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Wszystko o raku piersi  

Jak leczymy kobiety z rakiem piersi w XXI wieku?  



Rak piersi 

EBC (wczesny 
rak piersi) MBC 

(przerzutowy 
rak piersi) 

TNBC 
HER2 pos 

HR pos (luminal A i 
Luminal B) 



Zaawansowany rak piersi – cele 

leczenia 

Opóźnić czas do progresji 

Maksymalna 
kontrola 
objawów 

Utrzymanie 
lub 

poprawa 
jakości 
życia 

Zapobiec 
poważnym 

powikłaniom 

Ostatecznym celem jest wydłużenie czasu 
przeżycia i utrzymanie jakości życia 



Skuteczność leczenia vs QoL 

Skuteczność Toksyczność 

Zdecydowanie łatwiej zbudować tę równowagę  stosując 
mniej toksyczne sposoby leczenia 



Leczenie chorej na uogólnionego raka piersi  

• Najbardziej istotną rolę w leczeniu chorych na 
uogólnionego rak piersi odgrywa terapia 
systemowa; 
– W wyborze sposobu leczenia należy kierować się 

przede wszystkim możliwościami wykorzystania 
leczenia celowanego:  

• Terapia hormonalna w przypadku chorych na raka 
hormonozależnego 

• Terapia biologiczna (nakierowana na receptor HER2) w 
przypadku chorych na raka ze zwiększoną ekspresją 
receptora HER2 

• Chemioterapia  

Cardoso F, Castiglione M on behalf  the ESMO Guidelines Working Group 

Locally recurrrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Recommendations 

 for diagnosis, treatment and follow-up 



Prawdopodobieństwo nawrotu raka 

piersi w zależności od podtypu 

molekularnego 
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HER2 pos rak piersi 
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Receptor HER2 



 OD HER 2 DO hERCEPTYNA 

• 1. Ullrich A, et al. 1984; 2. Ishii S, et al. 1985; 3. Sainsbury JR, et al. 1985 
4. Di Fiore PP, et al. 1987; 5. Hudziak RM, et al. 1989; 6. Carter P, et al. 1992 

HER2 overexpression  
associated with more  
aggressive phenotype4 

1987 

 Anti-HER2 monoclonal 
mouse antibody 

humanised: Herceptin6 

1992 

HER2 gene is cloned2 

HER2 protein found to be 
overexpressed in breast tumours3 

1985 

HER2/neu  
gene identified1 

1984 

Anti-HER2 
monoclonal mouse  

antibody developed5 

1989 

Herceptin 
clinical trials begin 

    1993−1995 



1. Slamon i wsp. Science 1987; 234: 177–182  
2. Ross i wsp. Oncologist 2003; 8: 307–325 
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Chore bez amplifikacji  

genu HER2 (n = 52) 

Chore z amplifikacją genu HER2 (n = 11) 

> 5 kopii 

0 

p = 0,06 

Nadekspresja HER2 skraca przeżycie całkowite chorych na raka piersi  

Nadekspresja HER2 / amplifikacja genu 
HER2 występuje u około: 

– 18–20% chorych na raka piersi2 

 

Wiąże się z agresywnym podtypem 
nowotworu, prowadząc do:1 

– krótkich okresów remisji  

– gwałtownego rozwoju i wzrostu 
guza 

 

 

Status HER2 jest zdefiniowanym 
czynnikiem predykcyjnym  tzn. 
warunkującym odpowiedź na leczenie 
antyHER22  



Trastuzumab zmienił naturalny 

przebieg choroby u chorych na 

HER2 pos raka piersi 



Badanie CLOPATRA: pertuzumab + 

trastuzumab + docetaxel w 1-szej linii 

terapii 



• Trastuzumab wiąże subdomenę IV i blokuje sygnały niezależne od ligandu2 
• Pertuzumab wiąże subdomenę II i blokuje sygnały zależne od ligandu1  
• Mechanizmy działania Trastuzumabu i Pertuzumabu uzupełniają się wzajemnie3,4 

 

  

1. Franklin MC, et al. Cancer Cell 2004; 5:317–328;  2. Junttila TT, et al. Cancer Cell 2010; 15:429–440;  
3. Nahta R, et al. Cancer Res 2004; 64:2343–2346; 4. Scheuer W, et al. Cancer Res 2009; 69:9330–9336;  

. 

