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Streszczenie: Z każdym kolejnym rokiem liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową 
szybko wzrasta. Z drugiej strony wiadomo, że nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów 
ludzi na świecie. Standardowe metody leczenia nowotworów takie jak chirurgia, radioterapia czy 
chemioterapia nierozerwalnie wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi w trakcie i po leczeniu. 
Wynika to z ich inwazyjności i braku wybiórczego działania. Obecne zmiany w strategii zwalcza-
nia nowotworów kierują terapię w stronę poszukiwania metod precyzyjnego dotarcia do komórek 
zmienionych nowotworowo, ich naprawy lub eliminacji. Taka zmiana wymusiła poszukiwanie 
metod, które reprezentują inne, mniej destrukcyjne dla organizmu, podejście do walki z nowot-
worami. Poniższa praca prezentuje metody immunoterapii, wykorzystanie zmodyfikowanych 
limfocytów T (projektowanych indywidualnie dla każdego pacjenta) oraz eksperymentalne próby 
wykorzystania interferencji RNA (pozwalającej na przywracanie prawidłowej ekspresji genów 
w zmienionych nowotworowo komórkach) w konfrontacji ze standardową chemioterapią. Efekty, 
jakie przynoszą te alternatywne w stosunku do chemioterapii metody, mimo że ich potencjał nie 
jest jeszcze w pełni wykorzystany, pokazują, że w niedalekiej przyszłości leczenie nowotworów ma 
szansę stać się bardziej skuteczne, a związane z nim skutki uboczne mogą być znacznie łagodnie-
jsze w porównaniu z tymi występującymi w wyniku chemioterapii. 
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Summary: In the following years, the number of people diagnosed with cancer grows rapidly. On 
the other hand, it is known that cancer is one of the leading causes of human death in the world. 
Standard cancer treatments, such as surgery, radiation therapy, and chemotherapy, are inherently 
associated with serious side effects during and after treatment due to their invasiveness and lack of 
selective action. The current changes in the strategy of fighting cancer guide the therapy towards 
searching for methods of precisely reaching neoplastic cells, their repair or elimination. Such change 
of treatment strategy has forced the search for methods that represent a different, less destructive 
for the patient, approach to fighting cancer. The following work presents methods of immunother-
apy, the use of modified T lymphocytes (designed individually for each patient), and experimental 
attempts to use RNA interference (allowing the restoration of normal gene expression in cancer 
cells) in confrontation with standard chemotherapy. The effects of these alternative to chemotherapy 
methods, although their potential is not fully exploited yet, but show that in the near future cancer 
treatment may become more effective, and the associated side effects may be less severe in compar-
ison with standard chemotherapy.

Keywords: cytostatics, CAR-T, immunotherapy, RNA interference, nanoparticles

WSTĘP

Wskaźniki zachorowalności i śmiertelności na nowotwory z każdym rokiem 
rosną, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn, co sprawia, że obok chorób 
układu krążenia, jest to niezmiennie jedna z głównych przyczyn zgonów na świe-
cie. Według ogólnoświatowych danych statystycznych w 2018 r. zdiagnozowa-
no nowotwór u 18,1 miliona osób, natomiast 9,6 miliona ludzi zmarło w wyniku 
tej choroby [4, 91]. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się we wzrastającym 
zanieczyszczeniu środowiska, nieprawidłowej diecie opartej o produkty wysoko 
przetworzone, niskiej aktywności fizycznej, a także nadużywaniu alkoholu i pa-
leniu tytoniu przez znaczną część społeczeństwa. Ważnym czynnikiem są także 
niektóre patogeny takie jak wirusy (np. wirus HPV) oraz bakterie (np. Helicobac-
ter pylori), które zwiększają ryzyko wystąpienia określonych typów nowotwo-
rów [15, 25, 36, 91]. Najbardziej powszechnym na świecie typem nowotworu, 
będącym przyczyną 1,8 mln zgonów w 2018 r., jest nowotwór płuc. Kolejne pod 
względem częstości zachorowań są rak prostaty, piersi, a także jelita grubego. 
W 2018 r. oszacowano, że u jednego na ośmiu mężczyzn i jednej na dziesięć ko-
biet rozwinie się nowotwór. Dane prognostyczne nie są optymistyczne. Biorąc 
pod uwagę aktualny trend, w 2040 r. liczba nowych stwierdzonych przypadków 
choroby nowotworowej będzie wynosiła 27 milionów [4, 91]. W Polsce, podob-
nie jak na świecie, liczba zdiagnozowanych nowotworów rocznie ciągle wzrasta. 
W 2010 r. stwierdzono ponad 140 tysięcy nowych przypadków, natomiast w 2018 
r. już około 186 tysięcy. Optymizmem napawa fakt, że mimo tej tendencji liczba 
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zgonów w Polsce w wyniku tych chorób utrzymuje się od kilku lat na względnie 
stałym poziomie – około 100 tysięcy rocznie, nie wykazując wzrostu równoległe-
go do nowych przypadków (Ryc. 1) [66, 70, 92, 93]. Z danych tych można wnio-
skować, że metody leczenia nowotworów dają coraz lepsze efekty. Niestety nie 
w każdym kraju obserwuje się taką zależność. Wynika to przede wszystkim z róż-
nic w poziomie rozwoju i stanu opieki zdrowotnej poszczególnych państw [91]. 

Obecnie dokonuje się fundamentalna zmiana strategii leczenia nowotworów 
skutkująca wprowadzaniem nowych sposobów terapii, co w połączeniu ze wzro-
stem świadomości społecznej daje zauważalne efekty terapeutyczne. Wprowa-
dzane są alternatywne w stosunku do konwencjonalnej chemioterapii, radioterapii 
czy chirurgii metody leczenia. Do takich metod walki z nowotworami można zali-
czyć terapie celowane takie jak immunoterapia czy terapie genowe.

Za główną wadę konwencjonalnej chemioterapii uznaje się nieselektywne 
działanie na komórki szybko dzielące się, zarówno na te zmienione nowotwo-
rowo, jak i na zdrowe, co objawia się poważnymi skutkami ubocznymi. Zmiana 
strategii leczenia, z nieselektywnej na celowaną, stanowi obecnie dobre uzupeł-
nienie terapii konwencjonalnych, a w przyszłości może je zastąpić. 

