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REVIEWS

Rak płuca jest nadal najczęstszą chorobą no−
wotworową w Polsce i na świecie, a zachorowal−
ność na ten nowotwór co roku zwiększa się. Jest
on przyczyną bardzo dużej liczby zgonów (21000
w Polsce w 2002 r.) [1]. Przeżycia 5−letnie w kra−
jach zachodnich wynoszą około 15%, a w Polsce
niecałe 10% [2–4]. Dane te świadczą o tym, że do−
tychczas nie dysponujemy skutecznym leczeniem
w tej chorobie. 80% przypadków raka płuc to rak
niedrobnokomórkowy.

Wyniki dotychczas 
stosowanego leczenia raka
niedrobnokomórkowego
płuc 
Podstawą leczenia niedrobnokomórkowego ra−

ka płuc (n.d.r.p.) są metody lokoregionalne: chirur−
gia lub, w przypadku przeciwwskazań albo braku
zgody pacjenta na operację, radioterapia [4]. Mogą
one potencjalnie wyleczyć wczesne stadia raka nie−
drobnokomórkowego. Ocenia się, że w Polsce od−
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Streszczenie
Rak płuca jest najczęstszą chorobą nowotworową w Polsce i na świecie. 80% przypadków to niedrobnokomórko−
wy rak płuca (n.d.r.p.). Wyniki leczenia są złe. 5 lat przeżywa w Polsce nie więcej niż 10% chorych. Większość
z nich umiera z powodu przerzutów. Dotychczas stosowane leczenie systemowe, chemioterapia, ma bardzo ogra−
niczoną skuteczność oraz charakteryzuje się znaczną toksycznością. Artykuł opisuje nowy sposób leczenia syste−
mowego n.d.r.p. – tzw. terapię celowaną, opierającą się na najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej.
Szczegółowo omówiono rolę receptorów EGFR oraz możliwości ich zablokowania za pomocą inhibitorów kinaz
tyrozynowych (gefitynib, erlotynib) oraz przeciwciał monoklonalnych (cetuksymab). Omówiono również zjawis−
ko angiogenezy nowotworowej i wyniki jej hamowania za pomocą bewacyzumabu. Postępy w terapii celowanej
nowotworów, w tym n.d.r.p., dają nadzieję na poprawę wyników leczenia tej grupy chorób (Adv Clin Exp Med
2006, 15, 6, 1107–1112). 

Słowa klucze: niedrobnokomórkowy rak płuca, terapia celowana, ERB B, EGFR, VEGF, angiogeneza.

Abstract
Lung cancer is the most common neoplasm in Poland and in the word, 80% cases of which are non−small cell lung
cancer (NSCLC). The effects of its therapy are unsatisfactory. In Poland 5 – years survival does not exceed 10%.
Most patients die from distant metastases. Chemotherapy – the only so far known systemic way to slow the disease
– has both: very limited efficacy and very high toxicity. This article describes an entirely new therapy in NSCLC,
which is based on the latest developments in molecular biology, called targeted therapy. The article especially focus−
es on the role of EGFR receptors and methods of their inhibition with tyrosine kinase inhibitors (gefitinib, erlotinib)
and monoclonal antybodies (cetuximab). Also mechanisms of angiogenesis are described along with the possibility
of their down regulation by bevacizumab. Described currant advances in targeted therapy of cancer (including
NSCLC) bring real hope for treatment improvement (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1107–1112). 
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setek chorych na n.d.r.p. kwalifikujących się do ra−
dykalnej operacji wynosi około 20%. Z tej grupy 5
lat przeżywa tylko 35% osób – pozostali chorzy
umierają z powodu ujawnienia się przerzutów lub
nieoperacyjnego nawrotu miejscowego [4]. Podej−
muje się próby poprawienia tych wyników, stosu−
jąc radioterapię przedoperacyjną (tzw. guz Pancoa−
sta), radioterapię pooperacyjną (cecha pN2 w poo−
peracyjnym preparacie histopatologicznym) lub
chemioterapię przedoperacyjną (stadium IIIA) lub,
ostatnio wnikliwie badaną, chemioterapię poopera−
cyjną w stadiach IB do IIIA. W pozostałych 80%
przypadków rak niedrobnokomórkowy płuca jest
rozpoznawany jednak zbyt późno, w fazie nieope−
racyjnej, z powodu zbyt dużego zaawansowania
miejscowego lub uogólnienia. 

