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Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie magazynu „OnkoRoche” w całości poświęcone tematyce związanej  
z leczeniem chorych na HER2-dodatniego raka piersi.
Dzięki intensywnemu rozwojowi medycyny personalizowanej oddajemy w Państwa ręce nowe możliwości terapeutyczne, 
jakimi są Herceptin podawany podskórnie, Perjeta i Kadcyla, znacząco poprawiające wyniki leczenia chorych na HER2-    
-dodatniego raka piersi. 
Temu zagadnieniu poświęcone są artykuły niniejszego wydania oraz wykłady podczas II edycji spotkania „HER2-dodatni 
rak piersi – State of the art 2017”, które odbywa się w terminie 17–18.11.2017 w Warszawie. 
Mamy nadzieję, że przedstawione tematy będą dla Państwa interesujące i inspirujące do dalszych dyskusji i rozważań.
Niniejsze wydanie magazynu w formie papierowej jest dostępne jedynie na stoisku �rmy Roche podczas spotkania. Forma 
elektroniczna wydania będzie dostępna online po spotkaniu.
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Leczenie chorych na raka piersi bar-
dzo się zmieniło i  ciągle obserwu-
jemy postęp. Kiedy porównamy 

obecne postępowanie terapeutyczne z tym, 
jakie stosowaliśmy 10-20 lat temu, widać 
ogromny wysiłek, jaki włożono w  bada-
nia nad biologią raka piersi. To pozwoliło 
na opracowanie leków, które w inteligent-
ny sposób próbują przechytrzyć komórki 
nowotworowe. Dzisiaj nie sposób leczyć 
chorych bez uwzględnienia biologicznego 
podtypu raka piersi. Czasy zasady one-size-
-�ts-all są za nami.

HUMANIZACJA PRZECIWCIAŁA 4D5
Kamieniem milowym w historii badań nad 
rolą HER2 w  nowotworach było sklono-
wanie genu HER2 w 1985 roku. 5 lat póź-
niej, w 1990 roku, stworzono trastuzumab 
poprzez proces humanizacji przeciwciała 
4D5. Było to niezwykłe osiągnięcie, które 
zrewolucjonizowało leczenie chorych na 
HER2-dodatniego raka piersi. Przeprowa-
dzono badania I, II i III fazy potwierdzające 
skuteczność trastuzumabu w  przerzuto-
wym HER2-dodatnim raku piersi, czego 
owocem była rejestracja tego leku w  1998 
roku przez FDA. Trastuzumab, przyłączając 
się do IV zewnątrzkomórkowej subdomeny 
HER2, hamuje przewodzenie w obrębie we-
wnątrzkomórkowego szlaku przewodnic-
twa: HER2-PI3K-AKT-mTOR. Dodatkowo 
trastuzumab zapobiega odłączeniu zewną-
trzkomórkowej domeny HER2, a  przez to 
zmniejsza ilość bardziej aktywnej formy 
receptora p95-HER2. Przeciwciało to wy-
zwala również cytotoksyczność komórkową 
zależną od przeciwciał (ADCC).

TRASTUZUMAB W LECZENIU  
UZUPEŁNIAJĄCYM
W kolejnych latach prowadzono badania 
nad skutecznością trastuzumabu w  le-
czeniu uzupełniającym. W  kilku dużych 
badaniach klinicznych z  randomizacją 
wykazano, że trastuzumab w  połączeniu 
z  chemioterapią istotnie poprawia wyni-
ki leczenia chorych – zmniejsza ryzyko 
nawrotu i  zgonu. Standardowo terapia 
trwa maksymalnie 1 rok lub maksymal-
nie 18 podań, leczenie należy rozpoczy-
nać z  taksanami. Opracowano również 
bezpieczne programy chemioterapii bez 
udziału antracyklin (np. TCH), które mają 
podobną skuteczność, co terapia złożo-
na z antracyklin i taksanów (AC-TH). Są 
one szczególnie wartościowe u  pacjentek 
ze zwiększonym ryzykiem powikłań kar-
diologicznych. Korzyść z uzupełniającego 
leczenia trastuzumabem utrzymuje się 
w kolejnych latach obserwacji. Opubliko-
wano wyniki kilku dużych badań klinicz-
nych z  randomizacją, które potwierdzają 
skuteczność terapii po 10 latach.  
Trastuzumab stosuje się również w ramach 
terapii przedoperacyjnej – jako leczenie in-
dukcyjne lub neoadiuwantowe. Dołączenie 
przeciwciała anty-HER2 do chemioterapii 
zwiększa szansę na osiągnięcie patologicz-
nej odpowiedzi całkowitej (pCR). 

POSTACIE LEKU
Prace nad trastuzumabem dotyczyły rów-
nież postaci leku. Opracowano postać 
podskórną, która wykazuje taką samą 
skuteczność co postać dożylna, natomiast 
znacznie skraca się czas pobytu pacjent-

ki w  ośrodku onkologicznym. Podanie 
podskórne leku trwa tylko 2-5 min, nie 
ma problemu z dostępem do żył. To po-
woduje, że chore zdecydowanie preferują 
taką postać leczenia. Personel medyczny 
może wtedy więcej czasu poświęcić innym 
chorym. 

PERTUZUMAB
Wynikiem prac nad HER2-dodatnim ra-
kiem piersi było stworzenienie drugiego 
przeciwciała anty-HER2 – pertuzumabu, 
który przestrzennie blokuje ramię dime-
ryzacji w  obrębie HER2, czyli miejsce 
połączenia receptorów HER2 z  EGFR, 
HER3 i  HER4. Dodatkowo pertuzumab 
aktywuje cytotoksyczność komórkową za-
leżną od przeciwciał (ADCC). Podwójna 
blokada HER2 jest nową perspektywą le-
czenia chorych na raka piersi, która polega 
na zastosowaniu dwóch przeciwciał skie-
rowanych przeciwko dwóm różnym sub-
domenom zewnątrzkomórkowym HER2. 
Przeciwciała te, mając różne punkty 
uchwytu, działają komplementarnie. Jed-
noczesne stosowanie dwóch przeciw-
ciał anty-HER2 jest bardziej skuteczne 
w  porównaniu z  monoterapią, zarówno 
u  chorych na przerzutowego raka piersi 
(pertuzumab + trastuzumab + docetaksel 
– standard 1. linii leczenia), jak i w ramach 
terapii przedoperacyjnej. Ostatnio przed-
stawiono wyniki badania Aphinity, w któ-
rym oceniono skuteczność podwójnej 
blokady w terapii uzupełniającej. Wykaza-
no zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby 
zwłaszcza u chorych z przerzutami w pa-
chowych węzłach chłonnych. 

1985 sklonowanie genu HER2
1990 opracowanie trastuzumabu
1995 rozpoczęcie badań klinicznych III fazy z trastuzumabem
1997 FDA rejestruje test FISH do oceny ampli�kacji HER2
1998 FDA rejestruje trastuzumab w leczeniu paliatywnym i test IHC do oceny HER2
2006 FDA rejestruje trastuzumab w leczeniu uzupełniającym
2007 FDA rejestruje lapatynib w leczeniu paliatywnym
2012 FDA rejestruje pertuzumab w leczeniu paliatywnym
2013 FDA rejestruje T-DM1 w leczeniu paliatywnym i pertuzumab w leczeniu przedoperacyjnym
2017 FDA rejestruje neratinib w leczeniu uzupełniającym
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KONIUGAT TRASTUZUMABU  
Z MAJTANZYNĄ
Kolejną strategią w  rozwoju leków anty-
-HER2 było stworzenie koniugatu trastuzu-
mabu z bardzo silnym lekiem cytotoksycz-
nym – pochodną majtanzyny (T-DM1). 
Trastuzumab emtanzyna ulega internalizacji 
za pośrednictwem receptora, degradacji li-
zosomalnej, powodując uwolnienie katabo-
litów zawierających DM1, przyczyniając się 
tym samym do zatrzymania cyklu komór-
kowego i  śmierci komórki. Trastuzumab 
przenosi ten lek bezpośrednio do komórek 
nowotworowych wykazujących nadmierną 
ekspresję HER2. Obecnie T-DM1 jest zare-
jestrowany w leczeniu chorych na rozsiane-
go HER2-dodatniego raka piersi. Zgodnie 
z  międzynarodowymi zaleceniami ABC3 
lek stanowi standard postępowania w 2. linii 
leczenia chorych na uogólnionego HER2-
-dodatniego raka piersi. 

LAPATYNIB Z KAPECYTABINĄ
Inną opcję terapeutyczną stanowi lapa-
tynib, doustny inhibitor kinaz tyrozyno-
wych EGFR i  HER2, stosowany w  połą-
czeniu z kapecytabiną. 

CORAZ LEPSZE ROKOWANIA
Rokowanie chorych na HER2-dodatnie-
go raka piersi znacznie się poprawiło. 
Dawniej HER2-dodatniego raka piersi 
uznawano za jeden z  bardziej agresyw-
nych podtypów tego nowotworu. Zasto-
sowanie skutecznych leków celowanych 
zdecydowanie zmieniło przebieg choro-
by. Obecnie nawet w  przypadku rozsie-
wu raka piersi leczenie pozwala na uzy-
skanie 4-5-letnich przeżyć.
Trwają badania nad wykorzystaniem 
nowych leków w  ramach terapii około-
operacyjnej. Kilka miesięcy temu FDA 
zarejestrowała neratynib, drugi doust-
ny inhibitor kinaz tyrozynowych EGFR 
i HER2, który stosuje się po rocznej tera-
pii uzupełniającej trastuzumabem. Każdego 
roku przedstawiane są nowe doniesienia 
dotyczące HER2-dodatniego raka piersi. 
Ewolucja leczenia wciąż trwa.

