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Potencjalny konflikt interesu 

Mój udział w kongresie ASCO 2018 sponsorowała firma Boehringer Ingelheim 
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Wybór doniesień 

Profilaktyka 
6505 

 

Leczenie 
LBA 1; LBA2; LBA 4001; 1004; 2501; 

4504; 11531; 9506; 9507; 9003; 4062; 

Obserwacja po leczeniu / Mobilne technologie w onkologii 6500; 6503 

3 



Profilaktyka pierwotna 

zapobieganie nowotworom złośliwym poprzez ogół działań mających na celu 

obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwór; 

• określenie czynników wpływających na powstanie choroby; 

• promowanie zachowań prozdrowotnych; 
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• znaczny odsetek chorych onkologicznych chce nadal palić 

• ok. połowa z tych, którzy zerwali z nałogiem wraca do palenia w ciągu 6 m-cy  

• poradnictwo nt. palenia i możliwości leczenia nałogu – bardzo rzadkie  

• liczba ośrodków onkologicznych (w USA) prowadzących jakikolwiek program 

zwalczania nałogu tytoniowego - niewielka  

2006 - ratyfikacja przez Polskę ̨Ramowej konwencji WHO  

o ograniczeniu nasilającego się użycia tytoniu  

w młodych grupach wiekowych 

Leczenie nałogu tytoniowego u chorych na nowotwory  
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Palenie tytoniu w Polsce - zjawisko masowe niezależnie od płci i wieku 



Jakie są fakty? 

Niepalący vs kiedykolwiek palący: 
p = 0.046  

Obecni vs byli palacze 
p = 0.03  

Ryzyko wtórnych nowotworów u 
chorych po resekcji z powodu 

raka płuca w I st. zaawansowania  

Rice i wsp. Ann Thorac Surg 2003; Tabuchi i wsp. Ann Oncol 2013; Muller i wsp. Lancet 2004; Monson i wsp. Cancer 1998;   

• Powikłania związane z gojeniem się ̨ran (5% vs 31%, p=0,001)  
• Powikłania sercowo-naczyniowe (0% vs 10%, p=0,08) 
• Ponowny zabieg operacyjny (4% vs 15%, p=0,07)  

Wpływ przedoperacyjnej interwencji tytoniowej na ryzyko 
pooperacyjnych powikłań - badanie z randomizacją  

Ryzyko wtórnych nowotworów  
w zależności od nałogu palenia tytoniu  

83 chorych poddanych RT 
Mediana dawki RT 54 Gy  
Kliniczne cechy popromiennego 
zapalenia płuc u 17 chorych (20%): - 
17/75 (23%) u palących 
- 0/8 (0%) u niepalących (p<0.01)  

Ryzyko popromiennego zapalenia płuc 
u palaczy tytoniu  
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Względne ryzyko zgonu (95% CI)  
w zależności od stanu nałogu palenia  

(stratyfikowane dla stopnia zaawansowania i BMI)  
u chorych na raka piersi  

Bromna i wsp. New Engl J Med 1993;328:159; Izano i wsp. Cancer Med 2015, 4: 315 

Czas przeżycia 
w zależności od stanu nałogu podczas radioterapii 

z powodu nowotworów głowy i szyi  

Jakie są fakty? 

7 



6505. Cel badania  
 
• Porównanie skuteczności i kosztów dwóch opartych o dowody naukowe metod leczenia nałogu: 

standardowej vs intensywnej zintegrowanej z leczeniem onkologicznym  
• Efekt oceniono na podstawie 7-dniowej abstynencji po 6 mies. obserwacji mierzonej stężeniem kotyniny  

Kryteria włączenia: 

• Nowo rozpoznana choroba nowotworowa  

• Wiek > 18 lat  

• Aktywne palenie w ostatnim miesiącu 

• Posiadanie telefonu  

Ocena  

• Która z metod leczenia nałogu jest najskuteczniejsza?  

• Kto odnosi największą korzyść z leczenia? 

• Czy i jak działa leczenie nałogu? 

