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Rola National Cancer Institute w odkryciu 
nowych substancji przeciwnowotworowych. 

 Prof. Charles Gordon Zubrod – dyrektor Narodowego 
Instytutu Raka w USA (w latach 1956-1974) należał do 
wielkich zwolenników poszukiwania substancji 
przeciwnowotworowych w świecie roślin, grzybów, 
bakterii oraz zwierząt.  

  

 Był inicjatorem badań skriningowych tysięcy surowców 
naturalnych pod kątem aktywności przeciwnowotworowej. 

  

 Skriningowe badania pilotażowe wykazały, że ok. 2000 
ekstraktów lub frakcji prezentowało aktywność 
przeciwnowotworową. 
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Lista Jonathan’a Hartwell’a. 

 W latach 60. i 70. XX wieku po dogłębnej analizie literatury 
opublikowano listę rodzajów roślin, które były stosowane w leczeniu 
nowotworów.  

 Lista Hartwell’a liczy 1400 rodzajów roślin przeciwnowotworowych. 

 Publikacja nigeryjskich naukowców S. V.  Nwafor,   P. A. Akah, C. O. 
Okoli* (Phytotherapy Division, Department of Pharmacology and 
Toxicology,  University of Nigeria, Nsukka) podaje, że skriningowe 
badania sygnalizują o 40 000 gatunków roślin wywierających 
wpływ przeciwnowotworowy. 

  
 Hartwell, J.L. : Plants used against Cancer. A survey. Lloydia 30, 379-436 (1967); Hartwell, J.L. : Plants used against Cancer. A survey. Lloydia 32, 

204-255 (1971). 

 *S. V.  Nwafor, P. A. Akah, C. O. Okoli : Potentials of plant products as anticancer agents; JOURNAL  OF  NATURAL  REMEDIES; Vol 1/2(2001) 75-88. 
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Przykłady najstarszych ziół 
przeciwnowotworowych. 

 W Tradycyjnej Medynie Chińskiej, 2000 lat temu stosowano  
w leczeniu guzów nowotworowych stopkowiec - Podophyllum 
hexandrum Royle (Berberidaceae). 

 Obecnie glikozydy podofilotoksyny są stosowane do półsyntezy 
preparatów cytostatycznych. 

 Blokują wrzeciono kariokinetyczne (wiążą się z tubuliną). 
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Hartmann F. Stähelin – Proresid, 
Cyklosporyny, Etopozyd 
 
 Badania szwajcarskiego farmakologa Hartmann’a F. Stähelin’a nad 
podofilotoksyną doprowadziły do opracowania preparatu Proresid (1959-
1963), którego dalsze modyfikacje chemiczne uwieńczone zostały 
otrzymaniem etopozydu i tenipozydu, należących do grupy 
epipodofilotoksyn. 
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Przykłady najstarszych ziół przeciwnowotworowych. 

 Solanum dulcamara L. (Solanaceae)  - opisana  
i stosowana przez rzymskiego lekarza Claudiusa 
Galenusa, czyli Galena (ok. 130 - 200 n.e.). 

Współczesne badania potwierdziły działanie 
onkostatyczne Solanum dulcamara L. (beta-
solamarine), np. wobec mięsaka.* 

Glikoalkaloidy Salanum hamują też komórki raka 
wątroby (Hep3B; human hepatoma cells), co 
potwierdzają nowe wyniki.** 

 *Kupchan SM, Barboutis SJ, Knox JR, Cam CA.: Beta-solamarine: tumor inhibitor 
isolated from Solanum dulcamara. Science. 1965 Dec 31;150(3705):1827-8. 

**Kuo KW, Hsu SH, Li YP, Lin WL, Liu LF, Chang LC, Lin CC, Lin CN, Sheu 
HM:Anticancer activity evaluation of the solanum glycoalkaloid solamargine. 
Triggering apoptosis in human hepatoma cells. Biochem Pharmacol. 2000 Dec 
15;60(12):1865-73. 
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Podział substancji przeciwnowotworowych 
wywodzących się z naturalnych metabolitów. 

 Substancje przeciwnowotworowe pochodzenia naturalnego lub 
wzorowane na strukturze substancji roślinnych można podzielić na kilka 
grup farmakologicznych w zależności od mechanizmu działania: 

 1. Inhibitory topoizomerazy I, np. alkaloid  camptothecin wyodrębniony z 
Camptotheca acuminata (rodzina Nyssaceae), na bazie którego otrzymano 
również pochodne substancje: topotekan i irinotekan. 