PODSUMOWANIE
• Opracowano kilka leków anty-HER2 
o różnym mechanizmie działania: trastu-

zumab, pertuzumab, T-DM1, lapatynib 
i neratynib.
• Podwójna blokada HER2 jest skutecz-
niejsza od monoterapii anty-HER2.
• Postać podskórna trastuzumabu stano-
wi skuteczną i wygodną opcję leczenia.
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Czy nowy lek – Herceptin® – był przełomem 
w leczeniu raka piersi?
Zależy jak na to spojrzymy. Z punktu wi-
dzenia opinii publicznej, oczekującej, że 
zostanie wynaleziony skuteczny lek na raka, 
nie była to może wystarczająco imponująca 
rewolucja. Natomiast onkolodzy wiedzą, że 
na raka jako takiego – czy nawet raka po-
szczególnych narządów – na pewno nie uda 
się znaleźć jednego, uniwersalnego lekar-
stwa. Natomiast  Herceptin® należy do tych 
leków, które w sposób radykalny zmieniły  
losy  pewnej wybranej grupy chorych. 
U podłoża jego wynalezienia leży fakt, że 
coraz lepiej rozumiemy zaburzenia gene-
tyczne cechujące nowotwory i opracowu-
jemy coraz bardziej wyspecjalizowane me-
tody leczenia. Herceptin® zapoczątkował 
wielką zmianę metodologiczną w naukowej 
onkologii. Sposób sformułowania hipotezy 
badawczej był nowatorski, ponieważ bada-
nia kliniczne prowadzone były na wyselek-
cjonowanej grupie chorych na raka piersi. 
Były to osoby chore na raka piersi, w które-
go komórkach występuje nadmierna ilość 
receptora HER2. 
Znając mechanizm działania leku, uznano, 
że u tych właśnie chorych powinien on dzia-
łać skutecznie. To blisko 20% wszystkich 
przypadków raka piersi. Dla wielu publicy-
stów to nie brzmi optymistycznie. Ale wy-
nalezienie i wprowadzenie do powszechnej 
praktyki klinicznej leku Herceptin® w ciągu 
niespełna 10 lat to wielkie wydarzenie  w hi-
storii onkologii.

Jak do niego doszło?
To jest zasługa profesora Slamona, jego 
osobistej bezkompromisowej postawy i za-
sługa jego zespołu. Zresztą zespołu ludzi 
wybitnych. 

BARBARA CZERSKA, POLSKIE TOWARZYSTWO DO BADAŃ NAD RAKIEM PIERSI

Szlakiem profesora Denisa Slamona
Wywiad z prof. dr. hab. n. med. 
Tadeuszem Pieńkowskim



OnkoRoche 2017

Od lat wiedzieliśmy, że im większa masa 
nowotworu przy rozpoczęciu leczenia, tym 
gorsze jest rokowanie. Ale zdarza się, że 
niektóre bardzo małe zmiany, które teore-
tycznie powinny łatwo się wyleczyć, szybko 
doprowadzają do śmierci chorego, a inne, 
bardzo duże, które powinny źle rokować, 
mają łagodny przebieg. Nie potra�ono zaj-
rzeć za kulisy tego zjawiska. Dopiero w la-
tach osiemdziesiątych odkryto, że te różni-
ce wynikają z różnej kon�guracji mutacji 
genetycznych. Mamy zatem pięć lub nawet, 
jak chcą niektórzy badacze, 10 typów raka, 
które charakteryzują się różnymi cechami 
biologicznymi, rokowaniem i podatnością 
na leczenie. Takie rozróżnienia dokonują 
się nie tylko w raku piersi i mają ogrom-
ny wpływ na leczenie. Na przykład rak 
HER2-dodatni, czyli z nadmiarem recep-
tora HER2, został wyróżniony około 30 lat 
temu. Wprowadzenie leków hamujących 

czynność receptora, takich jak Herceptin® 
czy nowszy Perjeta®, pozwoliło diame-
tralnie zmienić sytuację wielu chorych. 
Nie we wszystkich typach raka mamy dziś 
możliwość zastosowania terapii celowanej, 
ale trwają nad tym bardzo intensywne ba-

dania. Leczenie jest zatem podyktowane 
dwiema grupami czynników: zakresem no-
wotworu w momencie rozpoznania i jego 
cechami biologicznymi. Przy czym nowo-
czesne metody diagnozowania genetycz-
nego rozwijają się szybko i stają się coraz 
powszechniej dostępne. 

Poznałeś zespół profesora Denisa Slamona, 
zwanego ojcem leku Herceptin®. Jacy to 
ludzie? Jaki jest sam profesor Slamon?
Jest  konsekwentny, uparty. Ma wiel-
ką wiedzę teoretyczną, jest znakomitym 
naukowcem i wybitnym lekarzem. Dziś 
rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby 
lekarz klinicysta pracował równocześnie 
w laboratorium. Wśród polskich onkolo-
gów jedynym chyba znanym mi przykła-
dem człowieka, który łączy pracę w labo-
ratorium z praktyką kliniczną, jest profesor 
Marek Wojtukiewicz. 
Praca nad preparatem Herceptin® nie była 
drogą usłaną różami. Firma produkują-
ca lek chciała się wycofać z tego projektu, 
nie wierzyli w powodzenie pracy Slamona. 
Wtedy on i cały zespół postanowili praco-
wać na własny koszt i to ostatecznie prze-
konało zarząd �rmy do �nansowania pra-
cy nad produktem Herceptin® do końca.
Profesor Slamon to człowiek, który prze-
szedł niełatwą drogę. Zresztą na tej nieła-
twej drodze poznał i polubił wielu Polaków 
i polską kuchnię, bo studiował w Chicago, 
gdzie jest wielu naszych.

Osobiście odwiedzał Polskę?
Wielokrotnie. Przyjeżdżał na wykłady, 
próbował – niestety nieskutecznie – nawią-
zać naukowe kontakty z Centrum Onkolo-
gii w Warszawie. Pamiętam jego wykład na 
temat leku Herceptin®, który w Polsce nie 
był jeszcze wtedy refundowany. W dyskusji 
padło pytanie o cenę i Denis się obruszył. 
Powiedział, że to nie jest pytanie do niego, 
tylko do osób odpowiedzialnych za cenę 
i za refundację. Lekarz ma leczyć, a odpo-
wiedzialnością zarządzających systemem 
jest s�nansowanie tego leczenia.

A kontakty osobiste?
To uroczy, wrażliwy i bardzo gościnny 
człowiek. Był gościem w moim domu. Pie-
rogi mu bardzo smakowały. Był niezwykle 
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zmęczony. Po obiedzie przytulił się do psa 
i zasnął. Jest bardzo przystojny i postawny. 
Dużo przystojniejszy, prawdę mówiąc, niż 
aktor, który wcielił się w jego postać w �l-
mie fabularnym, który powstał w Hollywood. 
Był z nim u nas jeden z ambitniejszych in-
telektualnie członków zespołu. Dziwnie 
wyobcowany i zamknięty w sobie. Ale po 
obiedzie zobaczył na półce polskie wydanie 
„Dzieł zebranych” Tomasza Manna i nagle 
poczuł się swojsko, rozluźnił się. Potem oka-
zał się uroczym, mądrym rozmówcą. 
Uczestnicząc w badaniach klinicznych 
tego zespołu, często miałem z nimi kontak-
ty i mam wiele przyjemnych wspomnień. 
Na zaproszenie profesora Slamona byliśmy 
z żoną jego gośćmi w Los Angeles. Zaprosił 
nas na kolację do domu. Sam ją przyrzą-
dził. Ba! Sam upiekł arabski chleb. To było 
znakomite spotkanie. 
Na UCLA nie ma wcale fantastycznych 
warunków, ale jest atmosfera wytężonej, 
zespołowej pracy i wielkiej dbałości o pa-
cjentów. 

A czy pamiętasz ten zjazd ASCO, na którym 
ogłoszono wyniki badań klinicznych nad 
leczeniem uzupełniającym z zastosowaniem 
leku Herceptin®?
To były wspaniałe chwile. Tak już jest 
w onkologii – o sukcesy w tej dziedzinie 
niełatwo. Ale jeśli już się zdarzają, to jest 
to prawdziwe święto tej międzynarodo-
wej onkologicznej wspólnoty. Być może 
zresztą właśnie dlatego tak trudno znieść 
wyboistą drogę od rejestracji do refunda-
cji. Zespół prowadzący badania kliniczne 
wie, jak lek działa, umie go skutecznie 
używać. Zna smak sukcesu. Wiele moich 
pierwszych „herceptynowych” pacjentek 
do dziś żyje, a podawaliśmy im przecież 
lek w sytuacji, która wydawała się bez 
wyjścia. I one wracały do zdrowia, do 
swojego życia. Każda z naszych pacjen-
tek chce czegoś doczekać: komunii wnu-
ka, dyplomu córki, matury syna. Różnie. 
Pamiętam taką panią, która bardzo się 
martwiła o swojego synka, który zaczynał 
szkołę. Bała się, że kiedy jej zabraknie, on 
szkoły nie skończy, nie pójdzie na studia. 
I my nie umieliśmy jej pomóc. Ale na całe 
szczęście doczekała leku Herceptin®. No 
i żyje do dziś, a syn skończył co trzeba. 

A jak wspominasz czasy oczekiwania na 
refundację preparatu Herceptin® w Polsce?
Oczekiwania? To była raczej walka o ży-
cie naszych pacjentek. Bardzo nam wte-
dy pomogły media. Szczególnie wdzięcz-
nie wspominam redaktor Magdalenę 
Winiarczyk z Polskiego Radia, która głę-
boko przejęła się tą sprawą i bardzo ak-
tywnie nam towarzyszyła. Pani redaktor 
jest już dawno na emeryturze, ale wśród 
naszych ówczesnych sprzymierzeńców 
jest wiele dzisiejszych gwiazd polskiego 
dziennikarstwa. No i udało się. Hercep-
tin® jest w Polsce refundowany w dużym 
zakresie. Może jeszcze nie tak dużym jak 
potrzeby, ale w znaczącym.
Polskie Towarzystwo do Badań nad Ra-
kiem Piersi wraz z Polskimi Amazonkami 
Ruchem Społecznym i Radą Etyki Mediów 
przez kolejne lata organizowało konkurs 
o tytuł Rzecznika chorych na raka. Tytuł 
ten przyznano wielu wybitnym polskim 
dziennikarzom i wierzę, że będą następne 
edycje konkursu.

Dlaczego tak trudno o refundację nowych 
leków na raka?
Ale jednak są refundowane. Ostatni wielki 
sukces to refundacja pertuzumabu. Ale jest 
oczywiście ważny powód. To są leki drogie 
z logicznej przyczyny. Kiedy dzielimy no-
wotwory na coraz mniejsze, bardziej szcze-
gółowe typy, koszty badań nad nowymi le-
kami i ich wytwarzania rosną, potencjalna 
sprzedaż jest niewielka, więc zainteresowa-
nie koncernów maleje. Istnieje tu pewna 

granica, bo nie da się stworzyć innego leku 
dla każdego chorego – a przecież każdy 
pojedynczy przypadek nowotworu nieco 
się różni. Im mniejsza grupa chorych, tym 
większe trudności w ich leczeniu.

