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WCZESNY RAK PIERSI





Terapia celowana

Leki stosowane w terapii chorych 
na HER2-dodatniego raka piersi:

trastuzumab

pertuzumab 

T-DM1

neratinib

prawidłowa ekspresja receptora HER2 

nadmierna ekspresja HER2 u 18-20 % 
chorych na raka piersi



rozpoznanie

trastuzumab + pertuzumab 
+ chemioterapia

operacja

+/- radioterapia

kontynuacja trastuzumabu

obecnie często w potrójnie 
ujemnych i HER2-dodatnich
rakach piersi leczenie 
zaczyna się od terapii 
przedoperacyjnej (guzy >2 
cm i/lub przerzut w węźle 
chłonnym) 

program 
lekowy 

2019

HER2+



R
1:1

Surgery

HER2-positive 

eBC, neoadjuvant 

chemotherapy + 

pertuzumab+

trastuzumab

(N = 1484)

Residual invasive 

tumour (breast/node)

T-DM1

3.6 mg/kg IV q3w

trastuzumab

6 mg/kg IV q3w

Badanie KATHERINE: trastuzumab vs T-DM1 w przypadku non-pCR

HER2+



Badanie KATHERINE: trastuzumab vs T-DM1 w przypadku non-pCR

HER2+



rozpoznanie

trastuzumab + pertuzumab 
+ chemioterapia

operacja

+/- radioterapia

kontynuacja 
trastuzumabu

obecnie często w potrójnie 
ujemnych i HER2-dodatnich
rakach piersi leczenie 
zaczyna się od terapii 
przedoperacyjnej (guzy >2 
cm i/lub przerzut w węźle 
chłonnym) 

T-DM1

Choroba resztkowa

HER2+



neratinibNeratinib po rocznej terapii uzupełniającej trastuzumabem

HER2+



Neratinib
Zmniejszenie ryzyka nawrotu – ER+ HER2+, <1 rok od zakończenia trastuzumabu

HER2+



%DFS 5 lat

Kapecytabina 69,8%

placebo 56,1%

%OS 5 lat

Kapecytabina 78,8%

placebo 70,3%

Masuda N i wsp. N Eng J Med. 2017; 376: 2147-59 

CREATE X

TNBC



rozpoznanie

chemioterapia

(antracykliny + taksany)

operacja

+/- radioterapia

kontynuacja chemioterapii 
(kapecytabina) gdy brak pCR

obecnie często w potrójnie 
ujemnych i HER2-dodatnich 
rakach piersi leczenie 
zaczyna się od terapii 
przedoperacyjnej (guzy >2 
cm i/lub przerzut w węźle 
chłonnym) 

TNBC



Immunoterapia we wczesnym TNBC

Atezolizumab

Badanie NeoTRIPaPDL1 
Michelangelo

Pembrolizumab

Badanie KEYNOTE-222 

pCR = ↑

43.5% vs 40.8% 64.8% vs 51.2%



Podsumowanie

 Hormonoterapia – bez zmian:

małe ryzyko nawrotu – TAM

duże ryzyko nawrotu – IA, przedłużona hormonoterapia, 
goserelina przed menopauzą

 W przypadku choroby resztkowej bardziej intensywne leczenie: 
HER2+ (T-DM1 zamiast T) i TNBC (dodatkowa chemioterapia)

 HER2+ intensywne leczenie uzupełniające anty-HER2: podwójna 
blokada HER2 (T+P), leczenie T →N



UOGÓLNIONY RAK PIERSI







ER-dodatni HER2-ujemny MBC

 Hormonoterapia podstawową metodą leczenia

 Inhibitory CDK4/6 – stosować u prawie wszystkich chorych
mER+ w połączeniu z hormonoterapią



Leczenie hormonozależnego raka piersi 

Na podstawie Cardoso F i wsp. Ann Oncol 2016; 28(1): 16–33





Skojarzenie palbocyklib + letrozol w 1 linii leczenia
skutkowało istotną poprawą mPFS w badaniu PALOMA-2*1 w 

ocenie badacza

ITT= intent to treat;