RYCINA 1. Liczba nowych stwierdzonych przypadków zachorowania na nowotwór oraz liczba 
zgonów w wyniku tej choroby w latach 2004-2018 w Polsce [66, 70, 91, 92, 93]
FIGURE 1. The number of new diagnosed cases of cancer and the number of deaths as a result of 
this disease in 2004-2018 in Poland [66, 70, 91, 92, 93]
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KONWENCJONALNE METODY WALKI Z NOWOTWORAMI

Aktualnie w walce z nowotworami najczęściej stosuje się trzy standardowe me-
tody leczenia: chemioterapię, radioterapię oraz chirurgię. Najmłodszą z tych metod, 
czyli chemioterapię polegającą na wykorzystaniu leków cytostatycznych, opracowa-
no w połowie XX wieku, a jej rozwój przypadł na przełom XX i XXI wieku [16, 31]. 
Metoda ta obecnie stanowi ważny element terapii zarówno guzów litych jak i nowo-
tworów układu krwiotwórczego, a połączenie metod konwencjonalnych jest stan-
dardowym podejściem w leczeniu onkologicznym, dając stosunkowo dobry efekt te-
rapeutyczny [71]. Niestety niesie to ze sobą szereg skutków ubocznych. Wypadanie 
włosów, nudności oraz wymioty, wiążąca się z tym utrata apetytu, czy też zaburzenia 
czynności szpiku kostnego to nieodłączny element większości chemioterapii. Dodat-
kowo mogą się rozwijać nowe jednostki chorobowe nawet na długo po zakończeniu 
chemioterapii, np. zwłóknienie tkanki płucnej, bezpłodność, zaburzenia rytmu serca, 
a także neuropatie obwodowe (Ryc.2) [13, 57]. Dlatego też konwencjonalne podej-

RYCINA 2. Mechanizm działania i charakterystyczne skutki uboczne wybranych grup leków cytosta-
tycznych [8, 10, 13, 26, 32, 48, 51, 54, 55, 57, 60, 63, 65, 79, 89, 100]
FIGURE 2. Mechanism of action and characteristic side effects of selected groups of cytostatic drugs 
[8, 10, 13, 26, 32, 48, 51, 54, 55, 57, 60, 63, 65, 79, 89, 100]
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ście do leczenia nowotworów zazwyczaj związane jest z jednoczesnym leczeniem 
występujących skutków ubocznych, co może znacząco obniżyć skuteczność terapii, 
wpływając negatywnie na ogólny stan pacjenta, a także dodatkowo zwiększa koszty 
leczenia [13, 79]. 

LEKI CYTOSTATYCZNE KIEDYŚ I DZIŚ
Chemioterapia polega na wprowadzeniu do organizmu substancji cytostatycz-

nych, które poprzez swoje nieselektywne działanie wpływają destrukcyjnie lub 
hamująco na proliferację komórek zarówno nowotworowych, jak i normalnych. 
W zależności od mechanizmu działania leki cytostatyczne dzieli się na grupy, które 
oddziałują na różne etapy cyklu komórkowego lub niezależnie od niego. Stąd też 
wynika ich zastosowanie w różnych typach nowotworów. Wyróżnia się m.in. leki 
alkilujące, antymetabolity, inhibitory mitozy oraz antybiotyki cytostatyczne [13, 17]. 
Do terapii przeciwnowotworowej stosunkowo niedawno zaczęto wykorzystywać 
także talidomid, który pierwotnie był stosowany jako lek przeciwdepresyjny [49].

Leki alkilujące (np. cyklofosfamid, chlorambucyl, tiotepa, busulfan, temozo-
lomid, mannosulfan, cisplatyna) to substancje, których cytotoksyczne działanie 
polega na przyłączaniu rodników alkilowych do DNA, RNA lub białek, co powo-
duje zaburzenia podstawowych procesów genetycznych: replikacji i transkrypcji, 
a także innych procesów metabolicznych. Jest to jedyna grupa leków cytostatycz-
nych, które działają niezależnie od fazy cyklu komórkowego [63]. Związki alkilu-
jące zostały wykorzystane jako broń chemiczna już podczas I Wojny Światowej 
(gaz bojowy – iperyt). Jednak dopiero w 1942 r. powiązano działanie tej substancji 
z uszkodzeniem szpiku i objawami pancytopenii występującymi kilka dni po za-
truciu iperytem, co doprowadziło do odkrycia chlorowodorku chlormetyny – ni-
trogranulogenu, który stał się pierwszym lekiem przeciwnowotworowym z grupy 
iperytów azotowych. W 1949 r. nastąpiło oficjalne zatwierdzenie przez FDA (ang. 
Food and Drug Administration) chlormetyny (Mustargen) jako leku alkilującego 
[28, 63]. Leki te obejmują kilka grup substancji. Są stosowane w leczeniu większo-
ści typów nowotworów złośliwych, m.in. w nowotworach krwi, prostaty, jajników, 
piersi, płuc, a także w przypadku nowotworów układu nerwowego i pokarmowego 
[63, 65]. Do skutków ubocznych występujących w terapii lekami alkilującymi zali-
cza się m.in. zahamowanie aktywności układu krwiotwórczego, zwłóknienie tkanki 
opłucnej, neuropatie obwodowe, a w przypadku chlorambucylu może dojść do roz-
woju białaczki [65, 79]. Nowe generacje leków alkilujących obejmują grupy związ-
ków pochodzenia naturalnego jak tetrahydroizochinoliny czy illudyny. Ich cechą 
wyróżniającą jest oddziaływanie z mniejszym rowkiem helisy DNA, podczas gdy 
starsze generacje oddziałują z dużym rowkiem, co sprawia że mogą być skuteczne 
w zwalczaniu nowotworów opornych na starsze generacje leków [5, 63]. Aktualnie 
w użyciu jest niewiele leków z nowej generacji, można do nich zaliczyć np. Tra-
bectedin, który znalazł zastosowanie w leczeniu mięsaków tkanek miękkich oraz 
jednego z typów nowotworu jajnika [14]. 
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Antymetabolity (np. metotreksat, fluorouracyl, kladrybina) jest to grupa le-
ków, które oddziałują hamująco na enzymy biorące udział w syntezie kwasów 
nukleinowych. Pierwszym lekiem z tej grupy był metotreksat, należący do an-
tagonistów kwasu foliowego, z powodzeniem wprowadzony do leczenia ostrych 
białaczek u dzieci w 1947 r. Jest to lek hamujący fazę S cyklu komórkowego. 
Poza nowotworami krwi stosuje się go także w niektórych nowotworach litych, 
np. w nowotworze piersi [38, 43, 89]. Metotreksat jako analog kwasu foliowego 
hamuje jego redukcję do kwasu tetrahydrofoliowego, niezbędnego w procesach 
syntezy zasad purynowych i pirymidynowych, poprzez inaktywację enzymu re-
duktazy dihydrofolianowej. Dodatkowo cytostatyk ten przejawia powinowactwo 
do syntazy tymidylanowej, która jest enzymem katalizującym przekształcenie 
uracylu do tyminy. Kumulacja działania hamującego oba wyżej wymienione en-
zymy prowadzi do wyczerpania wewnątrzkomórkowych zasobów puryn i piry-
midyn, które pełnią istotną rolę w syntezie DNA i RNA oraz wchodzą w skład 
koenzymów. W rezultacie dochodzi do zaburzeń syntezy kwasów nukleinowych, 
na co szczególnie wrażliwe są intensywnie dzielące się komórki nowotworowe. 
Działanie metotreksatu prowadzi więc do zahamowania aktywności podziałowej 
i śmierci komórek [89, 100]. Przyjmowanie antymetabolitów wiąże się z wieloma 
powikłaniami, do bardziej charakterystycznych należą zapalenie wątroby, zwłók-
nienie tkanki płucnej, encefalopatie, a także uszkodzenia nerek [32]. Przez lata 
przeprowadzono wiele badań dotyczących stosowania suplementacji kwasu fo-
liowego w celu zniwelowania skutków ubocznych działania metotreksatu. W wy-
niku metaanalizy z 2013 r. wykazano, że codzienna, jak i cotygodniowa suple-
mentacja kwasem foliowym znacznie zmniejsza częstość występowania działań 
niepożądanych, a tym samym zwiększa tolerancję na metotreksat [23, 75].