• Ile ta strategia kosztuje? 
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• Przy dobrej organizacji (w uniwersyteckich centrach) można zorganizować zintegrowaną z leczeniem 
onkologicznym terapie uzależnienia od tytoniu  

• Intensywne leczenie – poradnictwo plus bezpłatnie wydawany lek według wyboru pacjenta są 
skuteczniejsze od metod standardowych  

• Koszt intensywnego leczenia jest akceptowalny  
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Wyniki 

Wnioski 



1. Ask: podczas każdej wizyty zapytaj chorego, czy pali  

2. Advise: zaleć choremu rzucenie palenia  

3. Assess: oceń, czy chory podejmuje próby rzucenia palenia  

4. Assist: udziel porady i wsparcia farmakologicznego choremu, który chce rzucić palenie  

5. Arrange: umów kolejną wizytę, najlepiej w ciągu pierwszego tygodnia po rzuceniu palenia  

Pięć „A” lekarza, które ułatwi choremu rzucenie palenia  
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… Polacy nic a nic na waluty nie przeliczają. Oni nie wiedzą nawet, jaki jest teraz kurs. Nie 
śledzą. A dolar, czy w górę, czy w dół, to ceny w Polsce ani drgną… 
… A jakie mają ulice!... Rzucić papierek na ziemię wstyd… 
… Bo oni nie znają żadnego obijania się w robocie… 
… A przerwa na papierosa? Takiego słowa wcale już nie znają. Podobno nawet potrafią dać 
premię niepalącemu! 
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Leczenie 

• Im mniej tym lepiej? 

• Stara dobra chemioterapia  

• „Konie trojańskie” 

• Wariacje na temat immunoterapii 
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Ocena rokowania u chorych na wczesnego raka piersi 
oszacowanie ryzyka nawrotu / przerzutów 
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Oncotype Dx  

Klasyczne czynniki 
• typ histologiczny nowotworu, 
• stan węzłów chłonnych pachowych, 
• stopień złośliwości G, 
• wielkość guza, 
• wiek, 
• receptory ER/PgR,HER2 

Chore HR+/HER2-, bez przerzutów do 
pachowych węzłów chłonnych 



LBA 1. 
TAILORx: Phase III trial of chemoendocrine therapy versus endocrine therapy alone in hormone receptor-
positive, HER2-negative, node-negative breast cancer and an intermediate prognosis 21-gene recurrence score. 
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N=1629 N=3399 N=3312 N=1389 

U kobiet chorych na raka HR+HER2- bez przerzutów do pachowych węzłów chłonnych i RS 11-25, wyłączna 
hormonoterapia nie jest gorsza niż hormonoterapia skojarzona z chemioterapią 

TAILORx: Czas do nawrotu  
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Dlaczego to badanie jest ważne: 
Pokazuje, że samodzielna HT jest wystarczająca u wielu chorych!  
U wielu chorych można odstąpić od CHT 
U młodych chorych w górnych przedziałach pośredniego Recurrence Score należy rozważyć chemioterapię  
Wątpliwości  
Populacja chorych dobrze rokująca – 76% grupa niskiego ryzyka (kryteria kliniczne). U chorych z niskim ryzkiem wg 
kryteriów klinicznych testy molekularne są niepotrzebne, bowiem dodatek chemioterapii nie poprawia (swoją drogą 
doskonałego) rokowania  
Wyniki leczenia w obu ramionach bardzo dobre:  
RFI > 92% w obu ramionach, DRFI > 94% w obu ramionach  
Nie identyfikuje chorych, u których nie ma potrzeby wykonywania testu  

W Polsce ma to znaczenie raczej 
teoretyczne,  

ponieważ niewiele chorych stać na 
wydatek ok. 4500$ 
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• Oceniony w licznych badaniach czynnik prognostyczny w rakach przewodu 
pokarmowego, płuca, piersi, narządu rodnego 

• Oceniany także w chorobach układu krążenia, infekcjach, przewlekłych 
chorobach zapalnych o różnym podłożu 

• Punkt odcięcia: nowotwory - 3,0; choroby zapalne - 1,97 - 2,5 

neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) 

Wnioski:  
NLR jest przydatnym markerem prognostycznym i predykcyjnym 
u chorych na zaawansowane GIST leczonych sunitynibem.  



LBA2. 
Maintenance low-dose chemotherapy in patients with high-risk (HR) rhabdomyosarcoma 
(RMS): A report from the European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG). 

