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Szanowni Państwo,
Tematem niniejszego numeru magazynu „OnkoRoche” jest leczenie raka piersi, ze szczególnym uwzględnieniem nadekspresji 
receptora HER2 i możliwości zastosowania terapii celowanej trastuzumabu z pertuzumabem. W związku z tym publikujemy m.in. 
artykuł dr Joanny Połowinczak-Przybyłek, która przytacza wyniki badań CLEOPATRA wskazujące na skuteczność takiej metody 
leczenia. Poza tym, jak w każdym wydaniu, przedstawiamy Państwu szereg opisów przypadków klinicznych, zróżnicowanych  
pod względem wieku chorych, zaawansowania choroby i obecności przerzutów. Wśród nich znajdą Państwo m.in. dwie odmienne 
historie: pacjentki blisko 70-letniej, która długo zwlekała ze zgłoszeniem się do lekarza, oraz 34-letniej, u której rozpoznanie 
nastąpiło stosunkowo wcześnie.
Oddając w Państwa ręce nowy numer, liczymy, że uznają Państwo „OnkoRoche” za wartościową pomoc w praktyce oraz  
że zawarte w nim informacje wpłyną na optymalizację terapii u Państwa pacjentów.
Zapraszamy do lektury.
Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania aplikacji mobilnej „OnkoRoche”, która daje Państwu dostęp do numeru 
aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma, a także do specjalnie przygotowanych materiałów multimedialnych.

Na zlecenie: Roche Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa; Redaktor naczelny: Agata Struzik-Piasta; 
Koordynator numeru: Agnieszka Kramowska, Karolina Bukowska; Redakcja: Janusz Kieś; Produkcja: Valkea Media S. A.,  
ul. Jerzego Ficowskiego 15, Warszawa;  Dyrektor projektu: Tomasz Opiela, tel. 603 712 482; e-mail: topiela@valkea.com;  
Zdjęcia: Shutterstock, Wikipedia, materiały prasowe
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Wyniki badania CLEOPATRA, 
w którym wykazano, że sko-
jarzenie pertuzumabu, trastu-

zumabu i docetakselu istotnie wydłuża 
przeżycie wolne od progresji choroby 
oraz przeżycie całkowite w  porówna-
niu ze skojarzeniem trastuzumabu i do-
cetakselu z  placebo, ustanowiły nowy 
standard leczenia chorych na HER2-
-dodatniego raka piersi z  przerzutami. 
Znalazło to odzwierciedlenie w ob-
wieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 
2  lipca 2018 r. w sprawie zaleceń po-
stępowania dotyczących diagnostyki 
i leczenia raka piersi. W tym dokumen-
cie znajduje się zapis, że w przypadku 
raka piersi HER2-dodatniego leczenie 
anty-HER2 należy rozpocząć w mo-
mencie rozpoznania uogólnienia (I, A), 
a w pierwszej linii leczenia najbardziej 
skuteczne jest skojarzenie docetakselu, 
trastuzumabu i pertuzumabu (I, A) [1].

POPULACJA CHORYCH  
BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU
Do badania CLEOPATRA, które było po-
dwójnie zaślepionym badaniem klinicz-
nym 3. fazy z randomizacją, kwalifikowa-
no chore na HER2-dodatniego raka piersi 
miejscowo nawrotowego, nieoperacyjne-
go lub z przerzutami, które ukończyły co 
najmniej 18 lat. Miały one potwierdzoną 
w laboratorium centralnym nadekspresję 
receptorowego białka HER2 (wynik „3+” 
w badaniu IHC) lub amplifikację genu 
HER2 w badaniu metodą hybrydyzacji in 
situ. Stan ich sprawności ogólnej według 
skali ECOG (Eastern Cooperative Onco-
logy Group) wynosił 0 lub 1. Warunkiem 
udziału w badaniu była wartość począt-
kowa frakcji wyrzutowej lewej komory 
(LVEF, left ventricular ejection fraction) 
50% lub większa. Możliwa była wcze-
śniejsza chemioterapia adiuwantowa 

DR N. MED. JOANNA POŁOWINCZAK-PRZYBYŁEK, WWCOIT IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

lub neoadiuwantowa z trastuzumabem 
lub bez, jeśli okres od zakończenia te-
rapii do nawrotu raka piersi był dłuższy 
niż 12 miesięcy. Z badania wykluczano 
osoby z przerzutami do ośrodkowego 
układu nerwowego. Kryteria te odpo-
wiadają kryteriom kwalifikacji pacjentek 
do leczenia pertuzumabem i trastuzu-
mabem z docetakselem w ramach obo-
wiązującego w Polsce programu leko-
wego. Dodatkowo z udziału w badaniu 
CLEOPATRA wyłączano chore, których 
LVEF była poniżej 50% w trakcie lub po 
zakończeniu wcześniejszego leczenia 
trastuzumabem lub jeśli otrzymały sku-
mulowaną dawkę doksorubicyny prze-
kraczającą 360 mg na m2 powierzchni 
ciała lub jej równoważnik. Pierwszorzę-
dowym punktem końcowym tego bada-
nia, w którym udział wzięło 808 chorych, 

było niezależnie oceniane przeżycie 
wolne od progresji choroby [2]. 

WYNIKI BADANIA CLEOPATRA
 W 2012 r. opublikowano pierwsze wy-
niki analizy pierwszorzędowego punktu 
końcowego, które wykazały statystycz-
nie istotnie większą medianę niezależnie 
ocenianego przeżycia wolnego od pro-
gresji choroby u chorych leczonych per-
tuzumabem, trastuzumabem i docetakse-
lem w porównaniu z grupą otrzymującą 
placebo, trastuzumab i  docetaksel (me-
diana PFS odpowiednio 18,5 vs 12,4 mies.;  
HR = 0,62; 95% CI 0,51-0,75; p < 0,001). 
Korzyść z leczenia obserwowano w ob-
rębie każdej z wcześniej zdefiniowanych 
podgrup. W przypadku 11% chorych, 
które podczas wcześniejszego leczenia 
otrzymały trastuzumab, mediana PFS  

Badanie CLEOPATRA – analiza wyników
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wyniosła odpowiednio 16,9 vs 10,4 mies. 
(HR = 0,62; 95% CI 0,35-1,07). Przepro-
wadzona wówczas analiza wskazywała 
na trend w kierunku wydłużenia czasu 
przeżycia całkowitego chorych leczonych 
w ramieniu z pertuzumabem (HR = 0,64; 
95% CI 0,47-0,88; p = 0,005), jednak nie 
osiągnięto założonego progu istotności 
statystycznej (p ≤ 0,0012) [2]. 
 W 2013 r. opublikowano dane dotyczą-
ce czasu całkowitego przeżycia chorych 
po kolejnym roku obserwacji. Analiza ta 
potwierdziła wydłużenie przeżycia całko-
witego w grupie leczonej pertuzumabem 
(HR = 0,66; 95% CI 0,52-0,84; p = 0,0008), 
mediana czasu przeżycia chorych leczo-
nych w ramieniu z placebo wyniosła 37,6 
mies., a w ramieniu z pertuzumabem nie 
została osiągnięta [3]. 
 W kolejnej publikacji z 2015 r. przedsta-
wiono ostateczne wyniki zaplanowanej 
analizy przeżycia całkowitego z medianą 
okresu obserwacji wynoszącą 50 mie-
sięcy oraz wyniki analiz innych drugorzę-
dowych punktów końcowych, takich jak 
oceniane przez badaczy przeżycie wolne 
od progresji choroby, niezależnie ocenia-
ny czas trwania odpowiedzi oraz bezpie-
czeństwo. W grupie otrzymującej leczenie 
skojarzone z pertuzumabem mediana 
przeżycia całkowitego wyniosła 56,5 mies. 
w porównaniu z 40,8 mies. w grupie otrzy-
mującej leczenie skojarzone z placebo 
(HR = 0,68; 95% CI 0,56-0,84; p < 0,001). 
Analizy przeprowadzone w określonych 
wcześniej podgrupach wykazały utrzy-
mujące się korzyści z leczenia pertuzu-
mabem, a HR zgonu w grupie chorych 
leczonych wcześniej trastuzumabem wy-
niósł 0,80 (95% CI 0,44-1,47). Pertuzumab 
zwiększył o 7,7 mies. medianę niezależnie 
ocenianego czasu trwania odpowiedzi 
(20,2 vs 12,5 mies. w grupie kontrolnej) 
i o 6,3 mies. medianę przeżycia wol-
nego od progresji choroby ocenianą 
przez badaczy. Profile bezpieczeństwa 
(w  tym bezpieczeństwa dotyczącego 
wydolności serca) były podobne i spój-
ne w  obu grupach badania, niezależ-
nie od czasu przeprowadzenia analizy, 
a większość działań niepożądanych 
w obu grupach odnotowano w trakcie 
podawania docetakselu [4].

BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ 
LECZENIA U OSÓB STARSZYCH
Spośród 808 chorych biorących udział 
w badaniu 127 (15,7%) miało 65 lat lub 
więcej. Wydłużenie przeżycia wol-
nego od progresji w grupie chorych 
otrzymujących pertuzumab obserwo-
wano w obu podgrupach wiekowych 
l < 65 r.ż.: HR = 0,65; 95% CI 0,53-0,80;
l  > 65 r.ż.: HR = 0,52; 95 % CI 0,31-0,86). 
Biegunkę, zmęczenie, osłabienie, zmniej-
szenie apetytu, zaburzenia smaku i wy-
mioty częściej raportowano u pacjentek 
w wieku 65 lat lub starszych. W tej gru-
pie wiekowej częściej też redukowano 
dawkę docetakselu, z czym najprawdo-
podobniej wiąże się mniejsza ilość zgła-
szanych neutropenii i gorączek neutro-
penicznych [5]. 

WPŁYW LECZENIA  
SKOJARZONEGO Z PERTUZUMABEM 
NA JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH
Dołączenie pertuzumabu do trastuzuma-
bu i docetakselu nie miało negatywnego 
wpływu na jakość życia chorych (ocenia-
ną przy pomocy TOI-PFB – Trial Outcome 
Index-Physical/Functional/Breast) (HR = 
0,97; p = 0,7161). Mediana czasu do po-
gorszenia TOI-PFB wynosiła 18,4 tygo-

dnia w ramieniu z pertuzumabem i 18,3 
tygodnia w ramieniu z placebo. Odpo-
wiada to około 6 cyklom leczenia i w in-
terpretacji wyników wiązane jest w dużej 
mierze z leczeniem docetakselem (me-
diana 24 tygodnie), ponieważ w później-
szym okresie (do 63 tyg.) obserwowano 
w obu ramionach ponowne zwiększenie 
indeksu do wartości zbliżonych do wyj-
ściowych. Wyniki wskazują również, że 
dołączenie pertuzumabu może przedłu-
żyć czas do nasilenia objawów swoistych 
dla raka piersi (mediana 26,7 vs 18,3 tygo-
dnia; HR = 0,77; p = 0,0061) [6].

