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1.  American Cancer Society. Достапно на: http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/   
    immunotherapy/immunotherapy-types.
2. Cancer Research Institute. Достапно на: http://www.cancerresearch.org/our-strategy-impact/timeline-of-progress/
    timeline-detail.

 

 

КАНЦЕР ИМУНОТЕРАПИЈА

Канцер имунотерапијата го стимулира
имунолошкиот систем на пациентот, за тој да
може да ги таргетира и уништи туморските 
клетки

Како функционира имунолошкиот систем?

Пребарува
Т клетките истражуваат
и пронаоѓаат работи кои

се штетни

Скенира
Т клетките ги скенираат
клетките за да може да

препознаат кои клетки меѓу
нив се абнормални

Отстранува
Откако ќе ги открие

абнормалните , Т
клетките ги напаѓаат тие
клетки и ги отстрануваат

клетки

Што е канцер имунотерапија?

Имунотерапијата се истражува многуактивно во третман на
 карциноми

Нејзината цел е да му овозможи на имунолошкиот систем на
пациентот, специфично да ги препознае и уништи
туморските клетки

Има голема потреба од нови лекови за третман на одредени
типови на карцином освен стандардните терапии кои се веќе
достапни за пациентите

Во кои типови на карциноми се 
истражува имунотерапијата?

Лимфом

Карцином на дојка

Карцином на бели

Сарком
дробови

Карцином на Меланом
бубрези

Карцином на
дебело црево

Карцином на
мочен меур

Хематолошки
малигнитети

Карцином на
простата

Миелом

Кратка историја за канцер имунотерапијата1,2

Не-специфична имунотерапија:
Го стимулира имунолошкиот систем на 
генерален начин. Еден пример за не-
специфична имунотерапија е инјектирање на 
цитокини. Цитокините се важни за контрола на 
растот и активноста на имунолошкиот систем и 
крвните клетки.

Канцер вакцини:
Вакцините се супстанции кои кога ќе се внесат во
телото создаваат имунолошки одговор против
одредени болести.

Моноклонални антитела:
Протеини на имунолошкиот систем кои се
дизајнирани така што делуваат на интеракциите
помеѓу клетките на туморот и имуните клетки. 
Еден пример за моноклонални антитела во
третман на карцином се имуните check-point 
инхибитори. Овие лекови ги отстрануваат
„имунолошките кочници“ и му помагаат на телото
да ги идентификува и уништи клетките на
туморот.
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ДЕНЕС

Што значи ова за иднината на канцер
имунотерапијата?

Спроведување на големи клинички студии кои
целосно го истражуваат бенефитот на
имунотерапијата во лекување на карциномите

Комбинирање на терапии, каде што
експериментални и моментално достапни
лекови се комбинираат со имунотерапијата во
едно ново поле на истражување

*PD-L1 - програмиран лиганд на смрт

РЕФЕРЕНЦИ:

MK/ONCO/2005/0030


