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 V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA  

dla  

DZIENNIKARZY 
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Potencjalny konflikt interesu 

• Komitety doradcze lub wykłady: Amgen, 
AstraZeneca, Novartis, Pfizer, Roche 

• Udział w konferencji: Amgen, Novartis, Roche 

• Udział w kongresie ASCO 2015: MSD 
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“Illumination and Innovation:  
Transforming Data into Learning” 

 
“We are getting bombarded by data”  

“It's great to have that data, but what does it really mean to 
you and what does it mean to your patient?” 

 
“How to distill volumes of data into something meaningful” 

“There is so much valuable information, across so many 
disciplines, that it can feel a bit overwhelming” 
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Sesja plenarna 

#1. Efficacy and Safety Results From a Phase III Trial of Nivolumab 
Alone or Combined With Ipilimumab vs. Ipilimumab Alone in 
Treatment-naïve Patients With Advanced Melanoma (CheckMate 067)  

 

#2. Reduction in Late Mortality Among Five Year Survivors of 
Childhood Cancer: A Report from the Childhood Cancer Survivor Study 

 

#3. Elective versus therapeutic neck dissection in the clinically node 
negative early oral cancer: A randomised control trial (RCT). 

 

#4. NCCTG N0574 (Alliance): A phase III randomized trial of whole 
brain radiation therapy (WBRT) in addition to radiosurgery (SRS) in 
patients with 1 to 3 brain metastases. 
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Chłoniak Hodgkina 

Guz Wilmsa 

Ostra białaczka limfoblastyczna 

Chłoniaki złośliwe 

Osteosarcoma 

Neuroblastoma 

 

 

 

Ostra białaczka szpikowa 

Odsetki 5-letnich przeżyć dzieci leczonych < 15 r.ż. 

1200 rocznie w Polsce 

80% ozdrowieńców żyje > 15 lat 

Oczekiwany czas życia > 50 lat 
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1/900 osób w wieku 16-44 lat – były pacjent onkologiczny 



Ryzyko późnej umieralności zależnie od przyczyny 

Armstrong GT, et al, J Clin Oncol, 2009 

Recurrence or Progression of 
Primary Cancer 

External Causes 

Inne przyczyny chorobowe 
późne powikłania 
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Najczęstsze późne powikłania 

choroba 
niedokrwienna 

serca 
 

wady 
zastawkowe 

 
zaburzenia rytmu 

w różnych 
lokalizacjach 

 
6.4 x częściej 

zwłóknienia 
 

kaszel 
  

tlenozależność 

niepłodność 
 

przedwczesna 
menopauza 

Choroby układu 
krążenia 

Choroby układu 
oddechowego 

Wtórne 
nowotwory 

Zaburzenia 
funkcji gonad 
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Wzrost ryzyka otyłości i depresji 
Mniejsze szanse na wykształcenie i małżeństwo 
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• Analiza odległych wyników leczenia 
 przeżyć 
 ogólnego stanu zdrowia 
 późnych powikłań 

przedwczesna menopauza 
powikłania zakrzepowo-zatorowe 
wtórne nowotwory 

• Zastosowane leczenie (leki, dawki RT) 

CCSS - projekt NCI; od 1994 



Przewlekłe choroby w populacji ozdrowieńców 
leczonych z powodu nowotworów wieku rozwojowego  

• ≈ 75% - przynajmniej 1 przewlekła choroba 

• ≈ 25% - ciężkie, zagrażające życiu choroby 

• Największe ryzyko (RR: 10-13):  

– RT klatki piersiowej + BLM 

– RT klatki piersiowej + A 

– RT klatki piersiowej i jamy brzusznej lub miednicy 
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Występowanie przewlekłych chorób w tej populacji 
rośnie z upływem czasu i nigdy nie osiąga plateau 



Charakterystyka leczenia Ogółem 1970’s 1980’s 1990s 

RT 

Ogółem 

KLP 

OUN 

JBRZ 

57% 

24% 

30% 

23% 

77% 

33% 

39% 

33% 

58% 

23% 

33% 

22% 

41% 

19% 

19% 

17% 

CHT % 

leczonych 

ANTRA 

ALKIL 

45% 

52% 

27% 

43% 

48% 

55% 

58% 

56% 

CHT 

dawki 

ANTRA (mg/m2) 