WPŁYW LECZENIA NA 
WYSTĘPOWANIE PRZERZUTÓW  
DO OUN
Częstość występowania przerzutów do 
OUN jako pierwszego miejsca progresji 
choroby była podobna w ramieniu z pla-
cebo i w grupie otrzymującej pertuzu-
mab: 12,6% vs 13,7%. Mediana czasu do 
rozwoju przerzutów do OUN jako pierw-
szego miejsca progresji choroby wynio-
sła odpowiednio 11,9 mies. w ramieniu 
z placebo wobec 15,0 mies. w ramieniu 
eksperymentalnym (HR = 0,58, 95% CI 
0,39-0,85, p = 0,0049), a mediany cał-
kowitego czasu przeżycia, 26,3 vs 34,4 
mies., wykazują tendencję na korzyść 
leczenia pertuzumabem, trastuzuma-
bem i docetakselem (HR = 0,66, 95% 
CI 0,39-1,11) [7].

WPŁYW LICZBY CYKLI 
DOCETAKSELU NA WYNIKI 
LECZENIA
W badaniu CLEOPATRA zalecano poda-
nie co najmniej 6 cykli docetakselu (D), 
jednak w  przypadku progresji choroby 
lub wystąpienia toksyczności niepodda-
jącej się leczeniu zezwalano na podanie 
mniejszej liczby cykli. Możliwe było rów-
nież podanie większej liczby cykli, zgodnie 
z decyzją badacza lub chorej. Mediana cy-
kli z docetakselem w badaniu wyniosła 8. 
W 2017 roku opublikowano wyniki analizy 
post hoc oceniającej wpływ długości le-
czenia docetakselem na uzyskiwane wy-
niki. Dołączenie pertuzumabu poprawiało 
wyniki leczenia niezależnie od czasu trwa-
nia chemioterapii. HR dla PFS wyniosły 

Trastuzumab stosowany 
podskórnie w leczeniu 
neoadiuwantowym- 
-adiuwantowym wczesnego 
HER2-dodatniego raka  
piersi nie jest mniej 
skuteczny od trastuzumabu 
podawanego dożylnie 
i charakteryzuje się 
podobnym profilem 
bezpieczeństwa.
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odpowiednio 0,395, 0,615 i 0,633 dla cykli 
< 6D, 6D i > 6D (p < 0,05 dla wszystkich 
grup cykli D). HR dla OS wyniosły odpo-
wiednio 0,577, 0,700 i 0,612 (p < 0,05 dla 
< 6D i > 6D). Po uwzględnieniu korzyści 
związanych z pertuzumabem podanie 
więcej niż sześciu cykli docetakselu 
(> 6D vs 6D) nie było związane ze sta-
tystycznie istotną poprawą PFS (HR = 
0,80, 95% CI 0,63-1,01, p = 0,0640) ani 
OS (HR = 0,88, 95% CI 0,69-1,12, p = 
0,3073) [8].

BEZPIECZEŃSTWO 
KARDIOLOGICZNE
Potencjalna nasilona kardiotoksyczność 
leczenia skojarzonego była jednym 
z ważniejszych i szczegółowo monitoro-
wanych oraz analizowanych aspektów 
leczenia. W 2013 r. ukazała się publika-
cja dotycząca bezpieczeństwa kardiolo-
gicznego chorych leczonych w ramach 
badania CLEOPATRA.
l  Częstość występowania niepożąda-

nych zdarzeń sercowych (wszystkie 
stopnie) wyniosła 16,4% w grupie pla-
cebo i 14,5% wśród chorych otrzymu-
jących pertuzumab. 

l  Najczęstszym raportowanym powi-
kłaniem była dysfunkcja skurczowa 
lewej komory (LVSD): 8,3% wobec 
4,4% w grupie placebo i w ramieniu 
z pertuzumabem (wszystkie stopnie).

l  Objawową LVSD obserwowano u 1,8% 
chorych w grupie placebo i 1,0% w ra-
mieniu z pertuzumabem [9]. 

Brak negatywnego wpływu dołącze-
nia pertuzumabu na bezpieczeństwo 
kardiologiczne potwierdziły także póź-
niejsze analizy. Po medianie okresu 
obserwacji wynoszącej 50 miesięcy 
odsetek zaburzeń czynności lewej ko-
mory serca był nadal nieco większy 
w grupie kontrolnej niż w grupie leczo-
nej pertuzumabem (8,6% wobec 6,6%) 
Zmniejszenie początkowej wartości 
LVEF o co najmniej 10% do bezwzględ-
nej wartości wynoszącej mniej niż 50% 
odnotowano u 6,1% chorych leczonych 
pertuzumabem i u 7,4% chorych w gru-
pie kontrolnej. W przypadku 78,6% cho-
rych z powikłaniami (ramię placebo) 
i 87,5% (ramię z pertuzumabem) zabu-

rzenia były odwracalne, a LVEF wróciła 
do wartość co najmniej 50% [4].

SCHEMAT I DROGA  
PODAWANIA LEKÓW
W badaniu CLEOPATRA badane leki po-
dawano dożylnie co 3 tygodnie. Pertu-
zumab (w  dawce 840 mg) lub placebo 
podawano w 1. dniu 1. cyklu, a następnie 
w dawce 420 mg 1. dnia każdego kolejne-
go cyklu; trastuzumab w dawce 8 mg/kg 
m.c. w 2. dniu 1. cyklu, a następnie w daw-
ce 6 mg/kg m.c. 1. dnia pozostałych cykli. 
Docetaksel podawano w dawce 75 mg/
m2 powierzchni ciała w  2. dniu 1. cyklu 
oraz w 1. dniu pozostałych cykli z możli-
wym zwiększeniem dawki docetakselu 
do 100 mg/m2 lub jej redukcji o 25% [2]. 
Wyniki badania 3. fazy HannaH wykaza-
ły, że trastuzumab stosowany podskórnie 
w leczeniu neoadiuwantowym-adiuwan-
towym wczesnego HER2-dodatniego 
raka piersi nie jest mniej skuteczny od 
trastuzumabu podawanego dożylnie 
i charakteryzuje się podobnym profilem 
bezpieczeństwa [10]. Jednoramienne ba-
danie fazy 3b. MetaPHER zaplanowano, 
aby ocenić bezpieczeństwo (pierwszo-
rzędowy punkt końcowy) i skuteczność 
(PFS, OS, ORR – drugorzędowe punkty 
końcowe) trastuzumabu stosowanego 
podskórnie (w stałej dawce 600 mg) 
w połączeniu z podawanym dożylnie 
pertuzumabem i docetakselem (daw-
kowanym jak w badaniu CLEOPATRA) 
w zaawansowanym raku piersi. Podczas 
ESMO 2018 zaprezentowano wyniki 
analizy etapowej tego badania (media-
na czasu obserwacji 16,3 mies.). Profil 
bezpieczeństwa nie różnił się istotnie 
od obserwowanego podczas badania 
CLEOPATRA. U 7,8% chorych doszło do 
zmniejszenia początkowej wartości LVEF 
o co najmniej 10% do bezwzględnej war-
tości wynoszącej mniej niż 50%. Niepo-
żądane reakcje (wszystkie w stopniu 1.) 
w miejscu wstrzyknięcia podskórnego 
trastuzumabu stwierdzono u 4,6% pa-
cjentów. Korzyść z leczenia, pod postacią 
co najmniej stabilizacji choroby, odnio-
sło 81,1% chorych, a odsetek rocznych 
przeżyć wolnych od progresji choroby 
wyniósł 63,1% [11]. Ostateczna analiza 

wyników badania została opublikowana 
w 2019 roku. 
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Rak piersi jest najczęściej występują-
cym nowotworem u kobiet w Pol-
sce i na świecie. Jednym z najważ-

niejszych czynników ryzyka zachorowania 
jest wiek (większość pacjentek jest po me-
nopauzie) oraz otyłość. Często wspomina 
się także o wczesnej pierwszej i późnej 
ostatniej miesiączce, bezdzietności lub 
o późnym urodzeniu pierwszego dziecka, 
o niekarmieniu piersią, czy braku aktyw-
ności fizycznej. Stąd też ważne jest propa-
gowanie zachowań prozdrowotnych pod 
postacią regularnego uprawiania sportu, 
zachowania zdrowej diety oraz unikania 
alkoholu w celu zmniejszania ryzyka za-
chorowania zarówno na nowotwór piersi, 
jak też na schorzenia układu krążenia.

BADANIA PRZESIEWOWE
Przesiewowe badania mammograficzne 
w Polsce są skierowane do kobiet zdro-
wych, ale z grupy dużego ryzyka zacho-
rowania na raka piersi, w wieku 50-69 lat 
i mają na celu m.in. wczesne wykrywanie 
nowotworów. Małe zaawansowanie cho-
roby wiąże się z większą szansą na wy-
leczenie, a także możliwością podjęcia 
mniej intensywnej terapii, m.in. zastoso-
wania leczenia oszczędzającego pierś 
czy uniknięcia chemioterapii. Badania 
przesiewowe wykonywane są co 2 lata, 
zdarzają się rozpoznania nowotworów 
u pacjentek czynnie biorących udział 
w skreeningu w okresie interwałowym, 
czyli między kolejnymi badaniami, oraz 
u pacjentek starszych, które nie podle-

DR N. MED. JOANNA KUFEL-GRABOWSKA, KATEDRA ELEKTRORADIOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU,  
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII Z IZBĄ PRZYJĘĆ WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

gają już badaniom. Nowotwory rozpo-
znane między kolejnymi mammografiami 
mogą się wiązać z gorszym rokowaniem 
ze względu na duże tempo wzrostu i bar-
dziej agresywny podtyp biologiczny.

TERAPIA RAKA PIERSI 
Jest wieloetapowa. Podstawą jest lecze-
nie operacyjne piersi oraz dołu pacho-
wego. Najbardziej agresywny podtyp 
biologiczny – rak „potrójnie ujemny” 
(niewykazujący ekspresji receptorów es-
trogenowych, progesteronowych, bez 
nadekspresji receptora HER2) w więk-
szości przypadków wymaga leczenia cy-
tostatykami, natomiast rak HER2-dodatni 

dodatkowo zastosowania blokady recep-
tora HER2. Pacjentki z nowotworami hor-
monozależnymi otrzymują wieloletnie 
leczenie blokujące działanie hormonów 
płciowych.

