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Wyzwania stojące przed współczesną onkologią



STALE WZRASTAJĄCA LICZBA LEKÓW

W 2012 roku, tylko na rynku amerykańskim, testy przechodziło około 1000 
leków/szczepionek przeciwnowotworowych.

Liczba testowanych leków/szczepionek przeciwnowotworowych wg typu nowotworu. 
Źródło: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, 2012, Medicine in Development for Cancer



WZRASTAJĄCA LICZBA MOŻLIWYCH KOMBINACJI LEKÓW

• Leki wprowadzone do kliniki rzadko kończą jako monoterapie.
• W 2016 roku zarejestrowanych było ponad 500 prób klinicznych testujących 

inhibitory punktów kontroli odpowiedzi odpornościowej z innymi 
lekami/terapiami.

• To jedynie mała część wszystkich możliwych kombinacji.

Statystyka skompilowana 27 kwietnia 2016 przy wykorzystaniu bazy Beacon IO Combination.



ROSNĄCA ILOŚĆ DOSTĘPNYCH DANYCH

Źródło: www.cancer.gov/ccg



NOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Proteomika, profilowanie pojedynczych komórek, obrazowanie funkcjonalne, 
histochemia, i wiele innych…

Automatyczna detekcja nowotworu wysokiego stopnia wykorzystująca obrazowanie,
Źródło: David Karow, UCSD, pobrane ze strony https://www.nibib.nih.gov/



Matematyka onkologiczna – idea



WIRTUALNE PRÓBY KLINICZNE

Symulacja zderzenia samochodu Chevrolet Trax. Źródło: General Motors

Stworzenie narzędzi do przeprowadzania wstępnych wirtualnych prób klinicznych.



DYNAMICZNA PREDYKCJA REZULTATÓW LECZENIA

Stworzenie narzędzi do dynamicznego przewidywania jak pacjent odpowie na 
dany element/dane elementy terapii.

US Dept. Of State Geographer, ©2012 Google, Image ©2012 TerraMetrics, Data SIO, NOAA, U.S. Nawy, NGA, GEBCO



Terapie adaptacyjne



CHEMIOTERAPIA – TERAPIA CYTOTOKSYCZNA

• Chemioterapia nie jest selektywna i działa 
na wszystkie komórki naszego ciała.

• Obecnie panuje paradygmat podawania w 
każdym przypadku maksymalnej 
tolerowalnej dawki (MTD).

• W trakcie leczenia komórki nabywają 
różnego rodzaju oporności na leki.

• Dochodzi do wznowy choroby, na którą już 
nie działają wcześniej stosowane leki.



LEKCJE Z EKOLOGII

• Pod koniec XIX w. owad Tantiś 
krzyżowiaczek zaczął siać spustoszenie 
w uprawach na terenie Stanów 
Zjednoczonych.

• Inwazję zaczęto zwalczać dużą ilością 
silnych pestycydów, które wydawały się 
skuteczne.

• Jednak część owadów przetrwała i 
rozwinęła się populacja silniejszych 
owadów.

Tantiś krzyżowiaczek, Źródło: wikipedia.org

• Sytuacja powtarzała się z innymi pestycydami.

• Obecnie działająca strategia polega na zastosowaniu pestycydów 
tylko gdy populacja owada za bardzo się rozrośnie.



PROTOKÓŁ MAKSYMALNEJ TOLEROWALNEJ DAWKI

Rysunek na podstawie: Zhang et al., Nat Commun, 2018
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TERAPIA ADAPTACYJNA

Rysunek na podstawie: Zhang et al., Nat Commun, 2018
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MODELE TYPU DRAPIEŻNIK-OFIARA



WSTĘPNE WYNIKI BADANIA KLINICZNEGO (TERAPIA HORMONALNA)

Rysunek na podstawie: Zhang et al., Nat Commun, 2018
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Optymalizacja unaczynienia nowotworu



PATOLOGIA UNACZYNIENIA NOWOTWORU

Odlew unaczynienia nowotworu. Źródło: Jain RK, Sci Am, 2008

• Unaczynienie nowotworu ma nieprawidłową, wysoce chaotyczną 
strukturę.

• Duża część dawki chemioterapii (lub innego leku) nie jest 
absorbowana.

• Zaabsorbowana dawka nie jest rozprowadzona równomiernie.



POMYSŁ NA ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI DOSTARCZANIA LEKÓW

Na podstawie: Jain RK, Sci Am, 2008
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RODZINA MODELI HAHNFELDT’A

analiza wrażliwości



Predykcja odpowiedzi na immunoterapię



IMMUNOTERAPIE – PRZEŁOM W LECZENIU

• Od kilku lat żyjemy w nowej erze 
immunoterapii 
przeciwnowotworowych, które 
stymulują nasz układ 
odpornościowy do walki z rakiem.

• Wyniki leczenia często przerastają 
wszelkie oczekiwania.

• Cały czas nie ma jednak dobrych 
metod oceny kto i na jak długo 
odpowie na immunoterapię.



RUTYNOWO ZBIERANE DANE KLINICZNE

• Przed każdorazowym podaniem dawki leku (co dwa lub trzy 
tygodnie) pacjent ma wykonywaną pełną morfologię krwi.
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ANALIZA DANYCH Z MORFOLOGII KRWI

analiza szeregów czasowych



Inne przykłady wykorzystania metod matematycznych



MODELE NOWOTWORU IN SILICO

równania cząstkowe



KO-REJESTRACJA REZONANSU I HISTOPATOLOGII

metody optymalizacyjne 



Podsumowanie



PODSUMOWANIE – JAK BLISKO JESTEŚMY?

• Modelowanie matematyczne oraz inne związane z nim narzędzia 
zaczynają zajmować istotne miejsce w światowej onkologii (i 
medycynie).

• Środowisko medyczne coraz chętniej sięga po pomoc 
matematyków, którzy potrafią dobrać (lub stworzyć) metodę do 
problemu, a nie problem do metody.

Problemy i plany:

• Matematyka onkologiczna (albo onkologia matematyczna) jest 
wysoce interdyscyplinarna i nie zawsze wynikiem/celem badań jest 
rozwinięcie konkretnej dyscypliny – nie jest tak łatwo w obecnym 
układzie zdobyć finansowanie.

• Idealnie byłoby stworzyć więcej miejsc takich jak Department of 
Integrated Mathematical Oncology w Moffitt Cancer Center.



Dziękuję za uwagę! 