ALKIL (CED* g/m2) 

217 

7.7 

323 

10.5 

251 

7.4 

181 

7.2 

*CED = cyclophosphamide equivalent dose 
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#2 Reduction in late mortality among 5-year survivors of childhood 
cancer. A report from the Childhood Cancer Survivors Study (CCSS) 

Retrospektywna analiza umieralności ogólnej i specyficznej po leczeniu z 
powodu nowotworów wieku rozwojowego 



Umieralność u dzieci po leczeniu onkologicznym  
w poszczególnych dekadach  
15-letnie skumulowane ryzyko zgonu  3958 zgony 

P<0.001
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ogólna zależna od nawrotu zależna od innych chorób 

L. 1970. – 10,7% (10,1 – 11,4)  

L. 1980. – 7,9% (7,4 – 8,3) 

L. 1990. – 5,8% (5,4 – 6,3)     

L. 1970. – 7,1% (6,6 – 7,6)   

L. 1980. – 4,9% (4,5 – 5,2)  

L. 1990. – 3,4% (3,1 – 3,7)  

L. 1970. – 3,1% (2,7 – 

3,5)   

L. 1980. – 2,4% (2,2 – 

2,7)  

L. 1990. – 1,9% (1,6 – 

2,2)  

p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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#2 



Zmiany na przestrzeni lat: 

identyfikacja chorych z niskim ryzykiem 

ograniczenie ekspozycji na RT i ANTRA 

wczesne wykrywanie (badania przesiewowe) 

leczenie późnych powikłań 
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Zmniejszenie umieralności po leczeniu  
z powodu nowotworów wieku rozwojowego 

#2 



Od ponad 100 lat integralny element leczenia 
onkologicznego nowotworów obszaru głowy i szyi 

– jednoczasowo z leczeniem ogniska pierwotnego 

– w późniejszy okresie – po stwierdzeniu przerzutów w 
trakcie obserwacji po leczeniu.  
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Usunięcie węzłów chłonnych szyinych  
w nowotworach obszaru głowy i szyi 

Powikłania: 

Ograniczenie ruchomości 

Zespoły bólowe 

Obrzęki 



Randomizowane badanie III fazy porównujące skuteczność elektywnego usuwania węzłów 
chłonnych szyjnych w trakcie pierwotnej operacji wczesnych nowotworów jamy ustnej cN0 z 
wykonanym dopiero w przypadku stwierdzenia przerzutów w trakcie obserwacji po leczeniu.  
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Elective versus therapeutic neck dissection in the clinically node 
negative early oral cancer: A randomised control trial (RCT). 

 

596 pacjentów  

Medina czasu 
obserwacji:    

39 m-cy 

Punkt I rz.: 3-l OS 
 

#3 
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Rola elektywnej limfadenektomii we wczesnym raku jamy ustnej 

Elektywne usuwanie węzłów chłonnych (END) u pacjentów z 
wczesnym rakiem jamy ustnej (cN0) powoduje: 

poprawę OS (o 12.5%) 
zmniejszenie ryzyka zgonu (o 36%) 
poprawę DFS (o 23.6%) 
zmniejszenie ryzyka wznowy (o 55%) 

Limfadenektomia u 8 chorych zapobiega 1 zgonowi i 2 nawrotom 

#3 

Przeżycie całkowite Przeżycie wolne od choroby 
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U chorych na wczesnego raka jamy ustnej leczonych w ośrodkach 
niewykonujących rutynowo USG w ramach badań kontrolnych, 
usunięcie węzłów chłonnych wydaje się postępowaniem z wyboru 
 
Nie wiadomo, czy dotyczy to także ośrodków wykonujących 
rutynowo USG (rola USG będzie przedmiotem oddzielnej analizy  
w omawianym badaniu) 

Rola elektywnej limfadenektomii we wczesnym raku jamy ustnej #3 



Przerzuty do mózgu 
ważny problem, nieskuteczne leczenie 
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Leczenie Mediana przeżycia (miesiące) 

Bez leczenia1  1  

Kortykosteroidy2  2 

Napromienianie całego mózgu3  3 - 6 

1. Destefano i wsp. Cancer 1979. 2. Ruderman  i wsp. Cancer 1975. 3. Gaspar  i wsp. IJROBP 1997  

Występowanie przerzutów do mózgu: 