KARDIOTOKSYCZNOŚĆ
Intensywna terapia zwiększa szanse 
na wyleczenie, ale też wiąże się z licz-
nymi działaniami niepożądanymi. Jed-
nym z najczęstszych i najistotniejszych 
jest kardiotoksyczność. Chemioterapia, 
zwłaszcza ta oparta na antracyklinach, 
lekach blokujących funkcję receptora 
HER2, a także radioterapia mają poten-
cjał kardiotoksyczny. Lecząc pacjentki 

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii  
skojarzonej pertuzumabem, trastuzumabem 
i docetakselem wykazane w badaniu 3. fazy,  
potwierdzone wynikami praktyki klinicznej
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radykalnie, konieczne jest znalezienie 
równowagi między dążeniem do wyle-
czenia, a uniknięciem ciężkich i niekiedy 
nieodwracalnych powikłań.
Przedstawiony poniżej przypadek pa-
cjentki z rozpoznaniem raka HER2-do-
datniego pokazuje, że zachowanie odpo-
wiednich środków ostrożności pozwala 
bezpiecznie prowadzić wieloletnią tera-
pię choroby nowotworowej.

OPIS PRZYPADKU
Pacjentka 54 lata
 Maj 2014 r. Pacjentka zgłosiła się do 
Poradni Onkologicznej z powodu zaczer-
wienienia prawej piersi. Zmianę wyglą-
du piersi zaobserwowała kilka tygodni 
wcześniej. Urodziła 2 dzieci siłami natury, 
każde z nich karmiła piersią przez około 
rok. Od 3 lat nie miesiączkowała. Regular-
nie uczęszczała do ginekologa, ostatnie 
badanie cytologiczne oraz ultrasonogra-
ficzne przezpochwowe były prawidłowe. 
Wywiad rodzinny nie był obciążony za-
chorowaniami na nowotwory. Pacjentka 
dotychczas poważnie nie chorowała, 
w 2000 r. z powodu nawracających bó-
lów głowy wykonano u chorej bada-
nie rezonansu magnetycznego, które 
pokazało obecność mikrogruczolaka 
przysadki niewymagającego interwen-
cji chirurgicznej. Z tego powodu chora 
była pod stałą obserwacją endokryno-
logiczną, natomiast z powodu okresowo 
pojawiających się zaburzeń rytmu serca 
regularnie odwiedzała kardiologa i przyj-
mowała propranolol, a ze względu na 
hipercholesterolemię – atorwastatynę. 
Uczuleń na leki nie zgłaszała.
W badaniu przedmiotowym zwracała 
uwagę powiększona prawa pierś z za-
czerwienieniem skóry. Wykonano bada-
nie mammograficzne, które pokazało 
piersi o mieszanym utkaniu z obfitym 
dysplastycznym miąższem gruczołowym 
rozmieszczonym symetrycznie – badanie 
miało obniżoną wartość diagnostyczną. 
W obu piersiach stwierdzono łagodne 
torbiele, bez podejrzanych o złośliwość 
zmian ogniskowych i mikrozwapnień  
– BIRADS 0. Badanie ultrasonograficz-
ne okazało się bardziej diagnostyczne: 
w piersi prawej na granicy kwadrantów 

górnych obszar zaburzonej echostruktury 
miąższu o przekroju 26 mm – obszar podej-
rzany o proces rozrostowy z towarzyszą-
cym procesem zapalnym. W prawym dole 
pachowym liczne atypowe węzły chłonne 
o wymiarze 27 × 13 mm. W obu piersiach 
liczne torbiele do 11 mm BIRADS 5.
Zdecydowano o wykonaniu biopsji 
gruboigłowej guza piersi oraz o biopsji 
cienkoigłowej węzłów chłonnych pa-
chy. Rozpoznano wówczas raka piersi 
NST G3, niewykazującego ekspresji re-
ceptorów hormonalnych, z nadekspre-
sją receptora HER2 (Score 3+), marker 
proliferacji Ki 67 wynosił 50%. Wykona-
no niezbędną przy kwalifikacji do terapii 
diagnostykę obrazową (zdjęcie rentge-
nowskie klatki piersiowej, badanie ultra-
sonograficzne jamy brzusznej i scynty-
grafię kości) oraz laboratoryjną, które nie 
wykazywały odchyleń od wartości pra-
widłowych. Pacjentkę zakwalifikowano 
do chemioterapii przedoperacyjnej wg 
schematu: 4 kursy AC (doksorubicyna 
60 mg/m2, cyklofosfamid 600 mg/m2 co 
21 dni iv.), następnie 12 kursów paklitakselu 

80 mg/m2 co 7 dni iv. Przed rozpoczęciem 
chemioterapii wykonano badanie elektro- 
i echokardiograficzne, frakcja wyrzutowa 
lewej komory (EF, ejection fraction) była 
równa 55%. 
 Lipiec – listopad 2014 r. Chora otrzy-
mała 4 kursy AC, następnie wykonano 
badanie ultrasonograficzne, które po-
twierdziło poprawę: zmiana w prawej 
piersi uległa zmniejszeniu do 14 mm, wę-
zły chłonne pachy do 17 × 8 mm. 
 Grudzień 2014 r. Kontynuowano tera-
pię paklitakselem. Klinicznie obserwowa-
no dalszą poprawę, zmniejszenie wymia-
ru guza w piersi oraz węzłów chłonnych 
w pasze, pierś była także mniej zaczer-
wieniona. 
 Styczeń 2015 r. Przeprowadzono ma-
stektomię prawostronną z limfadenekto-
mią pachową.
Wynik histopatologiczny był dla chorej 
niekorzystny, stwierdzono obecność raka 
inwazyjnego G3 pT2 pN2. Największy 
wymiar guza wynosił 22 mm, stwierdzo-
no także masywne zajęcie węzłów chłon-
nych pachowych (przerzuty w 15 z 22 
usuniętych węzłów). Profil immunohisto-
chemiczny nie uległ zmianie w porów-
naniu z wynikiem biopsji gruboigłowej 
(ER neg., PgR neg., HER2 Score 3+, Ki 67 
55%). Chora została zakwalifikowana do 
uzupełniającego napromieniania oraz 
terapii trastuzumabem przez rok. Przed 
rozpoczęciem leczenia ponownie wyko-
nano badania elektro- i echokardiogra-
ficzne, EF wynosiła 59%. 
 Marzec 2015 r. Pacjentka otrzymała 
pierwsze podanie trastuzumabu 8 mg/kg 
masy ciała iv. 
 Czerwiec 2015 r. Ponownie wykonano 
badanie echokardiograficzne, EF wyno-
siła 67%. Pacjentka kontynuowała lecze-
nie bez dolegliwości do września 2015 r., 
wówczas pojawiło się uczucie kołatania 
serca. Poproszono wówczas o konsulta-
cję kardiologa, który na podstawie ba-
dań elektro- i echokardiograficznego nie 
stwierdził odchyleń od normy i nie widział 
przeciwskazań do kontynuacji terapii.
 Grudzień 2015 r. Chora otrzymała 14. 
kurs trastuzumabu.
 Styczeń 2016 r. Nastąpiło pogorsze-
nie tolerancji wysiłku, znaczne osłabienie, 

Chemioterapia, zwłaszcza 
ta oparta na antracyklinach, 
lekach blokujących funkcję 
receptora HER2, a także 
radioterapia mają potencjał 
kardiotoksyczny. Lecząc 
pacjentki radykalnie, 
konieczne jest znalezienie 
równowagi między 
dążeniem do wyleczenia,  
a uniknięciem ciężkich  
i niekiedy nieodwracalnych 
powikłań.
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szybkie męczenie się. W badaniu echo- 
kardiograficznym uwagę zwracała obniżo-
na EF (40-45%) oraz poszerzenie i uogól-
niona hipokineza lewej komory. Pomimo 
odstawienia leczenia onkologicznego 
po tygodniu obserwowano dalsze po-
gorszenie samopoczucia, EF spadła 
do 40%, wymiar lewej komory ulegał 
powiększeniu. Włączono wówczas lecze-
nie kardiologiczne: karwedilol oraz spiro-
nolakton i zdecydowano o zakończeniu 
terapii trastuzumabem. Po około miesią-
cu EF była nadal na podobnym poziomie, 
a chora narzekała na złe samopoczucie, 
osłabienie i szybkie męczenie się, więc 
włączono dodatkowo ramipril. Wówczas 
nastąpiła poprawa kliniczna. Utrzymano 
zalecone leczenie kardiologiczne.
 Czerwiec 2016 r. W trakcie kontroli 
z powodu suchego kaszlu zmieniono in-
hibitor receptora dla angiotensyny (rami-
pril) na losartan. Inne leki pozostawiono 
bez zmian.
 Styczeń 2017 r. Ponownie pojawił się 
suchy kaszel, więc wykonano zdjęcie 
rentgenowskie klatki piersiowej, które 
pokazało w lewym płucu okrągły cień 
wielkości 14 mm podejrzany o przerzut. 
Podejrzewając rozsiew choroby nowo-
tworowej, wykonano badanie PET (po-
zytonowej tomografii komputerowej): 
guzek płuca lewego oraz węzły chłonne 
wnęki i obustronnie śródpiersia o ce-
chach procesu złośliwego – obraz suge-
rował pierwotny proces rozrostowy płu-
ca lewego w stadium zaawansowania 
IIIB (T1aN3M0).
 Luty 2017 r. Przeprowadzono badanie 
bronchofiberoskopowe z pobraniem wy-
cinków, nie stwierdzono jednak komórek 
nowotworowych. Zdecydowano wów-
czas o wykonaniu przezskórnej biopsji 
guza pod kontrolą tomografii kompute-
rowej, ponownie nie udało się pobrać 
materiału diagnostycznego. Chora zo-
stała wówczas skierowana do Kliniki To-
rakochirurgii, gdzie ponownie wykonano 
bronchofiberoskopię i pobrano materiał 
do badania histopatologicznego, które 
potwierdziło obecność komórek raka 
gruczołowego immunofenotypowo kore-
lującego z komórkami raka piersi prawej. 
Profil immunohistochemiczny był taki 

sam jak ogniska pierwotnego (ER neg., 
PgR neg., HER2 Score 3+).
 Marzec 2017 r. Przeprowadzono kon-
sultację kardiologiczną, niezbędną przy 
kwalifikacji do terapii docetakselem 
w połączeniu z trastuzumabem i pertuzu-
mabem. Chora nadal przyjmowała losar-
tan oraz karwedilol, wcześniej odstawio-
no spironolakton. Samopoczucie chorej 
było dobre, nie odczuwała negatywnych 
skutków terapii trastuzumabem w sko-
jarzeniu z pertuzumabem, EF wynosiła 
60%. W marcu 2017 r. podano 1. kurs te-
rapii, w lipcu pojawił się objaw szybkiego 
męczenia się. Badania kardiologiczne nie 
wykazywały odchyleń od normy, więc 
poszukiwano innych przyczyn złego sa-
mopoczucia pacjentki. W badaniu PET 
stwierdzono stabilizację choroby. 
 Luty 2018 r. Potwierdzono wówczas 
progresję choroby nowotworowej zarów-
no w płucach, jak i w węzłach chłonnych 
śródpiersia. Po rozmowie z chorą zdecy-
dowano o zakończeniu terapii docetak-
selem, trastuzumabem i pertuzumabem 
i rozpoczęciu leczenia lapatynibem w po-
łączeniu z kapecytabiną. 
 Kwiecień 2018 r. Podano 1. kurs le-
czenia, a w sierpniu obserwowano przej-
ściowy spadek EF do 50%, jednak bez 
objawów klinicznych. Po włączeniu spiro-
nolaktonu EF ponownie wzrosła do 60%. 
Pacjentka nadal czuje się dobrze, w ba-
daniach obrazowych obserwowana jest 
stabilizacja choroby nowotworowej.

