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PANI: Wreszcie momy dobre wiodomodci dlo chorych no roko. Po wielu

lotoch zostoiu onkolodry mogq zoproponowoe im nowq, przelomowq

teropig. Joko iest ideo immunoteropii?

PROF. PIOTR WYSOCKI: M6wi4c najpro6ciej, polega ona na
pobudzeniu uldadu odporno6ciowego w taki spos6b, by zaczql
rrszczy(. kom6rki nowotworowe. Sprawowanie tzvv. nadzoru
immunologicznego to jedna z jego podstawonych funkcji. Malo
kto zdaje sobie sprawg z tego, 2e codziennie w ciele ka2dego

znasna skutekblgd6w w procesie podzial6w

kom6rkowych, w trakcie kt6rych dochodzi do
uszkodzenia materialu genetycznego (DNA),
powstaj4 pojedl,ncze kom6rki nowotworo\,ve.

Mog4 one da6 poczqtek chorobie

nowotworowej, Jednak organizrn dysponuje

szeregiem mechan2m6w naprawiaj4cych

uszkodzenia DNA, a je6li to siq nie udaje,

,,2olrierze" uldadu odporno6ciowe go

ident]fikujq i niszcz4 kom6rki obarczone

blgdem genetycznym, zanim przeksztalc4 sig

one w zlodliwe kom6rki nowotworowe.

Podstawowrpn org2em obronnym s4 limfocyty,

kt6re przy uzyciu rvyspecjalizowanych

receptor6w ro zpoznajq na powierzchni kom6rh
nowotworowej charakterystyczne antygeql
a nastgpnie uruchamiaj4 proces ich niszczenia,

Czqsto jednok to obrono nie wystorczo. Dloczego?

Bo ten nadz6r, niestefy, niejest szczelrry. Im
starszy organizm, tym wigcej blgd6w moZe
pojawid siq przy podzialach kom6rkowych,
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powiklafi, ale ci, kt6rzy przeislh., odnie6li korzy6ci. To byly pierwsze,

bardzo niebezpieczne pr6by immunoterapii nowotwor6rq kt6rych
wlc6tce zaniechano.

Jednok noukowcy nie zoprzestoli bodori z zokresu immunoonkologii.

Na szczg6cie! Wlatach 90, ubieglego viekuzaczgto podawa6

choryrn na nowotwory cytokiny czyJi rekombinowane genetycznie

bialka stymuluj4ce uldad odpornoSciowy - interferon i interleukinq
2. To substancje, kt6re organizm wytwarza w trakcie walki

z infekcjami, szczeg6kie wtedy gdy wystgpuje
gorqczka. Okazaio siq, 2e cytokiny
u pojedynczych chorych dawaly bardzo dobre

efekty, ale nadal terapii towarrys'zyly powailne

dzialania uboczne, adnl ich wykorzystanie
w prakryce jest bardzo ograniczone, U4rwa sig

ich w terapii raka nerki i stosujejako leczenie
uzupekriaj4ce u niekt6rych chorych
z czerniakiem. Nastgpnie naukowcy zajgli sig

badaniami nad t erapeu ty cznymi
szczepionkami przecir,rrnowotwororarymi, kl6re
te2, niestety spelzly na ntcrq. Na pocz4tku
)frI wieku wydawalo siq, 2e era immunoterapii
w onkologii sig skoficzyla. W qrm czasie

rozpoczgla sig bowiem era terapii celowanej,
czyli ukierunkowanej na kom6rki
nowotworowe o 5ci6le okreSlonych

zabw zeriach moiekularnych, Th terapia
uderzazazvvyczaj w jedno bialko, odgrywaj4ce

istotn4 rolg w rozwoju danego nowotworu,
i je wylqcza. Jednak nie u wszystkich chorych

nowotworowe.

a w starzejqcym sig organizmie uklad odporno6ciowy nie dnalaju?
tak sprawtrie jak w mlody'rn. Dlatego ryzyko nowotwor6w wzrasta

wraz z wiekiem. Ponadto kom6rki nowotworowe prtbujq
rozmaitych trik6q by u6pi6 czujno66 limfocyt6r.q i nierzadko im sig

to udaje. Potrafi4 ,,sihowa6" obecne na ich powierzchni bialka,
kt6re limfocyty moglyby rozpoznad. Mog4 umiedci6 na swojej
powierzchni bialka, kt6re po zetknigciu kom6rek nowotworowych
zmajqcym jeznszc'q(.hrnfocytemdajqmusygnal,2esamma
umrze6. To tylko przyldady, tych mecharrizm6wjest znacznie wigcej.