Rak to choroba genetyczna. Czy zachorowa-
nie bliskiej osoby powinno budzić w kobiecie 
lęk o własne zdrowie?
Wszystkie nowotwory mają źródło w nas, 
mają te same geny, co my. Nasze narządy 
podlegają określonym systemom regulują-
cym. W przypadku nowotworów dochodzi 
do sytuacji, kiedy grupa komórek wyłamu-
je się z tych systemów, następują mutacje 
i  nieograniczone podziały tych komórek. 
Nowotwór żyje własnym życiem – jak pa-
sożytujący organizm. Chorują raczej osoby 
starsze, od 5.-6. dekady życia. Dziedziczenie 
ma tu znaczenie, ale nie największe. Nie po-
zwala na to ewolucja: jeśli ryzyko zachoro-
wania na śmiertelną chorobę byłoby łatwo 
dziedziczone, to nasz  gatunek wymarłby 
błyskawicznie. Mutacje silnie zwiększa-
jące ryzyko zachorowania, przenoszone 
z pokolenia na pokolenie, są zatem rzadkie 
i zidenty�kowane – to ważne, bo można 
zorganizować skuteczniejszą opiekę dla za-
grożonych osób. Nieco częściej zdarzają się 
takie, które zwiększają to niebezpieczeństwo 
tylko nieznacznie. Z reguły jednak grób ko-
piemy sobie papierosem, nożem i widelcem, 
a w przypadku raka piersi – zmianą zwycza-
jów prokreacyjnych.
Liczba nowych zachorowań na nowotwory 
– w tym na raka piersi – będzie rosła. Wią-
że się to przede wszystkim ze starzeniem się 
społeczeństwa. W przypadku raka piersi 
bardzo istotne są zmiany zachowań prokre-
acyjnych w naszym kręgu kulturowym. Ko-
biety coraz później rodzą pierwsze dziecko – 
a „późno” oznacza: po 25. roku życia. Coraz 
częściej kobiety są bezdzietne. Czynnikiem 
sprzyjającym rakowi jest nadwaga, a także 
wczesna pierwsza miesiączka i wydłużenie 
się miesiączkowania, co wynika z poprawy 
warunków życiowych. Polka wciąż jest nieco 
mniej narażona na zachorowanie niż Brytyj-
ka czy Szwedka, ale jeśli już zachoruje, ma 
mniejsze szanse przeżycia wielu lat. Wpływa-
ją na to nie tylko organizacja i �nansowanie 
onkologii, ale też poziom świadomości spo-
łecznej i postawy polityków. 

W Polsce jest dziś ok. 
500 onkologów, 400 
radiologów. Ci  ludzie 
mają skutecznie leczyć 
400 tys. osób, które 
kiedykolwiek chorowały 
na jakiś nowotwór.



10

OnkoRoche 2017

W Wielkiej Brytanii przy stale rosnącej za-
chorowalności na raka piersi już w połowie 
lat 90. nastąpił spadek umieralności – i ta 
tendencja wciąż się utrzymuje. U nas uda-
ło się dojść do stabilizacji współczynników 
przeżycia: przy rosnącej liczbie zachorowań 
nie zmienia się liczba umierających kobiet. 
Ale potrzeba wielkiego, skoordynowane-
go wysiłku, żeby ta krzywa poszła w dół. 
Zapewnienie leczenia stale rosnącej liczbie 
chorych to dziś ogromne wyzwanie cywi-
lizacyjne. Rak piersi zaliczany jest przez 
WHO do chorób przewlekłych, podobnie 
jak np. cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. 
A to oznacza, że od rozpoznania większość 
chorych może żyć wiele lat. Dlatego też kra-
je członkowskie zostały przez Parlament 
Europejski zobowiązane do dwóch rzeczy: 
do prowadzenia populacyjnego screeningu 
i do utworzenia specjalistycznych ośrodków 
diagnostyki i leczenia raka piersi. 

Polska podąża za tymi wytycznymi?
Badania przesiewowe są u nas prowa-
dzone. Ale nawet gdyby wszystkie ko-
biety wykonały badania, nie musi się to 
przełożyć na poprawę wyników leczenia, 
niezbędne jest spełnienie kolejnych wa-
runków: najpierw właściwe rozpoznanie 

i diagnoza – nie każda zmiana jest ra-
kiem – a następnie leczenie zgodne z ak-
tualnym stanem wiedzy. Konieczny jest 
związek między lekarzami podstawowej 
opieki lekarskiej, ośrodkami diagnosty-
ki i leczenia, możliwie szybki dostęp do 
nowych technologii medycznych, zapew-
nienie chorym takiej opieki, aby ścieżka 
ich rozwoju zawodowego i społecznego 
nie została zaburzona. Obecnie kobieta 
z rozpoznanym rakiem piersi żyje śred-
nio 20 lat. Mówimy tu o osobach, które 
nie są bene�cjentami opieki społecznej – 
pracują lub pozostają na wypracowanych 
przez siebie emeryturach, dlatego nie mo-
żemy patrzeć na leczenie onkologiczne 
wyłącznie jako na przestrzeń ponoszenia 
nieefektywnych kosztów. W Polsce żyje 
60-80 tys. kobiet, u których kiedykolwiek 
rozpoznano raka piersi, rocznie notuje się 
ok. 15 tys. nowych zachorowań. Te ko-
biety funkcjonują w pracy, w rodzinach, 
pomnażają całość zasobów społecznych. 
To gigantyczne wyzwanie. W Polsce jest 
dziś ok. 500 onkologów, 400 radiologów. 
Ci ludzie mają skutecznie leczyć 400 tys. 
osób, które kiedykolwiek chorowały na ja-
kiś nowotwór. Część chorych jest leczona 
przez innych specjalistów. 
Aby poprawić te wyniki, niezbędne 
jest powstanie ośrodków przeznaczo-
nych wyłącznie dla nowotworów pier-
si i do opieki nad osobami, u których 
mamy podejrzenie lub zdiagnozowanie 
choroby. Takie placówki powinny dys-
ponować odpowiednim personelem me-
dycznym i niemedycznym, wykorzysty-
wać nowe technologie, przeprowadzać 
mammogra�ę, USG, biopsję, zapewniać 
wsparcie psychiczne i socjalne, leczenie 
chirurgiczne i rehabilitację. Parlament 
Europejski zalecił stworzenie do 2016 r. 
takich ośrodków w liczbie 1 na 500-700 
tys. mieszkańców.

Około tysiąca osób dziennie umiera 
w Polsce…
Z tego tysiąca około 250 – na nowotwo-
ry. Z tych 250 umierających na raka nie 
wszystkie muszą umrzeć tego dnia, powo-
dem ich śmierci są dziś problemy z dostę-
pem do leczenia, a także stanem społecznej 
wiedzy na temat nowotworów.

Chodzi o wiedzę pacjentów?
Pacjentów, lekarzy, polityków. Badania 
wskazują, że kobiety w naszej części Euro-
py bardziej boją się zinstytucjonalizowanej 
opieki medycznej niż nowotworu. System 
jest nieprzyjazny, niełatwo się w nim po-
ruszać. Wsparciem powinni być tu lekarze 
rodzinni, kierujący chorych w odpowied-
nie miejsca, tym bardziej że często u pa-
cjentki występuje kilka chorób jednocze-
śnie. Tymczasem nie mogą oni nawet dać 
pacjentce skierowania na mammogra�ę. 
Istotne są też kampanie informacyjne do-
stosowane do poziomu wiedzy i uwarun-
kowań społecznych adresatów.

Z jaką grupą nowych leków wiążą dziś onko-
lodzy największe nadzieje?
Postęp w biologii i genetyce powoduje 
coraz lepsze poznanie mechanizmów re-
gulujących funkcje komórek i czynników 
regulujących homeostazę. Nasz organizm 
dysponuje możliwościami rozpoznawania 
i niszczenia komórek nowotworowych. 
Dotychczas w onkologii klinicznej mar-
ginalnie wykorzystywano leki wzmacnia-
jące �zjologiczne mechanizmy niszczenia 
komórek nowotworowych. Od niedawna 
poznano sposoby ułatwiające limfocytom 
rozpoznawanie i niszczenie nowotworu. 
Powstała nowa grupa leków, dzięki którym 
własne mechanizmy odpornościowe cho-
rego stają się skutecznym sposobem lecze-
nia nowotworu.
Coraz lepiej poznawane są mechanizmy 
wewnątrzkomórkowego przekazywania 
istotnych dla jej funkcjonowania sygnałów. 
Możliwe staje się kojarzenie leków dzia-
łających w różny sposób, tak aby uzyskać 
dodatkowy efekt synergistyczny. 
Nowo powstające grupy leków są wyni-
kiem intensywnej pracy wieloośrodko-
wych grup badawczych nastawionych na 
leczenie chorych w sposób celowany wyni-
kający ze specy�cznych cech biologicznych 
nowotworu. Powstające leki są lekami sku-
tecznymi w odniesieniu do nowotworów 
mających określone cechy biologiczne. 
Rozwój onkologii podąża szlakiem wyty-
czonym przez profesora Denisa Slamona.

Z profesorem Tadeuszem Pieńkowskim roz-
mawiała Barbara Czerska   
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Postępowanie z najczęstszymi 
działaniami niepożądanymi 
w trakcie leczenia pertuzumabem

Wprowadzenie do leczenia raka 
piersi z nadekspresją receptora 
HER2 pertuzumabu poprawi-

ło wyniki leczenia tego nowotworu. Jego 
stosowanie może się jednak wiązać z wy-
stąpieniem różnych, mniej lub bardziej na-
silonych, działań niepożądanych. Część 
z nich była już obserwowana w praktyce 
klinicznej w trakcie stosowania innego 
przeciwciała monoklonalnego skierowa-
nego przeciwko receptorowi HER2 – tra-
stuzumabu. Do nowych toksyczności, 
które występowały w dużym nasileniu lub 
częściej w trakcie leczenia pertuzumabem, 
należą: biegunka, neutropenia i gorączka 
neutropeniczna oraz powikłania skórne. 

Należy rozpocząć od oczywistego fak-
tu, że referencyjny lek biologiczny został 
opracowany od podstaw, a proces stabili-
zacji wszystkich faz produkcji poprzedzał 
rozpoczęcie badań przedklinicznych i ca-
łego cyklu badań klinicznych. Z punktu 
widzenia biotechnologicznego wiadomo, 
że leki biologiczne, szczególnie przeciw-
ciała monoklonalne (PM), w domenie 
CDR są w sposób naturalny zmienne, ale 
w danym, zde�niowanym zakresie, który 
jest pod ścisłą kontrolą. Właśnie ten za-
kres zmienności był przedmiotem badań.

