Usypianie nowotworu
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Po raz pierwszy wykazano, że układ immunologiczny jest w stanie
powstrzymać rozwój guza nowotworowego nie zabijając go przy tym.

Naukowcy od lat próbują nakłonić układ odpornościowy do rozprawienia się z
nowotworami. Teraz jest szansa na to, że jednak nasz organizm poradzi sobie z
rakiem. Jednak nie w taki sposób, jak dotychczas sądziliśmy.
Nie będzie on w stanie zabić komórek rakowych, ale powstrzyma ich
rozrastanie się. Odkrycie to pomoże też wyjaśnić, dlaczego czasami guzy
nowotworowe nagle przestają rosnąć i przechodzą w stan uśpienia.
Uczonym z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Waszyngtona udało się
laboratoryjnie wprowadzić guzy w taki właśnie stan. Mogli dzięki temu
obserwować, co dzieje się wówczas z komórkami nowotworowymi i jak działa
układ immunologiczny.
Akademicy uzyskali, jak to sami nazywają, stan "równowagi". Układ
odpornościowy zmniejsza zdolność guza do rozrastania się i zabija część
komórek nowotworowych. Nie czyni tego na tyle szybko, by zmniejszyć lub w
ogóle zlikwidować guza, jednak powoduje, że nie jest on w stanie się
powiększać.
Pewnego dnia być może będziemy w stanie uzyskać stan równowagi u
pacjentów i w ten sposób zamienić nowotwór w chroniczną chorobę, którą
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będziemy mogli kontrolować - mówi Mark Smyth, profesor
Immunology Program w Peter McCallum Cancer Centre w Australii.
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Odpowiednie działanie układu odpornościowego jest obecnie uznawane za
ważny czynnik w zapobieganiu rozwojowi niektórych nowotworów.
- Dalsze badania tego procesu mogą doprowadzić do sytuacji, w której
nowotwór będzie chorobą chroniczną, podobną do innych poważnych schorzeń
kontrolowanych długoterminowo poprzez przyjmowanie leków - dodaje.
Najnowsza (opracowana w 2001 roku) teoria dotycząca oddziaływania układu
immunologicznego na nowotwór, mówi, że oddziaływanie to może przyjmować
trzy formy.
Układ immunologiczny może zabić nowotwór, może kontrolować jego wzrost
lub też może przegrać z nim walkę, a nowotwór się uzłośliwi podczas tej walki.
Dotychczas nie mieliśmy niemal żadnych dowodów na poparcie drugiej z tych
tez.
Amerykańscy badacze, którzy dokonali opisanego wyżej odkrycia mówią, że
układ immunologiczny nie jest przygotowany na walkę z nowotworami. Te
bowiem atakują przede wszystkim osoby starsze, które mają wiek
reprodukcyjny już za sobą. Tak więc z ewolucyjnego punktu widzenia obrona
przed nowotworem nie jest koniecznością.
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