Inhibitory mitozy, do których można zaliczyć alkaloidy barwinka (Vinca) 
i taksany (naturalnie syntetyzowane przez rośliny z rodzaju Taxus), działają cy-
tostatycznie hamując fazę M cyklu komórkowego, destabilizując mikrotubule 
i zapobiegając ich polimeryzacji (alkaloidy Vinca) lub poprzez nadmierną stabi-
lizację mikrotubul w wyniku stymulowania ich polimeryzacji (taksany) [10, 60]. 
Wprowadzenie do terapii onkologicznej paklitakselu na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku miało pozytywny wpływ na leczenie nowotworów płuc, piersi czy jajni-
ka. Później do praktyki klinicznej wprowadzono następny cytostatyk z tej grupy 
– docetaksel. W porównaniu z paklitakselem posiada on większe powinowactwo 
do tubuliny, dzięki czemu może w większym stopniu oddziaływać na komórki 
nowotworowe [8, 84]. Po 2000 r. taksany szeroko wprowadzono do praktyki kli-
nicznej jako jedne z najskuteczniejszych leków nowej generacji hamujących mi-
tozę. Oddziaływanie taksanów z β-tubuliną mikrotubul powoduje ich stabilizację 
i blokuje możliwość dynamicznej reorganizacji cytoszkieletu, co doprowadza 
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do zaburzenia funkcjonowania wrzeciona podziałowego. W konsekwencji pro-
wadzi to do hamowania rozdziału chromatyd siostrzanych w wyniku nieprawidło-
wości strukturalnych i blokowania funkcji motorycznych wrzeciona podziałowego, 
co z kolei skutkuje zatrzymaniem aktywności mitotycznej komórek [8, 10]. Terapia 
taksanowa jest również związana z działaniami niepożądanymi, do których należą 
neuropatia obwodowa, bóle mięśni i stawów oraz reakcje skórne. Wielu pacjentów 
po przyjmowaniu taksanów zgłaszało również dolegliwości takie jak ogólne osłabie-
nie, drętwienie i opuchliznę kończyn, problemy ze słuchem i koordynacją ruchową. 
U kobiet z nowotworami piersi leczonych taksanami dochodziło do utraty masy mię-
śnia sercowego, arytmii oraz niedokrwistości. Po długotrwałym leczeniu obserwo-
wano również zmiany w obrębie układu kostnego, głównie osteoporotyczne [54, 55].

Antybiotyki cytostatyczne są grupą niejednolitą pod względem działania na 
komórki nowotworu, mogą one hamować zarówno fazę M lub S cyklu komórko-
wego. Zalicza się do nich m.in. antracykliny (np. doksorubicyna, daunorubicyna, 
epirubicyna), które są syntetyzowane przez bakterie z rodzaju Streptomyces. Ich 
działanie w fazie S opiera się na tworzeniu kompleksów z DNA, co z kolei pro-
wadzi do zakłóceń w replikacji i transkrypcji, a w efekcie do śmierci komórki. 
Antracykliny mogą bezpośrednio uszkadzać DNA poprzez wzmaganie wytwa-
rzania reaktywnych form tlenu, co dodatkowo zwiększa uszkodzenia materia-
łu genetycznego, peroksydację lipidów oraz zaburzenia funkcji białek [26, 48]. 
Najbardziej znanym i jednym z najczęściej stosowanych leków z tej grupy jest 
doksorubicyna, wyizolowana ze zmutowanego szczepu Streptomyces peucetius 
[26, 43, 78]. Uznawana jest ona za jeden z najbardziej efektywnych leków prze-
ciwnowotworowych. Doksorubicyna działa na kilku poziomach poprzez różne 
mechanizmy. Głównym jej celem jest enzym topoizomeraza II, a tworzenie się 
kompleksów topoizomeraza – doksorubicyna – DNA prowadzi do pękania heli-
sy DNA. Dodatkowo oddziałuje ona z jonami żelaza i zaburza homeostazę wap-
niową komórki, a także wpływa na działanie wewnątrzkomórkowych enzymów 
utleniających wzmagając stres oksydacyjny [51]. Doksorubicyna znalazła zasto-
sowanie w leczeniu wielu różnych nowotworów, szczególnie często stosowana 
jest w nowotworach piersi, jajnika, prostaty oraz płuc. Najczęstszym, charakte-
rystycznym skutkiem ubocznym jej działania jest kardiotoksyczność, która może 
objawić się zaburzeniami pracy serca w trakcie leczenia jak i wiele lat później 
[51, 78]. Aktualnie dostępne są preparaty doksorubicyny w postaci nanocząste-
czek, dokładniej liposomów. Tak skonstruowany lek sprawia, że mniejsza ilość 
cytostatyku trafia do serca i innych wrażliwych tkanek. Zaopatrujące nowotwór 
naczynia krwionośne wykazują większą porowatość, stąd liposomy są w stanie 
przedostać się przez ścianę naczyń głównie w obrębie guza, powodując że działa-
nie cytostatyku ogranicza się przede wszystkim do tkanki nowotworowej [27, 64].
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Chemioterapia inaczej
Jedną z propozycji poprawienia jakości życia pacjentów onkologicznych po-