Niezadowalające wyniki leczenia chirurgicz−
nego oraz rozpoznawanie choroby w większości
przypadków w stadium uogólnienia (obecność
przerzutów) świadczy o pilnej potrzebie skutecz−
nego leczenia systemowego w n.d.r.p. Zadania te−
go nie spełniła, jak dotychczas, chemioterapia,
która w leczeniu miejscowo zaawansowanego
i uogólnionego n.d.r.p. została powszechnie wpro−
wadzona w połowie lat 90. XX w. Miało to miej−
sce po publikacji dużej metaanalizy obejmującej
52 randomizowane badania kliniczne, która udo−
wodniła, że chemioterapia z udziałem pochodnych
platyny w istotny sposób statystycznie wydłuża
medianę przeżycia w porównaniu z najlepszym le−
czeniem wspomagającym o średnio 6 tygodni [5].
Pod koniec lat 90. XX w. zaczęto łączyć pochodne
platyny z nową generacją cytostatyków: gemcyta−
biną, wonorelbiną (Navelbine®), taksanami oraz
irynotekanem, uzyskując dalszą poprawę wyni−
ków w postaci większego odsetka odpowiedzi (RR
– response rate) wynoszącego 25–30% oraz wy−
dłużenia mediany przeżycia z 7 do 8–11 miesięcy
[6–11]. Programy zawierające wymienione cyto−
statyki są obecnie pierwszą linią leczenia miejsco−
wo zaawansowanego lub uogólnionego n.d.r.p.
Przed kilku laty wprowadzono jeszcze drugą linię
leczenia opornego lub nawrotowego n.d.r.p., obej−
mującą docetaksel lub pemetrekset stosowane
w monoterapii. Skuteczność tego leczenia mierzona
odsetkiem odpowiedzi RR wynosi 7–9%, a media−
na przeżycia dochodzi do 7–8 miesięcy [12, 13].
Uważa się, że chemioterapia osiągnęła w ten spo−
sób kres swej skuteczności w n.d.r.p. łącząc się do−
datkowo z istotną toksycznością dla chorych. 

W ostatnich kilku latach opisano wiele struk−
tur molekularnych i szlaków sygnałowych w ko−
mórkach nowotworowych. Struktury te mogą stać
się celem dla nowej generacji wysoko swoistych,
a więc potencjalnie mniej toksycznych dla organi−
zmu leków przeciwnowotworowych. Jest to nowy
rodzaj leczenia w onkologii, zwany leczeniem ce−

lowanym (targeted therapy). Obecnie trwają bada−
nia nad lekami, które wpływają na następujące ce−
le terapeutyczne w obrębie niedrobnokomórkowe−
go raka płuca: receptor naskórkowego czynnika
wzrostu (gefitynib, erlotynib, cetuksymab), angio−
genezę nowotworową (bewacyzumab), cykloo−
ksygenazę 2 (celekoksyb), metaloproteinazy ma−
cierzy (prinomastat i BMS−275291), proteozom
26S (bortezomib), farnezylotransferazę (tipifarnib,
lonafarnib), białko antyapoptotyczne Bcl−2 (oligo−
nukleotyd antysensowy – oblimersen) i inne [14]. 

W artykule zostaną omówione preparaty znaj−
dujące się w najbardziej zaawansowanych sta−
diach badań klinicznych. Są to leki działające na
receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)
i na angiogenezę nowotworową. 

Leki hamujące aktywność
receptora naskórkowego
czynnika wzrostu (EGFR)

Receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu
EGFR (epidermal growth factor receptor) jest
pierwszym zidentyfikowanym receptorem należą−
cym do rodziny receptorów mających aktywność
kinaz tyrozynowych, zwanych też receptorami erb
B. Rodzina ludzkich receptorów erb B składa się
z czterech następujących, blisko spokrewnionych
członków: EGFR (ERB B1/EGFR/HER1), ERB
B2 (HER2/neu), ERB B3 (HER3), ERB B4
(HER4) [15]. Stwierdzono, że EGFR często ulega
nadekspresji w ludzkich guzach. W przypadku
raka płuca nadekspresja EGFR jest obecna w ra−
ku płaskonabłonkowym w 76%, gruczołowym
– 47%, a w wielokomórkowym – 49% [16]. Wraz
ze wzrostem liczby cząsteczek EGFR obserwowa−
no również wzmożone wytwarzanie ich ligandów,
takich jak cytokina TGFα, co sprzyja aktywacji
receptora przez autokrynny szlak stymulacji. Ak−
tywacja ta prowadzi z kolei do pobudzenia prolife−
racji komórek nowotworowych, ich zdolności do
inwazji i tworzenia przerzutów, nasilenia angioge−
nezy nowotworowej oraz zahamowania apoptozy.
Stwierdzono, że nadekspresji receptora EGFR to−
warzyszy pogorszenie rokowania [15]. 

Receptory rodziny erb B składają się z zewną−
trzkomórkowej domeny wiążącej ligand, segmen−
tu transbłonowego i wewnątrzkomórkowej dome−
ny mającej aktywność kinazy tyrozynowej. Istnie−
je kilka potencjalnych strategii, których celem jest
zmniejszenie aktywności EGFR. Polegają one na
wykorzystaniu: 1) przeciwciał monoklonalnych
anty−EGFR, które zakłócają przekazywanie sy−
gnału przez receptor, służą jako nośniki radio−
nuklidów, toksyn lub proleków, 2) drobnocząs−
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teczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych,
które zakłócają przekazywanie sygnału przez re−
ceptor, 3) antysensowych oligonukleotydów, które
blokują transkrypcję receptora, 4) wewnątrzko−
mórkowych jednołańcuchowych fragmentów prze−
ciwciał (fragmenty Fv) zapobiegających przemie−
szczaniu się receptora do powierzchni komórki
[15]. Wśród strategii, które znajdują się w najbar−
dziej zaawansowanych stadiach badań klinicznych
są te, w których wykorzystuje się drobnocząstecz−
kowe inhibitory kinaz tyrozynowych (gefitynib,
erlotynib) i przeciwciała monoklinalne (cetuksy−
mab).

Gefitinib oceniono w dwóch badaniach dru−
giej fazy: IDEAL 1 i IDEAL 2 [17, 18]. W bada−
niu IDEAL 1 stosowano lek w dawce 250 mg lub
500 mg dziennie u 210 chorych, u których doszło
do progresji n.d.r.p. po chemioterapii pierwszej
lub drugiej linii, z których co najmniej jedna za−
wierała pochodną platyny. Stwierdzono, że sku−
teczność gefitynibu w obu dawkach była porów−
nywalna (odsetek odpowiedzi RR: 18,4–19%, zła−
godzenie objawów 40–37%, mediana przeżycia
7,6–8 miesięcy), w grupie chorych natomiast,
u których zastosowano większą dawkę leku, zano−
towano istotnie więcej działań niepożądanych
[17]. Podobną skuteczność obu dawek gefitynibu
(250 mg i 500 mg) wykazano również w badaniu
IDEAL 2, do którego włączono 221 chorych na
n.d.r.p. po ≥ 2 programach chemioterapii opartych
na pochodnych platyny. Odsetek odpowiedzi
w obu dawkach wyniósł odpowiednio 12 i 9%, po−
prawa samopoczucia wystąpiła w 43 i 35% przy−
padków, a mediana przeżycia wyniosła 7 i 6 mie−
sięcy. Ciekawe, że za każdym razem nieco lepsze
wyniki osiągano po zastosowaniu dawki mniej−
szej: 250 mg [18]. Zarówno badanie IDEAL 1 jak
i IDEAL 2 stały się podstawą do warunkowego za−
rejestrowania gefitynibu w USA w maju 2003 r.
i umieszczenia go przez ASCO w zaleceniach te−
rapii zaawansowanego i uogólnionego n.d.r.p. po
niepowodzeniu leczenia chemicznego pierwszej
linii (programy oparte na platynie) lub drugiej linii
(docetaksel w monoterapii). Obecnie lek ten został
zaaprobowany w tym wskazaniu w 28 krajach.
W 2005 r. Thatcher N. et al. opublikowali wyniki
dużego randomizowanego badania trzeciej fazy
ISEL (iressa survival evaluation in lung), którego
celem było porównanie gefitynibu z placebo.
Wzięło w nim udział łącznie 1692 chorych z opor−
nym na chemioterapię n.d.r.p. Nie wykazano staty−
stycznie istotnej różnicy w zakresie ogólnego
przeżycia pacjentów leczonych gefitynibem i pla−
cebo (6,6 vs 5,1 miesiąca) [19]. 