PODSUMOWANIE
Kardiotoksyczność indukowana trastuzu-
mabem pojawia się z różną częstotliwo-
ścią, od < 1% do kilkudziesięciu procent. 
Uzależnione jest to od wielu czynników, 
m.in. od wcześniejszej terapii antracykli-
nami, od zastosowanej ich dawki i czasu, 
jaki upłynął od zakończenia leczenia an-
tracyklinami i rozpoczęcia terapii trastu-
zumabem, od wyjściowej kondycji ukła-
du krążenia oraz chorób towarzyszących. 
U większości chorych wystarcza odsta-
wienie terapii anty-HER2, bez konieczno-
ści włączenia leczenia kardiologicznego. 
Powikłania kardiologiczne w trakcie tera-
pii trastuzumabem najczęściej mają cha-
rakter odwracalny, niezależny od dawki 

kumulacyjnej. Jednak pojawiają się także 
opisy przypadków chorych, u których 
objawy niewydolności serca oraz spadek 
EF mają charakter utrwalony.
U przedstawionej pacjentki konieczne 
było włączenie leków kardiologicznych: 
inhibitora receptora dla angiotensyny, 
beta-blokera i leku moczopędnego. Po 
kilku miesięcznej terapii złe samopoczu-
cie minęło, a EF wróciła do wartości wyj-
ściowych. Z powodu progresji choroby 
nowotworowej ponownie rozważano te-
rapię anty-HER2, jednak w obliczu wcze-
śniejszego powikłania wydawało się to 
ryzykowne. Po dokładnym badaniu kar-
diologicznym i analizie doniesień w litera-
turze, a także ze względu na dobry profil 
bezpieczeństwa pertuzumabu w połą-
czeniu z trastuzumabem i docetakselem 
rozpoczęto leczenie schematem trójle-
kowym, uzyskując efekt terapeutyczny 
przez rok, bez objawów kardiotoksycz-
nych. Decyzja o ponownym rozpoczęciu 
terapii anty-HER2 była słuszna, uzyskano 
wielomiesięczną poprawę kliniczną przy 
bardzo dobrej tolerancji leczenia. 

W dalszej części tego wydania "Onco-
Roche" przedstawiono opisy przypad-
ków pacjentek leczonych w polskich 
ośrodkach. 
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Pacjentka 59 lat
 Chora przyszła na konsultację onko-
logiczną. Zgłosiła powolnie wzrastają-
cy guz piersi prawej. Dostarczyła wynik 
biopsji gruboigłowej: naciekający rak 
zrazikowy G2, ER 90%, PR 90%, HER2-
3+, Ki 67 30% oraz wynik badania NMR 
okolicy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżo-
wego, stwierdzający złamanie trzonu 
VL2 o cechach złamania patologiczne-
go, ponadto cechy spondyloartrozy.
Po pogłębieniu wywiadu uzyskano in-
formację o około dwuletnim okresie 
wzrostu guza w piersi prawej, który 
obecnie obejmuje już całą pierś. Chora 
nie zgłosiła się wcześniej do lekarza, 
gdyż jak twierdziła, obawiała się ko-
nieczności chemioterapii oraz słyszała 
złe opinie o leczeniu onkologicznym od 
koleżanek leczących się z podobnego 
powodu. Najbardziej obawiała się ko-
nieczności przebywania w szpitalu oraz 
okaleczających operacji, zagrażających 
niesprawnością.
Na pytania odnośnie bólów w okolicy 
lędźwiowej chora odpowiedziała twier-
dząco, jednak bóle te nie zaniepokoiły 
jej, gdyż wiedziała o obciążeniu choro-
bą zwyrodnieniową kręgosłupa. Jed-
nak od kilku ostatnich tygodni dołączy-
ły się objawy drętwienia i osłabienia 
kończyn dolnych, wymagające użycia 
kul łokciowych.
Na prośbę o przygotowanie do ba-
dania chora zareagowała z wyraźną 
niechęcią. Nie chciała się rozebrać, kil-
kakrotnie uprzedzała, że nie będzie to 
przyjemny widok. Po uspokojeniu cho-
rej udało się przeprowadzić badanie. 
Stwierdzono guz piersi prawej z licz-
nymi guzkami satelitarnymi, zajmujący 

LEK. KATARZYNA HETMAN, ZCO SZCZECIN

cały sutek, naciekający skórę, pokryty 
owrzodzeniem, z obfitym wyciekiem 
martwiczej treści. Ponadto stwierdzono 
powiększone węzły chłonne w okolicy 
pachowej prawej o śr. 2,0 cm. ECOG ak-
tualnie oceniono jako 2.
Na podstawie badania podmiotowego 
stwierdzono, że chora nie zdaje sobie 
sprawy ze swojej sytuacji zdrowotnej ani 
nie rozumie zagrożenia wynikającego ze 
złamania patologicznego kręgu VL2. Z 

Perjeta + Herceptin + docetaksel  
w uogólnionym raku piersi. Opis przypadku

pacjentką przeprowadzono rozmowę 
wyjaśniającą przebieg raka piersi i moż-
liwe konsekwencje wynikające z  nie-
podjęcia leczenia.
Pierwsza konsultacja onkologiczna 
trwała ok. 90 minut, jednak pozwoliła 
na zaplanowanie diagnostyki i leczenia 
w pierwszej kolejności zabiegowego.
Pacjentce wykonano badania dodat-
kowe pozwalające na ustalenie stopnia 
zaawansowania choroby jako T4N1M1. 
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W  USG jamy brzusznej stwierdzono 
zmiany wtórne w wątrobie śr. do 23 mm.
 Chorą skierowano do Kliniki Ortope-
dii, gdzie wykonano operację stabiliza-
cji odcinka kręgosłupa TH12-L4 z biop-
sją nacieku VL2 oraz wertebroplastykę 
VL2. W badaniu histopatologicznym: 
grupy komórek mogących odpowiadać 
komórkom raka sutka ER+, HER2-3+. 
Po zabiegu chora podawała zmniej-
szenie nasilenia dolegliwości, spioni-
zowana, przy wypisie chodząca samo-
dzielnie: ECOG-1. Chorą konsultowano 
radioterapeutycznie – wobec przebytej 
stabilizacji kręgosłupa nie podjęto ra-
dioterapii paliatywnej.
Następnie wykonano TK jamy brzusznej, 
potwierdzając zmiany wtórne do wą-
troby śr. 32 i 10 mm (targetowe), zmiany 
o  charakterze nacieku nowotworowego 
lewego mięśnia lędźwiowego, zmiany 
wtórne kostne w kręgosłupie lędźwio-
wym po stabilizacji oraz w prawej kości 
biodrowej.
 Pacjentkę przyjęto na Oddział On-
kologii Klinicznej celem rozpoczęcia 
leczenia systemowego według sche-
matu: docetaksel 75 mg/m2 + Perjeta 
+ Herceptin. W badaniach krwi: stęże-
nie ca 15,3–502 U/ml.
Obawy chorej co do leczenia chemiote-
rapią udało się usunąć dzięki informacji 
o niedługim czasie planowanej chemio-
terapii oraz o kontynuacji w przyszłości 
tylko leczenia celowanego. Omówiono 

najczęstsze działania niepożądane tera-
pii, wydano zalecenia dietetyczne oraz 
wskazówki dotyczące pielęgnacji.
W trakcie pierwszego cyklu leczenia 
założono opatrunki na okolice owrzo-
dzenia piersi prawej zawierające włók-
na węglowe, pochłaniające wydzielinę 
i nieprzyjemny zapach.
 Podano 1. cykl chemioterapii i leków 
celowanych – z dobrą tolerancją – oraz 
włączono bisfosfoniany (kwas zoledro-
nowy 4 mg iv). Leczenie kontynuowano.
 Po 2. cyklu u chorej wystąpiła go-
rączka do 39 stopni z towarzyszącymi 
dreszczami, jednak pacjentka nie zgło-
siła się do lekarza. Kolejne cykle reali-
zowano w osłonie czynników wzrostu, 
jako profilaktykę wtórną gorączki neu-
tropenicznej. W trakcie dalszego lecze-
nia obserwowano stopniowe gojenie 
się owrzodzenia nowotworowego. Sto-

Chora kontynuuje terapię 
celowaną. Dotychczas 
otrzymała 13 cykli  
Perjeta + Herceptin. 
Tolerancja leczenia 
bardzo dobra. Pacjentka 
pozostaje w dobrym 
nastroju, bez dolegliwości. 

sowano opatrunki hydrokoloidowe ze 
srebrem, wspomagające miejscowo 
proces gojenia oraz zapobiegające za-
każeniu.
W kontrolnym USG jam pachowych 
po 3 miesiącach leczenia stwierdzono 
całkowitą regresję wtórnych zmian wę-
złów pachowych prawych.
W kontrolnym TK jamy brzusznej 
stwierdzono częściową regresję 
zmian w wątrobie, zmiana targetowa 
wyjściowa 32 mm – widoczna tylko 
jako zaciągnięcie torebki, druga zmia-
na ogniskowa w segm. 6 o śr. 10 mm  
– o mniejszej gęstości. Ponadto wyco-
fało się ognisko wzmożonego wzmoc-
nienia kontrastowego w lewym mięśniu 
lędźwiowym, a  w zmianach wtórnych 
kostnych – ewolucja w przebiegu lecze-
nia – sklerotyzacja zmian w kręgosłupie 
oraz w prawej kości biodrowej.
 Po 6. cyklu terapii, z uwagi na objawy 
polineuropatii G2, odstawiono docetak-
sel, kontynuując leczenie celowane oraz 
bisfosfoniany. Poziom ca 15,3–14/ml.
 Po 9. cyklu terapii celowanej wykona-
no kolejne kontrolne badanie TK – zmia-
na targetowa opisywana w badaniu wyj-
ściowym obecnie niewidoczna, zmiana 
w 6. segmencie wątroby o śr. 8 mm. Ko-
ściec o stabilnym obrazie TK w porów-
naniu z badaniem poprzednim – liczne 
rozsiane sklerotyczne zmiany meta. Brak 
nowych zmian rozrostowych.
Również stan miejscowy w trakcie le-
czenia ulegał poprawie – owrzodzenie 
piersi prawej uległo całkowitemu zago-
jeniu. W kontrolnym USG piersi wykona-
nym po 9. cyklu – w piersi prawej obrzęk 
skóry, bez uchwytnych zmian ognisko-
wych z pogrubiałą skórą.
Chora kontynuuje terapię celowaną. 
Dotychczas otrzymała 13 cykli Perjeta 
+ Herceptin. Tolerancja leczenia bardzo 
dobra. Pacjentka pozostaje w dobrym 
nastroju, bez dolegliwości. Stan spraw-
ności chorej dobry, bez ubytków neu-
rologicznych, ECOG-0. W  przerwach 
pomiędzy cyklami prowadzi aktywne 
życie towarzyskie i rodzinne. Z  per-
spektywy czasu chora żałuje, że tak 
długo zwlekała z rozpoczęciem lecze-
nia onkologicznego. 