 Topoizomerazy – enzymy jądrowe zmniejszające napięcie w skręconej nici 
DNA, umożliwiając rozwinięcie i rozluźnienie wybranych fragmentów DNA, 
co umożliwia replikację, rekombinację, naprawę i transkrypcję. 

 W przerywaniu ciągłości  i ponownym scalaniu łańcuchów DNA biorą udział 
dwie klasy topoizomeraz: I i II. Obie klasy topoizomeraz są celem 
chemioterapeutyków przeciwnowotworowych. 

 Topoizomeraza I zmniejsza napięcie torsyjne pojedynczej nici DNA poprzez 
powstawanie pojedynczych odwracalnych pęknięć. 

 Topoizomeraza II rozplata, a następnie zamyka podwójną nić DNA. 
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Kamptotecyna i jej pochodne. 
 W 1966 r. M. E. Wall and M. C. Wan otrzymali z drzewa 
Camptotheca acuminata cytotoksyczną kamptotecynę. 

 Pomimo obiecujących wyników dalsze badania 
zarzucono z powodu toksyczności alkaloidu. 

 Dopiero w latach 80. XX wieku otrzymano mniej 
toksyczne analogi: topotekan i irynotekan. 

 Do lecznictwa weszły w 1996 r.  

 Inhibitor topoizomerazy I. 

 Wykazują aktywność w raku jelita grubego, jajnika i płuc. 
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Podział substancji przeciwnowotworowych 
wywodzących się z naturalnych metabolitów. 

 2. Inhibitory topoizomerazy II, np. etopozyd – pochodna lignanu 
podofilotoksyny - występującej, m.in. w stopkowcach - Podophyllum 
peltatum L., P. hexandrum Royle (rodzina Berberidaceae). 

 Wykazują aktywność terapeutyczną w białaczkach dziecięcych, raku 
drobnokomórkowym płuc, guzach jąder, chorobie Hodgkina  
i chłoniakach wielkokomórkowych. 
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Podział substancji przeciwnowotworowych 
wywodzących się z naturalnych 
metabolitów. 

 3. Inhibitory mitozy, np. kolchicyna, otrzymywana z zimowitu jesiennego - Colchicum 
autumnale L. (rodzina Colchicaceae), winblastyna i winkrystyna – alkaloidy z 
Catharanthus roseus G. Don. – Vinca rosea L. (rodzina Apocynaceae), wzorowane na 
nich windezyna i winorelbina; taksany – paklitaksel, baccatyny III - występujące  
w cisach – Taxus oraz ich pochodne, np. docetaksel. 

 W latach 1967-1971 r. z kory Taxus brevifolia Nutt. dr M. E. Wall i dr M. C. Wani  
wyodrębnili alkaloid diterpenowy – taxol, który w czasie komercjalizacji uzyskał nazwę 
paklitaxel. 

 Pochodna półsyntetyczna taxolu – docetaxel oraz taxol przyłaczają się do beta-tubuliny 
i przyspieszają tworzenie mikrotubul, a następnie hamują syntezę wrzeciona 
kariokinetycznego przez hamowanie depolimeryzacji mikrotubul. Uniemożliwia to 
wędrówkę chromosomów siostrzanych podczas mitozy.  

 Z cisa pospolitego - Taxus baccata L. uzyskiwany jest diterpen, z którego na drodze 
półsyntezy otrzymuje się bakkatynę III. 

 Docetaksel i paklitaksel stosowane są w terapii rozsianego raka jajnika, piersi, płuc 
oraz głowy i szyi. 
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Alkaloidy barwinka – Vinca. 
 Barwinek różyczkowy – Catharanthus roseus G. Don. Apocynaceae 

 W 1958 r. Robert Noble i Charles Beer otrzymali z barwinka alkaloid – 
winblastynę. 

 Prace dr J.G. Armstronga oraz dr G.H. Svobody w latach 1961-1963 
uwieńczone zostały wyodrębnieniem alkaloidu winkrystyny. 
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Alkaloidy barwinka – Vinca. 
 Alkaloidy barwinka hamują podział komórek na etapie metafazy, blokują 
również syntezę DNA i RNA.  

 Ulegają związaniu z beta-tubuliną, uniemożliwiając jej polimeryzację z alfa-
tubuliną do mikrotubul. 

  

 Winblastyna i winkrystyna odgrywają ważną rolę w leczeniu białaczek, 
chłoniaków i raka jąder. 

  

 Winblastyna wykazuje aktywność w mięsaku Kaposiego, nerwiaku 
zarodkowym, w raku piersi  
i nabłoniaku kosmówkowym. 

