
Niekomercyjne badanie kliniczne  - Terapia przeciwnowotworowa i plejotropowa statynami chorych na 

Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc 

Streszczenie: 

Głównym celem niniejszego projektu jest wykazanie efektu działania statyn (rosuwastatyna albo 

atorwastatyna) – powszechnego, stosunkowo taniego oraz łatwo dostępnego leku szeroko używanego w 

leczeniu chorób układu sercowo-krążeniowego – na poprawę stanu kliniczego, redukcję częstości zaostrzeń 

oraz prewencję zapadalności na raka płuca wśród pacjentów z rozpoznaną Przewlekłą Obturacyjną Chorobą 

Płuc (POChP). Badania epidemiologiczne wykazały częstsze występowanie raka płuca oraz podwyższone 

ryzyko zgonu z powodu raka płuca wśród pacjentów z POChP w porównaniu do niepalącej populacji ogólnej. 

Rak płuca oraz POChP są ze sobą blisko związane i szacuje się że od 40 do 70% pacjentów z rakiem płuca 

choruje również na POChP, ustanawiając POChP drugim najważniejszym czynnikiem ryzyka raka płuca poza 

paleniem. Uważa się również że POChP jest jednym z czynników powodujących raka płuca. W istocie, POChP 

oraz rak płuca poza czynnikiem etiologicznym, posiadają również wspólne tło molekularne przejawiające się 

złożonymi interakcjami genów biorących udział w aktywacji oraz regulacji stanu zapalnego, uszkodzeniu DNA 

związanego ze stresem oksydacyjnym, odpowiedzi immunologicznej oraz odpowiedzialnych za transformację 

POChP w kierunku raka płuca. 

Hipoteza będąca podłożem pod niniejsze badanie kliniczne jest oparta na wstępnym badaniu pilotażowym, 

które wykazało, iż statyny mogą redukować liczbę zaostrzeń, poprawić funkcjonowanie płuc oraz jakość życia 

wśród pacjentów z POChP. Ekstrapolując uzyskane z badania pilotażowego wyniki twierdzimy, iż statyny 

poprzez swoje działanie mogą przyczynić się do spowolnienia tempa progresji raka płuca związanego z POChP 

jak również do zmniejszenia zapadalności i śmiertelności w tej chorobie. Badania kliniczne wykazały, że 

statyny mogą przyczynić się do poprawy parametrów klinicznych wśród pacjentów z POChP poprzez poprawę 

parametrów oddechowych obejmujących FEV1% oraz FEV1/FVC%, złagodzenia stanu zapalnego zarówno w 

samym układzie oddechowym jak i w płucach a także zmniejszenia ekspresji kluczowych genów 

zaangażowanych w odpowiedź zapalną, immunologiczną, aktywację leukocytów a także wywołały efekt 

chemoprewencyjny . 

Cel niniejszego badania klinicznego zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących zadań: 1) 

Przeprowadzenie wieloośrodkowego badania klinicznego obejmującego 340 pacjentów z Polski w celu 

porównania efektywności statyn w stosunku do dopasowanego placebo w zakresie poprawy parametrów 

klinicznych oraz obniżenia relatywnego ryzyka zachorowania na raka płuca wśród szczególnie narażonej 

populacji pacjentów; 2) Selekcja pacjentów (pacjenci z częstymi zaostrzeniami niezależnie od chorób 

towarzyszących) celem kwalifikacji do badania w kierunku wczesnego leczenia raka płuca związanego z 

POChP; 3) Identyfikacja prognostycznych biomarkerów pozwalających na przewidzenie odpowiedzi na terapię 

personalizowaną w raku płuca związanym z POChP na podstawie sekwencjonowania RNA (RNA-Seq) 

leukocytów krwi obwodowej. Analiza całego transkryptomu ma na celu identyfikację cech molekularnych 

predysponujących wybranych pacjentów na leczenie statynami oraz może pomóc w odkryciu potencjalnych 

biomarkerów obwodowych oraz nowych terapii w raku płuca związanym z POChP. 

Głównym Partnerem tego międzynarodowego, wieloośrodkowego, randomizowanego i podwójnie 

zaślepionego badania jest P1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt zaangażuje 1 partnera z Polski. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie odpowiedzialny za projekt oraz koordynację projektu 

państwowego badania klinicznego. Monitoring czynności w ramach badania klinicznego będzie zlecony firmie 

CRO. Łączna liczba pacjentów wyniesie 340, włączonych do badania poprzez 12 ośrodków pulmonologicznych 

działających na terenie Polski. Długość czasu trwania badania wyniesie 67 miesięcy. Zastosowanym lekiem 

będzie rosuwastatyna lub atorwastatyna produkowana przez polskiego producenta. 



Wpływ niniejszego badania, może stanowić przełom w swojej dziedzinie, dostarczając łatwo dostępnych, 

uzasadnionych kosztowo rozwiązań problemów związanych z leczeniem i profilaktyką nowotworu płuca 

wśród pacjentów. Na dzień dzisiejszy odpowiedź pacjentów z POChP na terapię statynami pozostaje niejasna 

oraz nie są zdefiniowane prognostyczne markery molekularne umożliwiające włączenie wybranych chorych do 

takiego leczenia. Celem strategicznym badania jest wykazanie, że statyny są skuteczne w zakresie poprawy 

wyników klinicznych pacjentów z POChP, redukcji częstości zaostrzeń oraz prewencji zachorowania na raka 

płuc wśród pacjentów z POChP poprzez efekt przeciwzapalny. Obecnie nie udało się udowodnić żadnemu 

lekowi definitywnego działania przeciwzapalnego w POChP. Istnieje realna potrzeba na skuteczny lek 

przeciwzapalny w POChP. Znalezienie niedrogiego oraz dostępnego leku z silnymi właściwościami 

przeciwzapalnymi zamiast drogiego leczenia objawowego jest głównym celem przyświecającym projektowi. 

 


