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Disulfiram 

•  Lek z grupy tetrakarbaminianów stosowany w 
leczeniu chronicznego alkoholizmu 

•  Przyjmowany w formie tabletek 
•  Biodostępność ~90% 



Mechanizm działania 

Etanol Aldehyd octowy Kwas octowy 

Dehydrogenaza  
alkoholowa 

Dehydrogenaza 
aldehydowa 

Disulfiram 
+ 

Struktura białek z www.rcsb.org 



Metabolizm disulfiramu 

V. Koppaka et all. Aldehyde Dehydrogenase Inhibitors: a Comprehensive Review of the Pharmacology, 
Mechanism of Action, Substrate Specificity, and Clinical Application Pharmacol Rev 64:520–539, 2012 



Aktywność przeciwnowotworowa 
disulfiramu 

•  W komórkach nowotworowych występuje 
wzmożona ekspresja dehydrogenaz 
aldehydowych 

•  Disulfiram w połączeniu z jonami miedzi jest 
silnym inhibitorem proteasomu  



Zmiana profilu zastosowania leków 

•  Uproszczona rejestracja 
•  Niższy koszt 

p53 NF-κB 
Struktura białek z www.rcsb.org 



Badania kliniczne 

•  Potencjalne zastosowanie w leczeniu: 
– raka prostaty (I faza) 
– czerniaka (I/II faza) 
– płuc (I faza) 
– wątroby (I faza) 
– glejaka wielopostaciowego (II faza) 

Na podstawie: clinicaltrials.gov 



Liposomy jako nośnik dla disulfiramu 

www.intmedpress.com 

•  Właściwości disulfiramu: 
–  Bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie 
–  Wysoki współczynnik podziału 



EPR effect 

William C. Zamboni et al. Clin Cancer Res 2012;18:3229-3241 



Zamykanie bierne 

Dwuwarstwa lipidowa: bioinf.modares.ac.ir 



Wyznaczenie wydajności zamykania 

Roztwór lipidu i disulfiramu w chloroformie 

Odparowanie chloroformu 

Uwodnienie lipidu 

Ekstruzja  

Pomiary rozmiaru i składu 



Zamykanie bierne 

Dwuwarstwa lipidowa: bioinf.modares.ac.ir 

Wydajność zamykania nie zależy od rodzaju 
lipidów i wynosi ~4mol%  



Aktywne ładowanie 

+
Disulfiram 

R-r sacharozy 

Wytworzony kompleks jest niestabilny i w wyższych 
stężeniach wytrąca się z liposomów 

www.chemguide.co.uk, www.ingredientstodiefor.com 

Cu2+	  



Zamykanie metodą żelu 
 
•  Patent firmy 

Wydajność zamykania ~33mol% połączone z dużą 
stabilnością czynią tę formulację najbardziej obiecującą 

w dalszych badaniach 

Bojana	  Voncina	  and	  Vera	  Vivod	  (2013).	  Cyclodextrins	  in	  Tex<le	  Finishing,	  Eco-‐Friendly	  Tex<le	  Dyeing	  and	  
Finishing,	  Dr.	  Melih	  Gunay	  (Ed.),	  ISBN:	  978-‐953-‐51-‐0892-‐4,	  InTech,	  DOI:	  10.5772/53777	  



Korzyści z realizacji projektu 

•  Dla mnie: 
– Otrzymana wiedza i doświadczenie 

•  Dla firmy: 
– Opracowane metody analityczne 
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