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W poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych medycyna wykorzystuje wszystkie mo¿liwoœci. Obejmuj¹ one obecnie badanie wszystkich
nowo odkrytych lub zsyntetyzowanych zwi¹zków pod k¹tem ich aktywnoœci przeciwnowotworowej, zwracanie uwagi na niedoceniane lub nieznane wczeœniej dzia³ania znanych
leków, konstruowanie nowych zwi¹zków w oparciu o wiedzê o mechanizmach nowotworzenia, wykorzystanie
przeciwcia³ rozpoznaj¹cych powierzchniowe struktury komórek nowotworowych oraz wytwarzanie lepszych form recepturowych leków
o uznanej aktywnoœci. Wszystko to
powoduje, ¿e w leczeniu nowotworów
krwi mamy obecnie coraz wiêcej nowych mo¿liwoœci za coraz wiêksz¹
cenê.
S³owa kluczowe: bia³aczka, inhibitory onkogenów, przeciwcia³a monoklonalne.

In a search for drugs active against
cancer, medicine is exploring all possibilities. Currently they include: testing all newly discovered or synthetized compounds for their activity against neoplasia, reevaluation of known
drugs for unknown or underestimated
activities, selection and design of novel compounds utilising knowledge
concerning mechanisms of carcinogenesis, utilisation of antibodies recognising surface structures of neoplastic cells and elaboration of new, better forms of already acknowledged
drugs. All this creates the situation in
which in the treatment of blood neoplasia we have more and more therapeutic options for steadily increasing
price.
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W b i e ¿ ¹ c y m n u m e r z e Wspó³czesnej On kologii przedstawiono Czytelnikom dane
o nowych lekach, które s¹ przedmiotem
zaawansowanych badañ w leczeniu nowo tworów uk³adu krwiotwórczego. Wprowa dzaj¹c to ograniczenie tematyczne trzeba
jednak zaznaczyæ, ¿e wbrew zapisom
Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, n o w o t w o r y u k ³ a d u k r w i o t w ó r c z e g o
s¹ jednak nowotworami i zarówno strategie
wypracowane dla ich zwalczania, jak i konkretne leki mog¹ znaleŸæ zastosowanie
w leczeniu nowotworów wielu innych uk³a dów. Kontynuuj¹c ten ogólny wstêp nale ¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e ewentualne wprowa dzenie do lecznictwa przedstawianych tu
leków zwiêkszy koszty leczenia poszcze gólnych chorób niekiedy nawet 1000-krot nie. Nawet bardzo powa¿ani dziennikarze
twierdz¹ [1], ¿e jest to wbrew interesom
chorych. Chocia¿ obecny artyku³ nie doty czy farmakoekonomiki, to jednak trzeba
stwierdziæ, ¿e optyka dziennikarska zmie nia siê wtedy, kiedy zamiast zalecaæ tanie
leczenie innym trzeba mu siê poddaæ sa memu. Inaczej mówi¹c, jest to praktyka za lecania innym czegoœ, z czego nie ma siê
zamiaru samemu skorzystaæ. Kiedy siê samemu zostaje chorym, wtedy skutecznoœæ
przesuwa siê przed koszt. Obowi¹zkiem le karza jest przedstawiæ takie mo¿liwoœci ja kie s¹. Nawet wiêcej, jeœli lekarz próbowa³ by zataiæ postêp dokonany w leczeniu
œmiertelnych chorób przed chorymi to po stêpowa³by niezgodnie z etyk¹. Jest spra w¹ polityków i dziennikarzy, ¿eby wyt³uma czyli spo³eczeñstwu, dlaczego nie staæ go
na pewne terapie.
Sama strategia poszukiwania nowych leków skierowanych przeciwko nowotworom
krwi jest prosta: trzeba próbowaæ wszystkiego, co jest dostêpne. Amerykañskie narodowe instytuty zdrowia maj¹ specjalny