Rak płuca     ≈ 50% 

Rak piersi     ≈ 15% 

Czerniaki     ≈ 10% 

Rak jelita grubego   ≈ 5% 

Inne lokalizacje    ≈ 15% 

Nieznane ognisko pierwotne ≈ 10% 



Radiochirurgia: główna, obok chirurgii, metoda  
leczenia ograniczonych przerzutów w mózgu 

vide abstrakt nr 2020 ASCO 2015 18 

Późne powikłania radioterapii – zaburzenia poznawcze 

elementarne złożone 

uwaga, pamięć, 
percepcja 

rozumowanie, rozwiązywanie problemów, 
podejmowanie decyzji, mowa 

Nowoczesne leczenie 



19 
Mediana obserwacji: 7,2 miesiąca  

Punkt 
pierwszorzędowy:  
 
Zaburzenia poznawcze 
3 m-ce po leczeniu 

N = 213  

1-3 
przerzuty 
do mózgu 
68% z rakiem 
płuca 
 

 
 
Wiek (18-59 vs 60) 
 
Kontrola choroby poza oun 
 
Ilość przerzutów 1 vs 2 vs 3 
 
Ośrodek 
 

 

#4 
NCCTG N0574 (Alliance): A phase III randomized trial of whole brain radiation therapy 
(WBRT) in addition to radiosurgery (SRS) in patients with 1 to 3 brain metastases. 

Randomizowane wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające celowość 
napromieniania całego mózgu w uzupełnieniu radiochirurgii. 



Wyniki 

Celowość napromieniania całego mózgu w uzupełnieniu radiochirurgii 

3 (i 6 mies.) po leczeniu u pacjentów po WBRT obserwowano: 
większy spadek funkcji poznawczych (p=0,002) 
większe zaburzenia pamięci świeżej (p=0,007) 
większe problemy z płynnością słowną (p=0,02) 

#4 
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Przeżycie całkowite Kontrola miejscowa 

Potrzebujemy skuteczniejszego leczenia przerzutów do mózgu 



Rak piersi – choroba niejednorodna 
fenotypy raka piersi 

Rak piersi  

ER+ 
65–75% 

HER2+ 
15–20% 

Triple Neg 
15% 

Z poszczególnymi fenotypami wiążą się 
konkretne implikacje terapeutyczne i 
rokownicze 
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Hormonoterapia raka piersi 
ponad 100 lat historii 

Niska toksyczność 

Długotrwałe odpowiedzi HR(+) 

Po pewnym czasie oporność! 
Aktywacja alternatywych ścieżek sygnałowych 

„compliance” 

zaburzony metabolizm leków 

mutacje receptora ER 



Palbocyklib 
doustny Inhibitor cyklinozależnych kinaz (CDK4/6) 

23 23 

hamuje proliferację w liniach komórkowych HR (+)  raka piersi 
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PFS: 10,2 vs 20,2 m 
(p=0,0004) 

Badanie II fazy 
PALOMA 1 
 
I linia leczenia  



Turner  i wsp. Abst. LBA 502 

HR+, HER2-, 
zaawansowany rak piersi 
Przed i po menopauzie 
Podczas HTH 
uzupełniającej lub 12 m po 
Podczas HTH MBC 
PD podczas HTH 
< 1 linii CTH MBC 
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#502 
A double blind phase 3 trial of fulvestrant with or without palbociclib in pre- and post-
menopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast 
cancer that progressed on prior endocrine therapy (PALOMA3 study) 

Randomizowane badanie III fazy oceniające wartość palbocyklibu dodanego do fulwestrantu 
w leczeniu zaawansowanego HR+/HER2- raka piersi z progresją po uprzedniej hormonoterapii 

Główny punkt końcowy PFS 



Wyniki i komentarz 

Ale… 
krótka obserwacja  
nieznany wpływ na czas przeżycia (OS) 
KOSZT! 