 Pochodna – winorelbina znalazła zastosowanie w leczeniu raka płuc i raka 
piersi. 
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Podział substancji przeciwnowotworowych 
wywodzących się z naturalnych metabolitów. 

 4. Antybiotyki cytostatyczne 

 - aktynomycyny (chromoproteiny) izolowane z Actinomycetes, wiąża się z podwójną helisą DNA, pomiędzy guaniną  
a cytozyną, blokują transkrypcję, np. daktynomycyna – stosowana w leczeniu guzów litych u dzieci i nabłoniaka 
kosmówkowego. 

 - antracykliny wyselekcjonowane z grzyba Streptococcus peucetius var. caesius i in., np. daunorubicyna, jej pochodne 
idarubicyna, doksorubicyna, epimer doksorubicyny – epirubicyna; przyłączają się do DNA, hamując syntezę kwasów 
nukleinowych, indukują rozrywanie łańcuchów DNA przez hamowanie topoizomerazy II, przekształcają się do wolnych 
rodników powodujących rozpad podwójnej helisy DNA. Stosowane w ostrej białaczce limfoblastycznej i szpikowej. 
Epirubicyna stosowana jest w leczeniu raka piersi, drobnokomórkowego raka oskrzeli, zaawansowanego raka jajnika, 
raka żołądka i mięsaków tkanek miękkich. 

  - bleomycyna otrzymywana ze Streptomyces verlicillus – skuteczna w nowotworach jądra, jajnika, piersi, przełyku, 
krtani, w chłoniakach, nowotworach naskórka, w raku płaskokomórkowym skóry . 

 - mitomycyna izolowana z hodowli Streptomyces caespitosus – wskazana w leczeniu raka trzustki, żołądka, przełyku  
i pęcherza moczowego. 
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Podział substancji przeciwnowotworowych 
wywodzących się z naturalnych metabolitów. 

 5. Substancje o złożonym wielokierunkowym mechanizmie działania, np. 
lektyny jemiołowe Viscum (oficjalne preparaty pozajelitowe); alkaloidy 
izochinolinowe i ich pochodne, np. z glistnika jaskółczego ziela - Chelidonium 
majus L. 
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Chelidonium majus L. i Ukrain – oszustwo 
czy prawda w leczeniu nowotworów? 

 Glistnik w medycynie ludowej był stosowany w leczeniu nowotworów. 

 W 1964 r. ukazała się praca, w której wykazano aktywność przeciwnowotworową frakcji alkaloidów glistnika: 
Sokoloff B, Saelhof CC, Takeuchi Y, Powella R.: The antitumor factors present in Chelidonium majus L. I. 
chelidonine and protopine. (Growth. 1964 Sep;28:225-31). 

 W latach późniejszych kolejne prace potwierdzały cytotoksyczność ekstraktów z Chelidonium wobec wielu 
różnych nowotworów, np. Colombo ML, Bosisio E.: Pharmacological activities of Chelidonium majus L. 
(Papaveraceae). Pharmacol Res. 1996 Feb;33(2):127-34. 

 H. Ahsan, S. Reagan-Shaw, J. Breur, and N. Ahmad, “Sanguinarine induces apoptosis of human pancreatic 
carcinoma AsPC-1 and BxPC-3 cells via modulations in Bcl-2 family proteins,” Cancer Letters, vol. 249, no. 2, pp. 
198–208, 2007. 

 A. R. Hussain, N. A. Al-Jomah, A. K. Siraj et al., “Sanguinarine-dependent induction of apoptosis in primary 
effusion lymphoma cells,” Cancer Research, vol. 67, no. 8, pp. 3888–3897, 2007.  

 I. De Stefano, G. Raspaglio, G. F. Zannoni et al., “Antiproliferative and antiangiogenic effects of the 
benzophenanthridine alkaloid sanguinarine in melanoma,” Biochemical Pharmacology, vol. 78, no. 11, pp. 
1374–1381, 2009.  
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Chelidonium majus L. i Ukrain – oszustwo 
czy prawda w leczeniu nowotworów? 

 Historyczne dane oraz doniesienia naukowe o przeciwnowotworowych właściwościach Chelidonium 
skłoniły W. Nowickyego do opracowania preparatu dożylnego zawierającego zmodyfikowane chemicznie 
alkaloidy glistnika (1978 r.). 

 Produkowany był w Holandii i Austrii przez firmę Nowicky Pharma. 

