
  

 

PRACA POGLĄDOWA 

Szlak liganda czynnika martwicy nowotworu 

indukującego apoptozę (TRAIL)  

jako potencjalny cel terapii w raku prostaty 

The pathway of tumor necrosis factor-related apoptosis 
inducing ligand (TRAIL) as a potential target in therapy  

of prostate cancer  

Magdalena Kowalska, Ewelina Szliszka, Wojciech Król 

STRESZCZENIE

Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych 
u mężczyzn. Ligand czynnika martwicy nowotworu indukujący apoptozę (tumor 

necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand – TRAIL, Apo-2L) jest cyto-
kiną należącą do nadrodziny czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis 

factor – TNF). TRAIL ma zdolność indukowania apoptozy w komórkach raka 
prostaty nie będąc toksycznym w stosunku do prawidłowych komórek, co czyni 
go jednym z potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Poprzez interakcję 
z receptorami TRAIL-R1/DR4 i TRAIL-R2/DR5 na powierzchni komórek raka 
prostaty uruchamia transdukcję sygnału do apoptozy. Rekombinowany TRAIL 
i  przeciwciała swoiste w stosunku do receptorów TRAIL-R1 i TRAIL-R2 wy-
kazują satysfakcjonujące efekty terapeutyczne w badaniach klinicznych I i II 
fazy. Niestety, wiele komórek nowotworowych, w tym komórek raka prostaty, 
wykazuje oporność na apoptozę mediowaną przez TRAIL. Mechanizmy TRAIL-
-oporności komórek raka prostaty dotyczą wielu etapów szlaku apoptozy. Ziden-
tyfikowano szereg czynników chemicznych (cytostatyki) oraz fizycznych (pro-
mieniowanie gamma), które mogą uwrażliwiać komórki raka prostaty i przeła-
mać ich oporność na działanie TRAIL.  
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TRAIL, receptory TRAIL, apoptoza, rak prostaty, mechanizmy TRAIL- 
-oporności, przełamywanie oporności na TRAIL (chemioterapia, radioterapia) 

ABSTRACT  

Prostate cancer is one of the most common malignant tumors in men. Tumor 
necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TRAIL, Apo-2L) is a cytokine 
of the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. TRAIL possesses the ability to 
induce apoptosis in prostate cancer cells without toxicity to normal cells, which 
makes it one of the potential anticancer drugs. TRAIL activates the  transduction 
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signal of apoptosis through its interaction with receptors TRAIL-R1/DR4 and TRAIL-R2/DR5 on the surface of 
prostate cancer cells. The recombined TRAIL and antibodies specific to receptors TRAIL-R1/DR4 and  
TRAIL-R2/DR5 show satisfactory therapeutic effects in phases I and II of clinical trials. Unfortunately, many 
tumor cells, including prostate cancer cells appear resistant to TRAIL-mediated apoptosis. The mechanisms of 
TRAIL-resistance in prostate cancer cells concern many stages of apoptotic pathways. A number of agents, both 
chemical (cytostatics drugs) as well as physical (gamma radiation), have been identified to sensitize prostate 
cancer cells and overcome their resistance to TRAIL.  

KEY WORDS  
TRAIL, TRAIL receptors, apoptosis, prostate cancer, mechanisms of TRAIL-resistance, overcome TRAIL- 
-resistance (chemotherapy, radiotherapy) 

Ligand TRAIL i jego receptory 

Jedną z obiecujących terapii w leczeniu raka prostaty 
może być zastosowanie liganda czynnika martwicy 
nowotworu indukującego apoptozę (tumor necrosis 

factor-related apoptosis-inducing ligand, TRAIL, 
Apo-2L). Został on odkryty w latach 1995–1996 jako 
kolejna cząsteczka należąca do rodziny TNF (tumor 