Pertuzumab i trastuzumab przyłączają się w innych 
miejscach do receptora HER2 – blokują przekaz 

sygnału i łączenie się receptorów w pary 

HER2 HER1, 3, 4 Trastuzumab 
Pertuzumab 



Zastosowanie trastuzumabu u 

chorych na HER2 pos raka piersi 



Badanie EMILIA – 2-ga linia terapii 



 



Trójnegatywny rak piersi 
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????? 

Chemioterapia 

Inhibitory PARP 

Leki antyangiogenne 

Leki antyandrogenne 

Immunoterapia 

 







Schematy rekomendowane w chemioterapii 

uogólnionego raka piersi 

• Schematy bez antracyklin: 
– CMF 

– Cisplatyna (ew. z 5-Fu) 

– Kapecytabina 

– Vinorelbina 

– Gemcytabina 

– Kapecytabina + VNR 

– VNR+ GCB 

– Chemioterapia metronomiczna 
(CTX; MTX) 

 

• Schematy z antracyklinami: 
– Epirubicyna (co 7 lub 21 dni) 

– AC lub EC 

– Doksorubicyna liposomalna (ew. z 
CTX) 

– FAC lub FEC 

• Schematy z taksanami: 
– Paklitaksel (co 7 dni) 

– Docetaksel (co 7 lub 21 dni) 

– Doksorubicyna + paklitaksel 

– Doksorubicyna + docetaksel 

– Docetaksel + kapecytabina 

– Paklitaksel + GCB 

– Paklitaksel + VNR 

– Paklitaksel + karboplatyna 

 

• Inne: 
– Iksabepilon 

– Abraksan (nab-paklitaksel) 

 
 

Cardoso F, Castiglione M on behalf  the ESMO Guidelines Working Group Locally recurrrent or  

Metastatic breast cancer: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up 



Metronomic chemotherapy 

• Założenia: 

– Efekt antyangiogenny 

– Efekt cytotoksyczny (z kontynuacji terapii) 

– Efekt immunomodulacyjny 

 

Leczenie doustne o niski ryzyku powikłań 

Geburtshilfe Frauenheilkd. 2016 May; 76(5): 525–534. 

doi:  10.1055/s-0042-105871 

Metronomic Chemotherapy for Metastatic Breast Cancer – a Systematic Review of the 

Literature 

M. Banys-Paluchowski, F. Schütz, E. Ruckhäberle, N. Krawczyk, and T. Fehm 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873299/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873299/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873299/
https://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0042-105871
https://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0042-105871
https://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0042-105871
https://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0042-105871
https://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0042-105871
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banys-Paluchowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banys-Paluchowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banys-Paluchowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banys-Paluchowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%26%23x000fc%3Btz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%26%23x000fc%3Btz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckh%26%23x000e4%3Bberle%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckh%26%23x000e4%3Bberle%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krawczyk%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fehm%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fehm%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27239061


Metronomic chemotherapy 

• Mała dawka, długi czas leczenia 

 

• Kapecytabina (650 mg/m2 dwa razy 

dziennie)  

• Vinorelbina 

• Methotrexate 

• Cyclophosphamide 



Receptor androgenowy 

• 12% TNBC  AR pos 

• Bicalutamid 150 mg/ dziennie 

• 19% pacjentek odniosło korzyść kliniczną 

 

• Abirateron 

• Enzulatamid  

 





Hormonozależny rak piersi 

24 

Receptor ER 
 



Leczenie choroby uogólnionej-zalecenia 





Hormonooporność – co to jest? 