Afe, fok pokozuiq ostotnie doniesienio, moino ie zoblokowoi i przywr6cit

czuino6i uklodowi odporno6ciowemu. Jok to siq robi?

Ju2 na pnelomie XIX i )fr wieku obserwowano spowohdenie

choroby nowotworowej u niekt6rych chorych po przej6ciu cigZkich
zaka2eh, Te obserwacje wska4."waly nato,2e pobudzenie
uldadu odpornoSciowego powoduje jego aktywizacjg nie
tylko do walki z bakteriami czy wirusami, ale teLz chorobq
nowotworow4.
Jokiego kolibru to byfy infekcje? Wystorczylo zopolenie gordlo?

ChodziloruczejocigLhezakailenta,przebiegaj4ce
z wysokq gor4czk4, Wiadomo wszak, Le gor4czka powoduje
uruchomienie szeregu c4mnik6w sfl.rnu$4cych uldad
odporno6ciowy Naukowcy zaczq[ siq zastanawiad, jak
u'ykorzystad to 4jawisko. Pr6bowali wstrzykiwa6 chorJryn

na raka bakterie, by v,rywola(. zakailerie. Terapia okazala

sig bardzo ,,toksyczna", wielu chorych umieralo z powodu

nowotw6r ma te same cechy Dlatego terapia celowana ma sens
jedynie u pacjent6w, u kt6rych kom6rki nowotworowe majq Sciile
olce6lone mutacje. Z g6ry vnadomo, 2e u pozostalych to leczenie
nie bgdzie skuteczne.

Ale nie wszyscy immunoonkolodzy zloiyli brori. W kofcu poiowily siq

pierwsze leki stymulujqce uklod odpornoiciowy. Jok one dziolojq?

Badaczy drgczylo pytanie, jak to sig dzieje, 2e kom6rki
odpornoSciowe w warunkach laboratoryjnych Swietnie sobie radz4
z identyfikacj4 i niszczeniem kom6rek nowotworowych, a w 4/vr.ym
orgarrizmie daj4 sig im oszukiwa6, Zaczqto szuka6 tzw punkt6w
kontrolnych uldadu odpornoSciowego, kt6re w organizmie chorego
blo$4 akrywno6d tego uldadu i kt6rych rvyl4czenie modoby
przyvrr6ci(, jego sprar.rno56. Odlayto, 2e limfocl,ty maj4 na swojej

powierzchni wiele bialek, tzw receptor6w, kt6re lqcz4 sig

z innymr bialkami - np. z q.rni obecnyrni na powierzchni
kom6rel< nowotworowych, To powoduje ich wyciszenie
lub pobudzenie. Pojawil siq zatem nowy cel: zablokowad
bialka hamqj4ce aktyr.vno6d limfocyt6w W praktyce
oznaczalo to obudzenie u6pionych przez nowotw6r
limfocyt6w i zmobilizowanie ich do dzialania.

Czy to siq udolo?