Fot. 1 Podczas 1. cyklu

Fot. 2 Podczas 9. cyklu
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Rak piersi jest w Polsce najczęś- 
ciej występującym nowotworem 
złośliwym u kobiet z zapadalno-

ścią ponad 17 tys./rok [1]. U 20-30% pa-
cjentek po leczeniu radykalnym docho-
dzi do wznowy lub rozsiewu choroby 
[2]. W leczeniu systemowym pacjentek 
z  uogólnieniem choroby w zależności 
od ekspresji określonych receptorów 
na komórkach nowotworowych stosuje 
się hormonoterapię, chemioterapię lub 

LEK. ANETA LEBIEDZIŃSKA, ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII I IMMUNOONKOLOGII, WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM ONKOLOGII,  
SZPITAL MSWIA W OLSZTYNIE; KATEDRA PULMONOLOGII, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Przypadek kliniczny pacjentki z uogólnionym 
rakiem piersi leczonej schematem  
Perjeta + Herceptin w skojarzeniu  
z docetakselem w I linii leczenia paliatywnego

immunoterapię. W przypadku wystę-
powania nadekspresji receptora HER2 
mamy możliwość zastosowania pertu-
zumabu i trastuzumabu, które blokują 
receptor HER2. W Polsce w ramach 
leczenia I linii choroby uogólnionej do-
stępna jest terapia skojarzenia pertuzu-
mabu i trastuzumabu z docetakselem. 
Przedstawiam przypadek 75-letniej 
pacjentki z rozsianym rakiem piersi le-
czonej powyższym schematem od li-

stopada 2016 r., dzięki czemu uzyskano 
całkowitą remisję zmian. 

Słowa klucze: rak piersi, leczenie syste-
mowe, pertuzumab, trastuzumab

Pacjentka 75 lat
Do Oddziału Onkologii przyjęto pacjent-
kę z metachronicznym rakiem piersi le-
wej w  stadium uogólnienia. Pacjentka 
w 2012 r. roku była leczona radykalnie na 
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raka piersi prawej o typie biologicznym 
nieluminalnym HER2-dodatnim o  wyj-
ściowym zaawansowaniu choroby wg 
TNM (7. edycja) cT4dN1M0. Otrzymała 
chemioterapię neoadiuwantową 6 × TAC 
(docetaksel, adriamycyna, cyklofosfamid). 
Następnie wykonano mastektomię pra-
wostronną z  limfadenektomią (ypT2N3, 
CS IIIC) oraz uzupełniającą radioterapię. 
Pacjentka z powodu wysokiego zaawan-
sowania nie kwalifikowała się do progra-
mu lekowego leczenia uzupełniającego 
trastuzumabem.
 Październik 2014 r. Rozpoznano raka 
piersi lewej o typie biologicznym nielumi-
nalnym HER2-dodatnim. Zastosowano 
pierwotne leczenie operacyjne: mastek-
tomię z limfadenektomią prawostronną 
(pTxN1). Pacjentka otrzymała chemio- 
terapię uzupełniającą 2 × TC (doce-
taksel, cyklofosfamid), którą przerwa-
no z  powodu wystąpienia zatorowości 
płucnej. Od tego czasu pozostawała 
w obserwacji.
 Wrzesień 2016 r. Doszło do uogólnie-
nia choroby. W badaniu tomografii kom-
puterowej stwierdzono limfadenopatię 
śródpiersiową. Wykonano mediastino-
skopię z pobraniem węzła chłonnego 
– potwierdzono przerzut raka piersi. Wy-
wiad internistyczny pacjentki obciążony 
był występowaniem nadciśnienia tętni-
czego, niedoczynności tarczycy, astmą 
oskrzelową, boreliozą. W 1995 r. przeszła 
zabieg histerektomii z usunięciem przy-
datków z powodu mięśniaków macicy. 
Pacjentka podawała nadwrażliwość na 
liczne leki, w tym salicylany, leki z grupy 
NLPZ, ciprofloksacynę. 
Pacjentkę zakwalifikowano do chemioim-
munoterapii I linii docetaksel + pertuzu-
mab + trastuzumab w programie lekowym 
NFZ. Pierwszy kurs był powikłany po-
socznicą (Staphylococcus haemolyticus) 
w przebiegu gorączki neutropenicznej. 
Docetaksel kontynuowano w kolejnych 
cyklach w osłonie krótko działającego 
czynnika wzrostu granulocytów. 
 Listopad 2016 r. – marzec 2017 r. Po-
dano 6 kursów leczenia z docetakselem, 
który zakończono z powodu nasilania się 
zespołu retencji płynów 2 CTC oraz poli-
neuropatii 2 CTC po cytostatyku. 

 Kwiecień 2017 r. Rozpoczęto terapię 
skojarzeniem pertuzumabu z trastuzuma-
bem z bardzo dobrą tolerancją wstępną 
oraz bez toksyczności leczenia. Pacjentka 
dotychczas otrzymała 39 kursów z odpo-
wiedzią radiologiczną CR (complete remis-
sion). Ostatni cykl podano w marcu 2019 r.

PODSUMOWANIE
Po około 1,5 roku od leczenia radykalnego 
rozpoznano raka piersi prawej o typie car-
cinoma occultum o tym samym fenotypie 
biologicznym raka. Można zadać pytanie: 
czy to na pewno był metachroniczny rak 
piersi lewej? Czy może jednak rozsiew do 
węzłów chłonnych pachowych po stronie 
przeciwnej? Na uwagę zasługuje fakt, że 
pacjentka nie otrzymała pierwotnie le-
czenia uzupełniającego trastuzumabem 
z  powodu ograniczeń zapisów refunda-
cyjnych w  programie lekowym. Przypa-
dek tej pacjentki jest dowodem na wy-
soką skuteczność stosowania podwójnej 
blokady anty-HER2 pertuzumab-trastuzu-
mab w rozsianym raku piersi. Pacjentka 

obecnie ma PFS (progression free survi-
val) wynoszący powyżej 28 miesięcy, co 
jest wynikiem lepszym niż mediana około 
18 miesięcy określona w badaniu rejestra-
cyjnym CLEOPATRA [3]. Mimo zaawanso-
wanego wieku i licznych schorzeń współ-
istniejących nie odnotowano dotychczas 
toksyczności leczenia leków z grupy an-
ty-HER2. Pacjentka kontynuuje leczenie, 
ciesząc się bardzo dobrą jakością życia. 

Referencje
1) Didkowska J., Wojciechowska U., Nowotwory złośliwe w Pol-
sce w 2015, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-
-Curie, Warszawa 2015.
2) Montgomery D.A., Krupa K., Cooke T.G., Follow-up in breast 
cancer: does routine clinical examination improve outcome? 
A systematic review of the literature, Br. J. Cancer 2007 Dec. 17; 
97(12): 1632-41. Epub 2007 Nov 13. Review.
3) Swain S.M., Kim S.B., Cortes J. i wsp., Pertuzumab, trastuzu-
mab and docetaxel for HER2-positive metastatic breast can-
cer overall survival results from a randomised,double-blind, 
placebo  controlled  phase  3study, Lancet  Oncol.  2013; 14: 
461-71.
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Pacjentka 40 lat
Opisano przypadek chorej, która zgłosiła 
się w zaawansowanym stadium choroby 
nowotworowej (przerzuty do wątroby 
i otrzewnej z towarzyszącym wodobrzu-
szem, przerzuty do płuc, kości i tkanek 
miękkich). Rozpoznano hormonozależne-
go raka piersi z nadekspresją receptora 
HER2. Włączono leczenie docetakselem 
oraz pertuzumabem i trastuzumabem, 
uzyskując bardzo szybką poprawę stanu 

DR N. MED. AGNIESZKA JAGIEŁŁO-GRUSZFELD, KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ,  
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, WARSZAWA

pacjentki. Odpowiedź na leczenie trwała 
prawie 29 miesięcy. Terapię zakończono 
z powodu przerzutów do OUN w styczniu 
2019 r.

Wstęp
Standardem postępowania w leczeniu 
pierwszej linii chorych na HER2+ uogól-
nionego raka piersi od kilku lat pozostaje 
schemat składający się z dwóch leków 
anty-HER2 (podwójna blokada) w połą-

czeniu z docetakselem. Udowodniono, że 
taki program leczenia zapewnia zarówno 
wydłużenie czasu do progresji, jak i czasu 
całkowitego przeżycia chorych [1, 2].

Opis przypadku 
 Pacjentka zgłosiła się do onkologa 
z powodu pogarszającego się od kilku 
tygodni samopoczucia – z dusznością, 
kaszlem, bólami brzucha i osłabieniem. 
W wyniku przeprowadzonej diagnostyki 
stwierdzono raka piersi prawej z masyw-
nymi przerzutami do wątroby i otrzewnej, 
płuc i kości oraz węzłów chłonnych pa-
chowych i nadobojczykowych. Stwier-
dzono też narastające od około 3 tygo-
dni wodobrzusze oraz cechy wysięku 
w osierdziu umiarkowanego stopnia. Na 
podstawie wykonanej biopsji gruboigło-
wej potwierdzono rozpoznanie raka pier-
si prawej: CS IV (cT3 cN1 M1), ER – 100%, 
PGR – 0%, HER2 – 2+, badanie metodą 
FISH potwierdziło amplifikacje receptora 
HER2. 
Stan ogólny chorej oceniono jako średni. 
Zdecydowano podczas konsylium wielo-
dyscyplinarnego o przyjęciu pacjentki do 
kliniki, gdzie wykonano nakłucie otrzew-
nej (ewakuowano ponad 2,5 l krwistego 
płynu z otrzewnej). Konsultowano też 
pacjentkę z kardiologiem, który ocenił, 
że wydolność serca jest prawidłowa (EF 
około 70%) pomimo niewielkiej/umiarko-
wanej ilości płynu wysiękowego w osier-
dziu (ilość nieistotna hemodynamicznie). 
Wykluczono także zatorowość płucną. 