Ewidentna aktywność hamowania 
CDK4/6 w ER+ zaawansowanym 
raku piersi,  
 
 
 
 

dobra tolerancja leczenia  

lepsza jakość życia 
 

1ASCO Value in Cancer Care Task Force, J Clin Oncol , 2015 

Czas do progresji 
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#502 Palbocyklib, selektywny inhibitorem CDK 4/6, blokuje przejście komórek 
z fazy G1 do S; dodany do fulwestrantu znacząco poprawia medianę PFS 

Mediana PFS: 9,2 vs 3,8 m 
HR 0,422; P= <0,000001 



Teoria nadzoru immunologicznego  
Burnet i Thomas (1957) 

 IL10 / IL4   limf. T     kom. NK     makrofagi     kom. dendrytyczne  

Prawidłowy nabłonek 

 Eliminacja       Równowaga             Ucieczka 
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TIL (ang. tumor infiltrating lymphocytes) 
żołnierze układu odpornościowego 
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• komórki TIL - limfocyty T - infiltrują i niszczą komórki 
nowotworowe w różnych guzach litych 
– bezpośrednie działanie cytotoksyczne 
– liza komórek guza poprzez uwalnianie cytokin 

• ich obecność poprawia rokowanie  
• w raku piersi najczęściej w podtypie HER2+ i TNBC 
• ocena IHC – przeciwciała przeciwko antygenom 

powierzchniowym TIL 

Topalian S.L. Tumor infiltrating lymphocytes (TIL) Evidence for spcyfic immune reactions against growing cencers in mice and 
humans. Lippincott, Philadelphia 1990; 19. 



Guz pierwotny (%) Przerzut (%) 

Niskie TIL (0 - 9%) 20% 44% 

Pośrednie TIL (10 - <60%) 52% 56% 

Przewaga TIL (≥ 60%) 28% 0% 
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#11021 

 
Comparison of tumor-infiltrating lymphocytes between primary 
and metastatic tumors in breast cancer patients. 
 

25 chorych na TNBC lub HER2+ 
ocena podścieliskowych TIL 



Immunoterapia: nowa nadzieja onkologii 

p
rz

eż
yc

ie
  

czas 

Standard 

Standard + dodatkowe leczenie 

Immunoterapia (anty-CTLA4) 

Terapia skojarzona  
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Leczenie chorych w podeszłym wieku 

http://www.aoa.acl.gov/Aging_Statistics/future_growth.aspx#age  



Nowotwór – choroba ludzi starszych 
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Z wiekiem: upośledzenie funkcji nerek, szpiku kostnego, wątroby 

Ryzyko powikłań Skuteczność 



The effect of age on outcome in prospective, phase III NRG Oncology/RTOG 
trials of radiotherapy (XRT) +/- chemotherapy in locally advanced (LA) head 
and neck cancer (HNC). 

33 

LA-HNC1: 
> 50% chorych ≥ 65 lat 
≈ 30% chorych ≥ 70 lat 

Moye V i wsp. The Oncologist 2015 

Badanie 
RTOG 

Schemat 
Mediana FU 

 w latach 
Liczba 

chorych 

Liczba 
chorych ≥ 70 

lat  
% 

9003 
0129 
0522 

RT 
DDP+RT 

DDP+ART+/-Cet 

14,1 
7,9 
4,6 

1076 
721 
891 

207 
48 
54 

19,2 
6,7 
6,1 

łącznie 5,2 (0,01-20,3) 2688 309 11,5 

Chorzy ≥ 70 lat znamiennie częściej: kobiety, gorszy PS, palacze, p16 (-) 

#6003 

Wpływ wieku na wyniki leczenia chorych na 
zaawansowanego raka obszaru głowy i szyi 



Wpływ wieku na wyniki leczenia chorych na zaawansowanego raka 
obszaru głowy i szyi 
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Badanie 
RTOG 

Liczba chorych 
≥ 70 lat  

% HR zgonu p 

9003 
0129 
0522 

207 
48 
54 

19,2 
6,7 
6,1 

1,34 (1,15-1,57) 
2,34 (1,68-3,26) 
2,45 (1,69-3,53) 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

łącznie 309 11,5 1,55 (1,35-1,77) <0,001 

Wiek ≥ 70 lat był związany z gorszym przeżyciem, niezależnie od palenia i stanu p16 

Chorzy w wieku ≥ 70 lat częściej umierali z: 

powodów związanych z leczeniem 

chorób układu krążenia i oddychania 

niewydolności wielonarządowej  

#6003 



Kogo leczymy? Kogo badamy? 
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Dziękuję Kolegom Wykładowcom konferencji 
„Spotkanie po ASCO” 
 
 
 
 
Dziękuję za uwagę… 
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