program badawczy: Drug Development Program of the National Cancer Institute [2],
którego przedmiotem jest sprawdzanie ka¿dego nowo odkrytego lub zsyntetyzowanego zwi¹zku pod k¹tem aktywnoœci przeciwnowotworowej. Ka¿dego roku identyfikowane i kierowane do dalszych badañ s¹
substancje o takich w³aœciwoœciach.
Drugim Ÿród³em nowych leków przeciwnowotworowych jest pula leków ju¿ znanych (czasem znanych od dawna), które
zastosowane w innym celu w okreœlonej sytuacji klinicznej u chorego z nowotworem
hamuj¹ jego rozwój. Takim przyk³adem jest
tutaj zastosowanie talidomidu w szpiczaku
czy anagrelidu w nadp³ytkowoœci samoistnej, ale w podobnie przypadkowy sposób
zwrócono uwagê na skutecznoœæ interferonu α w przewlek³ej bia³aczce szpikowej
czy analogów puryn w bia³aczce w³ochatokomórkowej. Szokuj¹cym mo¿e wydaæ siê
lecznicze zastosowanie znanej trucizny –
arszeniku w leczeniu ostrej bia³aczki promielocytowej.
Trzecim kierunkiem poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych jest
wyjœcie z wiedzy o patomechanizmie powstania danej choroby i poszukiwanie swoistych inhibitorów tego mechanizmu. Odkrycie, ¿e wszystkie onkogeny s¹ zmutowanymi formami genów reguluj¹cych
rozmna¿anie siê komórek i to genów, których produkty mog¹ znajdowaæ siê na
wszystkich etapach regulacji tego procesu
spowodowa³o, ¿e coraz czêœciej poszukuje siê ich swoistych inhibitorów. Chodzi tu
o inhibitory czynników wzrostu, ich receptorów, bia³ek przekazu sygna³u od receptorów do j¹dra i czynników transkrypcyjnych [3]. Liczne przyk³ady wykorzystania
tej strategii zosta³y przedstawione w tym
numerze Wspó³czesnej Onkologii, na czele
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z inhibitorami kinaz tyrozynowych i inhibitorami transferazy farnezylowej. Bardzo interesuj¹ce technologicznie jest tu wykorzystanie uzyskanej ze zdjêæ krystolograficznych wiedzy o strukturze przestrzennej
miejsc czynnych onkogenów. W oparciu
o tê wiedzê modeluje siê za pomoc¹ grafiki komputerowej kszta³t cz¹steczki, która
mo¿e takie miejsce zablokowaæ. Nastêpnie
poszukuje siê zwi¹zków o takim kszta³cie
i je testuje, w razie potrzeby dodatkowo
modyfikuj¹c ich budowê.
Czwartym kierunkiem jest próba ingerencji w swoiste struktury powierzchniowe
komórek nowotworowych, za pomoc¹ mechanizmów odpornoœciowych, w tym przeciwcia³ [4]. Kierunek ten pojawi³ siê wraz
z odkryciem przez Milsteina i Kohlera technologii przeciwcia³ monoklonalnych i wtedy zaczêto z nim wi¹zaæ wielkie nadzieje.
Pocz¹tkowo technologia nie spe³nia³a pok³adanych w niej nadziei, gdy¿ nie uda³o
siê na istotn¹ skalê wytwarzaæ ludzkich
przeciwcia³ monoklonalnych. Z kolei mysie
przeciwcia³a skierowane przeciwko antygenom ludzkich nowotworów wyœmienicie
dzia³a³y u myszy z ksenoprzeszczepami
tych nowotworów, a u ludzi by³y eliminowane przez reakcjê odpornoœciow¹ na bia³ko
obcogatunkowe. Czego nie by³a w stanie
zrobiæ biologia komórkowa zrobi³a chemia.
Okaza³o siê, ¿e za pomoc¹ chemii bia³ek
mo¿na modyfikowaæ przeciwcia³a w ten
sposób, aby miejsce wi¹¿¹ce antygen nowotworowy pochodz¹ce z mysiego przeciwcia³a monoklonalnego wkomponowaæ
w ludzkie przeciwcia³o. Zabieg ten nazywa
siê humanizacj¹ przeciwcia³a i uzyskany
w jego wyniku produkt ³¹czy aktywnoœæ
przeciwnowotworow¹ przeciwcia³a mysiego
i nieobecnoœæ immunogennoœci dla ludzkiego uk³adu odpornoœciowego typow¹ dla
ludzkich przeciwcia³. Lista leków wytworzonych t¹ technologi¹ stale siê zwiêksza,
a pierwsze (rituximab) uzyska³y ju¿ status
zarejestrowanych leków ze wskazañ w leczeniu nowotworów krwi.
Pi¹tym kierunkiem jest wykorzystanie
znanych leków, ale w nowych ulepszonych
formach recepturowych, pozwalaj¹cych
zwiêkszyæ dawkê, zmniejszyæ toksycznoœæ,
wyd³u¿yæ czas kr¹¿enia, zwiêkszyæ przyswajalnoœæ itp. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ celów wykorzystywane s¹ tu ró¿ne
technologie. Zmniejszenie toksycznoœci oferuje technologia liposomów. W tej technologii substancja czynna umieszczana jest
wewn¹trz lipidowej mikrokulki, co powoduje, ¿e zmienia siê jej profil penetracji tkankowej i pojawia siê ograniczenie we wnikaniu do wielu normalnych komórek, np.
nerek, miêœnia sercowego itp., co ogranicza niepo¿¹dane dzia³anie uszkadzaj¹ce
takie komórki. Sposobem na wyd³u¿enie
czasu kr¹¿enia rekombinowanych cytokin
jest z kolei ich pegylacja, czyli pokrycie
cz¹steczki cytokiny (z wy³¹czeniem miej-

sca wi¹¿¹cego receptor) polimerem glikolu etylenowego. Znacznie powiêksza to
cz¹steczkê cytokiny, dziêki czemu nie mo¿e byæ ona eliminowana przez nerki, co
wyd³u¿a jej czas kr¹¿enia nawet do kilku
dni. Umo¿liwia to zmniejszenie czêstoœci
parenteralnego podawania cytokiny nawet
do jednego razu na tydzieñ, co mo¿e znakomicie poprawiæ komfort ¿ycia chorych
poddawanych leczeniu, którzy obecnie bywaj¹ k³uci nawet 2 razy dziennie. Co wiêcej, taka cz¹steczka mo¿e byæ mniej toksyczna ni¿ cz¹steczka oryginalna i mniej
immunogenna (gdy¿ polimer glikolu zakrywa miejsca antygenowe). Spoœród ró¿nych
pegylowanych cytokin interferony α s¹
w najbardziej zaawansowanych fazach
prób klinicznych.
Nie omawiano jeszcze jednego kierunku poszukiwañ, jakim jest zwiêkszenie tolerancji chorego na stosowane leczenie, co
obejmuje czynniki wzrostu komórek, œrodki ochraniaj¹ce zdrowe komórki itp. Tym
niemniej zaprezentowane czytelnikom opracowania dowodz¹, ¿e w³aœciwie w leczeniu ka¿dego nowotworu uk³adu krwiotwórczego dokonuje siê postêp, pojawiaj¹ siê
nowe mo¿liwoœci lecznicze i zwiêkszaj¹ siê
szanse chorych na wyleczenie oraz d³u¿sze i bardziej komfortowe prze¿ycie.
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