Udalo sig zablokowa6 niekt6re bialka hamujqce aktyrnmo6d

limfocyt6w, np. CTI,A-4. Przed mniej wigcej pigcioma laty
pojawil sig pierwszy lek dziafuj4cy wedlug tej strategii:
inhibitor CTLA,-4, czyli ipilimumab, kt6ry znamiennie -)
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rvydluzyl zycie chorym na czerniaka rozsianego. Jeszcze dziesig6 lat pr4mosi efekty ju2 w ci4gu kilku godzin, natomiast na reztsltaty

temu pacjenci z takq dtagoozq po wyczerpaniu standardowej terapii immunoterapii trzeba czeka6 pnez kilka miesigcy
mieliprzedsobqkilkamiesigcyzycia,3-4latapneLywalo 5-6proc. To wsponiole, ie potrofimy pobudzid uklod odporno5ciowy do wolki

W tej chwili taki okres przezywa okoloZ2 proc. Co najwaZniejsze z rokiem. Ale moie worto tei powiedziei, iok o niego dboi no co dzieh,
jednak, wiele wskazuje na to, 2e a,kt6rzy przezyhtruylata,prze4lq no przyklod poprzez dietq?

prawdopodobnie kolejne 10lat. To jest ogromny postgp! Niestety, nie odpowiem na pytranie, co je56, aczego nie, aby nie
To moie oznoczoi wyleczenie? zachorowal. na raka, bo nie ma na ten temat twardych danych.

Bgdziemy potrafili to stwierdzi6 na podstawie kolejnych lat Wiadomo, 2e niekt6re pokarmy zwigkszajq ryzyko wystqpienia
obserwacji. Ale badania poszly Jeszcze dalej. Inhibitory CTLA-4 peumych nowotwor6w ale ich unikanie nie eliminuje r1'zyka

aktywowaly wszystkie limfocyly obecne w wqzlach chlonnych, nie zachorowania. Dieta powinna by6 zbilansowana tak, by nie
tylko te, kt6rewalcz1z nowotworem, ale tezte odpowiedzialne dopuszcza1 do orylo6ci. Wiemy 2e w tkance tluszczowej powstaje

za procesy autoimmunolo$czne. Dlatego wielu chorych leczonych wiele czynnik6r,g kt6re potrafi4 stpnulowad chorobg nowotworow4
ipilimumabem zachorowa.to, np. na zapalenie tarczycy, jeht czy albo przyspieszaj4jejromv6j, Dlatego ludzie oryli musz4 liczyd sig

przysadki. Najnowsza generacja inhibitor6w punkt6w kontrolnych z wigksryrn 4zykiem zachorowania m.in. na raka piersi, prostaty

aktyvr,r4je limfocyty tylko w obrgbie guza. Te, kt6re potrafi4 go czyjelita grubego. WSr6d otylych chorych na nowotw6r jest
rozpozna(,, ale maj4 trudn olci ze zriszczeniem, bo zostaly zdecydowarrie wigcej nawrot6w i zgon6w
podstgpnie u6pione przez nowotw6r. Chodzi
o przeciwciala anty-PD-l, anty-PD-L1. Teraz,

kiedy jest nadzieja, 2e uda sig narn ,,nauczy6"
kom6rki uldadu odporno6ciowego

niereagowania na sygnaly usypiaj4ce plyn4ce

z nowotworu, wyleczenie rozsianej choroby

nowotworowej moie stat sig realne,

W leczeniu iokich nowotwor6w u2ywo siq tych

nojnowsrych spedik6w?
Na razie dysponujemy v',ynikami badafi
Idinicznych potr.vierdzaj 4cych skuteczno6d tej

terapii u chorych z rozsian).m czerniakiem.
Ich skuteczno66 w}'nosi ok. 40-50 proc.,

a je6li pol4czyt, jezprzeawaalami anty-
-CT[,A-4, to sigga a2 80 proc. Dobre r+yniki
udalo sig teZ uzyska6 w leczeniu raka pluca
u chorych pal4cych, kt6rym dotychczas

mogfi6my zaproponowad tylko chemioterapig.
Trwaj4 badania Idiniczne nad ich
zastosowaniem w terapii innych nowotwor6w
m.in. nerki, piersi, jelita grubego, prostaty,

pqcherza moczowego.

Te leki sq jui w Polsce dostqpne?