Innym drobnocząsteczkowym inhibitorem ki−
naz tyrozynowych stosowanym w n.d.r.p. jest erlo−
tynib. Jest to pierwszy lek z tej grupy, który ma

udowodnioną w badaniu trzeciej fazy wiekszą
skuteczność w porównaniu z placebo (badanie
BR21 przeprowadzone przez National Cancer In−
stitute of Canada) [20]. Badanie to objęło 731 osób
chorych na leczonego w przeszłości jednym lub
dwoma programami chemioterapii niedrobnoko−
mórkowego raka płuc w stadium IIIB i IV. Odse−
tek odpowiedzi na erlotynib w porównaniu z pla−
cebo wyniósł odpowiednio: 8,9% i <1%, a ogólne
przeżycie wyniosło odpowiednio 6,7 i 4,7 miesią−
ca [20]. Wynik ten stał się podstawą do rejestracji
leku w USA w listopadzie 2004 r. Głównymi obja−
wami ubocznymi gefitynibu i erlotynibu są wy−
sypka i biegunka. 

W 2004 r. opublikowano wyniki czterech du−
żych randomizowanych badań trzeciej fazy obej−
mujących w sumie ponad 4000 osób, których ce−
lem była ocena skutku dołączenia omawianych in−
hibitorów kinaz tyrozynowych do chemioterapii
pierwszego rzutu (karboplatyna z paklitakselem
lub cisplatyna z gemcytabiną) miejscowo zaawan−
sowanego i uogólnionego n.d.r.p. W przypadku
gefitynibu były to badania pod nazwami INTACT
1 i INTACT 2 [21, 22], a erlotynibu – TRIBUTE
i TALENT [23, 24]. Żadne z tych badań nie wyka−
zało, aby gefitynib lub erlotynib zwiększały sku−
teczność standardowych programów chemiotera−
pii stosowanych w leczeniu pierwszego rzutu za−
awansowanego n.d.r.p. 

Wydaje się, że powodem braku korzyści wy−
nikających z dodania inhibitorów kinaz tyrozyno−
wych do chemioterapii w n.d.r.p. była nieznajo−
mość czynników predykcyjnych warunkujących
pozytywną odpowiedź na leki z tej grupy [25].
Podobna sytuacja miała miejsce podczas pierw−
szych badań nad połączeniem przeciwciała mono−
klonalnego herceptyny z chemioterapią w raku
piersi. Tego typu leczenie stosowano zarówno
u osób z ekspresją receptora HER2 ++, jak
i HER2 +++, osiągając suboptymalny rezultat.
Obecnie uważa się, że herceptyna jest skuteczna
tylko w guzach z ekspresją HER2 +++. W przy−
padku inhibitorów kinaz tyrozynowych jest rów−
nież konieczne zdefiniowanie czynnika predykcyj−
nego, który zawęzi stosowanie tego typu leków do
określonej podgrupy chorych na n.d.r.p., w której
będzie najbardziej skuteczny. Innym wytłumacze−
niem braku spodziewanych wyników dołączenia
inhibitorów kinaz tyrozynowych do chemioterapii
jest udowodniony antagonizm między tymi dwo−
ma grupami leków. Inhibitory kinaz tyrozynowych
mają dwa podstawowe kierunki działań: antypro−
liferacyjny i proapoptotyczny. Działanie antyproli−
feracyjne wynika z zatrzymania cyklu komór−
kowego w fazie G1, w wyniku czego komórki
nowotworowe stają się mniej wrażliwe na chemio−
terapię. Podobny antagonizm istnieje między ta−
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moksyfenem i chemioterapią stosowaną w ramach
leczenia adjuwantowego raka piersi. Obecnie więc
nie stosuje się ich jednoczasowo, ale sekwencyjnie
[25]. Pewnym postępem w określeniu podgrupy
pacjentów, którzy mogą odnieść największe ko−
rzyści z leczenia inhibitorami kinaz tyrozyno−
wych, było wyodrębnienie czynników warunkują−
cych szczególnie dobry wynik działania tych le−
ków w n.d.r.p. Z cytowanego wcześniej badania
trzeciej fazy ISEL wynika, że tymi czynnikami
o charakterze predykcyjnym w przypadku gefity−
nibu są ujemny wywiad nikotynowy i pochodzenie
azjatyckie [19], analiza danych klinicznych i mo−
lekularnych pacjentów biorących udział w badaniu
BR.21 dotyczącym erlotynibu wskazuje natomiast
na rolę mutacji genów kodujących receptor EGFR
w przewidywaniu reakcji guza na lek [26]. 

