
Некои рецептори на туморските 
клетки се однесуваат како „стоп“ 
сигнали на имуниот систем, кои може 
да бидат блокирани

Други рецептори на имуните клетки
може да промовираат анти-туморски имун одговор 

кој бил слаб или воопшто не постоел претходно

 1 Имунотерапијата кај карцином нема повеќе за цел само стимулирање на
одговорот на имуниот систем, туку таа е многу поспецифична.
Имунотерапијата не започнува/завршува само со еден таргет/пристап.

други имунотерапии                             целни лекови                              хемотерапии

2 Имунотерапиите ретко функционираат сами. Всушност, комбинирањето на
различни класи на лекови може да биде многу важно. Комбинациите кои 
можат да функционираат синергистички со имунотерапиите се:

Антителата сега може да бидат ре-дизајнирани со цел зголемување на  
одговорот на имуниот систем во борбата со туморот преку:

3

онеспособување на 
капацитетот на антителото
да изврши имун напад на 
здравите клетки 

врзување на биолошки 
„светилници“ кои го 
привлекуваат имуниот систем 
кон туморските клетки 

спојување на туморските и 
имуните клетки преку 
врзување со „би-специфично“ 
антитело 

        Користењето на имунотерапија во третман на малигни болести не е нов концепт, но
неодамнешниот развој на ова поле не охрабрува да размислуваме поинаку за тоа како може
                                    да ја примениме во третман на малигните болести.

4 Имунотерапијата кај карцином може да биде персонализирана за секој 
пациент според индивидуалната туморска биологија

Имунотерапиите често се 
дизајнираат за употреба 
кај поширока популција

Во некои случаи 
можат да ни помогнат да ги идентификуваме оние кои 
би имале најголем клинички значаен бенефит

биомаркерите и дијагностиката 

5

проширување на големите 
фаза I студии со 
потенцијал за регистрација 
и „basket“ студии со повеќе
експанзиони кохорти

валидација на 
дијагностичките 
тестови што е 
можно поскоро во 
клиничките студии 

охрабрување на отворен и 
секојдневен дијалог помеѓу 
компаниите и регулаторните 
власти (на пр., ознака за 
медицинско откритие)

Со цел унапредување на имунотерапијата кај карцином, потребно било 
да се прифати промена на начинот на размислување, вклучувајќи:

   5 начини на кои може да се    
        размислува поинаку за    
             имунотерапијата 

'


