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WPROWADZENIE

Nowotwory są jedną z częściej występujących chorób XXI w. Co 
roku na całym świecie stwierdza się około 12,5 mln nowych 
przypadków zachorowań. Opracowanie nowych terapii 
przeciwnowotworowych jest drogie i czasochłonne. Tylko niewielki 
procent leków, które przeszły do fazy II, zostaje zakwalifikowanych 
do fazy III. Najczęstrzą metodą walki z nowotworami jest 
chemioterapia, niestety ze względu na wiele skutków ubocznych 
jakie niesie za sobą np. uszkodzenie innych tkanek, nowe drogi 
podawania leków koncentrują się na terapii celowanej.

Sposoby doprowadzania leków 
przeciwnowotworowych

1. Paramagnetyczne nanocząsteczki jako nośniki 
środków przeciwnowotworowch
Paramagnetyczne nanocząsteczki mogą być wsytrzykiwane do 
układu krążenia i kierowane do guza poprzez pole 
magnetyczne. Wykorzystanie takich nośników może pomóc 
w przewidywaniu właściwości terapeutycznych i obserwowaniu 
postępu wzrostu guza u pacjentów, a tym samym w ulepszaniu 
leków dostosowanych do ich potrzeb.

Nanocząsteczki

3.Liposomy i oligonukleotydy
Liposomy są ukierunkowane na określone tkanki, gdyż na 
swojej powierzchni posiadają specyficzne ligandy. Ze 
względu na dość dużą przepuszczalność naczyń 
krwionośnych w obrębie guza lek wraz z lizosomem może 
znacznie łatwiej przemieszczać się przez ich śródbłonek. 
Efekt EPR jest metodą kierowania do guza nośników w 
postaci liposomów, które są znacznie dłużej w nich 
akumulowane.
Oligonukleotydy antysensowne stanowią istotną rolę w 
leczeniu hormonoopornego raka stercza. Są one oporne 
na działanie nukleaz, więc mają możliwości dłuższego 
działania oraz doprowadzają do zachamowania ekspresji 
genu po połączeniu z nim.

Liposom z zawartym 
lekiem

3 .Technologia glikolu polietylenowego
Glikol polietylenowy (PEG) jest polimerem z wyboru w 
systemach dostarczania leków. Ten zatwierdzony przez 
USFDA polimer jest popularny ze względu na swoje 
zmienne właściwości i ugruntowany profil
bezpieczeństwa. Jest wykorzystywany do poprawy 
przepuszczalności przez barierę krew-mózg, która blokuje 
przenikanie potencjalnie toksycznych związków do tkanki 
nerwowej. Nanocząstka obciążona lekiem przenika przez 
wspomnianą barierę dzięki działaniu glikolu 
polietylenowego, a przekazywanie leku jest stałe i 
niezmienione

Glikol polietylenowy 
(PEG)

4 .Przeciwnowotworowa terapia przeciwciałami 
monoklonalnymi
Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne są
najszybciej rozwijającą się klasą leków biologicznych, najbardziej 
znaczącym postępem w stosowaniu przeciwciał monoklonalnych 
(mAbs) w onkologii było wprowadzenie i zatwierdzenie 
bevacizumabu (Avastin) oraz cetuximabu (Erbitux).

Ludzkie przeciwciało 
monoklonalne

5 . Inne terapie przeciwnowotworowe
Oprócz wcześniej opisanych metod walki z rakiem wymieniamy 
również; immunoterapia, onkoliza czynników bakteryjnych i 
wirusowych, ukierunkowanie na kinazy cyklinozależne, receptory 
kinaz tyrozynowych, cytokiny, przeciwciała monoklonalne, 
szczepionki przeciwnowotworowe oraz terapie immunogenna.

PODSUMOWANIE

Od wielu lat pojawiają się informacje o kolejnych sposobach 
leczenia lub nowych drogach dostarczania leków 
przeciwnowotworowych, które nie uszkadzają tkanek i 
przeciwdziałają oporności na leki. Wybrany lek oraz metoda 
terapeutyczna jego podawania zależą od rodzaju i lokalizacji 
nowotworu. Prowadzone badania dają szanse pacjentom na 
dłuższe życie lub całkowite wyleczenie.
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