necrosis factor) przez dwa niezależne zespoły badaw-
cze [1,2,3]. Jak większość członków rodziny TNF, 
TRAIL jest białkiem błonowym typu II, złożonym 
z 281 aminokwasów. Jego cząsteczka zbudowana jest 
z dwóch zasadniczych fragmentów: C-terminalnej, 
długiej (142-aminokwasowej) domeny pozakomór-
kowej oraz N-terminalnej i krótkiej (17-amino-
kwasowej) domeny cytoplazmatycznej. Domena  
C-końcowa TRAIL wykazuje dużą homologię z po-
dobnymi domenami innych przedstawicieli z rodziny 
TNF, takich jak ligand Fas (FasL) i TNFα [4,5,6]. 
Geny kodujące białko TRAIL zlokalizowane są na 
długim ramieniu chromosomu 3 w pozycji 3q26 [2,7]. 
Cząsteczka TRAIL występuje w postaci rozpuszczal-
nej (soluble TRAIL – sTRAIL) lub jest związana 
z powierzchnią komórek immunokompetentnych, 
takich jak: limfocyty T i komórki NK, makrofagi, 
neutrofilie czy komórki dendrytyczne [1,3,8,9]. Obie 
formy funkcjonują jako trimery i wywołują apoptozę 
poprzez oddziaływanie ze swoistymi receptorami 
występującymi na powierzchni komórek docelowych 
[5]. Ligand TRAIL indukuje apoptozę w komórkach 
nowotworowych, nie będąc toksyczny w stosunku do 
prawidłowych komórek organizmu [10]. Fizjologiczne 
znaczenie TRAIL nie zostało w pełni poznane. Zaob-
serwowano, że endogenny TRAIL odgrywa istotną 
rolę w nadzorze immunologicznym oraz w niszczeniu 
nieprawidłowych, nowotworowych komórek [7, 
11,12]. 
Wyróżniamy pięć rodzajów receptorów dla liganda 
TRAIL: TRAIL-R1 (DR4), TRAIL-R2 (DR5),  
TRAIL-R3 (DcR1), TRAIL-R4 (DcR2) i osteoprote-
gerynę (OPG) [1,5,13]. Geny dla tych receptorów 
znajdują się na krótkim ramieniu chromosomu 8 
(8p21-22) [1]. Poza OPG, która jest receptorem roz-
puszczalnym, wszystkie pozostałe receptory dla  

TRAIL to białka błonowe typu I, zawierające ze-
wnątrzkomórkową bogatą w cysteinę N-końcową 
domenę rozpoznającą ligand. TRAIL-R1 i TRAIL-R2, 
nazywane receptorami śmierci (death receptor – DR) 
posiadają wewnątrzkomórkową domenę śmierci 
(death domain – DD), niezbędną do aktywacji ze-
wnątrzpochodnego szlaku apoptozy [14,15]. Nato-
miast przyłączenie liganda TRAIL do TRAIL-R3 lub 
TRAIL-R4 nie inicjuje procesu apoptozy, ponieważ 
receptory te charakteryzuje częściowy lub całkowity 
brak wewnątrzkomórkowej domeny śmierci. Recepto-
ry te określane jako „pułapki” lub „wabiki” (decoy 

receptor – Dc) przez konkurowanie z receptorami 
śmierci o przyłączenie TRAIL mogą hamować apop-
tozę, promując proliferację oraz przeżycie komórek 
nowotworowych [1,5]. Podobnie OPG nie posiada 
funkcjonalnej domeny śmierci. Stwierdzono, że jeden 
z receptorów, TRAIL-R1 lub TRAIL-R2, może być 
dominujący w transdukcji sygnału do śmierci komór-
ki. TRAIL-R1 odgrywa zasadniczą rolę w indukcji 
apoptozy w komórkach białaczek, natomiast wysoka 
ekspresja i aktywacja TRAIL-R2 ma kluczowe zna-
czenie dla TRAIL-mediowanej apoptozy komórek 
litych guzów nowotworowych. Receptory śmierci są 
obecnie postrzegane jako atrakcyjny cel w terapii 
przeciwnowotworowej [1,5,11]. 

