BIOLOŠKA
ZDRAVILA ZA
ZDRAVLJENJE RAKA
Nov na~in sistemskega
zdravljenja novo upanje za bolnike

Z rakom se vse pogosteje sre~ujemo.
To je bolezen sodobnega ~asa,
ki k sre~i postaja vse bolj obvladljiva.
Z vedno ve~jim poznavanjem delovanja
rakave celice bomo morda v prihodnosti
znali raka tudi prepre~iti.
Danes pa ga poskušamo ~imbolj zgodaj
odkriti in ~im bolje zdraviti.
Zdravljenje poleg operativnega posega
in/ali obsevanja zajema tudi
sistemsko zdravljenje, ki je pri nekaterih
rakih celo edini na~in zdravljenja.
^e se tudi Vi sre~ujete s sistemskim
zdravljenjem in z novimi biološkimi
zdravili, Vas `elimo seznaniti
z nekaterimi dejstvi.
Za boljše razumevanje in la`je
sodelovanje pri zdravljenju
smo Vam zato pripravili
odgovore na nekaj osnovnih vprašanj.

Kaj je sistemsko zdravljenje raka?
Sistemsko zdravljenje raka je zdravljenje z
zdravili, ki dose`ejo vsako rakavo celice v te
lesu. Maligni tumorji se od benignih tumor
jev lo~ijo po tem, da celice malignega tumor
ja zasevajo v oddaljene organe. Tudi kadar
je prvotni tumor še zelo majhen, obstaja
verjetnost, da so posamezne rakave celice `e
prešle v limfne in krvne `ile, se razširile po
telesu in ugnezdile v posameznih oddaljenih
organih. Samo s sistemskim zdravljenjem je
mogo~e te rakave celice v telesu uni~iti in
raka tudi ozdraviti.
Katere vrste sistemskega zdravljenja poz
namo?
Trenutno so na voljo tri vrste sistemskega
zdravljenja raka: hormonsko, citostatsko in
biološko zdravljenje. Sistemska zdravljenja
se med seboj dopolnjujejo. Kombinacija ci
tostatskega, hormonskega in/ali biološkega
zdravljenja pogosto pove~a u~inkovitost ce
lotnega zdravljenja.
• Hormonsko zdravljenje je najstarejše si
stemsko zdravljenje raka.
U~inkovito je predvsem pri zdravljenju
dveh rakov, ki vznikneta v hormonsko
odvisnih tkivih, raka dojk in raka prosta
te.
• Citostatsko zdravljenje je najpogosteje
uporabljano sistemsko zdravljenje raka.

Z uvedbo citostatskega zdravljenja v sre
dini prejšnjega stoletja je postal tudi na
predovali rak ozdravljiva bolezen. @al
pa citostatsko zdravljenje ni uspešno pri
vseh rakih.
• Biološko zdravljenje je nov na~in sistem
skega zdravljenja raka.
Kaj je biološko zdravljenje raka?
O biološkem zdravljenju raka govorimo, ka
dar z zdravili vplivamo na biologijo rakavega
tkiva ali pa na imunski odgovor organizma
proti rakavim celicam. Med biološka zdravi
la štejemo:
• cepiva proti raku,
•	imunomodulatorje - zdravila, ki pove~a
jo imunski odgovor organizma proti raku
in
• tar~na zdravila za raka.
Ali `e obstaja cepivo proti raku?
Varnost in u~inkovitost cepiv za zdravljenje
raka se v okviru klini~nih raziskav še prou~u
je in zaenkrat ta zdravila še niso na voljo za
vsakodnevno, standardno zdravljenje raka.
Je pa na tr`iš~u in `e primerno za uporabo
prvo cepivo proti raku, in sicer cepivo proti
oku`bi z virusom HPV. Ta oku`ba je vzrok
za nastanek ve~ine rakov materni~nega vra
tu. Utemeljeno je pri~akovati, da bo ceplje
nje deklic in morda tudi de~kov pred spolno
aktivnim obdobjem v naslednjih desetletjih

bistveno zmanjšalo obolevnost za rakom ma
terni~nega vratu. V naslednjih letih je pri~a
kovati še nova cepiva proti raku; ali bomo
kdaj imeli cepivo za zdravljenje `e prisotne
ga raka, pa je veliko vprašanje.
Kaj so imunomodulatorji?
Imunomodulatorji se v biološkem zdravlje
nju raka uporabljajo `e ve~ desetletij. Imuno
modulatorji posnemajo oziroma spodbujajo
lastni imunski odgovor proti rakavim celi
cam; mednje sodijo interferoni in interlev
kini. Nekoliko u~inkoviti so pri zdravljenju
raka ledvic, malignega melanoma in pri ne
katerih rakih krvotvornih organov.
Kaj obetajo tar~na zdravila?
S pomo~jo tar~nih zdravil je bil v zadnjih
nekaj letih narejen silovit napredek v zdrav
ljenju raka. Ta zdravila so zna~ilno pove~ala
mo`nosti za ozdravitev ali vsaj dolgotrajno
zazdravitev številnim bolnikom z rakom.
Kaj pomeni tar~no zdravljenje raka?
Tar~no zdravljenje je zdravljenje z zdravili,
ki delujejo na dolo~ene tar~e v sami rakavi
celici, ali pa na celice tumorskega veziva in
o`ilja. Tar~a je ponavadi sestavina rakave ce
lice, veziva ali o`ilja v tumorju, ki vodi k ne
kontrolirani rasti in zasevanju rakavih celic.
Prednost tar~nih zdravil je v tem, da delujejo
na to~no dolo~eno tar~o v rakavem tkivu, to