Długotrwała odpowiedź na leczenie  
schematem: Perjeta + Herceptin w skojarzeniu  
z docetakselem u chorej z masywnymi przerzutami  
do narządów miąższowych
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Włączono leki objawowe (diuretyki, beta-
bloker, sterydy), uzyskując poprawę sta-
nu ogólnego pacjentki na tyle, że można 
jej było zaproponować rozpoczęcie le-
czenia schematem PTH w ramach Pro-
gramu Lekowego.
 Sierpień 2016 r. Rozpoczęto leczenie 
systemowe – podano 1. kurs terapii:
l  Pertuzumab 840 mg iv – dawka nasy-

cająca, 
l  Trastuzumab (Herceptin) 576 mg iv – 

dawka nasycająca 8 mg/kg,
l  Docetaksel 130 mg iv (75 mg/m2).
Pacjentka otrzymywała również kwas zo-
ledronowy w dawce 4 mg iv co 6 tygodni 
(od 25.08).
 Styczeń 2017 r. Podano łącznie osiem 
cykli leczenia skojarzonego, następnie 
kontynuowano jedynie leczenie anty-
-HER2 wraz z letrozolem 1 × 2,5 mg (od 
24.01). Tolerancja leczenia była dość 
dobra. Obserwowano jedynie w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy leczenia bie-
gunki w stopniu 2., zapalenie śluzówek 
w stopniu 2., niedokrwistość w stopniu 
1. Stan pacjentki istotnie się poprawił. 
Już w trakcie 2. cyklu nie obserwowano 
wodobrzusza, znacznie zmniejszyła się 
duszność. 
 Listopad 2016 r. Pacjentka powróciła 
do pracy zawodowej.
 Grudzień 2017 r. W badaniu TK stwier-
dzono częściową odpowiedź na leczenie 
(zgodnie z kryteriami RECIST1.1.), która 
została potwierdzona również w kolej-
nych badaniach.
Kolejne oceny echokardiograficzne nie 
wykazywały żadnych objawów kardio-
toksyczności (EF utrzymuje się na pozio-
mie 62-68%).
 Styczeń 2019 r. Po 29 miesiącach te-
rapii u chorej pojawiły się zawroty głowy. 
Wykonano badanie TK, które potwierdzi-
ło liczne przerzuty do mózgu. Nie stwier-
dzono progresji poza OUN. Zakończono 
leczenie pertuzumabem i trastuzuma-
bem. 
 Luty 2019 r. Przeprowadzono napro-
mienianie na cały mózg fotonami X 6 Mv 
z 2 pól bocznych po 300 cGy/g do dawki 
całkowitej 3000 cgy/g w 10 frakcjach. Pa-
cjentka rozpoczęła leczenie systemowe 
lapatynibem i kapecytabiną.

PODSUMOWANIE
Opisany przypadek ilustruje problemy, 
z którymi stykamy się podczas leczenia 
chorych na HER2-dodatniego uogól-
nionego raka piersi. Dane literaturowe 
wskazują, że często w momencie stwier-
dzenia uogólnienia choroby nowotwo-
rowej lokalizacja przerzutów jest wielo-
narządowa, co może przekładać się na 
nieco gorszy stan ogólny pacjentek [3, 4, 
5]. W badaniu CLEOPATRA uczestniczyły 

głównie pacjentki w dobrym i bardzo do-
brym stanie ogólnym. Jednakże potwier-
dzono, że większą korzyść z leczenia sko-
jarzonego podwójną blokadą anty-HER2 
odnoszą pacjentki z zajęciem narządów 
miąższowych [1, 2, 4]. 
W przypadku przedstawionym powyżej 
pacjentka odniosła wyraźną i szybką 
korzyść z zastosowanego leczenia, co 
w sposób oczywisty przełożyło się na ja-
kość życia i aktywności zawodowe. 
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a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study, 
Lancet Oncol. 2013; 14: 461-471. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70130-X.
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breast.2017.08.008.
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Pacjentka 34 lata
 Marzec 2016 r. Chora zauważyła po-
większającą się zmianę guzową w obrę-
bie piersi lewej oraz powiększone guzki 
w lewym dole pachowym. Nie zgłosiła 
się do lekarza w celu diagnostyki zmian. 
Wywiad rodzinny ujemny, pacjentka re-
gularnie miesiączkująca, jedno poronie-
nie, bez chorób towarzyszących, używki 
negowała, uczulenia negowała.
 Lipiec 2016 r. Hospitalizowana na 
Oddziale Wewnętrznym z powodu bó-
lów brzucha, narastającego osłabienia, 
spadku masy ciała. Przy przyjęciu do 
szpitala chora miała trudności ze zmianą 
pozycji ciała, trudności przy podnosze-
niu kończyn dolnych na łóżko. W bada-
niu fizykalnym: olbrzymia wątroba – dol-
nym brzegiem przechodząca poza linię 
pępka po stronie prawej, obrzęki pod-
udzi, w pasze lewej charakterystyczne 
dwa pakiety węzłów chłonnych po 3 cm 
każdy, pierś lewa – w kwadrantach gór-
nych guz średnicy 6 cm. W wykonanych 
badaniach:
l  USG obwodowych węzłów chłonnych: 

w dole pachowym lewym węzły chłon-
ne o morfologii węzłów rozrostowych;

l  RTG klatki piersiowej: krąglące się za-
cienienia o śr. 25 mm;

l  USG brzucha: wątroba zmieniona przez 
liczne zmiany hipo- i hiperechogenicz-
ne średnicy do kilku centymetrów 
– obraz wątroby metastatycznej;

l  USG piersi: sutek lewy – w kwa- 
drancie górnym przyśrodkowym 
zmiana lita o wym. 60 × 40 mm, 
na godz. siódmej 5 cm o/b zmiana 
o wym. 13 × 16 mm, na godz. szóstej  

LEK. MAŁGORZATA CISŁO, LEK. RENATA BANAŚ, SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE

2 cm o/b zmiany z drobnymi zwap-
nieniami 8 × 6 mm i 9 × 5 mm.

l  Biopsja gruboigłowa: histopatolo-
gicznie: rak przewodowy naciekający 
sutka G3, ponadto ogniska raka we-
wnątrzprzewodowego G3 oraz ogniska 
kanceryzacji zrazików. ER 0%, PR 20%, 
HER2(3+), Ki 67 ok. 40%.

Przeciwbólowo przepisano fentanyl 
przezskórny w dawce 25 ug/h co 3 dni.
 Lipiec 2019 r. Przed kwalifikacją pa-
cjentki do leczenia systemowego wyko-
nano:
l  TK klatki piersiowej: uwidoczniono 

zmiany meta w obu płucach w postaci 
guzków: w płucu prawym w liczbie ok. 
20: największe o średnicy 28 mm w seg-
mencie 3, o średnicy 8 mm w segmencie 
6; w płucu lewym w liczbie ok. 6 o maks. 
średnicy 6 mm w segmencie 5. Powięk-
szone węzły chłonne śródpiersiowe: 

wnęki prawej 12 × 14 mm, podostrogowe 
10 × 12 mm; pachowe lewe 15 × 19 mm. 
W piersi lewej wzmacniająca się zmiana 
o wymiarach 49 × 30 × 46 mm.

l  TK jamy brzusznej i miednicy: wą-
troba powiększona z obecnością 
licznych rozsianych zlewających się 
zmian meta, największe w segmen-
cie 7 o średnicy 95 mm, w segmencie 
6 o  wymiarach 70 × 79 mm. Znacz-
na ilość płynu w jamie otrzewnowej, 
w  prawej rynnie przyokrężniczej 
o grubości 34 mm, lewej 15 mm, nad-
pęcherzowo – 53 mm.

l  Scyntygrafia kośćca: uwidoczniono 
mnogie, rozsiane ogniska patologicz-
nego gromadzenia znacznika w obrę-
bie łopatki prawej, mostka, miednicy, 
kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego.

 Sierpień 2016 r. Pacjentka rozpo-
częła leczenie w oparciu o pertuzu-
mab (Perjeta), trastuzumab (Hercep-
tin) i  docetaksel zgodnie z ówcześnie 
obowiązującymi kryteriami programu 
lekowego „Leczenie raka piersi”. Z uwa-
gi na poziom aminotransferaz: Aspat 
215 IU/L (N < 32), Alat 30 IU/L (N < 33) 
pierwsze podanie docetakselu wynio-
sło 75 mg/m2. Po 1. serii leczenia: Aspat 
41 IU/L, Alat 19 IU/L – kolejne 3 podania 
docetakselu w dawce 100 mg/m2. Już 
po około 2 tygodniach od rozpoczęcia 
leczenia pacjentka zgłosiła ustąpienie 
dolegliwości bólowych – odstąpiła od 
stosowania fentanylu przeskórnego 25 
ug/h – i podała ustąpienie obrzęków 
obwodowych. W badaniu fizykalnym 
zmniejszenie rozmiarów wątroby – do 
poziomu 2 cm powyżej pępka oraz 

Opis leczenia chorej z HER2+ rakiem piersi 
chemioterapią z podwójną blokadą anty-HER2 
Perjeta + Herceptin

...przebieg leczenia 
pacjentki wskazuje na 
korzyść ze stosowania 
chemioterapii z podwójną 
blokadą anty-HER2 
Perjeta + Herceptin 
pomimo występujących 
działań niepożądanych. 



