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Rak piersi - heterogenna choroba 



Stopień zaawansowania 



Biologiczne podtypy raka piersi 

 



Biologiczne podtypy raka piersi 

 

Rivenbark AG i wsp. Am J Pathol 2013 183, 1113-1124  
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chemioterapia 

dożylna doustna 

monoterapia wielolekowa 



 

masywny rozsiew (visceral crisis) – nasilone zaburzenie czynności 
wielu narządów wynikające z szybkiej progresji choroby 
nowotworowej, powodujące obecność objawów klinicznych, 
stwierdzane również za pomocą badań laboratoryjnych. W takiej 
sytuacji klinicznej należy szybko zastosować bardziej agresywną 
terapię; 



hormonowrażliwość 

hormonooporność 

 chemiowrażliwość 

chemiooporność 



 

                                      Zalecenia 

Krzakowski M i wsp. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach 

złośliwych. 2013/2015; tom I, 213-263 

 

Wybór terapii w chorobie 
przerzutowej w dużej mierze zależy 
od chemioterapii stosowanej w 
uzupełniającym leczeniu  

PTOK 



HER2-ujemny rak piersi z przerzutami 

 u chorych wcześniej poddanych terapii antracyklinami i 
taksoidami (w ramach uzupełniającego lub paliatywnego 
leczenia), które nie wymagają zastosowania wielolekowej 
chemioterapii, zaleca się monoterapię kapecytabiną, 
winorelbiną lub erybuliną.  

 można również rozważyć leczenie gemcytabiną, 
pochodnymi platyny, liposomalną doksorubicyną lub 
taksoidami (do których można wrócić w przypadku czasu 
wolnego od choroby wynoszącego co najmniej 1 rok, 
mierzonego od zakończenia uzupełniającej chemioterapii). 

 

ABC3 



Potencjalne zalety i wady przeciwnowotworowej terapii doustnej i dożylnej  

Zalety terapii doustnej Wady terapii doustnej 

Wygoda – mniej wizyt w przychodni Mniejszy compliance 

Większe poczucie kontroli Pominięcie dawki, przedawkowanie 

Brak problemów z dostępem do żył Pacjent stosuje terapie mimo 
wystąpienia powikłań (AE) 

Brak powikłań związanych z portem Mniejsze wsparcie/kontakt ze strony 
innych pacjentów 

Mniejszy koszt dla systemu opieki i/lub 
pacjenta 

Pacjenci mniej zmęczeni wizytami w 
szpitalu 

Biganzoli L i wsp. Eur J Cancer 2015; 51: 2491-2500 



 

doustna 
chemioterapia 

kapecytabina winorelbina 



• Prospektywna ocena 218 chorych na przerzutowego 
raka piersi – 215 chorych wypełniło kwestionariusz 

• Wszystkie chore preferowały doustną chemioterapię 
kapecytabiną vs chemioterapia dożylna 

• Przyczyny: wygoda terapii – 72% 
   67% możliwość pozostania w domu 

 
 



TAMINO  – badanie porównujące czas 
spędzony przez pacjenta w szpitalu podczas 

 terapii doustnej i dożylnej 

121 chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca 
(67%) lub zaawansowanego raka piersi (33%) 

 

Leki: 

 winorelbina doustna – 60% 

 winorelbina dożylna– 40% 

James D i wsp. Eur J Oncol Pharm 2010; 4: 14-18 



Łączne wyniki badania : 

 winorelbina podawana doustnie w porównaniu do podawanej dożylnie 

James D i wsp. Eur J Oncol Pharm 2010; 4: 14-18 

p. dożylna p. doustna 

CAŁKOWITY CZAS W SZPITALU 

                KONSULTACJE 

           APTEKA 

CZAS SPĘDZONY W SZPITALU 
PO TERAPII 

TAMINO  – badanie porównujące czas 
spędzony przez pacjenta w szpitalu podczas 

 terapii doustnej i dożylnej 



Winorelbina postać dożylna vs doustna 

 



 

Odsetek odpowiedzi 
Stabilizacja choroby 
Czas do progresji (mies.) 
Czas odpowiedzi (mies.) 
Czas przeżycia całkowitego (mies.) 



Winorelbina vs Kapecytabina 

Winorelbina 

30 mg/m2 d.1 i 8. q3w (iv) 

Kapecytabina 

2500 mg/m2 d.1.-14. q3w (p.o.) 

Pajk B i wsp. The Breast 2008; 17: 180-185 



 

 
Winorelbina vs Kapecytabina 

Działania niepożądane 
wymioty biegunka zaparcia osłabienie zgon 

zespół 
reka-stopa 

nudności 
Stoma 

titis 
wyłysienie 



Active Home Care project 
Program aktywnej opieki domowej 

• 1 raz w tygodniu wizyta pielęgniarki – wydanie leku, 
ocena toksyczności 

• Co 2 tygodnie ocena onkologa – modyfikacja 
dawkowania 

• Dostęp do pomocy  - telefon 24h 
• 62 chorych  - 56% >70 lat 
• 27,4% chorych na raka piersi 
• Leki: kapecytabina, winorelbina, imatinib, sunitinib, 

sorafenib, temozolomid, ibandronian 

Bordonaro S i wsp. Pat Pref  Adh 2014;8: 917-923 



Active Home Care project 
Program aktywnej opieki domowej 

• 460 wizyt 

Bordonaro S i wsp. Pat Pref  Adh 2014;8: 917-923 

Osłabienie 
Zaburzenia snu 

Ból 
Nudności 
Biegunka 
Gorączka 
Wymioty 

Nadciśnienie  
Dysfagia 

Liczba chorych 



terapia anty-HER2 

T-DM1 lapatynib trastuzumab 

pertuzumab 

+/- 



 trastuzumab 

postać dożylna postać podksórna 



HannaH – badanie porównujące postać 
trastuzumabu: dożylna vs podskórna 

 

Pogoda K i wsp. Onkologia w praktyce klinicznej 2015;11: 93-99 



 

PrefHER – badanie porównujące postać 
trastuzumabu: dożylna vs podskórna 

Pivot X i wsp. Ann Oncol 2014;25:1979-1987 



 



Podsumowanie 

• Chemioterapia doustna jest ciekawą opcją 
terapeutyczną dla chorych - porównywalna skuteczność  
z terapią dożylną 

• Wyniki leczenia trastuzumabem podawnym podskórnie 
są podobne do terapii dożylnej. 

• Wygoda, która przekłada się na krótszy pobyt w 
przychodni, szpitalu 
 

jakość życia 