pa pomeni ve~jo u~inkovitost in manjšo tok
si~nost zdravila.
Za katere bolnike so `e na voljo tar~na
zdravila?
Danes so na voljo tar~na zdravila: protitele
sa in male molekule za zdravljenje bolnikov
z dolo~enimi vrstami krvnega raka, raka
bezgavk, dojk, debelega ~revesa, trebušne sli
navke, jeter, plju~, ledvic in nekaterih redkih
rakov, kot so gastrointestinalni stromalni tu
morji (GIST), ki zrastejo v ~revesju. Ta zdra
vila omogo~ijo ozdravitev ali pa vsaj dolgolet
no zazdravitev številnim bolnikom.
Ali obstajajo tudi tar~na zdravila za pre
pre~evanje bolezni?
Zaenkrat tar~nih zdravil za prepre~evanje
nastanka raka še ni na voljo, potekajo pa ra
ziskave tudi v tej smeri.
Kdaj je tar~no zdravljenje smiselno?
Tar~no zdravljenje je smiselno, kadar je v tu
morju prisotna tar~a, za katero imamo na vo
ljo tar~no zdravilo. Z metodami molekular
ne biologije je danes `e mogo~e prepoznati v
vsakem posameznem tumorju molekularne
ozna~evalce, beljakovine in gene, ki so »kri
vi«, da se celica nenormalno hitro deli, razse
va po telesu, si utira pot z nenormalno tvorbo
`ilja itd. Vedenje o teh lastnostih celic daje
boljšo informacijo o tem, kako nevaren je tu

mor, in omogo~a ciljano, tar~no zdravljenje.
Molekularne ozna~evalce danes dolo~amo z
metodami molekularne biologije, ko patolog
ali drug strokovnjak v vzorcu tumorskega
tkiva poiš~e posamezno beljakovino ali gen,
ki vsebuje zapis zanjo. Zlasti obetavno je do
lo~anje dolo~enega števila genov ali celotne
genske karte tumorja, ki nudi celostno infor
macijo o nenormalnih genih v posameznem
tumorju in njihovi soodvisnosti.
Katera zdravila so `e v uporabi?
Danes so na tr`iš~u zdravila, ki delujejo na
posamezno tar~o ali ve~ tar~ v rakavih celi
cah.
• Trastuzumab, je zdravilo, ki u~inkovito
zavre rast celic raka dojke, ki imajo rast
ni dejavnik – beljakovino, imenovano
HER2; takšnih je okoli petina vseh rakov
dojk.
• Cetuksimab, gefitinib in erlotinib so
zdravila, ki zavrejo rast rakavih celic, ki
imajo rastni dejavnik HER1; takšni so
številni raki debelega ~revesa, rak plju~,
rak dojke, rak trebušne slinavke in še ne
kateri.
• Imatinib je zdravilo, ki deluje na dolo~e
ne beljakovine, ki so pogosto prisotne v
levkemi~nih celicah dolo~enih krvnih ra
kov in v tumorjih GIST.
• Bevacuzimab, sorafenib in sunitinib so
zdravila, ki zavrejo razrast `ilja v tumor

jih ledvic, raka dojk, raka plju~ in raka
debelega ~revesa.
• Everolimus in temsirolimus sta zdravili,
ki delujeta na dolo~eno tar~o v eni od sig
nalnih poti v rakavih celicah; zaenkrat
sta se izkazali za u~inkoviti pri raku led
vic.
• Rituksimab in bortezomib sta zdravili za
tar~no zdravljenje nekaterih limfomov in
plazmocitoma.
Prihajajo pa še številna nova tar~na zdravi
la. Trenutno je v klini~nem preizkušanju ve~
sto tar~nih zdravil za raka.
Kako poteka zdravljenje s tar~nimi zdravi
li?
V~asih je primerno sistemsko zdravljenje
samo s tar~nimi zdravili, pogosto pa se tar~
no zdravljenje kombinira s citostatskim
zdravljenjem raka. Številna tar~na zdravila
delujejo sinergisti~no s citostatiki in u~inko
vitost obojih zdravil se izrazi ali pa se poja~a
ob so~asni uporabi. Za razliko od citostat
skega zdravljenja tar~no zdravljenje pravilo
ma poteka neprekinjeno in se z njim lahko
nadaljuje tudi po zaklju~enem citostatskem
zdravljenju. Nekatera tar~na zdravila se daje
jo v obliki injekcij, številna tar~na zdravila
pa so na voljo v obliki tablet in jih bolnik
lahko prejema doma.