22.06.2001, Padwa; 14 krajów, 108 ośrodków 
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RMS – rzadki nowotwór wieku dziecięcego  
Rocznie: 350 w USA, 320 w Europie 
Bardzo agresywny 
 
90% - CR (HD-CHT, RT, CHIR) 
60 - 70% - długoletnie przeżycia 
30 - 40% - nawroty 

• chorzy w wieku 0-21 lat 
• po zakończonej standardowej intensywnej terapii 

(9 cykli IFO+VCR+Dac+/-Dox; CHIR i/lub RT 
• radiologiczna CR w 27 tyg. 
• N=371 z wysokim ryzkiem nawrotu 
• Główny punkt końcowy – DFS 
• Dodatkowe punkt końcowy - OS 

czy metronomiczna chemioterapia podtrzymująca 

może być skuteczna wobec choroby resztkowej po 

zakończeniu standardowego leczenia? 



• Podtrzymująca metronomiczna chemioterapia jest skutecznym i dobrze tolerowanym leczeniem u chorych na 

RMS z wysokim ryzykiem nawrotu i radiologiczną CR w 27 tyg. 

• Ta strategia powinna stać się nowym standardem postępowania u takich chorych 

• Podtrzymująca metronomiczna chemioterapia powinna być oceniona w innych guzach litych wieku rozwojowego 

LBA2. Wyniki i wnioski 

DFS OS 

Nawet w rzadkich nowotworach  

możliwe jest przeprowadzenie badań z losowym doborem chorych  

dzięki dobrze zorganizowanej współpracy międzyośrodkowej/międzynarodowej 19 



LBA4001.  
Badanie UNICANCER PRODIGE 24/CCTG PA.6  
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Czy zmodyfikowany schemat FOLFIRINOX jest skuteczniejszy niż 
gemcytabina w terapii uzupełniającej chorych na raka trzustki?  

Chemioterapia pooperacyjna 
Badania z losowym doborem chorych 

Mediana OS najdłuższa ze wszystkich badań! 
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• Chemioterapia uzupełniająca mFOLFIRINOX jest 
skuteczniejsza od gemcytabiny i wydłuża DFS, OS,  

• mFOLFIRINOX jest bardziej toksyczny niż 
gemcytabina, ale leczenie jest bezpieczne, a objawy 
niepożądane można opanować 

• mFOLFIRINOX można uznać za nowy standard 
chemioterapii uzupełniającej u chorych na raka 
trzustki w dobrym stanie sprawności 

• Badanie przełomowe jak mało które – 
spektakularna poprawa rokowania ale...  

• Poczekajmy na publikację 

• Najpierw trzeba będzie przełamad lęk przed 
FOLFIRINOX, a to może nie być łatwe 

• Na pewno to leczenie nie dla każdego pacjenta  
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Koń trojański „uzbrojone przeciwciało” 

przeciwciało połączone z cytostatykiem (ang. antibody-drug conjugate; ADC) 

np. T-DM1 – trastuzumab emtanzyna 
Koniugat trastuzumabu z lekiem cytotoksycznym hamującym powstawanie mikrotubul 



2501. 
Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) in subjects with HER2-ekspresssing solid tumors 
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• przeciwciało anty-HER2 połączone z cytostatykiem (inhibitor topoizomerazy I) 

• wysokie powinowactwo do receptora HER2 

• badania przedkliniczne – aktywny w raku HER2+ z niską ekspresją HER2 

 

• aktywny u chorych na HER2-dodatniego raka piersi, również intensywnie uprzednio leczonych (T, P, TDM-1), a 

także u chorych na raka piersi z niska ekspresją HER2, niezależnie od statusu HR 

• dobrze tolerowany (nieliczne zdarzenia w st. 3)  
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ORR 41% 
SD 30% 

DCR 71% 
Faza III w trakcie  

4504. 
Updated results from the enfortumab vedotin phase 1 (EV-101) study in patients with 
metastatic urothelial cancer (mUC). 

Ekspresja Nectin-4:  
60% rak pęcherza moczowego 
54% rak piersi  
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1004. 
Sacituzumab govitecan (IMMU-132) w leczeniu raka piersi HR+Her2- 
przeciwciało skierowane na antygen Trop-2, połączone z metabolitem irynotekanu (inhibitora topoizomerazy I)  

Badanie koszykowe fazy I/II (NCT01631552) – zaawansowane raki 
Przerzutowy potrójnie ujemny rak piersi po ≥3 liniach leczenia  

n=69, ORR 30% 

Działania niepożądane : akceptowalne  
• 22% - redukcja dawki 
• 2 chore (3,7%)- przerwało leczenie 
• Bez zgonów związanych z leczeniem  



 

Trastuzumab emtanzyna – rak piersi 

Brentuksymab vedotin – chłoniak Hodgkina 

Gemtuzumab ozogamicin - CD 33+ ostra białaczka szpikowa 

Tisotumab vedotin – różne guzy lite 

Polatuzumab vedotin – chłoniak DLBCL 

Depatuxizumab mafodotin - glejaki 
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Inne konie trojańskie 



Rzadko występujący, ale bardzo złośliwy nowotwór skóry. 