Kolejnym celem w obrębie EGFR jest zewną−
trzbłonowy fragment, z którym mogą łączyć się li−
gandy, powodując jego aktywację. Zablokowanie
tego fragmentu i jego internalizację można osią−
gnąć stosując chimeryczne przeciwciało monoklo−
nalne – cetuksymab. Lek ten w połączeniu z iryno−
tekanem został już zaaprobowany w USA i Szwaj−
carii do leczenia uogólnionego, wykazującego
ekspresję EGFR, raka jelita grubego opornego na
irynotekan w monoterapii [27, 28]. Dotychczas są
znane jedynie wyniki badań pierwszej i drugiej fa−
zy dotyczące roli cetuksymabu w leczeniu n.d.r.p.
Lek ten wykazał w nich pewną aktywność, choć
w żadnym nie był porównany z placebo. Na zjeź−
dzie ASCO w 2004 r. zaprezentowano wstępne
wyniki badania drugiej fazy dotyczącego leczenia
pierwszego rzutu zaawansowanego n.d.r.p. wyka−
zującego ekspresję EGFR, w którym uczestniczyły
również polskie ośrodki onkologiczne. Porównano
w nim program: cisplatyna i winorelbina z tym sa−
mym programem uzupełnionym o cetuksymab.
Nie stwierdzono, aby dołączenie cetuksymabu do
chemioterapii poprawiało wyniki leczenia w spo−
sób istotny statystycznie. W grupie pacjentów le−
czonych dodatkowo przeciwciałem zaobserwowa−
no jednak tendencję do zwiększenia odsetka odpo−
wiedzi (31,7 vs 20%) i wydłużenia mediany
przeżycia (8,3 vs 7 miesięcy) [29]. Na tegorocz−
nym spotkaniu ASCO przedstawiono ostateczny
wynik innego badania drugiej fazy, w którym oce−
niono aktywność cetuksymabu w monoterapii
u chorych z nawrotowym rakiem płuca IIIB/IV po
niepowodzeniu ≥ 1 linii chemioterapii opartej na
pochodnych platyny. U 60 osób spośród 66 wyka−
zano ekspresję EGFR. Częściową regresję stwier−
dzono u 2 chorych, co stanowi 3,3%. Średni czas
przeżycia wyniósł 8,1 miesiąca [30]. W niedawno
opublikowanym badaniu I/II fazy do chemioterapii
pierwszego rzutu w uogólnionym n.d.r.p. z eks−
presją EGFR, obejmującej paklitaksel z karbopla−

tyną, dołączono cetuksymab. Uzyskano 26% obiek−
tywnych odpowiedzi, a średnie przeżycie wyniosło
11 miesięcy. Jak stwierdzają autorzy publikacji,
wyniki te są lepsze w porównaniu z historycznymi
badaniami nad aktywnością tego programu bez
przeciwciała [31]. Do objawów toksycznych po ce−
tuksymabie należą reakcje poinfuzyjne oraz obja−
wy ogólnoustrojowe, takie jak wysypka skórna
podobna do trądziku, występująca aż u 75% cho−
rych. Rozwój wysypki po leczeniu cetuksymabem
jest czynnikiem predykcyjnym wzrostu przeżywal−
ności – im bardziej intensywna wysypka, tym lep−
sze wyniki leczenia [28].