PERTUZUMAB
Jest humanizowanym przeciwciałem mo-
noklonalnym klasy IgG1 skierowanym 
przeciwko subdomenie II zewnątrzko-
mórkowej domeny dimeryzacji receptora 
ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 
typu 2 (HER2). Receptor HER2, dzięki swej 
konstytutywnej gotowości do dimeryzacji 

niezależnej od ligandu, w stanie nadekspre-
sji ma łatwość tworzenia takiego połącze-
nia. Pertuzumab, poprzez  przyłączenie do 
domeny II receptora, blokuje zależną od 
ligandu heterodimeryzację HER2 z inny-
mi członkami rodziny HER, w tym EGFR, 
HER3 i HER4. W rezultacie zastosowanie 
pertuzumabu i trastuzumabu wywołuje 
efekt komplementarny, hamując sygnaliza-
cję wewnątrzkomórkową inicjowaną przez 
ligand za pomocą dwóch głównych szlaków 
sygnałowych: kinazy aktywowanej mito- 
genami (MAP) i kinazy 3-fosfoinozytolo-
wej (PI3K). Efektem tego jest zahamowanie 
wzrostu komórek i apoptoza. Skuteczność 
pertuzumabu w leczeniu raka piersi została 
potwierdzona w kilku badaniach klinicz-
nych. Podstawą do zarejestrowania leku 
w tym wskazaniu było randomizowane ba-
danie III fazy CLEOPATRA.

	CLEOPATRA. W badaniu tym wzięło 
udział 808 pacjentek z uogólnionym lub 
miejscowo zaawansowanym nieoperacyj-
nym rakiem piersi, które w wyniku ran-
domizacji zostały przydzielone do grupy 
otrzymującej trastuzumab, docetaksel 
oraz placebo (grupa kontrolna) lub per-
tuzumab w skojarzeniu z trastuzumabem 
i docetakselem (grupa eksperymentalna). 
Pierwszorzędowym punktem końcowym 
badania był czas wolny od progresji (PFS 
– progression-free survival), drugorzędo-
wymi punktami końcowymi były: czas 
przeżycia całkowitego (OS – overall su-
rvival), odsetek odpowiedzi całkowitych 
(ORR – overall response rate) oraz bezpie-
czeństwo. Mediana czasu do progresji wy-
niosła 18,5 miesiąca w ramieniu badanym 

i 12,4 miesiąca w ramieniu kontrolnym 
(p < 0,001), a odsetek odpowiedzi całko-
witych odpowiednio: 80,2% oraz 69,3%. 
Wykazano znaczną korzyść w wydłużeniu 
czasu przeżycia całkowitego poprzez do-
danie do leczenia pertuzumabu – różnica 
w porównaniu z grupą kontrolną wynio-
sła aż 15,7 miesiąca, z medianą przeżycia 
całkowitego w ramieniu z placebo 40,8 
i 56,5 miesiąca w ramieniu eksperymen-
talnym (p < 0,001). 
Skuteczność pertuzumabu wykazano tak-
że w dwóch badaniach randomizowanych 
z zastosowaniem leku w leczeniu neo-
adjuwantowym raka piersi: 
	NeoSphere,
	TRYPHAENA.

Na podstawie wyników tych 3 badań 
pertuzumab został zarejestrowany 
w leczeniu pierwszej linii uogólnionego 
HER2-dodatniego raka piersi oraz lecze-
niu neoadjuwantowym HER2-dodatnie-
go raka piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 
PERTUZUMABU
W badaniu rejestracyjnym CLEOPATRA 
najczęstszymi działaniami niepożądanymi, 
występującymi u ponad połowy chorych, 
były biegunka, łysienie i neutropenia. Naj-
częstszymi działaniami niepożądanymi 
w stopniu 3.-4. według National Cancer In-
stitute Common Terminology Criteria for 
Adverse Events  (NCI-CTCAE, wersja 3.) 
były neutropenia, gorączka neutropenicz-
na i leukopenia, a najczęstszymi ciężkimi 
zdarzeniami niepożądanymi  były gorączka 
neutropeniczna, neutropenia i biegunka.
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TOKSYCZNOŚCI SKÓRNE
Obecność receptora HER2 wykazano 
w keratynocytach. W związku z powyż-
szym w przypadku stosowania pertuzuma-
bu zaobserwowano zwiększoną częstość 
występowania powikłań w postaci zmian na 
skórze. W badaniu CLEOPATRA wysyp-
ka wystąpiła u 45,2% pacjentów w grupie 
otrzymującej pertuzumab i u 36% pacjen-
tów w grupie otrzymującej placebo. Więk-
szość reakcji skórnych została sklasy�kowa-
na jako działania niepożądane w stopniu 1. 
lub 2. według NCI-CTCAE. Najczęściej wy-
stępowały one podczas pierwszych dwóch 
cykli i zaobserwowano ich pozytywną reak-
cję na standardowe leczenie w postaci leków 
ogólnych lub miejscowych. Poza wysypką 
innymi powikłaniami skórnymi obserwo-
wanymi w badaniach klinicznych z udzia-
łem pertuzumabu były choroby paznokci, 
świąd oraz suchość skóry. U pacjentów 
otrzymujących leczenie skojarzone z pertu-
zumabem opisywano zakażenia gronkow-
cem złocistym zarówno wrażliwym, jak 
i opornym na metycylinę. W badaniu reje-
stracyjnym leczenie powikłań skórnych było 
konieczne u 33,8% pacjentów z ramienia 
kontrolnego oraz 45,9% pacjentów otrzy-
mujących pertuzumab. Stosowano sterydy 

w przypadku wystąpienia wysypki, anty-
biotyki  (zwłaszcza doksycyklina) w zakaże-
niach paznokci oraz leki antyhistaminowe 
u pacjentów, u których występował świąd.

NEUTROPENIA, GORĄCZKA 
NEUTROPENICZNA
U pacjentów leczonych pertuzumabem, 
trastuzumabem i docetakselem istnieje 
zwiększone ryzyko wystąpienia gorączki 
neutropenicznej. W badaniu CLEOPATRA 
gorączka neutropeniczna wystąpiła u 13,8% 
pacjentów leczonych pertuzumabem w ra-
mieniu eksperymentalnym i u 7,6% pacjen-
tów w grupie kontrolnej. Ryzyko to jest pod-
wyższone zwłaszcza podczas pierwszych 
3 cykli leczenia – najwyższe po pierwszym 
kursie, potem ulega zmniejszeniu. Neutro-
penia oraz gorączka neutropeniczna były 
ściśle związane z przyjmowaniem chemio-
terapii.
	W badaniu CLEOPATRA nie zaobser-
wowano przypadków gorączki neutrope-
nicznej po przerwaniu terapii docetakselem. 
	W badaniach NeoSphere oraz TRY-
PHAENA neutropenia oraz gorączka 
neutropeniczna były jednymi z najczęściej 
występujących działań niepożądanych 
w stopniu 3. lub większym. 
Należy podkreślić, że w przypadku wy-
stąpienia neutropenii i/lub gorączki neu-
tropenicznej zasady postępowania nie 
odbiegają od zalecanych w przypadku 

Tabela 1. Działania niepożądane pertuzumabu 
na podstawie badania CLEOPATRA – wszystkie stopnie 

Placebo plus Trastuzumab 
plus Docetaxel, n = 397 (%)

Pertuzumab plus Trastuzumab 
plus Docetaxel, n = 407 (%)

Biegunka 184 (46,3) 272 (66,8) 

Alopecia 240 (60,5) 248 (60,9)

Neutropenia 197 (49,6) 215 (52,8)

Nudności 165 (41,6) 172 (42,3)

Zmęczenie 146 (36,8) 153 (37,6)

Wysypka 96 (24,2) 137 (33,7)

Zmniejszenie apetytu 105 (26,4) 119 (29,2)

Zapalenie błon śluzowych 79 (19,9) 113 (27,8) 

Astenia 120 (30,2) 106 (26,0)

Obrzęk obwodowy 119 (30,0) 94 (23,1)

Zatwardzenie 99 (24,9) 61 (15,0)

Gorączka neutropeniczna 30 (7,6)) 56 (13,8)

Sucha skóra 17 (4,3) 43 (10,6)

Tabela 2. Proponowany schemat postępowania 
w przypadku wystąpienia wysypki trądzikopodobnej 

Wysypka 
trądzikopodobna 1. st. 

wg CTCAE

Kontynuuj leczenie 
skojarzone.

Obserwacja, leczenie 
objawowe miejscowe: 

klindamycyna i ewentualnie 
hydrokortyzon w maści.

Wysypka 
trądzikopodobna 2. st. 

wg CTCAE

Kontynuuj leczenie 
skojarzone. 

Lecz objawowo: 
miejscowo klindamycyna 

+ hydrokortyzon w maści do 
czasu poprawy (wysypka 
w st. 1 lub brak objawów) 
+ doksycyklina doustnie 

100 mg x 2 przez minimum 
4 tygodnie lub dłużej, 

jeśli wysypka objawowa.
Jeśli wysypce towarzyszy 

świąd – leki antyhistaminowe 
(np. loratadyna 10 mg). 

Wysypka 
trądzikopodobna 3. st. 

wg CTCAE

Wstrzymaj leczenie 
skojarzone.

Włącz leczenie jak w stopniu 2., 
kontynuuj leczenie 

pertuzumabem, w przypadku 
poprawy (ustąpienie objawów 
lub zmniejszenie do stopnia 2.) 

ponowne włączenie leczenia 
systemowego.
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wystąpienia tych powikłań po klasycz-
nych schematach chemioterapii. Również 
w przypadku leczenia skojarzonego per-
tuzumabem, trastuzumabem oraz doce-
takselem obowiązują zasady pro�laktyki 
gorączki neutropenicznej z zastosowaniem 
czynników wzrostu granulocytów (G-
-CSF). W praktyce klinicznej wykorzysty-
wane są zalecenia stosowania pro�laktyki 
gorączki neutropenicznej opracowane 
przez EORTC (aktualizacja z 2010 roku), 
a postępowanie w przypadku wystąpienia 
gorączki neutropenicznej określają zalece-
nia ESMO (2016) lub NCCN (2016).