 Koszt kuracji: 3000 euro/tygodniowo. 

 Zarejestrowano go na Białorusi, Ukrainie. 

 Urzędy Austrii, Niemiec, Szwajcarii nie zezwoliły na rejestrację. Również FDA kilka razy zakazywała 
importu Ukrain na terytorium USA. 

 Schweizerische Studiengruppe für Komplementäre und Alternative Methoden bei Krebs (SKAK) 
zanegowała dokumentację świadczącą o skuteczności preparatu. 

 We wrześniu 2012 roku Nowicky został aresztowany (zarekwirowano ok. 200 000 amp.). 

 Publikacja naukowców z Department of Radiation Oncology, University Hospital of Tuebingen: Habermehl 
D, Kammerer B, Handrick R, Eldh T, Gruber C, Cordes N, Daniel PT, Plasswilm L, Bamberg M, Belka C, 
Jendrossek V.: Proapoptotic activity of Ukrain is based on Chelidonium majus L. alkaloids and mediated 
via a mitochondrial death pathway. BMC Cancer. 2006 Jan 17;6:14. – potwierdziły działanie cytotoksyczne 
preparatu, ale zależne od alkaloidów normalnie występujących w glistniku; alkaloidy te nie były 
kompleksami thiophosphoro-triamidowymi. 

  
16 

Wassil Jaroslaw Nowicky 



Oficjalne pozajelitowe preparaty 
jemiołowe. 

 Medycyna antropozoficzna - poszerzona sztuka leczenia. 

 Oparta jest na medycynie klasycznej, którą poszerza o wiedzę duchową. 

 Wymaga solidnej podstawy poprzez zdobycie klasycznego wykształcenia medycznego.  

 Leczyć mogą wyłącznie lekarze. 

 Kluczowe jest poznanie i zrozumienie istoty ludzkiej jako istoty duchowej, a więc takiej 
w której ciało fizyczne, eteryczne i astralne stały się domem ducha – „ja”.  

 Lekarz antropozoficzny rozpatruje chorobę jako stan zaburzenia w równowadze 
pomiędzy wymienionymi członami istoty ludzkiej. 

 W medycynie antropozoficznej lekarz poprzez geteanistyczną obserwację dąży do 
zrozumienia natury leku, który dopasowuje do procesu, który zachodzi w istocie 
człowieka. 
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Jemioła – Viscum w preparatach 
oficjalnych. 

 Jednym z przykładowych preparatów 
przeciwnowotworowych opartych na zasadach medycyny 
antropozoficznej jest Iscador, M, P, Qu. 

 W Niemczech i Szwajcarii ok. 60% pacjentów stosuje 
Iscador w leczeniu wspomagającym nowotwory 
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Jemioła – Viscum w preparatach 
oficjalnych. 

 Stymuluje aktywność limfocytów CD3+ CD4+, limfocytów NK -  Natural Killers oraz sekrecję cytokin (po podaniu 
pozajelitowym).  

 Dzięki temu preparaty jemiołowe ograniczają przerzuty nowotworów i działają cytotoksycznie oraz cytostatycznie 
wobec komórek nowotworowych. 

 Wyciągi z jemioły podane pozajelitowo działają hipotensyjnie, immunomodulująco, uspokajająco; pobudzają 
produkcję limfokin i limfocytów.  

 Wiskotoksyny II, III i IVB oraz glikoproteiny lektynowe (wiskumina) działają przeciwnowotworowo 
(cytotoksycznie). 

 Maier G., Fiebig HH. (Institute of Experimental Oncology, Freiburg, Germany): Absence of tumor growth stimulation in a panel of 16 
human tumor cell lines by mistletoe extracts in vitro. Anticancer Drugs. 2002 Apr;13(4):373-9. – wyciągi z jemioły o wysokiej zawartości 
lektyn hamowały komórki raka sutka (mammary cancer cell line MAXF 401NL). 

 Gerhard Kelter, Joerg M. Scherholz, Imma U. Fischer : Cytotoxic Activity and Absence of Tumor Growth Stimulation of Standardized 
Mistletoe Extracts in Human Tumor Models In Vitro; ANTICANCER RESEARCH 27: 223-234 (2007) – wykazano cytotoksyczność Helixoru 
wobec 38 human tumor cell lines in vitro. 

 Gunver S Kienle, Anja Glockmann, Michael Schink and Helmut Kiene: Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers:  
a systematic review of clinical and preclinical research. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2009, 28:79; - liczne 
pozytywne efekty powinny skłonić do dalszych badań. 
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