Mediana (95% CI) PFS

27,6 miesiąca 
(22,4–30,3)

Mediana (95% CI) PFS

14,5 miesiąca 
(12,4–17,1)

Dane odcięto: 26 Luty 2016* Dane odcięto: 31 Maj 2017†

Palbocyklib + letrozol Placebo + letrozol Palbocyklib + letrozol Placebo + letrozol

Mediana PFS, 
miesiące (95% Cl)

24,8
(22,1-NE)

14,5
(12,9-17,1)

27,6
(22,4-30,3)

14,5
(12,3-17,1)

PFS HR (95% CI); 
wartość p w teście 1-

no stronnym

0.576 (0,463–0,718);
p<0,000001

0,563 (0.461–0,687);
p<0,000001
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Rugo. et al. Abstract: P5-21-03. Data presented SABCS 2017

ER+



Overall Survival MONALEESA-7ER+



Nowe terapie 

 Trastuzumab derukstekan – koniugat

 Tukatinib + trastuzumab + kapecytabina

HER2+



Nowe możliwości terapeutyczne TNBC

Berrada N et al. Ann Oncol 2010;21:30-35

immunoterapia



TNBC



TNBC

Atezolizumab z chemioterapią – nowa opcja leczenia chorych na TNBC PDL-1+



Nosicielki mutacji BRCA

Inhibitory PARP (olaparib lub talazoparib) stanowią rozsądną
opcję terapeutyczną u nosicielek mutacji chorych na TNBC lub
ER-dodatniego MBC.

Wykazano korzyść z nowej klasy leków w zakresie PFS,
poprawy jakości życia i lepszego profilu toksyczności..

ABC4



1. Litton JK, et al. N Engl J Med 2018; 2. Robson ME, et al. Ann Oncol 2019.



Operacja (BCT)

+/- chemioterapia

uzupełniająco: hormonoterapia: 
IA/tam

Nawrót: IA + inhibitor CDK4/6

2 linia – : fulwestrant

3 linia: tamoksyfen

4 linia: egzemestan

5 linia: chemioterapia

progresja

progresja

progresja

progresja

ER+program 
lekowy 

2019



Przedoperacyjnie: Pertuzumab + 
trastuzumab + chemioterapia

Operacja (BCT)

Uzupełniająco: trastuzumab+/-
pertuzumab lub T-DM1, neratinib

Nawrót: 1 linia PTH

2 linia – : T-DM1

3 linia: lapatynib + kapecytabina

4 linia: trastuzumab + chemioterapia

5 linia: trastuzumab + chemioterapia

progresja

progresja

progresja

progresja

Potrzeby:

- pertuzumab w 
uzupełniającym 
leczeniu

- T-DM1 u chorych 
non-pCR w leczeniu 
uzupełniającym

- neratinib u chorych 
ER+HER2+ z cechą 
pN2 

- T-DM1 w 
paliatywnym leczeniu

- trastuzumab w 
kolejnych liniach 
paliatywnej terapii

HER2+

program 
lekowy 

2019

zapowiedź
programu 
lekowego 

2020



Przedoperacyjnie: ACdd + pkl +/- karbo

Operacja (BCT)

+/- Uzupełniająco: kapecytabina

Nawrót: pkl/karbo lub atezolizumab + 
nab-paklitaksel 

2 linia : kapecytabina

3 linia: winorelbina

progresja

progresja

progresja

Potrzeby:

- atezolizumab w 1 
linii nawrotu gdy 
PDL-1+

- olaparib, 
talazoparib u 
nosicielek BRCA

TNBC

nosicielki 
mutacji BRCA:
olaparib lub 
talazoparib



Podsumowanie

Hormonoterapia podstawą terapii u chorych na ER-
dodatniego raka piersi, dołączenie inhibitorów CDK4/6

Terapia anty-HER2: pertuzumab + trastuzumab + docetaksel;
T-DM1; kolejne linie anty-HER2

TNBC – nadal wyzwanie terapeutyczne, immunoterapia z
chemioterapią jedną z opcją terapii

Mutacja BRCA – inhibitory PARP (olaparib, talazoparib)