Rola liganda TRAIL w procesie apoptozy 

Ligand TRAIL oraz jego receptory śmierci odgrywają 
ważną rolę w indukowaniu apoptozy w komórce no-
wotworowej [1,14,16]; TRAIL-R1 i TRAIL-R2 za 
pomocą domeny zewnątrzkomórkowej wiążą ligand, 
natomiast dzięki wewnątrzkomórkowej domenie 
śmierci (DD) przyłączają białko adaptorowe FADD 
(fasassociated death domain) [17]. W ten sposób 
powstaje kompleks sygnałowy DISC (death initiated 

signaling complex) zapoczątkowujący proces apopto-
zy [5,9,17]. Następnie przez wykonawczą domenę 
śmierci – DED (death execution domain), stanowiącą 
N-końcową część białka adaptorowego, do kompleksu 
DISC zostaje przyłączona prokaspaza 8. Aktywacja 
kompleksu DISC prowadzi do uwolnienia enzymu 
proteolitycznego – kaspazy 8. Aktywna kaspaza 8 
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zapoczątkowuje autokatalityczną kaskadę kaspaz 
efektorowych 3, 6 i 7 [1,5,15]. Ilość powstałego kom-
pleksu DISC aktywowanego poprzez szlak zewnątrz-
pochodny (receptorowy) jest wystarczająca do uru-
chomienia procesu apoptozy w komórkach określa-
nych jako komórki typu I.  
W odróżnieniu od nich stymulacja komórek typu II 
wymaga dodatkowo przekazywania sygnału z mito-
chondrium (ze szlaku wewnątrzpochodnego) 
[5,15,18,19]. Wspólnym elementem dla zewnątrzpo-
chodnego (receptorowego) i wewnątrzpochodnego 
(mitochondrialnego) szlaku jest kaspaza 8. Aktywacja 
szlaku zależnego od mitochondriów związana jest ze 
zdolnością kaspazy 8 do rozszczepienia białka Bid 
(BH3-interacting domain death agonist), należącego 
do rodziny Bcl-2 (B-cell leukemia/lymphoma-2) 
[20,21]. Bid ulega proteolitycznej modyfikacji do 
formy tBid (truncated Bid), która przemieszcza się do 
zewnętrznej błony mitochondrialnej i wraz z innymi 
proapoptotycznymi białkami z rodziny Bcl-2 (Bax, 
Bad oraz Bak) uczestniczy w tworzeniu kanałów mi-
tochondrialnych odpowiadających za spadek potencja-
łu mitochondrialnego oraz uwolnienie cytochromu c 
i  Smac/Diablo (second mitochondrial activator of 

caspases/direct inhibitor of apoptosis binding protein 

with low isoelectric point) [14,15]. Cytochrom c prze- 
chodzi do cytoplazmy tworząc wraz z prokaspazą 9, 
ATP (adenosine-5'-triphosphate) oraz białkiem Apaf1 
(apoptotic protease activating factor-1) kompleks 
nazywany aptosomem. W obrębie apoptosomu docho-
dzi do przekształcenia prokaspazy 9 do kaspazy 9, 
która następnie aktywuje kaspazy efektorowe, głównie 
kaspazę 3 [11,18,21]. Aktywacja drogi wewnątrzpo-
chodnej (mitochondrialnej) wzmacnia transdukcję 
sygnału do apoptozy ze szlaku receptorowego (ze-
wnątrzpochodnego). Główne szlaki TRAIL-medio-
wanej apoptozy oraz mechanizmy TRAIL-oporności 
w komórkach raka prostaty przedstawia rycina 1. 

Rak prostaty 

Rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowa-
nych nowotworów złośliwych, stanowiąc drugą co do 
częstości przyczynę zgonów wśród mężczyzn w Unii 
Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych [19,20]. Do 
czynników ryzyka zachorowania należą: wiek, dieta, 
predyspozycje dziedziczne oraz pochodzenie etniczne 
[8,20]. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje-
my znaczny wzrost zapadalności na raka prostaty, 
co może  wiązać  się  z  wydłużeniem  życia  pacjentów,  

 