Dotyczy przeważnie osób starszych, po 70. roku życia.  

Główne czynniki ryzyka 

 ekspozycja na promieniowanie słoneczne, 

 kontakt z arsenem 

 stany niedoborów immunologicznych 
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Nowe wskazania dla immunoterapii – rak z komórek Merkla   
9506. Pembrolizumab w 1. linii leczenia, 9507. Awelumab w 2. linii leczenia 



4062 
Pembrolizumab (pembro) vs paclitaxel (PTX) for previously treated advanced gastric 
or gastroesophageal junction (G/GEJ) cancer: Phase 3 KEYNOTE-061 trial. 
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Czy w 2. linii terapii pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka pembrolizumab jest skuteczniejszy od paklitakselu?  

Badanie całkowicie negatywne 

Wpływ pembrolizumabu na OS był większy u pacjentów ECOG 0, z ekspresją PD-L1 w co najmniej 10% komórek? 

Być może dane z badania są wskazówką dla poszukiwania grupy pacjentów odnoszących korzyść z monoterapii oraz 
prac nad skojarzeniem pembrolizumabu z chemioterapia ̨? 

Wcześniejsza rejestracja pembrolizumabu w 3. linii u pacjentów PD-L1(+) na podstawie odsetka odpowiedzi! 



9003.  
Deleterious effect of baseline steroids on efficacy of PD-(L)1 blockade in patients with NSCLC. 

Zastosowanie sterydów jest związane z mniejszą skutecznością inhibitorów PD(L)1  

U chorych, u których planowane jest zastosowanie inhibitorów PD(L)1, należy rozwaz ̇yć alternatywne 
metody leczenia wspomagającego lub zachować ostrożność przy stosowaniu sterydów 
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+ łagodzą wiele objawów 
zaawansowanej choroby 
nowotworowej 
- szereg niepożądanych objawów, 
szczególnie przy długotrwałym 
stosowaniu: 
• zaburzenia przemiały 

węglowodanów 
• zatrzymanie płynów w 

organizmie 
• utratę masy mięśniowej 
• immunosupresję 

Sterydy kory nadnerczy - bardzo często 
stosowane u chorych na nowotwory 
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Obserwacja po leczeniu 
Mobilne technologie w onkologii 

Debaty Onkologiczne 2016  

Identyczne przeżycia 



6500. 
Randomized trial comparing a web-mediated follow-up via patient-reported outcomes 
(PRO) vs. routine surveillance in lung cancer patients: Final results 

• 75% - 90% nawrotom raka płuca towarzyszą objawy kliniczne;  
• często obserwowane przez chorych przez kilka tygodni 
• nawroty mogą być rozpoznane ok. 5 tygodni przed wystąpieniem pierwszych objawów 

 
• obserwacja chorych przy pomocy kwestionariuszy PRO (ang. patient-reported outcome) może 

poprawić przeżycia 

GL Walsh Ann Thorac Surg 1990; F Denis Support Care Cancer 2014; F Denis JNCI 2017; E Basch JAMA 2017 

ZAŁOŻENIE: 
U chorych po leczeniu z powodu raka płuca cotygodniowe zdalne raportowanie objawów (PRO) może 
poprawić wyniki leczenia oraz zmniejszyć częstotliwość wykonywania kontrolnych badań obrazowych  
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Aplikacja internetowa 
Cotygodniowe raportowanie 12 objawów 
Alarm w czasie rzeczywistym dla pielęgniarki/onkologa 
Kontakt telefoniczny / interwencja kliniczna 
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Badanie jednoośrodkowe 
nierandomizowane1 

N-98, rak płuca w st. III/IV 
Przeżycie 1-roczne - +27%  

1F Denis Am JCO 2015; 2F Denis JNCI 2017  



Wyniki 

Po 2 lata obserwacji 70 chorych zmarło 
Wydłużenie mediany OS o 7,6 mies.  