Ipilimumab od wiosny 2014 roku jest refundowany w ramach
programu lekowego dla chorych na czerniaka, ale musz4 oni
spehria6 odpowiednie lcyteria - nie reagowa6 na chemioterapig.
Natomiast przeciwciala anty-PD-1 i anty-PD-Ll s4 dostgpne tylko
w ramach badafi klinicznych.
Jok Pon widzi rolq immunoteropii w onkologii w dolszej perspektywie? Jest

szonso, ie stonie siq ono podstowowym orqiem w wolce z rokiem?

Uwala srg, 2e najblisza dekada w onkologii bgdzie naleLala
do immunoterapii. Nie wierzg w to, 2ezast4piona calkowicie
dolychczasowe strategie Ieczeria. Raczej stanie sig kolejnq z nich,
obok chirurgii, chemioterapii, hormonoterapii i radioterapii.
Leczenie bgdzie opierad sig na kojarzeniu tych metod.

W przypadku bardzo agresywnie rozwijaj4cych siq nowotwor6w
nie ma czasu, aby czekad na efekty pobudzenia uldadu
odporno6ciowego, trzeba dztabe natychmiast. Chemioterapia
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Worto siqgoi po uzdrowiojqce ziolo olbo specyfiki
Teraz, kiecty lekane poh"fiq .hrontq."-p,,"d rokiem?

,naucz\'6' 6r'ki ukladu
odporno6ciolvego

niercagou,ania na s;'gnaly
uslpiajqce plyn4ce

z no\qo trvoru, jest lweszcie
nadzieja, ie rq'leczenie

nozsianej choruby
moie sta6 sig

realne- Doqvchczas
ie to niemoilirve,

bo pojed;'ncze 6rki
nowot$Iono\\/e po ' sig
,lk"j'6 _n'jakir6organiz i spor'r.odorva6

.Zmobihz
do fiocytyznajdq je

\['szQdzie.

chemioterapii. Niedarnno jedna z moich pacjentek musiala
przetwa(, Ieczenie przeciwnowotworowe z powodu uszkodzenia

w4troby Prryznala, ze na wlasnq rgkgzazywala ziola sprowadzane
z Ameryki Poludniowej. Gdy sprawdzilem ich sldad, okazalo srg,

2e zawartych w nich substancji nie wolnolqc:ty6, z przyjmowanymi
przez ni4 lekami cytotoksyczqrmi, bo powoduj4 uszkodzenia
wqtroby
A oktywnoid fizyczno?

Owszem! 54 dowody na to, 2e regularna stymuluje uldad
odporno6ciowy! Wysilek utrudnia rozw6j choroby nowotworowej,
ale umiarkowarry bo ekstremalny dziala odwrotnie. Udzial
w maratonie obniZa odpornodi nawet na kilkanadcie dni. Dlatego

warto postawi6 pnede wszystkim na jogging spacery w szybkim
tempie, gimnastykg czy plywanie. WaSnie codzienna aktyrmro6d

i zdrowa dieta to najlepsze, cornoiemy zrobi6 dla uldadu
odporno6ciowego. r

S tanowczo odradzam zatyw arie preparat6u,

o nieudokumentowanej skutecznoSci!

Nie przeszly one Scislej procedury rejestracji,
czgsto nie wiemy, co naprawdg w nich jest.

Stosuj4c je, musimy liczy6 sig z ryzykiem,
2ebardnej sobie zaszkodzimy, ni2 pomo2emy.

Wszystkie zarejestrowane leki maj4
potwierdzonq skuteczno6d i wiemy, 2e nie
pogarszaj4 rokowania u chorych, W przypadku

terapii niekonwencjonalrrych, o kt6rych pani
m6wi, nikt tego nie bada. Nie wiemy teZ,

czy nie zmniejszajq one pr4padkiem
skuteczno6ci chemioterapii lub nie zwglszaja,
jej toksyczno6ci. Wiele lat temu wSr6d chorych
na raka piersi pr4lmujqcych chemioterapiq
uzupeheiaj4c4 byla moda na zazywarie duzych
dawekwitaminy C, co mialo dodatkowo

zwalczat kom6rki nowotworowe. Po 1 0 latach
okazalo siq, 2e bylo odwrotnie - witamina C
bronila kom6rki rakowe przed dzialaniem
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