 
Ryc. 1. Szlaki TRAIL-indukowanej apoptozy oraz mechanizmy TRAIL-oporności w komórkach raka prostaty.  
Fig. 1. Pathways of TRAIL-induced apoptosis and mechanisms of TRAIL-resistance in prostate cancer cells. 
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a także z rozwojem nowych metod diagnostycznych 
wprowadzanych do codziennej praktyki klinicznej, 
takich jak oznaczenie PSA (prostate specific antigen, 
swoisty antygen sterczowy) w surowicy krwi [18, 
20,21]. 
Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za inicjo-
wanie i rozwój raka prostaty nie zostały w pełni wyja-
śnione [22]. Jest to nowotwór hormonozależny. We 
wczesnym stadium (ograniczonym do narządu) chorzy 
kwalifikowani są do prostatektomii radykalnej lub 
radioterapii. W przypadku zaawansowanej choroby 
leczeniem z wyboru jest hormonoterapia, często 
w skojarzeniu z radio- lub chemioterapią [23]. Pomi-
mo stosowania tych metod, dochodzi do zaburzeń 
w indukcji apoptozy komórek raka, czego konsekwen-
cją jest niepowodzenie wymienionych wcześniej tera-
pii przeciwnowotworowych. Z czasem rak prostaty 
staje się oporny na hormonoterapię (CRPC – castra-

tion resistant prostate cancer). Za jedną z przyczyn 
powstania CRPC uważa się deregulacje procesów 
apoptozy, dlatego też obecnie do głównych celów 
strategii leczenia CRPC należy uruchomienie w ko-
mórkach nowotworowych mechanizmów prowadzą-
cych do apoptozy [20].  

Mechanizmy oporności na TRAIL 

Wiele komórek nowotworowych, w tym komórek 
raka prostaty, wykazuje oporność na apoptozę medio-
waną przez TRAIL. Mechanizmy TRAIL-oporności 
komórek raka prostaty nie zostały jeszcze w pełni 
poznane [1,5,16]. Uważa się, że oporność ta może 
dotyczyć wielu etapów szlaku apoptozy [24]. Wrażli-
wość komórek nowotworowych na TRAIL wynika 
m.in. z różnic w ekspresji receptorów śmierci na ich 
powierzchni. Obniżona ekspresja receptorów TRAIL- 
-R1 i TRAIL-R2 oraz mutacje genów dla tych recep-
torów w komórkach raka prostaty mogą prowadzić do 
TRAIL-oporności [1,5]. Z kolei zwiększona ekspresja 
„receptorów wabików”, szczególnie TRAIL-R3, chro-
ni komórki raka prostaty przed apoptozą indukowaną 
przez TRAIL [25,26].  
Wykazano, że wrażliwość komórek raka prostaty na 
TRAIL zależy od obecności wewnątrzkomórkowych 
białek inhibitorów transdukcji sygnału prowadzącego 
do apoptozy [27,28]. Przykładem jest zwiększona 
ekspresja białka FLIP (FLICE – FAAD-like inerleu-

kin-1beta-converting enzyme – inhibitory protein), 
które łączy się z kompleksem DISC, uniemożliwiając 
aktywację prokaspazy-8 [25].  
Kolejnym ważnym elementem związanym z oporno-
ścią komórek raka prostaty na działanie ligandu  
TRAIL jest nasilona ekspresja inhibitorów z rodziny 
IAPs (inhibitor of apoptosis proteins): cIAP1, cIAP2 
(cellular inhibitor of apoptosis 1 and 2), XIAP (X- 

-linked inhibitor of apoptosis), surwiwiny [29]. Białka 
IAPs, zwłaszcza XIAP, blokują aktywację kaspazy 3, 7 

oraz 9. Natomiast Smac/Diablo odpowiada za hamo-
wanie funkcji IAPs w komórkach raka prostaty.  
W wielu typach komórek nowotworowych wywołanie 
apoptozy indukowanej przez TRAIL zależy od akty-
wacji drogi wewnątrzpochodnej, zależnej od mito-
chondriów. Zmniejszona ekspresja lub mutacje białek 
proapoptotycznych z rodziny Bcl-2 (Bax, Bak, Bad), 
które uczestniczą w uruchomieniu mitochondrialnego 
szlaku apoptozy w komórkach raka prostaty, w znacz-
nej mierze przyczyniają się do TRAIL-oporności 
[26,29]. Nie bez znaczenia pozostaje także nadekspre-
sja białek antyapoptotycznych z rodziny Bcl-2 (Bcl-2, 
Bcl-xL), które blokują proapoptotyczne Bax i Bak, 
zapobiegając zwiększeniu przepuszczalności błony 
mitochondrium i spadkowi potencjału mitochondrial-
nego [29,30]. Oporność komórek raka prostaty na 
apoptozę TRAIL-zależną wiąże się również z niepra-
widłowym uwalnianiem z mitochondriów białka 
Smac/Diablo będącego antagonistą białek IAPs. 
Zmniejszone wydzielanie lub niedobór Smac/Diablo 
przyczynia się do wzrostu stężenia białek IAPs, zna-
nych inhibitorów kaspaz [14].  
Oporność wielu linii komórkowych raka prostaty na 
apoptozę indukowaną przez TRAIL uwarunkowana 
jest aktywacją czynnika jądrowego NF-κB (nuclear 

