
Streszczenie 

Rak płuca, jako najczęstsza przyczyna zgonów związana z nowotworami na całym 

świecie, stanowi poważny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Często ze 

względu na bezobjawowy początek choroby, diagnoza stawiana jest w zaawansowanym 

stadium, co wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. Spośród wszystkich nowotworów płuc, 

najczęstszym typem histologicznym jest niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. non-small cel 

lung cancer, NSCLC), stanowi bowiem około 80% przypadków. Chemioterapia jest jedną  

z głównych metod stosowanych w leczeniu NSCLC, a standardem w terapii jest schemat 

połączenia cisplatyny (ang. cis-diamminedichloroplatinum II, CDDP) z lekiem trzeciej 

generacji, głównie winblastyną, gemcytabiną lub taksanami. Skuteczność kliniczna CDDP 

jest jednak często ograniczona przez jej toksyczność i rozwój oporności po długotrwałym 

leczeniu. W związku z tym poszukiwane są nowe związki terapeutyczne, które umożliwiłyby 

zmniejszenie szkodliwych, ubocznych efektów działania CDDP. W ostatnich latach nową 

strategią w terapii nowotworów stają się inhibitory deacetylaz histonów (ang. histone 

deacetylase inhibitors, HDIs). Obecnie cztery związki, należące do tej grupy, zostały 

zatwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. U. S. Food and Drug 

Administration, US FDA), jako leki przeciwnowotworowe, a trzy inne znajdują się w III fazie 

badań klinicznych.  

Celem prezentowanej pracy doktorskiej było potwierdzenie przeciwnowotworowego 

działania dwóch HDIs: SAHA (ang. suberoylanilide hydroxamic acid) i VPA (ang. valproic 

acid) w hamowaniu inwazyjności wybranych linii komórkowych raka płuca: A549 i NCI-

H1563 (gruczolakoraki) oraz NCI-H2170 (rak płaskonabłonkowy). Oceniano także celowość 

wspólnego stosowania wybranych HDIs oraz CDDP w terapii eksperymentalnej raka płuca,  

a także badano typ interakcji farmakologicznej mieszaniny (1:1) tych leków w warunkach  

in vitro. Ponadto oceniano ekspresję białek charakterystycznych dla fenotypu nabłonkowego 

(E-kadheryny) oraz mezenchymalnego (N-kadheryny) pod wpływem inkubacji z SAHA  

i VPA w liniach komórkowych raka płuca.  

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że oba badane HDIs hamują 

przeżywalność/proliferację komórek raka płuca, indukują apoptozę, wpływają na przebieg 

cyklu komórkowego, a także hamują migrację komórek raka płuca. Wykazano addytywną 

interakcję pomiędzy HDIs i CDDP, która wywoływała efekt hamowania cyklu komórkowego 

oraz indukcji apoptozy w linii nowotworowej raka płuca.  

Podsumowując, leczenie skojarzone CDDP i HDIs może być nowym kierunkiem  

w terapii raka płuca, prowadzącym do skuteczniejszej eliminacji komórek nowotworowych. 



 

 

 

 