BIEGUNKA
Pertuzumab blokuje zależną od ligandu he-
terodimeryzację pomiędzy innymi recep-
torami rodziny HER, w tym EGFR, HER3 
i HER4. Uniemożliwia wiązanie liganda 
przez EGFR i prowadzi do zmniejszenia ilo-
ści EGFR na powierzchni komórki nowo-
tworowej. Zablokowanie receptora EGFR 
może powodować nadmiar wydzielania 
chlorków, wywołując zaburzenia wchła-
niania i biegunkę o charakterze sekrecyj-
nym. Dzięki analizie badań CLEOPATRA, 
TRYPHAENA i NeoSphere potwierdzo-
no występowanie biegunki we wszystkich 
schematach leczenia z zastosowaniem 
pertuzumabu. U większości pacjentów ob-
serwowano epizody biegunki w stopniach 
1.-2., najczęściej podczas pierwszego cyklu 
chemioterapii (mediana wystąpienia bie-
gunki wynosiła 8 dni), częstość incydentów 
biegunek zmniejszała się podczas kolejnych 
cykli leczenia. Nie obserwowano biegunki 
w stopniu 4. Spośród chorych, u których ob-
serwowano biegunkę, 40% z nich otrzymało 
co najmniej jeden lek przeciwbiegunkowy 
(najczęściej loperamid). Nie obserwowano 
istotnych opóźnień w leczeniu, przerwanie 
leczenia z powodu incydentu biegunki wy-
stąpiło jedynie u 2% pacjentów leczonych 
z powodu uogólnionego raka piersi (CLE-
OPATRA), żaden z pacjentów leczonych 
z powodu raka piersi we wczesnym stadium 
w badaniach NeoSphere i TRYPHAENA 
nie miał przerwanej terapii. Średnia czę-
stość incydentów biegunek była większa 
podczas leczenia z zastosowaniem docetak-
selu w porównaniu do schematów leczenia 
bez cytostatyku, szczególnie u pacjentów 

Tabela 3. Proponowany schemat postępowania 
w przypadku wystąpienia neutropenii 

Neutropenia 1. st. 
wg CTCAE

Kontynuuj leczenie 
skojarzone.

Wykonuj badania krwi przed 
każdym cyklem leczenia.

Neutropenia 2. st. 
wg CTCAE

Kontynuuj leczenie 
skojarzone. 

Kontynuacja leczenia 
w przypadku powrotu 
wartości neutropenii 

do stopnia 1. lub mniej.

Ewentualnie redukcja 
dawki docetakselu 
(nie pertuzumabu!, 
nie trastuzumabu!) 

w przypadku ponownych 
epizodów neutropenii 

w stopniu 2.:
– początkowo ze 100 mg/
m2 (jeśli była zwiekszona 
z początkowej 75 mg/m2 

w związku z dobrą tolerancją 
pierwszego kursu) 

na 75 mg/m2

– w przypadku ponownego 
epizodu redukcja z dawki 
75 mg/m2 na 60 mg/m2. 

Wykonuj badania krwi przed 
każdym kolejnym cyklem,

rozważ pro�laktykę pierwotną 
gorączki neutropenicznej 

(zgodnie z zaleceniami 
EORTC).

Neutropenia 3. st. 
wg CTCAE

Wstrzymaj leczenie 
skojarzone.

Kontynuacja leczenia 
w przypadku powrotu 
wartości neutropenii 

do stopnia 1. lub mniej.

Ewentualnie redukcja 
dawki docetakselu 
(nie pertuzumabu!, 
nie trastuzumabu!) 

w przypadku ponownych 
epizodów neutropenii 

w stopniu 3. wg. schematu jw.
wykonuj badania krwi przed 

każdym kolejnym cyklem,
rozważ pro�laktykę pierwotną 

gorączki neutropenicznej 
(zgodnie z zaleceniami 

EORTC).

13
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po 65 r.ż., u których częściej obserwowano 
wystąpienie biegunki w stopniu 3., co wpły-
wało częściej na odroczenie kolejnego cyklu 
leczenia lub jego przerwanie. Współistnienie 
u pacjentów zaburzeń czynności przewodu 
pokarmowego (zespół jelita drażliwego, zapa-
lenie błony śluzowej jelita lub choroba Croh-
na) nie zwiększało częstości występowania 
biegunki podczas leczenia pertuzumabem. 
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Zgłaszanie działań niepożądanych 
leków biologicznych w codziennej 
praktyce klinicznej  

Leki biologiczne stanowią grupę 
leków bardziej zaawansowanych 
w  porównaniu z  klasycznymi 

lekami. Leki biologiczne (oryginalne 
i biopodobne) wytwarzane są metodami 
biotechnologii. Leki biopodobne mają 
budowę bardzo zbliżoną do leku orygi-
nalnego, ale nie są identyczne. Do reje-
stracji leku biopodobnego EMA wymaga 
przeprowadzenia badań porównujących 
farmakokinetykę, farmakodynamikę, 
bezpieczeństwo i  skuteczność nowego 
leku z lekiem oryginalnym. W Unii Eu-
ropejskiej zarejestrowano ponad 25 le-
ków biopodobnych, kolejne rejestracje 
są procesowane. Od wielu lat stosowane 
są biopodobne leki w  ramach leczenia 
wspomagającego – heparyny drobno- 
cząsteczkowe i  czynniki wzrostu granu-
locytów. W ostatnim czasie zarejestrowa-
no biopodobne leki przeciwnowotworo-
we – rytuksymab i trastuzumab (wydana 
pozytywna opinia Komitetu ds. Produk-
tów Leczniczych Stosowanych u  Ludzi 
[CHMP] Europejskiej Agencji Leków). 

POTENCJAŁ IMMUNOGENNY  
LEKÓW BIOLOGICZNYCH
Każdy lek biologiczny ma określone właści-
wości immunogenne, dlatego może wywo- 
łać reakcje układu odpornościowego. Reak-
cje mogą mieć różne nasilenie. Immunogen-
ność może wpływać na skuteczność terapii. 
Wynika to z  produkcji przeciwciał skie-
rowanych przeciw przeciwciałom mono- 
klonalnym (lekom biologicznym).  

UNIJNY MONITORING
Leki biologiczne dopuszczone do obrotu po 
1 stycznia 2011 roku w Unii Europejskiej są 

dodatkowo monitorowane. Wynika to z po-
trzeby kontroli bezpieczeństwa stosowania 
leku po dopuszczeniu do obrotu. W ulotce 
dla pacjenta oraz charakterystyce produktu 
leczniczego znajduje się czarny, odwrócony 
trójkąt. Nie oznacza to jednak, że lek jest 
niebezpieczny. Procedura dodatkowego 
monitorowania dotyczy wszystkich nowych 
substancji dopuszczonych do obrotu w Unii 
Europejskiej po 1 stycznia 2011 roku. War-
to zwrócić uwagę na fakt, że w badaniach 
klinicznych uczestniczy stosunkowo nie-
wielka liczba pacjentów przez ograniczony 
czas. Pacjenci biorący udział w  badaniach 
klinicznych są starannie wybrani zgodnie 

z kryteriami włączenia do badania i bardzo 
dokładnie obserwowani w kontrolowanych 
warunkach. Natomiast po rejestracji leku 
w warunkach rzeczywistych, lek jest stoso-
wany przez większą i bardziej zróżnicowaną 
grupę pacjentów. Osoby te mogą chorować 
na inne choroby i przyjmować inne leki niż 
pacjenci, którzy brali udział w badaniach re-
jestracyjnych leku. 
Dodatkowo niektóre niezbyt często wystę-
pujące działania niepożądane można wy-
kryć tylko po dłuższym stosowaniu leku 
przez większą liczbę osób. Dlatego infor-
macje zbierane są nieprzerwanie po wpro-
wadzeniu leku do obrotu, aby monitorować 
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bezpieczeństwo stosowania produktu w wa-
runkach rzeczywistych. Europejskie organy 
ds. rejestracji leków ściśle monitorują te in-
formacje, aby upewnić się, że korzyści wyni-
kające ze stosowania leku nadal przeważają 
nad ryzykiem. 
Ze względu na specy�kę leków biologicz-
nych w  dokumentacji medycznej pacjenta 
oprócz nazwy stosowanego leku należy 
umieszczać numer serii. Zgodnie z wyma-
ganiami prawa farmaceutycznego, numer 
serii należy również podawać w  zgłosze-
niach działań niepożądanych leku przeka-
zywanych do podmiotu odpowiedzialnego 
lub władz rejestracyjnych.

ZAMIENNOŚĆ 
W  2016 roku eksperci ESMO opubliko-
wali swoje stanowisko na temat leków bio-
podobnych. Zwrócono uwagę na ryzyko 
związane z zamienianiem leków oryginal-
nych na biopodobne, jak i biopodobnych 
na inne biopodobne. Należy unikać auto-
matycznej substytucji, czyli sytuacji, gdy 
na poziomie apteki lek jest zamieniany bez 
wiedzy lekarza. Natomiast dopuszcza się 
wymienność leku pod warunkiem, że de-
cyzję podejmuje lekarz mający dokładną 
wiedzę na jego temat, pacjent został poin-
formowany o zamianie leku, a pielęgniarka 
ściśle monitoruje stan pacjenta pod kątem 
działań niepożądanych po podaniu nowe-
go leku. 
Należy dołożyć starań, aby zgłaszalność 
działań niepożądanych leków biologicz-
nych była większa. To pozwoli na lepsze 
poznanie stosowanych leków i  bardziej 
świadome podejmowanie decyzji u kolej-
nych chorych.

PODSUMOWANIE
• Leki biopodobne to nie są leki generyczne.
• Niektóre niezbyt często występujące dzia-
łania niepożądane można wykryć tylko po 
dłuższym stosowaniu leku przez większą 
liczbę osób.
• Leki biologiczne – oryginalne i  biopo-
dobne nie powinny być automatycznie za-
mieniane.
• Pełna wiedza o leku pozwala na świado-
my wybór najlepszego leku dla konkretne-
go pacjenta znajdującego się w danej sytu-
acji klinicznej.

DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE
Działaniem niepożądanym produktu lecz-
niczego jest każde niekorzystne i niezamie-
rzone działanie tego produktu. Działania 
niepożądane można podzielić na 6 grup: 
A (augmented) – zależne od dawki
B (bizzare) – niezależne od dawki (reakcje 
alergiczne i pseudoalergiczne)
C (chronic use) – zależne od długotrwałego 
stosowania
D (delayed) – opóźnione w czasie (np. kan-
cerogenne lub teratogenne)
E (end of use) – wywołane odstawieniem leku
F (failure of therapy) – brak skuteczności terapii. 