factor κB). NF-κB indukuje ekspresje antyapopto-
tycznych białek z rodziny Bcl-2, IAPs i FLIP [31]. 
W komórkach raka prostaty ważną rolę w TRAIL- 
-oporności odgrywają mutacje genu supresorowego 
p53. Brak funkcjonalnego białka p53 (protein 53) 
prowadzi do wzmożonej ekspresji Bcl-2, Bcl-xL oraz 
IAPs, a także blokowania genu białka Apaf-1. Nie-
prawidłowe białko p53 zaburza proces redystrybucji 
receptorów śmierci, głównie receptora TRAIL-R2, na 
powierzchni komórek raka prostaty [26]. 

Zastosowanie TRAIL w badaniach klinicznych 

W badaniach klinicznych znalazły zastosowanie różne 
formy TRAIL pod postacią rekombinowanego ligandu 
(rhsTRAIL) oraz przeciwciał monoklonalnych swoi-
stych w stosunku do receptorów TRAIL-R1 – mapa-
tumumab (HGS-ETR1) lub TRAIL-R2 – leksatumu-
mab (HGS-ETR2), conatumumab (AGM655), drozi-
tumab (PR095780), tigatuzumab (TRA-8, CS1008), 
apomab (4H6) [16,32]. W porównaniu z rozpuszczal-
nym TRAIL, ogromną zaletą przeciwciał monoklo-
nalnych jest specyficzne powinowactwo do recepto-
rów śmierci, ograniczające wiązanie się z „receptora-
mi wabikami”. Ponadto, HGS-ETR1 i HGS-ETR2 
mają dłuższy okres półtrwania niż rekombinowany 
TRAIL, dzięki czemu ułatwiony jest dobór odpowied-
niej dawki przeciwciał [33]. Wyniki I i II fazy badań 
klinicznych wykazały zadowalającą skuteczność 
i  niską toksyczność preparatów mapatumumab i lek-
satumumab u pacjentów z zaawansowanymi nowo-
tworami płuc, okrężnicy i nerek [31,34].  
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Badania przeprowadzone przez Shimada i wsp. po-
twierdziły cytotoksyczne działanie HGS-ETR2 
w stosunku do komórek raka prostaty. Przeciwciało 
indukuje apoptozę w komórkach raka prostaty, zarów-
no hormonowrażliwych LNCaP, jak i hormonoopor-
nych DU145 i PC3. W doświadczeniach zaobserwo-
wano, że efektywność działania przeciwciała HGS- 
-ETR2 zależy od ekspresji na powierzchni komórek 
nowotworowych receptora śmierci TRAIL-R2. HGS- 
-ETR2 aktywował zarówno szlak receptorowy, jak 
i mitochondrialny [35].  
Wstępne badania nad apoptozą komórek raka prostaty 
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych anty- 
-TRAIL-R1 i/lub anty-TRAIL-R2 w monoterapii lub 
skojarzeniu z czynnikami chemicznymi (cytostatyka-
mi) i fizycznymi (promieniowanie gamma) wskazują 
na skuteczność ich działania przeciwnowotworowego 
oraz możliwość zastosowania przeciwciał HGS-ETR2 
w kolejnych etapach badań klinicznych u chorych 
z rakiem prostaty.  