przez zmniejszenie nasilenia skutków ubocznych, a także zwiększenia skuteczno-
ści działania leków cytotoksycznych, jest udoskonalanie metodyki prowadzenia 
chemioterapii. Tak zwana chemioterapia metronomiczna, w odróżnieniu od stan-
dardowej terapii, nie polega na podawaniu wysokich dawek cytostatyków w for-
mie iniekcji dożylnych raz na 2-3 tygodnie, ale na stosowaniu mniejszych dawek 
w formie tabletek kilka razy w tygodniu. Ten typ chemioterapii stosuje się m.in. 
w przypadku nowotworów piersi z przerzutami. Dostępne preparaty doustne (np. 
Capecitabine i Vinorelbine) pozwalają na lepszą kontrolę przebiegu choroby, ogra-
niczają nasilenie skutków ubocznych i przedłużają życie pacjentów w porównaniu 
do standardowego leczenia [7, 37]. Metoda ta rozwija się dynamicznie i obecnie 
trwają prace nad rozszerzeniem spektrum cytostatyków stosowanych w trybie che-
mioterapii metronomicznej [77]. 

DRUGIE ŻYCIE TALIDOMIDU
Talidomid został po raz pierwszy wprowadzony na rynek w latach 50. XX 

wieku jako środek antydepresyjny o właściwościach przeciwwymiotnych i był 
szeroko stosowany w zwalczaniu porannych dolegliwości u ciężarnych kobiet. 
Wkrótce po tym pojawiły się doniesienia o poważnych wadach wrodzonych 
u dzieci, których matki przyjmowały talidomid w okresie ciąży. Między 1957 
a 1960 r. w Niemczech, Australii i Wielkiej Brytanii zaobserwowano niezwykle 
wysoki wzrost liczby dzieci urodzonych z ciężkimi, rzadko spotykanymi defor-
macjami kończyn i niedorozwojem narządów wewnętrznych. Przeprowadzone 
przez Lenz’a i McBride’a badania udowodniły związek pomiędzy niedorozwo-
jem dzieci a stosowaniem talidomidu przez ich matki w okresie ciąży [42, 47, 82]. 
Pod koniec 1961 r. lek ten zaczął być wycofywany z rynku ze względu na swoją 
teratogenność. Pomimo tych działań około 10 tysięcy dzieci na całym świecie 
stało się „ofiarami” skutków ubocznych talidomidu. Lek ten zaczęto stosować 
ponownie, tym razem w terapii nowotworów, wraz ze stwierdzeniem, że jednym 
z mechanizmów jego działania jest blokowanie procesu angiogenezy. Talidomid 
może występować w dwóch różnych postaciach izomerycznych, S (-) i R (+). 
Uważa się, że każdy z izomerów ma różne właściwości: S (-) może być terato-
genny, a R (+) uspokajający. Klinicznie stosuje się mieszaninę tych dwóch izo-
merów. Talidomid wzmaga również produkcję wolnych rodników w komórkach 
[88]. Lek ten, oprócz działania teratogennego, wywołuje powikłania podobne do 
leków cytostatycznych, do których można zaliczyć polineuropatie obwodową, 
małopłytkowość, niedokrwistość czy też zakrzepowe zapalenie żył. Od 2006 r. 
talidomid ma zastosowanie w terapii szpiczaka mnogiego. Trwają również bada-
nia nad rozszerzeniem jego zastosowania w leczeniu nowotworów trzustki, nerki, 
jelita grubego, piersi czy prostaty [49, 82].



NOWOCZESNE TERAPIE CELOWANE W LECZENIU NOWOTOWORÓW JAKO... 373

TERAPIE CELOWANE PRZYSZŁOŚCIĄ 
LECZENIA NOWOTWORÓW

Chemioterapia i związane z nią skutki uboczne wymusiły poszukiwania no-
wych metod leczenia nowotworów, które wykorzystują naturalne mechanizmy 
odporności i przede wszystkim wykazywałyby mniejszą toksyczność dla orga-
nizmu (Ryc. 3). Pierwszą tego typu alternatywą stały się metody z zakresu im-
munoterapii i osiągnięto na tym polu ogromne postępy [58]. W ostatnim czasie 
do leczenia klinicznego wprowadzono terapię opartą na genetycznie zmodyfiko-
wanych limfocytach T (CAR-T) [80]. Nowe spojrzenie na leczenie chorób nowo-
tworowych wprowadziły także terapie genowe, gdzie największe nadzieje wiąże 
się ze zjawiskiem interferencji RNA, które jest intensywnie badane od początku 
XXI wieku [45].

RYCINA 3. Porównanie potencjalnych skutków ubocznych mogących wystąpić w poszczególnych 
terapiach przeciwnowotworowych [13, 30, 32, 39, 41, 51, 54, 55, 57, 72, 74, 83, 86]
FIGURE 3. Comparison of the potential side effects that may occur with individual cancer treatments 
[13, 30, 32, 39, 41, 51, 54, 55, 57, 72, 74, 83, 86]
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IMMUNOTERAPIA
Związek układu odpornościowego z nowotworami zauważono już pod ko-

niec XIX wieku, kiedy to u pacjentów onkologicznych zarażonych patogenami 
wywołującymi różyczkę obserwowano znaczące zmniejszanie się guzów nowo-
tworowych. Wililiam Coley w 1891 r. celowo wprowadził inaktywowane bakterie 
Streptococcus pyogenes do organizmów pacjentów onkologicznych z nieopera-
cyjnymi nowotworami. W swoim wieloletnim eksperymencie zaobserwował re-
gresje nowotworów u ponad 1000 pacjentów [12, 58]. Wzrost zainteresowania ra-
dioterapią i chemioterapią w kolejnych latach odwiódł jednak uwagę badaczy od 
takich metod. Dodatkowo brak było rzetelnych danych i protokołów na temat tego 
typu leczenia, co uniemożliwiało uzyskiwanie powtarzalnych wyników. Wraz ze 
wzrostem wiedzy odnośnie działania układu odpornościowego i jego poszczegól-
nych składowych zaczęto opracowywać leki i terapie oparte na zdolności układu 
odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych. Pierwsze próby kli-
niczne takich terapii wykonano pod koniec XX wieku wykorzystując niespecy-
ficzne immunostymulatory, takie jak interferon czy interleukinę-2, co jednak nie 
odniosło spektakularnych sukcesów w leczeniu nowotworów [58].