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ  
NIEPOŻĄDANYCH
Tak szeroki zakres działań niepożądanych 
wymusza konieczność starannego monito-
rowania terapii i raportowania działań na-
wet wiele lat po zakończeniu terapii. Dzia-
łania niepożądane występujące w  trakcie 
terapii lub krótko po jej zakończeniu są 
w  większości zgłaszane w  trakcie badań 
klinicznych z użyciem nowego leku. Nato-
miast późne działania niepożądane (wystę-
pujące po wielu latach) obserwują głównie 
pacjenci i  personel medyczny w  ramach 
rutynowych badań kontrolnych. Zgodnie 
z obowiązującym prawem lekarz ma obo-
wiązek zgłaszania działań niepożądanych 
produktów leczniczych. Zgłoszenia takiego 

mogą dokonać inni pracownicy medyczni, 
jak również sam pacjent lub jego opiekun. 
Zgłoszenie należy przesłać do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i  Produktów Biobój-
czych lub podmiotu odpowiedzialnego 
za wprowadzenie na rynek tego produktu 
leczniczego. Zgłoszenie musi zawierać na-
stępujące informacje: dane pacjenta (wiek, 
płeć, inicjały), dane lekarza lub innej osoby 
zgłaszającej, nazwę produktu leczniczego 
i opis działania niepożądanego. Zgłoszenie 
może mieć charakter wstępny, a dopiero po 
uzyskaniu dodatkowych danych przesyła 
się zgłoszenie uzupełniające. Należy pod-
kreślić, że w  Polsce zgłaszalność działań 
niepożądanych jest mała w  porównaniu 
z innymi krajami UE. 
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Ocena jakości życia chorych 
otrzymujących leczenie 
przeciwnowotworowe

Do najważniejszych elementów 
ludzkiego życia zawsze należały 
szczęście, poczucie spełnienia 

i samozadowolenie. Współczesne pojęcie 
jakości życia (ang. quality of life, QoL) zo-
stało zde�niowane w latach 70. XX wieku. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
jakością życia nazywamy indywidualny 
odbiór przez człowieka jego pozycji życio-
wej w kontekście określonych standardów 
i systemu wartości oraz w odniesieniu do 
osiągnięć, oczekiwań i zainteresowań.  

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA
Zależy ona od kontekstu i osoby oceniają-
cej jakość życia. Dla lekarza dobra jakość 
życia oznacza stan bez choroby, dla �lozofa 
– stan szczęśliwości, dla biologa – samo- 
spełnienie i  utrzymanie gatunku, a  dla 
chorego – stan, w którym może on reali-
zować swoje życiowe cele. W  medycynie 
posługujemy się terminem „jakość życia 
uwarunkowana zdrowiem” (ang. heath-
-related quality of life, HRQoL), która jest 
zagadnieniem węższym od jakości życia 

jako takiej. W latach 90. XX wieku zde�-
niowano HRQoL jako funkcjonalny efekt 
choroby i jej leczenia odbierany przez cho-
rego. Uwzględnia aspekt medyczny (ob-
jawy kliniczne, sprawność ruchową, stan 
psychiczny) oraz pozamedyczny (funkcjo-
nowanie chorego w pracy, rodzinie i całym 
społeczeństwie).
Całościowa ocena jakości życia chorego 
obejmuje elementy obiektywne (związa-
ne z funkcjonowaniem, zwykle oceniane 
przez personel) i  subiektywne (odczucia 
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badanego). Wiele badań wskazuje, że oce-
na dokonana przez chorego często różni 
się od tej dokonanej przez lekarza, psy-
chologa czy socjologa.
Ocena HRQoL jest również wartościo-
wym kryterium oceny efektywności le-
czenia i  korzyści uzyskiwanych przez 
chorego. Ułatwia zaplanowanie, zorgani-
zowanie doraźnej i  długofalowej opieki 
oraz straty�kację ryzyka zgonu czy dodat-
kowych hospitalizacji, co ma szczególne 
znaczenie w  leczeniu schorzeń przewle-
kłych, takich jak choroby nowotworowe.

QALY
Jednym z  przydatnych narzędzi oceny 
wartości procedur medycznych jest QALY 
(ang. quality-adjusted life years), czyli prze-
ciętne dalsze trwanie życia skorygowane 
o ograniczenie aktywności w wyniku cho-
roby lub niepełnosprawności. Każda leko-
wa technologia medyczna, której koszty 
mają być refundowane z funduszy publicz-
nych, podlega ocenie farmakoekonomicz-
nej, a QALY należy do jej elementów.
Jakość życia jest trudna do obiektywne-
go pomiaru. Do podstawowych metod 
ewaluacji należy samoocena wyników 
leczenia dokonywana przez chorego (pa-
tient-reportedoutcomes, PRO). Najprost-
szym testem jest jednowymiarowa skala 
wzrokowo-analogowa (Visual Analogue 
Scale, VAS), uniwersalna i mogąca służyć 
do oceny różnych zmiennych – np. ogól-
nego stanu zdrowia czy nasilenia bólu – 
w  zakresie od 0 do 100. Kwestionariusz 
EQ-5D (EuroQol) to narzędzie stosowane 
do oceny ogólnie pojętego stanu zdro-
wia. Zawiera pięć pytań zamkniętych, 
dotyczących �zycznej i psychicznej sfery 
funkcjonowania. Chory odpowiada na 
pytania dotyczące zdolności poruszania 
się, samoopieki, codziennej działalno-
ści, bólu/dyskomfortu oraz niepokoju/
przygnębienia. Na każde z  pytań można 
udzielić jednej z  trzech odpowiedzi, na 
dodatkowe, szóste pytanie chory odpo-
wiada za pomocą skali VAS. Wypełnienie 
formularza zajmuje 5–10 minut.

FORMULARZ QLQ-C30 
W  onkologii do najważniejszych narzę-
dzi należy formularz QLQ-C30 stwo-

rzony przez Europejską Organizację 
Badania i Leczenia Raka (European Or-
ganisation for Research and Treatment 
of Cancer, EORTC). Podstawowy formu-
larz składa się z dwóch części. Pierwsza 
z  nich obejmuje 30 zamkniętych pytań, 
które odnoszą się do sprawności, aktyw-
ności zawodowej, czynności poznaw-
czych, emocji, aspektów socjalnych ba-
danego oraz ogólnych objawów choroby, 
np. zmęczenia, duszności czy bezsenno-
ści. Druga część formularza zawiera py-
tania dotyczące objawów typowych dla 
konkretnego nowotworu.

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA  
A MEDYCYNA
W ostatnim ćwierćwieczu znaczenie oce-
ny jakości życia w  medycynie systema-
tycznie rośnie – ocena ta jest obecnie ele-
mentem codziennej praktyki lekarskiej. 
Badania nad jakością życia w medycynie 
są coraz powszechniejsze. Dostarczają 
cennych informacji na temat relacji mię-
dzy oczekiwaniami i dążeniami chorych, 
a  ich rzeczywistymi doświadczeniami, 
jakich nabywają w  trakcie trwania cho-
roby nowotworowej i leczenia onkolo-
gicznego. 
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Ocena jakości życia chorych 
na HER2-dodatniego raka piersi 
otrzymujących leczenie anty-HER2 

Wpodjęciu decyzji terapeutycz-
nych u chorych na raka piersi 
poza oczekiwaną aktywno-

ścią leczenia istotną rolę odgrywa pro�l 
jego niepożądanych działań. Należy pod-
kreślić, że wydłużenie parametrów prze-
życia nie powinno być „okupione” po-
gorszeniem jakości życia chorych. Czyli 
inaczej mówiąc – leczenie nie może być 
gorsze od choroby. 

STANDARD LECZENIA 1. LINII
W oparciu o wyniki badania klinicznego 
CLEOPATRA, standardem leczenia 1. li-
nii u chorych na HER2-dodatniego raka 

piersi w stadium uogólnienia choroby 
jest skojarzenie trastuzumabu i docetak-
selu z pertuzumabem. Dołączenie pertu-
zumabu do trastuzumabu i docetakselu 
wpłynęło na wydłużenie mediany czasu 
do progresji choroby (ang. progression 
free survival, PFS) i całkowitego czasu 
przeżycia (ang. overall survival, OS) [1, 
2]. Jednym z drugorzędowych punktów 
kontrolnych tego badania była ocena 
jakości życia chorych, z wykorzysta-
niem wskaźnika Trial Outcome Index-
-Physical/Functional/Breast (TOI-PFB), 
w formularzu Functional Assessment of 
Cancer �erapy-Breast (FACT-B) [1-3]. 

Wykazano, że czas od randomizacji do 
zmniejszenia wartości wskaźnika TOI-
-PFB o co najmniej 5 punktów nie różnił 
się istotnie pomiędzy grupami otrzymu-
jącymi pertuzumab i placebo (współ-
czynnik ryzyka, WR = 0,97; p = 0,72). 
Podobnie mediana czasu do pogorszenia 
TOI-PFB w obu ramionach badania wy-
niosła kolejno 18,4 i 18,3 tygodnia. Na-
tomiast w analizie post hoc w ramieniu 
z pertuzumabem vs placebo wykazano 
dłuższy czas do pogorszenia wskaźni-
ka Breast Cancer Subscale w ramieniu 
z udziałem pertuzumabu (mediana 26,7 
vs 18,3 tygodni; WR = 0,77; p = 0,006).    
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SKUTECZNE T-DM1
W drugiej linii leczenia chorych na 
HER2-dodatniego raka piersi w stadium 
uogólnienia choroby, zgodnie z między-
narodowymi zaleceniami, w tym Europe-
an Society for Medical Oncology, zaleca 
się stosowanie T-DM1. Rekomendacja ta 
oparta jest na wynikach badania EMILIA, 
w którym porównano terapię T-DM1 
vs schemat z kapecytabiną i lapatyni-
bem [4, 5]. Leczenie z udziałem T-DM1 
przy lepszej tolerancji wpłynęło na wy-
dłużenie PFS i OS (29,9 miesiąca [95% 
CI 26,3-34,1] vs 25,9 miesiąca [95% CI 
22,7-28,3]; HR 0,75 [95% CI 0,64-0,88]) 
i PFS: 9,6 miesiąca w grupie otrzymującej 
T-DM1 vs 6,4 miesiąca w grupie leczo-
nej kapecytabiną i lapatynibem HR 0,65 
(95% CI 0,55-0, 77); p < 0,0001). Podob-
nie jak w badaniu CLEOPATRA jednym 
z drugorzędowych punktów końcowych 
badania EMILIA była ocena jakości życia 
z wykorzystaniem formularza TOI-PFB/
FACT-B. Wykazano, że mediana czasu do 
pogorszenia TOI-PFB u chorych otrzy-

mujących T-DM1 była znamiennie dłuż-
sza i wyniosła w porównaniu do schema-
tu z udziałem lapatynibu i kapecytabiny 
kolejno 7,1 vs 4,6 miesięcy (WR = 0,796; 
p = 0,012) [5]. 