Lek hamujący angiogenezę
nowotworową
Angiogeneza jest procesem tworzenia nowych

naczyń krwionośnych i odgrywa zasadniczą rolę
w rozwoju nowotworów, ich wzroście i tworzeniu
odległych przerzutów. Wykazano, że bez udziału
dodatkowych naczyń krwionośnych nowotwór nie
może osiągnąć średnicy większej niż około 2 mm
[32]. Najważniejszym czynnikiem regulującym an−
giogenezę jest naczyniowo−śródbłonkowy czynnik
wzrostu (VEGF – vascular endothelial growth fac−
tor). VEGF działa za pomocą dwóch receptorów,
VEGFR1 i VEGFR2, których ekspresję wykazują
komórki nabłonka naczyń. Ekspresja VEGFR jest
zwykle zwiększona w odpowiedzi na hipoksję,
produkty onkogenów i cytokiny oraz koreluje
z niekorzystnym rokowaniem. Bewacyzumab jest
humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym
hamującym przekazywanie sygnałów angiogen−
nych przez wiazanie ligandu VEGF, zapobiegając
w ten sposób interakcji z VEGF1 oraz VEGF2
[32]. W randomizowanym badaniu drugiej fazy po−
równano chemioterapię złożoną z karboplatyny
(K) i paklitakselu (P) z tą samą chemioterapią (KP)
poszerzoną o bewacyzumab (B) w leczeniu pierw−
szej linii zaawansowanego i przerzutowego raka
płuca. Bewacyzumab zastosowano w dwóch daw−
kach: 7,5 i 15 mg/kg. Najskuteczniejszym progra−
mem okazało się połączenie cytostatyków z bewa−
cyzumabem w dawce 15 mg/kg, dając 31% odpo−
wiedzi (bez bewacyzumabu – 19%) i przeżycie
17,7 miesiąca (bez bewacyzumabu – 14,9 miesią−
ca) [33]. Najistotniejszym działaniem niepożąda−
nym bewacyzumabu okazało się krwioplucie,
w niektórych przypadkach zagrażające życiu.
Krwioplucie szczególnie często występowało u pa−
cjentów, których guz wykazywał martwicę i roz−
pad, utkanie płaskonabłonkowe lub umiejscawiał
się w sąsiedztwie dużych naczyń (umiejscowienie
centralne). Te same programy terapeutyczne (KP
i KP+B) porównano w innym badaniu fazy drugiej
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i trzeciej przeprowadzonym przez ECOG (Eastern
Cooperative Oncology Group), przy czym bewacy−
zumab podawano w jednej dawce 15 mg/kg, a z ba−
dania wykluczono osoby chore na raka płaskona−
błonkowego. Ponownie schemat KP+B okazał się
skuteczniejszy od KP (odsetek odpowiedzi odpo−
wiednio 27 i 10%, mediana przeżycia: 12,5 i 10,2
miesiąca). Wnioskiem z tego badania, zaprezento−
wanego na ASCO 2005, było stwierdzenie, że
schemat karboplatyna, paklitaksel i bewacyzumab
jest nowym standardem ECOG w leczeniu pierw−
szego rzutu n.d.r.p. w stadium IIIB z płynem opłuc−
nowym i stadium IV [34]. 

Podsumowanie

Dziedzina celowanego leczenia nowotworów,
w tym również niedrobnokomórkowego raka płuc,
otwiera przed onkologią wiele nowych możliwoś−

ci terapeutycznych charakteryzujących się zupeł−
nie odmiennymi mechanizmami działania. Uzy−
skane dotychczas wyniki nie zmieniły w sposób
zasadniczy rokowania w raku płuca, wydaje się
jednak, że skuteczność leków celowanych można
jeszcze poprawić, stosując je w określonych,
szczególnie wrażliwych na te leki, subpopulacjach
pacjentów. Wymaga to dalszych badań nad czyn−
nikami predykcyjnymi, czyli czynnikami warun−
kującymi pozytywną odpowiedź na określony pre−
parat. Uściślenia również wymaga rola leków ce−
lowanych w terapii podtrzymującej remisję n.d.r.p.
osiągniętą metodami klasycznymi, rola w leczeniu
pierwszorzutowym, leczeniu neoadjuwantowym,
adjuwantowym i wreszcie sposoby łączenia tych
leków z chemioterapią i radioterapią. Wiele badań
mających wyjaśnić te zagadnienia jest w trakcie
realizacji i można się spodziewać znacznego po−
stępu w tej dziedzinie już w niedalekiej przyszło−
ści [35, 36]. 
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