• Pierwotna oporność na leczenie hormonalne 
• Nawrót choroby podczas 2 lat leczenia hormonalnego 

uzupełniającego lub progresja w ciągu pierwszych 6 –ciu 
m-cy terapii hormonalnej 1-go rzutu 

• Wtórna oporność na leczenie hormonalne 
• Nawrót w podczas hormonalnego leczenia 

uzupełniającego, ale powyżej 2 lat lub w ciągu mniej niż 
12 m-cy od jego zakończenia, progresja podczas 
hormonoterapii 1-go rzutu MBC, ale powyżej 6 m-cy 
trwania tego leczenia 



Mechanizmy oporności na leczenie 

hormonalne 
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Badanie TAnDEM 

 

chore otrzymujące 

anastrozol po stwierdzeniu 

progresji mogły  

otrzymywać trastuzumab w 

monoterapii 

Mackey JR et al. Trastuzumab prolongs progression-free survival in  

hormone-dependent and HER2-positive metastatic breast cancer. San Antonio Breast 

Cancer Symposium. 2006; San Antonio;TX 

Dodanie trastuzumabu 

spowodowało: 

Wydłużenie mediany czasu 

do progresji:   

4.8 m-ca vs 2.4 m-ca; 

p=.0016 

Wydłużenie czasu 

przeżycia:   

28.5 m-ca vs 23.9 m-ca 
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Rak piersi Luminal B:HR pos, HER2 pos 
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BOLERO-2 (exe + eve; HR pos, MBC) 

34 

Punkty końcowe:  1. – PFS 
  2. OS, ORR, QoL, bezpieczeństwo,  
biomarkery, PK 



BOLERO-2, PFS, Fu – 18 m-cy 
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BELLE-2: założenia 

Primary Endpoints 
• PFS in the full population (local assessment) 

• PFS in the PI3K activated group* (PIK3CA 
mutation and/or PTEN loss in archival tissue) 

Key Secondary Endpoint 
• Overall survival 

Other Secondary Endpoints 

• PFS (central assessment) 

• Overall response rate 

• Clinical beefit rate 

• Safety, pharmacokinetics, quality of life 

Key Exploratory Endpoint 
• PFS by ctDNA PIK3CA mutation status† 

Randomization (1:1) 

Stratification by PI3K pathway* and visceral disease status 

Postmenopausal women with HR+/HER2– locally advanced or 

metastatic breast cancer that progressed on/after AI therapy 

N=1147 

Buparlisib (100 mg/day)  

+ fulvestrant (500 mg) 

n=576 

Placebo 

 + fulvestrant (500 mg) 

n=571 



Mutacja PI3K jako czynnik predykcyjny 

odpowiedzi na leczenie 

38 

ctDNA PIK3CA 

mutant 

n=200 

Buparlisib + 

fulvestrant 

n=87 

Placebo + 

fulvestrant 

n=113 

Median PFS, 

months 

(95% CI) 

7.0  

(5.0–10.0) 

3.2  

(2.0–5.1) 

HR (95% CI) 0.56 (0.39–0.80) 

One-sided 

nominal p value 
<0.001 

ctDNA PIK3CA  

non-mutant 

n=387 

Buparlisib + 

fulvestrant 

n=199 

Placebo + 

fulvestrant 

n=188 

Median PFS, 

months 

(95% CI) 

6.8  

(4.7–8.5) 

6.8  

(4.7–8.6) 

HR (95% CI) 1.05 (0.82–1.34) 

One-sided 

nominal p value 
0.642 
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Buparlisib + fulvestrant (n/N = 48/87) 

Placebo + fulvestrant (n/N = 90/113) 
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Buparlisib + fulvestrant (n/N = 

124/199) 

Placebo + fulvestrant (n/N = 

126/188) 
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Badanie PALOMA3: fulv +/- palbociclib (CDK 4/6 inhibitor) 

Ibrance 
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Fig. 2  

http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2014.01.0

16 



Rak piersi 

EBC (wczesny rak 
piersi) 

MBC (przerzutowy 
rak piersi) 

TNBC 

Chemioterapia 

HER2 pos 

Pertuzumab 

Trastuzumab 

Lapatynib 

HR pos (luminal A i Luminal B) 

Tamoksyfen 

Inhibitory aromatazy 

Goserelina 

Fulvestrant 

Octan megestrolu 



Bardzo dziękuję za uwagę 