Inną proponowaną metodą są tzw. szczepionki przeciwnowotworowe, jed-
nak tylko jedna z nich została zaakceptowana przez FDA: Sipuleucel – T, ma-
jąca zastosowanie w profilaktyce nowotworu prostaty [24, 29]. Jej mechanizm 
działania jest oparty o modyfikację komórek dendrytycznych pacjenta, natomiast 
inne szczepionki opierają się m.in. na podawaniu pacjentom martwych komórek 
nowotworowych lub specjalnie wyselekcjonowanych antygenów powierzchnio-
wych tych komórek, co ma na celu aktywację odpowiedzi immunologicznej na 
dany nowotwór [29, 58]. 

Z zasady obecność różnych antygenów eksponowanych na powierzchni ko-
mórek nowotworowych, będących wynikiem licznych mutacji, powinna stymu-
lować odpowiedź immunologiczną organizmu. Często jednak, podczas rozwoju 
guza nowotworowego, wytwarza się wokół niego środowisko immunosupresyjne, 
chroniące nowotwór przed układem odpornościowym. Komórki nowotworowe 
mogą w tym celu wykorzystywać naturalne mechanizmy kontrolujące wrażliwość 
układu immunologicznego [58, 83]. Ważnym krokiem w rozwoju immunoterapii 
okazało się scharakteryzowanie receptorów komórek odpornościowych sterują-
cych ich cytotoksycznym działaniem. Wykorzystanie przeciwciał monoklonal-
nych skierowanych przeciwko tym receptorom zaowocowało wprowadzeniem 
skutecznych metod immunoterapeutycznych do walki z nowotworami (Ryc. 4). 
Do białek regulujących funkcję limfocytów T zalicza się między innymi receptor 
CTLA-4 (ang. Cytotoxic Lymfocyte Antigen-4) zlokalizowany na tych limfocy-
tach, którego funkcja polega na hamowaniu ich cytotoksycznej aktywności, za-
pobiegając nadmiernej reakcji w stosunku do własnych komórek. Blokada tego 
receptora powoduje utrzymanie limfocytów T w stanie aktywności, co prowadzi 
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do wzmocnienia odpowiedzi odpornościowej organizmu, także w stosunku do ko-
mórek nowotworowych. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu przeciwciał mo-
noklonalnych anty-CTLA-4, które pod nazwą handlową Ipilimumab, są z powo-
dzeniem wykorzystywane klinicznie w leczeniu czerniaka, nowotworu płuc oraz 
prostaty [46, 59, 83]. Innym negatywnym regulatorem limfocytów T jest receptor 
PD-1 (ang. Programmed Death Receptor 1), który poza limfocytami T ulega eks-
presji również na limfocytach B oraz komórkach NK (ang. Natural Killer). Akty-
wacja receptora PD-1 doprowadza do supresji komórek układu odpornościowego 
w środowisku nowotworu, co chroni komórki nowotworowe przed cytotoksycz-
nymi limfocytami T [59, 83]. Przeciwciała monoklonalne blokujące ten receptor 
znalazły zastosowanie, podobnie jak przeciwciała anty-CTLA-4, w leczeniu czer-

RYCINA 4. Schemat wykorzystania przeciwciał monoklonalnych w celu zwiększenia aktywności 
limfocytów T przeciwko komórkom nowotworowym. A – normalna proliferacja komórek nowotwo-
rowych, B – remisja nowotworu w wyniku podania przeciwciał monoklonalnych
FIGURE 4. Scheme of using monoclonal antibodies to increase the activity of T lymphocytes against 
neoplastic cells. A – normal proliferation of tumor cells, B – tumor remission as a result of using 
monoclonal antibodies
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niaka i nowotworu płuc, a także w leczeniu raka jelita grubego oraz jajnika. Nazwa 
handlowa leku zawierającego przeciwciała przeciwko PD-1 to Niwolumab [46, 99]. 
Wstępne badania pokazały, że jednoczesne zastosowanie Niwolumabu oraz Ipili-
mumabu może skutkować szybszą i mocniejszą odpowiedzią przeciwnowotworo-
wą niż dzieje się to podczas osobnego stosowania tych leków. W 2018 r. James P. 
Allison i Tasuku Honjo otrzymali Nagrodę Nobla za opracowanie skutecznej im-
munoterapii z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych [1, 34, 40].

Objawy niepożądane, które mogą występować w leczeniu przeciwciałami 
monoklonalnymi to między innymi anemia, zmęczenie, limfopenia, gorączka czy 
też arytmia. Ponadto w przypadku stosowania immunoterapii należy liczyć się 
z odpowiedzią autoimmunologiczną organizmu w wyniku nadmiernej aktywacji 
limfocytów T [30, 39]. Immunoterapie wykazują większą skuteczność niż che-
mioterapie, jednocześnie mogą być mniej toksyczne, stąd wydają się być właści-
wym kierunkiem rozwoju metod leczenia nowotworów. Wiele nowych immuno-
terapeutyków jest obecnie opracowywanych oraz akceptowanych przez FDA do 
leczenia klinicznego, zwiększając pulę leków skierowanych przeciwko różnym 
typom nowotworów, co zwiększa jednocześnie powszechność ich stosowania. 
Nowym kierunkiem w immunoterapii w ostatnich kilku latach stały się także te-
rapie adoptywne, do których zalicza się terapię CAR-T, uznaną za jedną z najbar-
dziej obiecujących metod w leczeniu chorób nowotworowych. 

TERAPIA CAR-T
Terapia CAR-T (ang. Chimeric Antigen Receptor T-cells), będąca meto-

dą z zakresu immunoterapii i terapii genetycznych, czasami określana jest jako 
„żywy lek”. Wynika to z faktu, że w terapii tej używa się odpowiednio transfor-
mowanych limfocytów T pobranych od pacjenta onkologicznego, które następnie 
wykorzystane są w leczeniu tego samego pacjenta. Pobrane z krwi limfocyty T 
są następnie, poprzez wykorzystanie wektorów wirusowych lub metod niewekto-
rowych, transformowane genami kodującymi receptor CAR. Jest to syntetyczna 
proteina, zaprojektowana genetycznie tak, żeby ulegać ekspresji na powierzchni 
komórek T. Receptory CAR składają się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążą-
cej, która rozpoznaje antygen na powierzchni komórki nowotworowej, domeny 
transbłonowej i wielu wewnątrzkomórkowych domen sygnałowych, które odpo-
wiadają za aktywację limfocytu T (Ryc. 5). Teoretycznie można zaprojektować je 
dla każdego antygenu znajdującego się na powierzchni komórki [96]. Namnożone 
in vitro, zmodyfikowane komórki T wprowadza się z powrotem do organizmu 
pacjenta, gdzie w wyniku zetknięcia się receptora CAR z antygenem znajdującym 
się na błonie komórki nowotworowej następuje cytotoksyczna aktywacja komó-
rek CAR-T, w stosunku do komórek nowotworowych (Ryc. 6) [52]. Należy pa-
miętać, że komórki CAR-T stają się integralną częścią układu immunologicznego 
pacjenta, dzięki czemu ich przeciwnowotworowa aktywność jest długotrwała. 
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RYCINA 5. Idea konstrukcji receptora CAR (ang. chimeric antigen receptor)
FIGURE 5. The idea of the CAR (chimeric antigen receptor) construction