TRASTUZUMAB PODSKÓRNIE
W badaniu Hannah potwierdzono, że sku-
teczność podskórnej formy trastuzumabu 
w stałej dawce 600 mg co 3 tygodnie nie 
odbiega od formy dożylnej [6]. Co więcej 
w badaniu PrefHer wykazano, że forma 
podskórna leku jest preferowana przez 
chorych – pozwala zaoszczędzić czas i po-
prawić komfort leczenia, a także zmniejsza 

ryzyko działań niepożądanych związanych 
z wlewem dożylnym [7]. 

PODSUMOWANIE
• Skojarzenie trastuzumabu i docetakselu 
z pertuzumabem nie wpływa na pogorsze-
nie jakości życia chorych na HER2-dodat-
niego raka piersi.
• Jakość życia chorych otrzymujących 
T-DM1 jest lepsza w porównaniu z lecze-
niem schematem lapatynib z kapecytabiną.
• Chore na HER2-dodatniego raka piersi 
preferują formę podskórną leku trastuzumab.

REFERENCJE
1. Swain S.M., Kim S.B., Cortés J. i wsp., Pertuzumab, 
trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metasta-
tic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival 
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Chore na HER2-dodat-
niego raka piersi preferu-
ją formę podskórną leku 
trastuzumab.
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W leczenie chorych na raka 
piersi zaangażowany 
jest wielodyscyplinarny 
zespół, w  skład którego 

wchodzi m.in. chirurg onkolog, radio-
terapeuta i onkolog kliniczny. Proces ten 
wymaga ścisłej współpracy specjalistów. 
To założenie stanowiło podstawę two-
rzenia Breast Cancer Unit (BCU), w któ-
rych wyniki leczenia chorych na raka 

piersi są lepsze. W 1998 roku podczas 1. 
konferencji EBCC we Florencji sformu-
łowano zalecenia dotyczące ośrodków 
leczących chore na raka piersi. Kilka lat 
później Parlament Europejski przyjął 
rezolucję na temat potrzeby tworzenia 
BCU. W 2003 i 2006 roku Parlament Eu-
ropejski przyjął kolejne rezolucje w spra-
wie zapewnienia funkcjonowania ośrod-
ków zajmujących się chorobami piersi do 

2016 roku. Niestety, zostały one zrealizo-
wana tylko częściowo. 

CELE AKREDYTACJI
Senologic International Society (SIS) opraco-
wało program akredytacji ośrodków zajmu-
jących się leczeniem chorych na raka piersi. 
Akredytacja ma dwa podstawowe cele:
• powszechność: wszystkie kobiety, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania, powinny 

PROF. DR HAB. N. MED. TADEUSZ PIEŃKOWSKI, RADOMSKIE CENTRUM ONKOLOGII, RADOM

Procedura certyfikacji ośrodka 
ubiegającego się o bycie ośrodkiem 
typu Breast Cancer Unit 
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mieć dostęp do wysokiej jakości diagno-
styki i leczenia raka piersi, 
• jednolitość: od wszystkich ośrodków 
BCU należy wymagać takich samych 
wskaźników jakości. 

ZAKŁADANE STANDARDY
Zgodnie z  założeniami akredytowany 
ośrodek powinien spełniać ważne kryteria 
pod względem liczby i jakości oferowanych 
świadczeń. 
• Pierwsza wizyta w  BCU w  przypadku 
podejrzenia raka powinna się odbyć w cią-
gu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Ośro-
dek ubiegający się o akredytację powinien 
leczyć minimum 150 nowych chorych 
na raka piersi rocznie. Przynajmniej raz 
w  tygodniu powinny odbywać się wielo-
dyscyplinarne spotkania, podczas których 
uzgadniane są decyzje terapeutyczne dla 
wszystkich chorych. W skład zespołu wielo- 
dyscyplinarnego powinni wchodzić: chi-
rurg, radiolog, patolog, onkolog kliniczny 
i  radioterapeuta. Praca w  BCU powinna 
opierać się na algorytmach diagnostyczno-
-terapeutycznych, które regularnie są ak-
tualizowane. Poza tym ośrodek powinien 
dysponować bazą danych umożliwiającą 
audyt i  kontrole jakości świadczonych 
usług medycznych.
• Kolejnym wymogiem BCU jest po-
siadanie pracowni radiodiagnostyki, 
w której wykonuje się przynajmniej 2000 
mammogra�i rocznie, a  na ich wynik 
czeka się krócej niż 5 dni, przy czym ra-
diolog powinien opisywać co najmniej 
1000 mammogra�i rocznie. Patolog pra-
cujący w  ramach BCU powinien mieć 
duże doświadczenie w  rozpoznawaniu 
łagodnych chorób, jak i  nowotworów 
piersi. Niezwykle istotny jest szczegó-
łowy raport z  badania patologicznego 
obejmujący dane demogra�czne chorej, 
opis makro- i mikroskopowy. Zaleca się 
korzystanie z  synoptycznego raportu 
opracowanego przez College of Ameri-
can Pathologist (CAP). 
• Chirurg w BCU powinien leczyć co naj-
mniej 50 nowych chorych rocznie. W ra-
mach oddziału należy zapewnić możliwość 
wykonywania procedury biopsji węzła 
wartowniczego, jak również operacji z za-
kresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyj-

nej. Czas oczekiwania na wynik od chwili 
wykonania biopsji guza powinien wynosić 
do 5 dni. Operację oszczędzającą należy 
wykonywać u > 65% chorych z  rakiem 
piersi w I-II stopniu zaawansowania, nato-
miast każda pacjentka kwali�kująca się do 
takiej operacji powinna zostać poinformo-
wana o możliwości jej wykonania. Z kolei 
mastektomię należy wykonywać w  przy-
padku większych guzów, jak również u ko-
biet, które preferują taki zabieg. Istotne jest 
również zapewnienie możliwości leczenia 
skojarzonego w  przypadku miejscowo 
zaawansowanych raków piersi. Każdą pa-
cjentkę należy informować o  możliwości 
wykonania rekonstrukcji piersi w  trakcie 
lub po mastektomii. Zgodnie z  wymaga-
niami SIS 90% pacjentek leczonych w BCU 
powinno mieć jedną operację w celu usu-
nięcia guza. Poza tym 90% pacjentek nie 
powinno czekać na operację dłużej niż 2 
tygodnie. Wynik badania histologicznego 
po operacji powinien być dostępny w cią-
gu < 10 dni.
• W skład zespołu BCU powinni wchodzić 
wyszkoleni onkolodzy kliniczni i  radio- 
terapeuci. Ustalono również wymagania 
dotyczące wyposażenia zakładu radiotera-
pii. Dodatkowo w  ramach BCU powinni 
pracować: genetyk kliniczny, psychoon-
kolog, specjalista medycyny paliatywnej, 

�zjoterapeuta i pielęgniarka onkologiczna. 
Istotne znaczenie ma też ciągłe szkole-
nie personelu medycznego, jak również 
prowadzenie działalności naukowej 
i edukacyjnej. 
• Chore leczone w ramach BCU mogą 
liczyć na optymalny dobór terapii i  jej 
przeprowadzenie we właściwym cza-
sie. Specjaliści wielu dziedzin ustalają 
i  przeprowadzają najbardziej właściwe 
leczenie dla konkretnej chorej. Indywi-
dualizacja postępowania przekłada się 
na lepsze wyniki leczenia.
• Ośrodki spełniające opisane wymogi 
mają przyznany przez SIS certy�kat na 
5 lat.

PODSUMOWANIE
• Leczenie chorych w ramach BCU popra-
wia wyniki leczenia.
• Ośrodki BCU muszą spełniać wiele kry-
teriów ilościowych i  jakościowych, aby 
uzyskać i  utrzymać certy�kat wydawany 
przez SIS.
• Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
w Polsce powstawały kolejne BCU.