Przełamywanie TRAIL-oporności komórek raka 

prostaty na działanie TRAIL 

Chemioterapia stosowana jest w przypadkach zaawan-
sowanego raka prostaty z przerzutami oraz w trakcie 
progresji choroby, gdy pojawiła się oporność na hor-
monoterapię [36]. Głównymi cytostatykami wykorzy-
stywanymi w chemioterapii raka prostaty są taksany 
(taksoidy), substancje pochodzenia naturalnego 
o silnych właściwościach przeciwnowotworowych 
[37,38]. Początkowo związki te były izolowane z kory 
cisu drobnolistnego (Taxus brevifolia), obecnie wy-
twarzane są na drodze półsyntetycznej poprzez mody-
fikację niecytotoksycznego naturalnego prekursora 
10-deacetylobakatyny III [39]. Do mechanizmów 
przeciwnowotworowego działania taksanów zalicza-
my: zaburzenie funkcji mikrotubul, tworzenie niepra-
widłowego wrzeciona mitotycznego podczas podziału 
komórek oraz zatrzymanie cyklu komórkowego 
w fazie S, M i G2 oraz indukcją apoptozy [37,40].  
Chemioterapia z zastosowaniem taksanów aktywuje 
w komórkach raka prostaty mitochondrialny szlak 
apoptozy poprzez hamowanie ekspresji genów anty-
apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2 (głównie  
Bcl-xL) oraz zwiększenie ekspresji p53 [39,41]. Tak-
sany odpowiadają za spadek potencjału mitochon-
drialnego, nasilenie uwalniania cytochromu c do cyto-
plazmy oraz indukcję białka Apaf-1 [42].  
Do aktualnie stosowanych taksanów w leczeniu pa-
cjentów z zaawansowanym rakiem prostaty należą: 
paklitaksel, docetaksel (taksany I generacji) oraz ka-
bazytaksel (taksany II generacji) [39,43]. Paklitaksel 
i docetaksel to leki pierwszego rzutu w CRPC, nato-
miast kabazytaksel to lek drugiego rzutu w leczeniu 
CRPC u chorych, u których wystąpiła oporność na 
docetaksel i paklitaksel. W celu uzyskania korzystne-