Ali ima tudi biološko zdravljenje ne`elene
u~inke?
Tako kot vsa zdravila imajo tudi biološka
zdravila ne`elene u~inke. Ker se ta zdravi
la uporabljajo šele kratek ~as, se vedenje
o ne`elenih u~inkih sproti dopolnjuje. Ob
zdravljenju novih bolnikov prihajajo nova
spoznanja o ne`elenih u~inkih teh zdravil.
Ne`eleni u~inki bioloških zdravil so druga~
ni od ne`elenih u~inkov citostatikov ali hor
monskih zdravil za raka.
• Imunomodulatorji pogosto povzro~ajo
porast telesne temperature, mrazenje in
splošno slabo po~utje nekaj ur po aplika
ciji zdravila. Te`ave omilijo zdravila proti
vro~ini, kot je paracetamol.
• Tar~na zdravila, ki se aplicirajo v `ilo, lah
ko ob sami aplikaciji ali neposredno po
njej povzro~ajo prav tako porast telesne
temperature, mrzlico ali pa celo hujše
alergi~ne reakcije. Zato se ta zdravila lah
ko aplicirajo samo v zdravstevnih ustano
vah, pod strogim nadzorom izurjenega
medicinskega kadra.
• Skoraj vsa dosedaj uporabljana biološka
zdravila lahko povzro~ajo alergi~ne reak
cije, številna vodijo v okvare ustne sluz
nice in sluznice prebavnega trakta. Ob
zdravljenju z biološkimi zdravili so po
goste spremembe ko`e, od izpuš~ajev do
spremembe barve ko`e.

• Tar~na zdravila, ki delujejo na `ilje, lah
ko povzro~ijo zvišan krvni tlak, krvavitve
ali motnje v strjevanju krvi. Mo`ne so
tudi okvare srca, ki so še zlasti pogoste
pri bolnikih, ki so predhodno dobivali ci
tostatike.
• Tar~na zdravila zelo pogosto povzro~ajo
tudi utrujenost, pojavi se lahko tudi os
labljeno delovanje `leze š~itnice, motnje
v presnovi maš~ob.
Ali obstaja nevarnost medsebojnega delova
nja bioloških zdravil z ostalimi zdravili in
s hrano?
Biološka zdravila imajo pogosto medsebojno
delovanje z ostalimi zdravili in tudi prehran
skimi dodatki.
To medsebojno delovanje je lahko `eleno,
tako je so~asna uporaba bioloških zdravil in
citostatikov pogosta praksa, ki poja~a u~in
kovitost obeh vrst zdravil.
Lahko pa ima medsebojno delovanje za po
sledico tudi ne`elene u~inke. Številna zdra
vila pa tudi zeliš~a, kot so baldrijan, gingo,
šentjan`evka in celo hrana, kot je grenivkin
sok, lahko mo~no spremenijo presnovo bio
loških zdravil v telesu in s tem tudi njihovo
u~inkovitost ter povzro~ijo ne`elene u~inke.
Zato je potrebno ob biološkem zdravljenju
skrbno pretehtati so~asno uporabo katerega
koli drugega zdravila, pa tudi z uporabo ze
liš~, prehranskih dodatkov in dolo~ene hrane

ne gre pretiravati. Vsekakor pa je potrebno
zdravniku, ki predpiše biološko zdravilo, po
vedati o vseh ostalih zdravilih, prehranskih
dodatkih ali dieti, ki jo u`ivate.
Kakšna je prihodnost prepre~evanja in
zdravljenja raka?
Prihodnost zdravljenja raka je prav gotovo v
prepoznavanju bioloških zna~ilnosti vsake
ga posameznega tumorja in v vsakemu posa
meznemu bolniku prilagojenem zdravljenju,
ki upošteva te zna~ilnosti. Takšno zdravlje
nje je praviloma uspešnejše od izkustvenega
zdravljenja po na~elu »za vse enako zdravlje
nje«.
Tar~no zdravljenje je najboljši mo`en na~in
posameznemu bolniku, oziroma biološkim
lastnostim posameznega rakavega obole
nja prilagojenega zdravljenja. U~inkovitost
zdravljenja raka z biološkimi zdravili je bila
v zadnjih letih potrjena pri dolo~enih vrstah
krvnih rakov, levkemij in limfomov, pri raku
dojk, tumorjih GIST, raku debelega ~revesa
in pri raku plju~.
Pred nami je obdobje tar~nega zdravljenja
raka, ki bo nesporno še izboljšalo u~inkovi
tost zdravljenja vseh vrst rakov. Obstaja pa
tudi upanje, da bo mo~ v bli`nji prihodnosti
s tar~nimi zdravili razvoj raka do stopnje, ko
za~ne povzro~ati posamezniku te`ave ali ga
celo `ivljenjsko ogro`a, tudi prepre~iti.

Upamo, da smo Vam vsaj malo pomagali.
@elimo, da Vam znanje olajša soo~anje
z boleznijo in njenim zdravljenjem.
Uspešno okrevanje!
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