RYCINA 6. Uzyskiwanie komórek CAR-T (ang. chimeric antigen receptor T-cells) oraz ich wykorzy-
stanie w terapii nowotworów
FIGURE 6. Obtaining of CAR-T (chimeric antigen receptor T-cells) and their use in cancer therapy
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Aktualnie stosowane są receptory CAR skierowane przeciwko antygenom CD-
19, charakterystycznym dla komórek nowotworowych chłoniaków i białaczek 
[96]. Jednocześnie są one opracowywane także dla wielu innych antygenów tych 
nowotworów, m.in. CD-20 i CD-22. Równoczesne działanie na różne antygeny 
nowotworowe może w przyszłości zwiększyć efektywność terapii zmodyfikowa-
nymi limfocytami T [52, 68, 80].

Pierwsze komórki CAR-T zostały zaprojektowane już w latach 90. XX wie-
ku, a ich twórcami byli dwaj izraelscy immunolodzy: Zelig Eshhar oraz Gideon 
Gross [19]. Wtedy jednak nie wykazywały one jeszcze efektywności klinicznej. 
Od tamtej pory opracowywano coraz lepsze generacje receptorów CAR. Dopie-
ro w 2011 r. nastąpiła pierwsza udana administracja leku zawierającego komórki 
CAR-T pacjentowi choremu na przewlekłą białaczkę limfocytową [61]. Pierwszy 
sukces odniesiono natomiast w roku 2012, kiedy to terapia CAR-T doprowadziła 
do wyleczenia nawracającej ostrej białaczki szpikowej u 7-letniej pacjentki [69]. 
Do tej pory FDA zaakceptowało dwa produkty oparte na tej technice, mianowi-
cie Tisagenlecleucel oraz Axicabtagene ciloleucel do leczenia ostrych białaczek 
limfoblastycznych oraz chłoniaka rozlanego z dużych komórek B [80]. Komórki 
CAR-T są w stanie pozostawać w organizmie jeszcze przez długi czas po lecze-
niu, także jako komórki pamięci krótkotrwałej, dodatkowo ograniczając przypad-
ki nawrotów choroby nowotworowej, co jest ogromną zaletą tej terapii [52]. 

Niestety, mimo że terapia CAR-T pokazuje optymistyczne wyniki w przy-
padku nowotworów krwi, nie odnosi się to jednocześnie do nowotworów litych. 
Leczenie nie jest tak skuteczne z powodu środowiska immunosupresyjnego guza 
oraz ogromnego zróżnicowania antygenów powierzchniowych obecnych na bło-
nie budujących go komórek nowotworowych [44, 73]. Dotychczas przeprowa-
dzono wiele badań z użyciem CAR-T w stosunku do wielu różnych nowotwo-
rów, między innymi raka jelita grubego, płuc oraz nerwiaka zarodkowego, jednak 
z niezadowalającym skutkiem [20, 97]. W żadnym przypadku wykorzystania te-
rapii CAR-T w stosunku do guzów litych nie udało się uzyskać znaczącej lub cał-
kowitej i trwałej remisji, co ma miejsce w przypadku nowotworów krwi [21, 94].

Terapia CAR-T poza zaletami niesie ze sobą pewne wady, mimo że nie wyka-
zuje ona toksyczności typowej dla chemioterapii. Najczęstszym problemem napo-
tykanym podczas leczenia jest zespół wyrzutu cytokin CRS (ang. Cytokine Rele-
ase Syndrome), który objawia się gorączką, niedociśnieniem oraz niedotlenieniem 
organizmu. CRS jest potencjalnie śmiertelnym powikłaniem wynikającym z reak-
cji między cytokinami a komórkami układu odpornościowego, która ma charak-
ter sprzężenia zwrotnego [72, 74]. Drugim poważnym skutkiem ubocznym jest 
zespół neurotoksyczności związany z komórkami efektorowymi układu odporno-
ściowego ICANS (ang. Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndro-
me) objawiający się encefalopatią, afazją, bólami głowy, zaburzeniami snu czy też 
dezorientacją. Dodatkowo terapia CAR-T może prowadzić do aplazji limfocytów 
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B, jako że te limfocyty mają także na swojej powierzchni antygeny CD-19 i mogą 
być niszczone jak komórki nowotworowe. Do innych skutków ubocznych moż-
na zaliczyć również zespół rozpadu nowotworu czy też hipogammaglobulinemię. 
Niszczenie limfocytów B oraz hipogammaglobulinemia powodują obniżenie od-
porności pacjenta, co często prowadzi do licznych infekcji bakteryjnych i wiruso-
wych występujących niedługo po zastosowaniu terapii CAR-T [41, 72, 81]. 

Terapia CAR-T już w Polsce
Pierwszym ośrodkiem w Polsce, który rozpoczął stosowanie terapii CAR-T, 

jest Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, gdzie w listopadzie 2019 r. zastosowano ją u mężczyzny cierpiącego 
na chłoniaka złośliwego [18]. Kolejnymi ośrodkami stały się Klinika Transplan-
tacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, 
gdzie terapii została poddana m.in. 38-letnia pacjentka z chłoniakiem nieziarni-
czym oraz Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie terapie zastosowa-
no u pacjentów pediatrycznych z ostrą białaczką limfoblastyczną [56, 87]. Aktu-
alnie nie ma w Polsce możliwości modyfikacji limfocytów T, stąd też wyizolowa-
ne od pacjenta limfocyty są wysyłane do laboratorium znajdującego się w USA, 
gdzie następuje ich modyfikacja genetyczna i uzbrojenie w receptory CAR. Czas 
od pobrania limfocytów do otrzymania gotowego leku to około 4 tygodnie [18]. 
Terapia CAR-T jest w Polsce trudno dostępna i nierefundowana przez NFZ. Koszt 
leczenia jednego pacjenta w USA szacuje się na około 0,5 miliona dolarów na-
tomiast w Polsce kwota ta jest bliska 1 miliona złotych. Pierwsi polscy pacjenci 
mieli możliwość skorzystania z tej metody leczenia dzięki instytucjom takim jak 
Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja Siępomaga, 
czy też Program Wczesnego Dostępu do Leku. Należy także zaznaczyć, że terapia 
CAR-T aktualnie jest rekomendowana do przypadków, gdzie inne metody nie dają 
żadnego efektu lub ostrych, nawracających nowotworów krwi [18, 56, 87, 90].