18

OnkoRoche 2019

zmniejszenie rozmiarów guza piersi do 
4 cm, w pasze lewej były badalne drob-
ne, ruchome węzły chłonne średnicy 
do 1 cm.
 Listopad 2016 r. W badaniach po 
3  miesiącach terapii: TK klatki piersio-
wej: zmiany przerzutowe zlokalizowane 
w obu płucach, największe: w płucu pra-
wym o wym. 14 × 16 mm w segmencie 3.; 
o śr. 7 mm w segmencie 6.; w płucu le-
wym o śr. 6 mm w segmencie 5. Powięk-
szonych węzłów chłonnych śródpiersia 
i wnęk nie znaleziono. W piersi lewej 
wzmacniająca się zmiana o wym. 49 × 30 
× 46 mm. TK jamy brzusznej i miednicy: 
wątroba powiększona, z obecnością licz-
nych rozsianych zlewających się zmian 
meta, największe w segmencie 7. o wym. 
55 × 62 mm, w segmencie 6. o wym. 47 
× 57 mm. Zbiorniki płynu zlokalizowane 
są w jamie otrzewnowej: w prawej rynnie 
przyokrężniczej o wym. 23 × 27 × 58 mm 
i międzypętlowo w miednicy.
Po 4. serii chemioimmunoterapii wyko-
rzystującej podwójną blokadę anty-HER2 
pacjentka zgłosiła dolegliwości o charak-
terze symetrycznych obrzęków podudzi, 
mrowień i drętwień w zakresie podudzi 
oraz stóp – objawy polineuropatii obwodo-
wej. W wykonanym badaniu USG z dop-
plerem żył kończyn dolnych wykluczono 
zakrzepicę żył głębokich. Stosowano he-
parynę drobnocząsteczkową, furosemid, 
leki przeciwbólowe z grupy niesteroido-
wych przeciwzapalnych, np. ketoprofen 
oraz pregabalinę. W kolejnych podaniach 
(od 5. do 8.) zmniejszono dawkę docetak-
selu do 60 mg/m2 z uwagi na narastające 
obrzęki kończyn dolnych z objawami poli-
neuropatii obwodowej.
 Styczeń 2017 r. Od sierpnia 2016 r. 
do stycznia 2017 r. pacjentka otrzymała 
łącznie 8 serii chemioterapii docetaksel  
z  immunoterapią. Leczenie było wspo-
magane stosowaniem czynników wzro-
stu granulocytów (G-CSF). W badaniu 
echokardiograficznym z sierpnia 2016 r. 
frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) 
wynosiła 58%; w badaniu ze stycznia 
2017 r. (po 8 seriach leczenia) LVEF wy-
niosła 50%. Z uwagi na spadek frakcji 
wyrzutowej (LVEF) pacjentka była kon-
sultowana kardiologicznie: zalecono  

karwedilol 6,25 mg 2 × 1/2 tabl. oraz ra-
mipryl 2,5 mg 1 × 1/2 tabl. W trakcie kolej-
nych kontrolnych badań echokardiogra-
ficznych frakcja wyrzutowa (LVEF) była 
badana w przedziale 50-55%.
 Luty 2018 r. Pacjentka zgłosiła wystę-
powanie narastającego świądu skóry ca-
łego ciała. Podczas wywiadu okazało się, 
że niewielkie dolegliwości o charakterze 
świądu pojawiały się od około roku, nato-
miast z uwagi na to, że nie dezorganizo-
wały życia, postanowiła tego nie zgłaszać. 
Świąd, na który skarżyła się chora w 2018 r., 
nasilał się głównie w godzinach poran-
nych, co z uwagi na aktywność zawodo-
wą pacjentki było istotną uciążliwością – 
w pewnych momentach nasilenia świądu 
chciała opuścić miejsce pracy, gdyż stawał 
się tak dokuczliwy. Początkowo włączono 
do leczenia bilastynę 20 mg 1 × dziennie 
– bez istotnej poprawy. Kolejno prednizon 
10 mg 1 × 1 tabl., klemastynę 1 mg 1 × 1 tabl. 
oraz hydroksyzynę 10 mg 2 × 1 tabl. – bez 
istotnego efektu w ciągu trwającej tydzień 
terapii. Po konsultacji dermatologicznej 
zaczęła stosować hydroksyzynę 25 mg 
na noc – po około miesiącu stosowania 
hydroksyzyny 25 mg/noc dolegliwości 
zmniejszyły się. Następnie pacjentka 
przez miesiąc stosowała hydroksyzynę 
10 mg 1 × 1 tabl., co poskutkowało całko-
witym ustąpieniem dolegliwości. Pacjent-
kę konsultowano również alergologicznie 
– nie stwierdzono istotnych czynników 
ryzyka wystąpienia świądu.
Od lutego 2017 r., po odstawieniu doce-
takselu, do marca 2019 r. pacjentka kon-
tynuuje leczenie podwójną blokadą anty-
-HER2, czyli Perjeta + Herceptin. 
 Grudzień 2018 r. W badaniach ob-
razowych po 40. dawce leczenia Per-
jeta + Herceptin – TK klatki piersiowej: 
w segmencie 3. płuca prawego zmiana 
meta o średnicy 16 mm; Guzki o średni-
cy do 5 mm w segmentach 5., 8. płuca 
lewego, w segmentach 6., 9., 3., 4. płuca 
prawego.
TK jamy brzusznej i miednicy. Wątroba 
niepowiększona, z obecnością zmian 
meta, największej w  segmentach 7. i 8. 
o wymiarach 43 × 23 × 14 mm. Płyn o gru-
bości 11 mm w zagłębieniu odbytniczo-
-macicznym.

REGRESJA PROCESU  
NOWOTWOROWEGO
Pacjentka, która ma obecnie 37 lat, od 
sierpnia 2016 r. do marca 2019 r. otrzyma-
ła łącznie 44 dawki immunoterapii Per-
jeta + Herceptin, w tym 8 dawek łącznie 
z  chemioterapią docetakselem, i konty-
nuuje leczenie. W kontrolnych badaniach 
obrazowych utrzymuje się regresja pro-
cesu nowotworowego, pacjentka jest 
w dobrym stanie ogólnym, bez objawów 
choroby, jest aktywna zawodowo, pra-
cuje na pełen etat. Od września 2016 r. 
pacjentka stosuje kwas zoledronowy 
4 mg co 4 tygodnie dożylnie. W ramach 
leczenia wspomagającego kardioprotek-
cyjnego stosuje karwedilol oraz ramipryl 
– w kontrolnym badaniu echokardiogra-
ficznym w marcu 2019 r. frakcja wyrzuto-
wa (LVEF) wyniosła 55%.
Po zakończeniu chemioterapii docetak-
selem objawy polineuropatii obwodowej 
zmniejszały się w ciągu kilku miesięcy 
– aktualnie pacjentka nie przyjmuje żad-
nych leków stosowanych przy polineu-
ropatii, zgłasza okresowe występowanie 
uczucia o charakterze „ciężkich nóg”, 
które samoistnie ustępuje. Nie wymaga 
kontynuacji terapii przeciwświądowej 
– dolegliwości po zastosowaniu wyżej 
wymienionych leków nie pojawiły się po-
nownie.

PODSUMOWANIE
Opisany przykład działania niepożądane-
go w postaci świądu doskonale obrazuje, 
jak ważne jest zgłaszanie przez pacjen-
tów wszelkich działań niepożądanych jak 
najwcześniej. Umożliwia to personelowi 
medycznemu szybką reakcję, dzięki któ-
rej można zapobiec nasileniu się działań 
niepożądanych, co zwiększa komfort le-
czenia i nie prowadzi do jego przerwania. 
Rozmowa z pacjentem i jego edukacja są 
wartościami nie do przecenienia w do-
brze prowadzonej terapii.
Wyżej opisany przebieg leczenia pacjentki 
wskazuje na korzyść ze stosowania che-
mioterapii z podwójną blokadą anty-HER2 
Perjeta + Herceptin pomimo występują-
cych działań niepożądanych – najlepiej 
rozpoznanych na wczesnym etapie oraz 
odpowiednio zaopatrzonych. 
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Opis postępowania terapeutycz-
nego u pacjentki z pierwotnie 
rozsianym (do węzłów chłon-

nych, mięśnia najszerszego grzbietu 
i kości) rakiem piersi prawej (podtyp lu-
minalny HER2-dodatni) leczonej pertuzu-
mabem w skojarzeniu z trastuzumabem 
w ramach programu lekowego finanso-
wanego ze środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

LEK. BARBARA IWANIK, LEK. EWELINA KOŁODZIEJSKA, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pacjentka 57 lat
Dotychczas zdrowa i aktywna zawodo-
wo, zgłosiła się do lekarza z powodu bólu 
i uczucia pieczenia w dole pachowym 
prawym. W wykonanym w trybie pilnym 
USG piersi uwidoczniono obszar zacie-
nienia o wymiarach 26 × 12 mm w piersi 
prawej, a w dole pachowym prawym pa-
kiet patologicznych węzłów o wymiarach 
49 × 46 mm.

Zadecydowano o wykonaniu biopsji. 
Wynik histopatologiczny wskazał na in-
wazyjnego raka sutka bez specjalnego 
typu NST G2 o następującym statusie 
biologicznym: receptory estrogenowe 
100%, progesteronowe 0%, HER2 3+,  
Ki 67 – do 25%. W biopsji pakietu wę-
złowego pachy prawej stwierdzono 
metastazę powyższego raka. W wyko-
nanej tomografii komputerowej klatki 

Opis przypadku pacjentki z rozsianym rakiem 
piersi leczonej schematem: Perjeta + Herceptin 
w skojarzeniu z docetakselem od 16 miesięcy
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no znaczną poprawę kliniczną wyrażo-
ną zmniejszeniem nacieku nowotwo-
rowego w okolicy prawego barku oraz 
piersi. Objawy wycofywały się stopnio-
wo, a po 5. kursie leczenia pozostały 
jedynie  nieznaczne przebarwienia na 
skórze piersi – bez macalnego guza.
Pacjentka otrzymała 6 kursów docetak-
selu (75 mg/m2) w połączeniu z Perjeta + 
Herceptin. W czasie wlewów cytostaty-
ków stosowano ochronę włosów czep-
kiem chłodzącym. Z uwagi na nasiloną 
polineuropatię, po 6. kursie odstąpiono 
od dalszego leczenia docetakselem i te-
rapię kontynuowano w połączeniu Per-
jeta + Herceptin oraz włączono inhibitor 
aromatazy. Z uwagi na zmiany przerzu-

Badanie CLEOPATRA 
wykazało, że połączenie 
dwóch leków celowanych 
(tj. trastuzumabu 
z pertuzumabem) przyczynia 
się do wydłużenia zarówno 
czasu wolnego od progresji 
choroby, jak i przeżycia 
całkowitego pacjenta.

towe w kościach stosowano również 
kwas zoledronowy. Łącznie pacjentka 
otrzymała 21 kursów Perjeta + Hercep-
tin. 
 Styczeń 2018 r. W pierwszej tomo-
grafii kontrolnej, wykonanej po 3  mie-
siącach leczenia, uwidoczniono nie-
malże całkowitą regresję guza piersi 
prawej, ponadto regresję wymiarów 
węzłów chłonnych prawej okolicy 
nadobojczykowej, znacznego stopnia 
regresję węzłów chłonnych prawego 
dołu pachowego i znacznego stopnia 
regresję nacieku w obrębie prawego 
mięśnia najszerszego grzbietu. W ko-
lejnych tomografiach kontrolnych uzy-
skano stabilizację choroby pozwalającą 
na kontynuację leczenia. Bezpieczeń-
stwo terapii monitorowano, wykonując 
badania laboratoryjne, EKG oraz USG 
serca – w badaniach tych nie obserwo-
wano niepokojących odchyleń. Frakcja 
wyrzutowa lewej komory serca oscylo-
wała w granicach 57-69%. Stan ogólny 
pacjentki oceniano jako dobry, a samo-
poczucie jako prawidłowe. Pacjentka do 
dnia dzisiejszego kontynuuje leczenie 
i nie zgłasza dolegliwości.