27 
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Van Loon Eur J C 2010 
 

Huntington JCO 2015 
 

Auguste P BJOG 2014 
 

MatteWalstra JTO 2016 

Wysoka efektywność kosztowa 

• Pierwsze badanie wykazujące znamienne wydłużenie mediany OS (mimo crossover) 
• Pierwszy personalizowany system obserwacji 
• Wkrótce rozpoczęcie wieloośrodkowych badań w innych nowotworach (>1000 chorych) 
• Wkrótce inne wskazanie – badanie przesiewowe u palaczy (SmokecheckTM) 



Brak korzyści z intensywnej obserwacji (często wykonywanych badań obrazowych) 
u chorych po leczeniu z powodu RJG w st. I – III 

Intensywna obserwacja, to także większy stres dla pacjentów  

JAMA 06/2018 
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6503. 
Frequency of post-treatment surveillance and survival 
in localized prostate cancer: AFT-30 a national study 

Ocena chorych po radykalnym leczeniu z powodu raka prostaty 
Częstość wykonywania badań PSA – co 3, 6, czy 12 mies.? 
Czy ma wpływ na przeżycie? 
Czy należy zróżnicować 

• zależnie od ryzyka nawrotu? 
• sposobu leczenia radykalnego (chir., RT)? 
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Retrospektywna analiza; N = 10 476 
Rak prostaty bez przerzutów 
Pierwszy nowotwór 
Rozpoznanie w latach 2005-2010 
Ryzyko: niskie, pośrednie, wysokie 
Pierwotne leczenie - chirurgia lub RT 

Porównanie 3 grup częstotliwości oznaczeń PSA: 
Niska częstotliwość  co 3 mies. 
Średnia częstotliwość  co 6 mies. 
Wysoka częstotliwość  co 12 mies. 

 

Główny punkt końcowy: OS 
Analiza przeżycia zależnie od ryzyka nawrotu i sposobu radykalnego leczenia 



6503. Wyniki 

Analiza wieloczynnikowa Cox’a nie wykazała istotnych zależności pomiędzy częstością oznaczeń PSA i czasem przeżycia 
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U chorych po radykalnym leczeniu z powodu raka prostaty bez przerzutów częstsze oznaczanie PSA nie poprawia przeżycia.  
Pierwsze duże badanie, które pozwala na zmianę zasad obserwacji po leczeniu u chorych na raka prostaty bez przerzutów. 
Wyniki badania pozwala na stwierdzenie, że oznaczanie PSA co 3-6 mies. jest nadmierne. 



Podsumowanie 

• Intensywne leczenie – poradnictwo plus bezpłatnie wydawany lek według wyboru pacjenta są 

skuteczniejsze od metod standardowych w opanowaniu uzależnienia od nikotyny i są efektywne 

kosztowo 

• Zastosowanie testu Oncotype DX u kobiet chorych na raka HR+HER2- bez przerzutów do 

pachowych węzłów chłonnych i RS 11-25, pomaga podjąć decyzję odnośnie zastosowanie 

pooperacyjnej chemioterapii, ale koszt testu wynosi ok. 4500 $ 

• Prosty wskaźnik NLR neutrophil to lymphocyte ratio może być przydatnym czynnikiem 

prognostycznym w wielu nowotworach 

• Metronomiczna chemioterapia wartościowa w rzadkim nowotworze wieku dziecięcego  

• „Konie trojańskie”, czyli uzbrojone przeciwciała, to nowe obiecujące leki badane w różnych 

nowotworach 

 
45 
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Podsumowanie 

• mFOLFIRINOX można uznać za nowy standard chemioterapii uzupełniającej u chorych na raka 

trzustki w dobrym stanie sprawności. Na pewno to leczenie nie dla każdego pacjenta 

• Leki immunomodulujące nie są sposobem na wszystko i dla wszystkich. Pojawiaja się także 

negatywne badanie III fazy 

• U chorych po leczeniu z powodu raka płuca cotygodniowe zdalne raportowanie objawów (PRO) 

może poprawić wyniki leczenia oraz zmniejszyć częstotliwość wykonywania kontrolnych badań 

obrazowych. Jest postępowaniem efektywnym kosztowo 

• U chorych po radykalnym leczeniu z powodu raka prostaty bez przerzutów częstsze oznaczanie 

PSA nie poprawia przeżycia, a oznaczanie PSA co 3-6 mies. można uznać za nadmierne. 
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Dziękuję Kolegom 
Wykładowcom 

konferencji 
”Spotkanie po ASCO”  