TERAPIE GENOWE – INTERFERENCJA RNA I LEKI SFERYCZNE
Zjawisko interferencji RNA (RNAi) po raz pierwszy zaobserwowano u roślin 

na początku lat 90. ubiegłego wieku, a w 1998 r. opisano to zjawisko u nicienia 
Caenorhabditis elegans. Za odkrycie procesu i jego mechanizmu Andrew Z. Fire 
oraz Craig C. Mello otrzymali Nagrodę Nobla w 2006 r. [3, 22, 35, 50]. Interferen-
cja RNA to naturalny proces posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów, zacho-
dzący we wszystkich komórkach eukariotycznych za pomocą cząsteczek miRNA 
homologicznych do sekwencji mRNA kodujących określone białka. Jest to ewolu-
cyjnie konserwatywny proces, który dodatkowo chroni komórkę przed obcym ma-
teriałem genetycznym (pochodzącym na przykład od wirusów) lub transpozonami 
(ruchomymi elementami DNA) [11]. Cząsteczki zaangażowane w proces interfe-
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rencji RNA to wspomniane już miRNA oraz siRNA. Różnica pomiędzy nimi polega 
na tym, że miRNA są pochodzenia endogennego, kodowane w jądrze komórkowym 
i syntetyzowane przez komórki organizmu, natomiast siRNA są pochodzenia egzo-
gennego np. wirusowego lub projektowane za pomocą metod bioinformatycznych 
i syntetyzowane sztucznie, a następnie wprowadzane do organizmu [95].

Mechanizm wyciszania genów za pomocą siRNA można podzielić na dwa 
etapy: starterowy i efektorowy. Pierwszy etap zapoczątkowany jest przez długi 
dwuniciowy RNA, dsRNA (ang. double-strand RNA), liczący 200-500 par zasad, 
który jest degradowany w komórce poprzez cięcie na krótsze fragmenty przez 
enzym rybonukleazę Dicer, co prowadzi do powstania cząsteczek siRNA (21-25 
par zasad). Drugi etap polega na wbudowaniu krótkich dwuniciowych fragmen-
tów do kompleksu RISC (ang. RNA-Induced Silencing Complex), gdzie następuje 
rozdzielenie siRNA na pojedyncze nici. Nić sensowna jest degradowana, nato-
miast nić antysensowna pozostaje połączona z kompleksem, który ulega w ten 
sposób aktywacji. Następnie kompleks RISC, w połączeniu z sondą w postaci 
nici siRNA, jest zdolny do rozpoznawania docelowego mRNA na zasadzie kom-
plementarności. Przyłączenie kompleksu do mRNA prowadzi do jego rozcięcia 
i dalszej degradacji, w wyniku czego nie dochodzi do ekspresji genu i produkcji 
określonego białka. W ten sposób ekspresja konkretnych genów jest regulowana 
w komórce na poziomie translacji [45, 50, 62]. 

W przypadku komórek nowotworowych zazwyczaj mamy do czynienia z zabu-
rzeniami ekspresji wielu różnych genów, szczególnie tych związanych ze wzrostem 
czy podziałem komórek. Dlatego też interferencja RNA jest metodą o ogromnym 
potencjale w leczeniu nowotworów, dającą możliwość regulacji poziomu ekspresji 
genów poprzez wykorzystanie m.in. odpowiednio spreparowanego siRNA, które 
może hamować produkcję białka odpowiedzialnego za transformację nowotworo-
wą i proliferację guza (Ryc. 7). Dodatkowo, w przypadkach, gdy przyczyną trans-
formacji nowotworowej jest zahamowanie ekspresji określonych genów, poprzez 
nadmierną produkcję specyficznych endogennych miRNA, można wprowadzić do 
komórek fragmenty anty-miRNA. W efekcie może dojść do blokowania degradacji 
docelowego mRNA przez kompleks RISC i przywrócenia ekspresji genów [62]. 

Pierwsze próby kliniczne z wykorzystaniem zjawiska interferencji RNA zosta-
ły zatwierdzone przez FDA już w 2004 r. [76]. Od tamtej pory scharakteryzowano 
wiele genów ulegających mutacji w nowotworach oraz ponad 3000 cząsteczek 
miRNA biorących udział m.in. w regulacji ekspresji tych genów (Ryc. 8). Warto 
dodać, że jeden rodzaj miRNA może regulować nawet do 200 różnych sekwencji 
genowych [33]. Co roku wiele firm opracowuje nowe leki w postaci syntetyzowa-
nych fragmentów siRNA, anty-miRNA czy też naśladujących miRNA (w celu po-
budzenia ekspresji zablokowanych genów), które aktualnie są w różnych fazach 
testów klinicznych i nie są jeszcze stosowane w leczeniu [11, 35]. Do pierwszych 
terapii tego typu dopuszczonych do prób klinicznych na ludziach należy tera-
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pia MRX34 z wykorzystaniem cząsteczek miR-34a do leczenia zaawansowanych 
nowotworów litych [9]. RNAi jest intensywnie badana także w kontekście zja-
wiska oporności wielolekowej MDR (ang. Multi Drug Resistance), które często 
występuje po długotrwającej chemioterapii. Wiele prób wyciszania genu MDR1, 
odpowiedzialnego za to zjawisko w komórkach nowotworowych, nie przyniosło 
jeszcze pożądanego efektu. Wykazano również, że połączenie leków chemiotera-
peutycznych i cząsteczek siRNA w jednym preparacie może zwiększać skutecz-
ność leczenia w porównaniu do osobnego stosowania tych metod [11].

RNAi prowadzi do efektywnej supresji wzrostu nowotworów w zaawansowa-
nym stadium, a możliwość jednoczesnego hamowania ekspresji wielu genów zaan-
gażowanych w różne procesy może zwiększać skuteczność tej metody. Ogromną 
zaletą tej terapii jest dość wysoka specyficzność w stosunku do wyciszanych genów 
i związana z tym niska toksyczność dla organizmu. Szacuje się, że koszty tej terapii 
są relatywnie niskie, co może w przyszłości mieć wpływ na jej dostępność [76]. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku terapii z wykorzystaniem siRNA, 
mimo względnie wysokiej specyficzności, może dochodzić do wyciszania ekspre-
sji innych genów, poza tymi, które były celem. Jest to wynikiem pewnego zakresu 

RYCINA 7. Schemat działania cząsteczek siRNA na ekspresję onkogenu w komórkach nowotworo-
wych organizmu pacjenta onkologicznego 
FIGURE 7. Diagram of the action of siRNA molecules on the expression of an oncogene in cancer 
cells of an oncological patient
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tolerancji niedopasowania pomiędzy cząsteczkami siRNA a docelowym mRNA. 
Wykazano, że w niektórych przypadkach wystarczy tylko jedenaście kolejnych 
komplementarnych nukleotydów, żeby wyciszyć ekspresję genu.