PODSUMOWANIE
Rak piersi charakteryzujący się dodatnią 
aktywnością receptora HER2 jest agre-
sywną postacią choroby nowotworowej 
związaną z niepomyślnym rokowaniem. 
Zastosowane u pacjentki skojarzone  
leczenie celowane pertuzumabem z tra-
stuzumabem w połączeniu z chemiotera-
pią jest obecnie światowym standardem 
w leczeniu kobiet chorych na HER2- 
-dodatniego raka piersi w stadium roz-
siewu. Badanie CLEOPATRA wykazało, 
że połączenie dwóch leków celowa-
nych (tj.  trastuzumabu z pertuzuma-
bem) przyczynia się do wydłużenia 
zarówno czasu wolnego od progresji 
choroby, jak i przeżycia całkowitego 
pacjenta. W opisywanym przypadku 
zwraca uwagę nie tylko utrzymująca 
się przez kilkanaście miesięcy znaczna 
regresja nacieku nowotworowego, ale 
również wysoka jakość życia pacjent-
ki umożliwiająca pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym. 

piersiowej stwierdzono masywny roz-
siew węzłowy choroby nowotworowej: 
powiększone węzły chłonne z tendencją 
do zlewania się w policykliczne pakie-
ty (największy o wymiarach 8 × 7,3 × 
5,5 cm), zmiany sięgały do prawej okolicy 
podobojczykowej. Grzbietowo i poniżej 
prawego dołu pachowego uwidoczniono 
miękkotkankowe struktury z ogniskami 
rozpadu zajmujące łącznie obszar 9 × 5,5 
× 14 cm – prawdopodobnie rozsiew cho-
roby do mięśnia najszerszego grzbietu 
i tkanki podskórnej.
Uwidoczniono również powiększone, 
zlewające się z mięśniami pochyłymi szyi 
węzły chłonne prawej okolicy nadoboj-
czykowej. W wykonanej tomografii kom-
puterowej jamy brzusznej zaobserwo-
wano zmiany metastatyczne w trzonach 
kręgów L2 i L3.
 Październik 2017 r. Decyzją wielo-
specjalistycznego konsylium onkolo-
gicznego pacjentkę zakwalifikowano do 
chemioterapii docetakselem i leczenia 
celowanego pertuzumabem z trastuzu-
mabem. W dniu rozpoczęcia leczenia 
(25.10.2017 r.) obserwowano u pacjentki 
masywne zmiany skórne: pierś prawa 
w całości objęta była naciekiem nowo-
tworowym, naciek przechodził aż do 
nadobojcza prawego i przekraczał linię 
pachową tylną, brodawka sutkowa była 
wciągnięta, zauważono objaw skórki 
pomarańczy. W prawym dole pacho-
wym wyczuwano pakiet węzłowy. Już 
po pierwszym cyklu leczenia zauważo-
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Pacjentka w średnim wieku
 Maj 2017 r. Pacjentka zgłosiła się do 
przychodni POZ z zauważoną w kwiet-
niu zmianą w piersi. Lekarz potwierdził 
klinicznie obecność guza w piersi lewej 
oraz powiększone węzły chłonne w ja-
mie pachowej lewej i prawej. Założono 
kartę DiLO i wdrożono diagnostykę.
 Czerwiec 2017 r. Wykonane zostały 
badania:
l  Mammografia (2.06.2017 r.): piersi 

o budowie tłuszczowo-gruczołowej. 
W segmencie górno-bocznym pier-
si lewej w miejscu palpacyjnie wy-
czuwalnego oporu na pograniczu 
segmentów bocznych obfitsze za-
gęszczenie 30 × 25 mm, bez jedno-
znacznie wyodrębniającej się masy 
guza. W polu lewego dołu pachowego 
na skraju zdjęcia widoczny częściowo 
powiększony węzeł chłonny. Pierś pra-
wa bez cieni ograniczonych ani wtór-
nych cech RTG procesu naciekowego. 

l  USG piersi i okolicznych węzłów chłon-
nych (5.06.2017 r.): piersi o utkaniu gru-
czołowo-tłuszczowym; w piersi lewej 
na godzinie 3 zmiana wyczuwalna 
palpacyjnie odpowiada hypoechoge-
nicznemu guzowi o wymiarach 27 mm 
× 18 mm – BIRADS 5. Poza tym zmian 
ogniskowych nie stwierdza się. Przewo-
dy mleczne w normie. W lewej jamie pa-
chowej patologiczne węzły chłonne po-
wyżej 5 o śr. do 31 mm – bac1. w prawej 
jamie pachowej dwa patologiczne węzły 
chłonne o śr. do 20 mm – bac2. W oko-
licy podobojczykowej po stronie lewej 
patologiczny węzeł chłonny o dł. 16 mm.

LEK. MAŁGORZATA TALERCZYK, ZCO SZCZECIN

l  RTG klatki piersiowej (12.06.2017 r.): 
płuca i serce RTG bez zmian.

l  USG jamy brzusznej (12.06.2017 r.): 
wątroba bez zmian ogniskowych. Pę-
cherzyk żółciowy, nerki, śledziona oraz 
przestrzeń zaotrzewnowa USG w nor-
mie. Trzustka stłuszczona.

l  Badanie histopatologiczne z biopsji 
gruboigłowej guza piersi lewej: nacie-
kający rak przewodowy (NST) II sto-
pień wg Bloom-Richardson, ER (+) 2% 

komórek w II stopniu intensywności, 
PR (–), HER2 = 3+, Ki 67 = 21,9%.

l  Badanie cytologiczne z biopsji cienko- 
igłowej węzłów chłonnych jamy pa-
chowej lewej i prawej: komórki rakowe.

l  Badanie genetyczne (2.10.2017 r.): brak 
mutacji w genach BRCA1 i 2.

l  Konsultacja kardiologiczna (21.06.2017 r.): 
frakcja wyrzutowa LK prawidłowa. Aktu-
alnie nie ma kardiologicznych przeciw-
wskazań do leczenia onkologicznego.

Opis przypadku chorej z rakiem piersi – IV stopień 
klinicznego zaawansowania (cT2N2M1) – leczonej 
schematem: Perjeta + Herceptin + docetaksel
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Po wykonaniu zleconych badań ustalo-
no IV stopień klinicznego zaawansowa-
nia (cT2N2M1). Komisja Breast Cancer 
Unit zaleciła leczenie systemowe w pro-
gramie lekowym „Leczenie zaawanso-
wanego raka piersi pertuzumabem 
w skojarzeniu z trastuzumabem i doce-
takselem”. 
Pacjentka spełniła kryteria włącze-
nia do programu lekowego. Leczenie 
rozpoczęto 22 czerwca, podając do-
cetaksel, trastuzumab i pertuzumab 
w należnych dawkach. Po 3 cyklach 
leczenia klinicznie zmian w piersi le-
wej i węzłach chłonnych pachowych 
nie stwierdzono. Wykonano USG piersi 
i węzłów chłonnych pachowych. Le-
karz radiolog opisał całkowitą remisję 
wcześniej opisywanych zmian. Lecze-
nie kontynuowano. 
Po kolejnych 3 cyklach w badaniach 
obrazowych potwierdzono wcześniej 
opisaną całkowitą remisję zmian. Pa-

cjentka skarżyła się na nudności, któ-
re ustępowały po zastosowaniu on-
dansetronu po 2 dniach. Główny efekt 
uboczny związany był ze stosowanym 
docetakselem, a dotyczył zmiany 
na paznokciach (pogrubienie płytki, 
zmiana koloru, zasinienia, ostatecznie 
z dwóch palców paznokcie odpadły). 
Podjęto decyzję o zakończeniu poda-
wania docetakselu. Od siódmego cyklu 
leczenia podawano tylko trastuzumab 
i pertuzumab. 

Pacjentkę przedstawiono ponownie na 
Komisji BCU, na której przedyskutowa-
no opcje terapeutyczne z chorą i z bliską 
osobą towarzyszącą. Pacjentka zasię- 
gała również opinii w innych ośrod-
kach onkologicznych (m.in. w Berlinie). 
Zmodyfikowano plan leczenia. Zapla-
nowano: zmodyfikowaną lewostronną 
mastektomię, limfadenektomię prawo-
stronną w drugiej kolejności oraz konty-
nuację leczenia celowanego. 
 Grudzień 2017 r. Przeprowadzono 
zabieg (6 grudnia) – zmodyfikowaną 
radykalną mastektomię lewostronną.  
Wynik badania histopatologicznego: 
tkanka gruczołowa piersi z obrazem 
zmian włóknisto-torbielowatych, włók-
nienie, duktektazje, pojedyncze mikro-
zwapnienia, ogniskowe nacieki komórek 
histiocytarnych i limfocytów, przetrwałej 
tkanki rakowej nie stwierdzono, granice 
cięcia bez nacieku raka, 15 węzłów chłon-
nych bez zmian, pCR, ypT0 N0 Mx, LV0.
 Styczeń 2018 r. Przeprowadzono 
limfadenektomię prawostronną. Wynik 
badania histopatologicznego: 23 węzły 
chłonne bez zmian.

PODSUMOWANIE
Pacjentka wykonuje regularnie bada-
nia zgodnie z wymogami programu 
lekowego. Wyniki badań pozwalają 
na kontynuację leczenia, które dobrze 
toleruje. Chora ma nadzieję na długie 
i szczęśliwe życie oraz wiele planów. Ży-
cie aktualnie przebiega bez większych 
zakłóceń (poza dniem podania leków), 
ma kilkunastoletnie dziecko i kilkumie-
sięcznego wnuka, którym poświęca 
dużo czasu, a którzy dostarczają wiele 
pozytywnych emocji. Przy tak dobrym 
podejściu do samej choroby pacjentka 
myśli także o swoim wyglądzie, swojej 
kobiecości. Skonsultowała się z chirur-
giem plastykiem w kwestii kwalifikacji 
do rekonstrukcji piersi. Ustalono termin 
zabiegu z użyciem ekspanderoprotezy, 
tak by nie zakłócił terapii celowanej. Jest 
po pierwszym etapie rekonstrukcji z do-
brym efektem, co pozytywnie nastawiło 
ją do dalszych działań. Do tej pory otrzy-
mała 31 cykli trastuzumab + pertuzumab 
z prawidłową tolerancją. 

Do tej pory chora 
otrzymała 31 cykli 
trastuzumab + pertuzumab 
z prawidłową tolerancją.



OnkoRoche 2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Roche_rek_korporacyjna_klucz_210x270_324KP_02_press.pdf   1   2013-04-12   10:58:53




