)

O astfel de înţelegere va fi  
esenţială pentru a defi ni 

parametrii farmacocinetici 
favorabili pentru indicaţia 
dorită, pentru a ghida 
dezvoltarea preclinică de 
compuşi (de exemplu, cum ar 
fi  alegerea dozei pentru 
testarea toxicităţii la speciile 
evoluate, precum şi la om, şi 
în dozele terapeutice) şi, în 
cele din urmă, pentru a 
creşte şansele de succes a 
fazei II din studiu, la pacienţi 
umani. Accentul tot mai mare 
pe medicina translaţională 
pentru a reduce decalajul 
dintre cercetarea şi 
dezvoltarea de medicamente 
pentru SNC, precum şi 
aplicarea, concentrată, a 
noilor tehnologii, în special în 
imagistica creierului, pot 
accelera nu numai 
descoperirea de noi 
medicamente şi 
îmbunătăţirea ratei de succes 
a noilor medicamente active 
SNC, dar poate oferi, de 
asemenea, un nou impuls de 
motivaţie pentru dezvoltarea 
de medicamente care este 
încă îngreunată de prea 
multe incertitudini.
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