Dużym problemem związanym z tą terapią jest także możliwość aktywowania 
szlaków sygnalizacji z udziałem PKR (ang. double stranded RNA – dependent 
Protein Kinase) oraz receptorów TLR (ang. Toll- like Receptor). Aktywacja PRK 
prowadzi do całkowitego zahamowania syntezy białek i śmierci komórki, nato-
miast indukcja kaskady szlaku sygnałowego aktywowanego przez TLR prowadzi 
do indukcji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej [35, 67].

Dodatkowym problemem związanym z tą terapią jest efektywne dostarczenie 
dsRNA czy siRNA do komórek guza, ponieważ z zasady DNA oraz RNA nie mogą 
przechodzić przez błony komórkowe. Takie cząsteczki są bardzo szybko degrado-
wane w organizmie przez nukleazy i stąd są bardzo niestabilne w środowisku po-
zakomórkowym. W celu dostarczenia liniowych oligonukleotydów stosuje się więc 

RYCINA 8. Przykładowe scharakteryzowane cząsteczki miRNA regulujące ekspresję określonych 
genów w różnych typach nowotworów [2, 9, 67, 85]
FIGURE 8. Exemplary characterized miRNAs regulating the expression of specific genes in various 
types of cancer [2, 9, 67, 85]
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wektory wirusowe i bakteryjne, co często może prowadzić do reakcji immunolo-
gicznej organizmu. Wykazano, że cząsteczki siRNA są także szybko wydalane przez 
nerki. Rozwiązanie powyżej sygnalizowanych problemów może znacząco wpłynąć 
na skuteczność strategii interferencji RNA w leczeniu nowotworów [3, 11].

Potencjalnym rozwiązaniem dla tego typu problemów mogą okazać się ak-
tualnie intensywnie badane nanocząsteczki, a szczególnie leki sferyczne (ang. 
Spheric Nucleic Acids, SNA). SNA mają na swojej powierzchni ściśle upakowane 
jednoniciowe fragmenty oligonukleotydowe, dzięki temu są odporne na działanie 
nukleaz, a także bez problemu wnikają w dużych ilościach do niemal każdego 
typu komórek, silnie reagując z odpowiednimi receptorami znajdującymi się na 
powierzchni ich błony komórkowej. SNA mogą w najbliższym czasie znaleźć 
zastosowanie w immunoterapii nowotworów, a także w przenoszeniu leków cy-
tostatycznych czy cząsteczek siRNA [6, 98]. Ogromną zaletą tego typu nanoczą-
steczek jest możliwość migracji przez barierę krew-mózg, co może w przyszłości 
poszerzyć możliwości leczenia nowotworów mózgu. W porównaniu do innych na-
nocząstek, SNA zapewniają najbardziej efektywne wnikanie do komórek, a brak 
konieczności stosowania dodatkowych wektorów wirusowych czy bakteryjnych 
ogranicza nasilenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Leki sferyczne cze-
ka jeszcze wiele testów zanim będą mogły wejść do praktyki klinicznej, jednak 
już teraz można założyć, że w niedalekiej przyszłości mogą stać się niezastąpio-
nym elementem nowoczesnych terapii w leczeniu nowotworów [53, 95]. 

PODSUMOWANIE

Omówione w tym artykule metody pokazujące nowatorskie podejście do le-
czenia nowotworów dają nadzieję na leczenie przebiegające w mniej obciążający 
dla pacjentów sposób. Metody konwencjonalne, szczególnie chemioterapia, wią-
żą się z nieuniknionymi powikłaniami o różnym nasileniu, które mogą wywołać 
trwałe szkody w organizmie, co powoduje, że nie rzadko pacjenci rezygnują z le-
czenia metodami klinicznymi. Innowacyjne metody, które są alternatywą dla tego 
typu terapii pokazują, że leczenie nowotworów może wyglądać zupełnie inaczej, 
bez szeregu powikłań (Ryc. 9). Zmiana strategii leczenia nowotworów z lecze-
nia objawowego (chirurgia) i niespecyficznego hamowania proliferacji komórek 
(chemioterapia i radioterapia) na leczenie nakierowane na aktywację własnego 
układu immunologicznego do specyficznego zwalczania komórek nowotworo-
wych (immunoterapia) lub naprawę nieprawidłowo funkcjonujących komórek 
(interferencja RNA), staje się faktem. Leki projektowane indywidualnie dla pa-
cjenta, jak komórki CAR-T, są już rzeczywistością, a ingerowanie w poziom eks-
presji określonych genów w komórkach przynosi coraz lepsze efekty. 
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Nowe metody wymagają jeszcze wielu badań w celu pełnego wykorzystania ich 
możliwości. Aktualnie są one dobrym uzupełnieniem metod konwencjonalnych lub 
stanowią leki ostatniego wyboru, gdy inne metody zawiodły. Nowy sposób prowa-
dzenia chemioterapii, jakim jest chemioterapia metronomiczna pokazuje, że nawet 
typowe leczenie cytostatykami można zaprojektować na nowo, a niewielka zmiana 
może przynieść duże korzyści. Biorąc pod uwagę poprawiającą się diagnostykę no-
wotworów, pozwalającą na wykrywanie ich we wczesnym etapie rozwoju oraz sku-
teczność nowatorskich metod leczenia, można prognozować, że w niedalekiej przy-
szłości metody takie jak immunoterapia, stosowanie żywych leków lub interferencja 
RNA staną się powszechnie dostępne i będą stopniowo zajmować miejsce klasycznej 
chemioterapii. Rozwój terapii celowanych jest ogromnym wyzwaniem współczesnej 
medycyny i biologii. Aktualne wyniki klinicznych badań tych terapii są obiecujące 
i dają nadzieję na poprawienie statystyk w skuteczności leczenia nowotworów.

RYCINA 9. Schematyczne porównanie wad oraz zalet chemioterapii konwencjonalnej i terapii celo-
wanych oraz perspektywy ich rozwoju
FIGURE 9. Schematic comparison of the advantages and disadvantages of conventional chemothera-
py and targeted therapies and their development prospects
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