REFERENCJE
1. Program akredytacyjny dla ośrodków senologicznych 
(APBC), http://rakpiersi.org.pl/.  
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Substancja czynna: Trastuzumab emtanzyna, koniugat trastuzumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego IgG1 związanego kowalencyjnie z DM1. 
Opakowania: 1 fiolka 100 mg zawierająca proszek do sporządzania 5ml koncentratu roztworu do infuzji oraz 1 fiolka 160mg zawierająca proszek do sporządzania 8ml koncentratu roztworu do infuzji. 
Wskazania: Produkt leczniczy Kadcyla, stosowany w monoterapii, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi, poddanych 
wcześniej terapii trastuzumabem i taksanem, w połączeniu lub oddzielnie. Pacjenci: po wcześniejszym leczeniu z powodu miejscowo zaawansowanej lub uogólnionej postaci choroby lub u których wystąpił nawrót choroby w 
trakcie lub przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia leczenia uzupełniającego. 
Dawkowanie: Zalecaną dawką trastuzumabu emtanzyny jest 3,6 mg/kg masy ciała podawaną w formie wlewu dożylnego co 3 tygodnie (cykl 21-dniowy), podawaną do czasu progresji nowotworu lub osiągnięcia nieakcepto-
walnej toksyczności. W celu uniknięcia błędów medycznych ważne jest, aby sprawdzić etykietę fiolki, w celu upewnienia się, że przygotowanym i podawanym produktem leczniczym jest Kadcyla
(trastuzumab emtanzyna), a nie produkt leczniczy Herceptin (trastuzumab). 
Sposób podawania: Trastuzumab emtanzyna powinien zostać rozpuszczony i rozcieńczony przez personel medyczny i podany w formie wlewu dożylnego. Nie wolno podawać leku w szybkim wstrzyknięciu lub w bolusie. Dawkę 
początkową należy podać w 90-minutowym wlewie dożylnym. Pacjenci powinni być obserwowani w trakcie infuzji i przez co najmniej 90 minut po pierwszym wlewie, gdyż może wystąpić gorączka, dreszcze lub inne reakcje 
związane z infuzją. Należy ściśle monitorować miejsce wkłucia ze względu na możliwość podskórnego przenikania produktu leczniczego podczas podawania. Jeśli wcześniejszy wlew produktu był dobrze tolerowany, kolejne dawki 
trastuzumabu emtanzyny można podawać w 30-minutowych wlewach. Pacjenci powinni być obserwowani w trakcie infuzji i przez co najmniej 30 minut po jej zakończeniu. Szybkość wlewu trastuzumabu emtanzyny należy 
zmniejszyć lub przerwać go, jeśli u pacjenta wystąpią objawy związane z infuzją. W przypadku zagrażających życiu reakcji na wlew należy zakończyć terapię trastuzumabem emtanzyną. Opóźnienie lub pominięcie podania: w 
przypadku pominięcia podania planowanej dawki, należy ją podać tak szybko, jak to możliwe; nie należy czekać do następnego cyklu. Schemat podawania należy skorygować w celu utrzymania 3-tygodniowego odstępu pomiędzy 
dawkami. Następną dawkę należy podać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania.  Modyfikacja dawki: postępowanie w przypadku objawowych działań niepożądanych może wiązać się z okresowym przerwaniem terapii, 
zmniejszeniem dawki lub zakończeniem leczenia produktem leczniczym Kadcyla, jak podano w charakterystyce produktu leczniczego Kadcyla. 
Szczególne grupy pacjentów: Niewydolność nerek: nie wymaga się dostosowania dawki początkowej u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek. Ze względu na brak wystarczających danych, nie można 
określić potencjalnej konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, dlatego należy dokładnie monitorować chorych z ciężką niewydolnością nerek. Niewydolność wątroby: nie wymaga się dostoso-
wania dawki początkowej u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Trastuzumab emtanzyna nie był badany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność podczas terapii 
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na znaną hepatotoksyczność zaobserwowaną w trakcie leczenia trastuzumabem emtanzyną. Pacjenci w podeszłym wieku: nie zaobserwowano istotnej różnicy w farma-
kokinetyce trastuzumabu emtanzyny wśród pacjentów <65 lat, pacjentów w wieku 65-75 lat oraz pacjentów >75 lat.
Stosowanie u dzieci: Stosowanie produktu leczniczego Kadcyla u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Kadcyla. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Toksyczność płucna: w badaniach klinicznych z użyciem trastuzumabu emtanzyny obserwowano przypadki śródmiąższowej choroby płuc (ILD), w tym zapalenie płuc; niektóre 
z nich prowadziły do ostrej niewydolności oddechowej lub zakończyły się zgonem. Objawy obejmowały duszność, kaszel, zmęczenie i nacieki zapalne w płucach. Zaleca się zakończenie leczenia trastuzumabem emtanzyną 
u pacjentów, u których rozpoznano ILD lub zapalenie płuc. Hepatotoksyczność: w przeprowadzonych badaniach klinicznych z użyciem trastuzumabu emtanzyny wystąpiła hepatotoksyczność, przede wszystkim pod postacią 
bezobjawowego zwiększenia aktywności aminotransferaz w surowicy, najczęściej przemijające, osiągając największe nasilenie w 8 dobie po podaniu produktu leczniczego. Następnie obserwowano zmniejszenie toksyczności 
do stopnia 1. lub jej ustąpienie przed następnym cyklem. U pacjentów poddanych terapii trastuzumabem emtanzyną wystąpiły ciężkie zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych, w tym guzkowy przerost regeneracyjny 
(NRH) wątroby albo przypadki zgonów z powodu polekowego uszkodzenia wątroby. Zasady dotyczące zmniejszania dawki lub zakończenia terapii w wyniku zwiększenia aktywności aminotransferaz i stężenia bilirubiny całkowitej 
w surowicy są opisane w charakterystyce produktu leczniczego Kadcyla. Dysfunkcja lewej komory: u pacjentów poddanych terapii trastuzumabem emtanzyną istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia dysfunkcji lewej komory. U 
chorych leczonych trastuzumabem emtanzyną obserwowano zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 40%, dlatego istnieje ryzyko wystąpienia objawowej zastoinowej niewydolności serca (CHF). Należy wykony-
wać standardowe badania oceniające czynność serca (EKG, MUGA) przed rozpoczęciem leczenia oraz w regularnych odstępach czasu (np. co 3 miesiące) w trakcie terapii. W przypadku wystąpienia zaburzeń lewej komory serca 
należy odroczyć podanie kolejnej dawki lub zakończyć terapię zgodnie z opisem w charakterystyce produktu leczniczego.  Reakcje związane z wlewem: Nie zaleca się terapii trastuzumabem emtanzyną u pacjentów, u których 
przerwano leczenie trastuzumabem z powodu wystąpienia reakcji związanej z wlewem (IRR). Należy dokładnie obserwować pacjentów w celu wykrycia reakcji związanych z wlewem, zwłaszcza podczas pierwszego podania. 
Obserwowano reakcje: zaczerwienienie skóry, dreszcze, gorączka, duszność, niskie ciśnienie tętnicze, świszczący oddech, skurcz oskrzeli i tachykardia. Terapię trastuzumabem emtanzyną należy przerwać czasowo lub na stałe 
w przypadkach opisanych u pacjentów, u których wystąpiła ciężka reakcja związana z wlewem, aż do ustąpienia objawów. Ponowne włączenie terapii należy rozważyć na podstawie klinicznej oceny stopnia nasilenia reakcji. Le-
czenie należy przerwać w przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją zagrażających życiu. Reakcje nadwrażliwości: Nie zaleca się stosowania terapii trastuzumabem emtanzyną u pacjentów, u których przerwano leczenie 
trastuzumabem z powodu nadwrażliwości. Pacjentów należy obserwować w celu wykrycia nadwrażliwości/reakcji alergicznych, których objawy mogą być takie same jak w przypadku reakcji związanej z wlewem. Obserwowano 
ciężkie reakcje anafilaktyczne. Jeśli wystąpi nadwrażliwość (z nasileniem reakcji podczas kolejnych wlewów), należy zakończyć leczenie trastuzumabem emtanzyną. Krwotok: Zgłaszano przypadki zdarzeń krwotocznych, w tym 
krwotoku w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego i przewodu pokarmowego w związku z leczeniem trastuzumabem emtanzyną. Niektóre z tych zdarzeń krwawienia zakończyły się zgonem. W niektórych 
z obserwowanych przypadkach u pacjentów występowała małopłytkowość lub otrzymywali oni również leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe; w innych przypadkach nie stwierdzono znanych dodatkowych czynników 
ryzyka. Należy zachować ostrożność stosując te leki i rozważyć dodatkowe monitorowanie, gdy ich jednoczesne użycie jest konieczne z przyczyn medycznych. Małopłytkowość: Małopłytkowość, czyli zmniejszenie ilości płytek 
krwi, była częstym powikłaniem obserwowanym w trakcie terapii trastuzumabem emtanzyną. Zaleca się monitorowanie liczby płytek krwi przed podaniem każdej dawki trastuzumabu emtanzyny. Pacjenci z małopłytkowością (≤ 
100 000/mm3) oraz pacjenci stosujący leczenie przeciwkrzepliwe (np. warfarynę, heparynę, heparyny drobnocząsteczkowe) powinni być ściśle monitorowani podczas terapii trastuzumabem emtanzyną. Nie badano trastuzumabu 
emtanzyny u pacjentów z liczbą płytek krwi ≤ 100 000/mm3 przed rozpoczęciem terapii. W przypadku zwiększenia nasilenia małopłytkowości do stopnia 3. lub większego (< 50 000/mm3) nie należy stosować trastuzumabu 
emtanzyny do momentu zmniejszenia nasilenia toksyczności do stopnia 1. (≥ 75 000/mm3). Neurotoksyczność: w badaniach klinicznych z użyciem trastuzumabu emtanzyny wystąpiły przypadki neuropatii obwodowej, głównie 
czuciowej, w 1. stopniu nasilenia toksyczności. Pacjentów z neuropatią obwodową w stopniu ≥ 3. wykluczono z udziału w badaniach klinicznych. Stosowanie trastuzumabu emtanzyny u chorych z neuropatią obwodową w stopniu 
3. lub 4. należy okresowo przerwać do uzyskania zmniejszenia nasilenia tego powikłania do stopnia ≤ 2. Chorych należy regularnie monitorować w celu wykrycia objawów neurotoksyczności.
Działania niepożądane: W populacji biorącej udział badaniach najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi (u > 0,5% pacjentów) były krwawienia, gorączka, duszność, bóle mięśniowo-szkieletowe, małopłytkowość, ból 
brzucha i wymioty. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem trastuzumabu emtanzyny (≥ 25%) były: nudności, zmęczenie, i ból głowy. Większość zgłoszonych działań niepożądanych było w 1. lub 
2. stopniu nasilenia toksyczności. Najczęstszymi (> 2%) działaniami niepożądanymi w stopniu ≥3. według kategorii (ang. NCICTCAE) były małopłytkowość, zwiększenie aktywności aminotransferaz, niedokrwistość, neutropenia, 
zmęczenie, hipokaliemia, bóle mięśniowo-szkieletowe oraz krwawienia. Inne działania niepożądane: zakażenie układu moczowego, bezsenność, neuropatia obwodowa, ból głowy, krwawienie z nosa, kaszel, duszność, zapalenie 
jamy ustnej, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, osłabienie, dreszcze, neutropenia, leukopenia, nadwrażliwość na produkt leczniczy, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia 
pamięci, zespół suchego oka, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, zwiększone łzawienie, dysfunkcja lewej komory, nadciśnienie tętnicze, niestrawność, krwawienie dziąseł, świąd skóry, łysienie, zaburzenia paznokci, ery-
trodyzestezja dłoniowopodeszwowa, pokrzywka, obrzęki obwodowe, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, reakcje związane z wlewem, zapalenie płuc (ILD), hepatotoksyczność, niewydolność wątroby, guzowaty przerost 
regeneracyjny, nadciśnienie wrotne, wynaczynienie w miejscu iniekcji.
Niezgodności: nie należy stosować 5% roztworu glukozy w celu przygotowania roztworu lub rozcieńczenia. Powoduje on agregację białek. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/13/885/001, EU/1/13/885/002 
nadane przez Komisję Europejską. Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Wielka Brytania. 
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Roche Polska Sp. z o.o., Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z aktualną, zatwierdzoną charakterystyką produktu leczniczego, 
dostępną na życzenie oraz na stronie www.roche.pl
Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza, do zastrzeżonego stosowania. BSS 2.0 z dnia 28.06.2017
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