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Co nowego w 2005? 



Leczenie chirurgiczne 
ominimalny margines chirurgiczny:  

brak nacieku w „wytuszowanym 

marginesie” (linii cięcia) 



Leczenie chirurgiczne 
omożliwość pominięcia usuwania węzłów 

chłonnych pachy w przypadku zajęcia  

1-2 węzłów „wartowników” 



Radioterapia 
o napromienianie węzłów chłonnych  

u chorych z przerzutami węzłowymi  
wydłuża czas przeżycia 



Podtypy raka piersi 
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Systemowe leczenie neoadjuwantowe 

o coraz większe znaczenie chemioterapii 

neoadjuwantowej u chorych w st. II z rakiem 

„potrójnie ujemnym” lub „HER2-dodatnim” 

leczenie uzupełniające 
(adjuwantowe) 

leczenie indukcyjne  
(neoadjuwantowe) 



Po co jest leczenie 
neoadjuwantowe? 

duży guz 

mały 
guz 



Systemowe leczenie uzupełniające 

• rak „potrójnie ujemny” 

o chemioterapia oparta na antracyklinach  

i taksanach 

o nosiciele mutacji  BRCA – do rozważenia 

pochodne platyny 

BRCA 

BRCA 



Systemowe leczenie uzupełniające 

• rak HER2-dodatni 

Herceptin 

brak dimeryzacji 

 brak sygnału 

podziałowego 

do jądra kom. 

komórka układu 

immunologicznego 

dimeryzacja 

receptora 

 przekazywanie  

sygnału 

podziałowego 

do jądra kom. 



Systemowe leczenie uzupełniające 

• rak HER2-dodatni 

• u chorych N(-) z guzem < 2cm 

wystarczające jest leczenie bez 

antracyklin (paklitaksel + Herceptin) 

Tolaney, NEJM 2015 



wrażliwość na chemioterapię 

 ryzyko nawrotu 

Systemowe leczenie uzupełniające 
• rak luminalny HER2(-) 

• leczenie zależne od ryzyka nawrotu i 

wrażliwości na chemioterapię 

najtrudniejsza decyzja 

najtrudniejsza decyzja 



Pomocne narzędzia 
molekularne 



Uzupełniające leczenie hormonalne 

• przed menopauzą 

− niskie ryzyko   

• tamoxifen (5 lat) 

− wysokie ryzyko  

• supresja jajników + exemestan 

• przedłużenie leczenia do 10 lat  

(tamoxifen lub inhibitor aromatazy) 

 



Uzupełniające leczenie hormonalne 

• po menopauzie 

− niskie ryzyko   

• tamoxifen (5 lat) 

− wysokie ryzyko  

• inhibitor aromatazy (5 lat) 

(sam lub w sekwencji z tamoxifenem) 

 



Bisfosfoniany 

• po menopauzie 

− wydłużenie czasu przeżycia bez nawrotu – 

„słaba” rekomendacja 

• przed menopauzą 

− nie zalecane!!! 

 



Zachowanie płodności 

• zalecana dostępność procedur 

bankowania tkanki jajnika lub komórek 

jajowych (przed 40 rż) 

• hamowanie funkcji jajników w trakcie 

chemioterapii  

u chorych  

ER/PgR(-) 

 



Badania genetyczne 

• badania BRCA1/2  
zalecane w przypadku: 

o zachorowania < 40 rż 

o licznych zachorowań w rodzinie 

o raka „potrójnie ujemnego” przed 50 rż 

• rola badania innych genów 
kontrowersyjna 

 



Inne 

• zalecany wysiłek fizyczny i kontrola 

masy ciała 

• zalecana suplementacja  

Vit. D3 w przypadku  

jej niedoborów 
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