go efektu terapeutycznego wymienione cytostatyki 
stosowane są zarówno w monoterapii, jak i w skoja-
rzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi [39].  
W doświadczeniach in vitro zaobserwowano synergi-
styczne działanie taksanów z ligandem TRAIL 
w stosunku do komórek raka prostaty. Uzyskane wy-
niki potwierdzają, że taksany mogą przełamywać 
oporność komórek raka prostaty na działanie TRAIL 
[42,44]. Nimmanapalli i wsp. wykazali, że paklitaksel 
w skojarzeniu z TRAIL nasila apoptotyczny efekt 
ligandu zarówno w stosunku do hormonowrażliwych 
komórek linii LNCaP, jak i hormono-opornych komó-
rek DU145 i PC3. Po zastosowaniu paklitakselu 
w kombinacji z TRAIL odnotowano zwiększoną ak-
tywację prokaspazy 8 i 9 oraz kaspazy 3, pobudzenie 
rozszczepienia białka Bid oraz nasiloną akumulację 
cytochromu c w cytozolu komórek wymienionych 
wcześniej linii raka prostaty. Mechanizm eliminujący 
oporność komórek raka prostaty na TRAIL wiązał się 
również z obniżeniem ekspresji białek IAPs, głównie 
cIAP-1, XIAP [42]. Udowodniono, że docetaksel 
indukuje proces apoptozy w komórkach linii PC3, 
DU145 i RWPE2 poprzez nasilenie aktywności ka-
spazy 3 [44]. Yoo i wsp. potwierdzili, że cytostatyk 
uwrażliwiał komórki zarówno hormonowrażliwej linii 
LNCaP, jak i hormonoopornej linii C4-2B na TRAIL-
-mediowaną apoptozę. Synergistyczne działanie li-
gandu TRAIL i docetakselu tłumaczy się obniżeniem 
ekspresji antyapoptotycznych białek z rodziny Bcl-2 
(głównie Bcl-xL), zwiększonym uwalnianiem cyto-
chromu c z mitochondriów oraz aktywacją prokaspazy 
9 [45].  
Kolejnym ważnym cytostatykiem stosowanym 
w chemioterapii raka prostaty jest mitoksantron –  
– syntetyczny antybiotyk antracyklinowy o udowod-
nionym działaniu przeciwnowotworowym [46]. Lek 
hamuje replikację i syntezę DNA, zaburza naprawę 
DNA, hamuje syntezę RNA i białek oraz blokuje 
aktywność topoizomerazy II, przez co spowalnia 
wzrost i inwazyjność komórek raka prostaty [47]. 
W leczeniu opornego na kastrację raka prostaty mito-
ksantronem stosowany jest w monoterapii lub w sko-
jarzeniu z innymi lekami, takimi jak prednizon lub 
docetaksel [47,48]. Doświadczenia in vitro potwier-
dzają, że mitoksantron nasila apoptotyczną aktywność  
TRAIL. Zastosowanie kombinacji TRAIL z mitoksan-
tronem indukuje apoptozę i poprzez aktywację kaspaz 
przełamuje TRAIL-oporność komórek raka prostaty 
linii PC3-TR [47]. 
Obecnie prowadzone są eksperymenty z zastosowa-
niem rekombinowanego TRAIL oraz przeciwciał 
monoklonalnych skierowanych przeciwko receptorom 
śmierci TRAIL-R1 i TRAIL-R2. Odnotowano nasile-
nie cytotoksycznego działania leksatumumabu w po-
łączeniu z cisplatyną w stosunku do hormonoopor-
nych komórek PC3 i DU145. Synergistyczne działanie 
obu czynników tłumaczy się aktywacją kaspazy 8, 
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pobudzeniem proteolizy białka Bid do tBid, wzrostem 
ekspresji Bax oraz zwiększeniem uwalniania cyto-
chromu c z mitochondriów. Natomiast zastosowanie 
mapatumumab w skojarzeniu z cisplatyną nie przeła-
mywało oporności komórek raka prostaty PC3 
i DU145 [34].  
Radioterapia stosowana jest zarówno we wczesnym 
stadiach raka prostaty (nowotwór ograniczony do 
narządu), jak i w zaawansowanych postaciach choro-
by. W przypadku podejrzenia wznowy guza może być 
również zalecana w skojarzeniu z hormonoterapią 
[49]. Radioterapia indukuje wewnątrzpochodny (mi-
tochondrialny) szlak apoptozy w komórkach nowo-
tworowych poprzez wywołanie stresu oksydacyjnego 
i uszkodzenie DNA [50,51]. 
Radioterapia wzmacnia cytotoksyczny efekt TRAIL 
w stosunku do hormonoważliwych komórek LNCaP 
oraz hormonoopornych komórek PC3 i DU145. Udo-
wodniono, że promieniowanie gamma aktywują mito-
chondrialny szlak apoptozy w komórkach raka prosta-
ty poprzez regulację pro- i antyapoptotycznych białek 
z rodziny Bcl-2. Radioterapia w kombinacji z TRAIL 
indukuje ekspresję białek Bax i Bak oraz hamuje eks-
presję białka Bcl-2 [52]. 

Dotychczasowe wyniki badań na komórkach raka 
prostaty z zastosowaniem TRAIL są obiecujące 
i zachęcają do dalszych testów. Istotne wydaje się 
określenie strategii przełamywania oporności oraz 
uwrażliwienia komórek raka prostaty na działanie 
TRAIL z udziałem cytostatyków i promieniowania 
gamma. Chemio- i radioterapia aktywują wewnątrz-
pochodny (mitochondrialny) szlak apoptozy, podczas 
gdy pobudzenie receptorów śmierci za pomocą TRAIL 
uruchamia drogę zewnątrzpochodną (receptorową). 
Z tego względu leczenie pacjentów z rakiem prostaty 
można by uzupełniać przez zastosowanie TRAIL.  
Analiza mechanizmów uwrażliwienia komórek raka 
prostaty na działanie TRAIL pozwala na wysunięcie 
hipotezy, że radio- lub chemioterapia poprzez stymu-
lację drogi z mitochondriów mogą amplifikować sy-
gnał pochodzący ze szlaku receptorowego aktywowa-
nego przez TRAIL. Ponadto wykorzystanie TRAIL 
w skojarzeniu z cytostatykami lub radioterapią pozwo-
liłoby na zwiększenie aktywności przeciwnowotwo-
rowej, zredukowanie dawki stosowanych terapeuty-
ków i zmniejszenie ich ogólnoustrojowej toksyczno-
ści, przy zachowaniu pożądanej skuteczności prze-
ciwnowotworowej. 
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