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PrE Rst.

fakie s4 mechanizmy rozwoju raka

..

Nawr1t choroby noLuotworowej to moment, w ftt6rym zadajemy sobie pytanie, dlaczego taftsig stalo. Czy moglam zrobi/ coi aby tego uniftnq.i? Co teraz mnie czefta,
jaftie leczenie, jaftie rortowania? Najuazniejsze, aby uiedziei o chorobie jartnajuigoj i jq rozumie4. Jaftie sq mechanizmy rozuijania sig zaacuansowanego rafta piersi
I jaftie sq mozliouofti jego leczenia? Zapytali(my o to prof. dr hab. n. med. Piotra
Wysocftiego, Kierounifta Klinifti Onftologicznej Centrum Onftologii - Instytutu
im. Marii Sfttodousftiej-Curie przy ul. Wautekftiej tu Warszawie.

piersi, szczeg6lnie jeiteli chodzi o zaawansowanq posta6 choroby

?

P.W: |est mn6stwo mechanizm6w, kt6-

re powoduj4 rozw6j raka piersi. Na
przykl,ad sE to z^bvrzenia genetyczne,
kt6re powod uj4, ze prawidlowa kom6r-

ka gruczolu piersiowego zamienia sig
w kom6rkg nieprawidlow4. Pewne mechanizmy pojawiaj4 sig juZ na bardzo

Panie Profes orze, jakie s4 rodzaje raka

momencre mozemy wytoznrc wsPom-

piersi?
Prof. drhab. n. med. Piotr socki:
Mozemy wyr6zni(.3 podstawowe rodzaje raka piersi: rak piersi hormonozale2ny - taki, w kt6rym stwierdza sig
obecno66 receptor6w hormonalnych progesteronowych i estrogenowych, rak

niane wyzej szczeg6lowe podtypy. Tak
szczeg6lowe dane nie ma14 znaczenia
przy wyborze leczenia po nawrocie

wczesnym etapie i dotycz4 proces6w
podzialu kom6rek. Zdarza sig, ze do-

W przypadku zaawansowa-

kt6re kontrofu11 podzialy kom6rkowe
i wtedy te podzialy s4 nieprawidlowe.
S4 te2 takie mechanizmy, kt6re uruchamiaj4 sig w p62niejszym etapie proce-

piersi HER2 dodatni - taki, w kt6rym
jest zwigkszona ilo56 receptora HER2
na powierzchni kom6rek noworworo-

wych i rak piersi potr6jnie ujemny
taki, rl, kt6rym nie ma ani receptor6w
hormonalnych, ani receptor6w HER2.
\\r przypadku wczesnego raka piersi,
m6rvimy o 5 podrypach r6zniqcych sig
pomigdzy sob4 obecnoSci4 wymienionych wyzej receptor6q czy dynamik4
podzial6w kom6rkowych i s4 to: lumi-

nalny A, luminalny B HER2-ujemny,
luminalny B HER2-dodatni, HER2dodatni, potr6j nie uj emny.

choroby.

nego raka piersi kluczem jestto, czy jest

to nowotw6r hormonozaleLny, czy nie,

czy wystgpujE receptory HER2, czy
nowotw6r jest potr6jnie ujemny. Od
tego zalezy, jakie opcje terapeutycznie
w og6lebierzemy pod uwagg.
Czy typ nowotworu mo2e zmienid sig
po kilku, kilkunastu latach od.leczenia pierwotnego? Czy w przypadku
nawrotu choroby mamy do czynienia
z tym samych typem ca przy leczeniu

pierwotnym?

P.W: Po kilkunastu latach czasami
cigzko jest powiedzie6, czy kobieta ma

nawr6t choroby, czy lr.arr:ry do czynienia z zupelnie nowym nowotworem.
Ryzyko nawrotu po kilkunastu latach
nowego ogniska. |eZeli po dlugim okresie czasu nast4pil rozsiew choroby, po-

jawily

m6witorodzajachwprzy-

padktt zaawansowanego raka piersi

?

P.W: W przypadku zaawansowanego
raka piersi wyr6zniamy dokladnie takie
same rodzaje. Oczywi6cie w kaZdym

i powoduiE, ze po-

dzia|y kom6rkowe gwahownie przyspieszal4. To sprawia, ze nowotw6r za-

etapie pojawiaj4 sig nowe naczynia,
kt6re odzywiaj4 guz, a to sprawia, ze
gttz zaczyna

sig

jeszcze szybciej rozras-

ta6, a kom6rki nowotworowe doslow-

nie ,,wpadaj4" do takich nieprawidlowych naczyA i roznosz4 sig z 1<rwi4
po calym organizmie. leden z nalwazniejszych mechanizm6w rozwojr raka
piersi jest zwi4zany z wplywem hormon6w plciowych (estrogeny, progesteron). Od wielu lat zwracamy coraz
wigksz4 uwagg na te mechanizmy i na
ich podstawie dobieramy leczenie
i konstruujemy nowe leki.

sig przerzrty w ko6ciach, wetro-

bie, w narz4dach odleglych, w6wczas
zazwyczaj mamy do czynienia z rym
samym typem nowotworu. Zdarza sig
teZ tak,2e nowotwory zmieniaj4 swoje
cechy. Dzieje sig tak w przypadku ok.

A

25% os6b. Odlegle przerztty hormo-

wzrost

nozaleLnego raka piersi, nie musz4 by6

w

dlaczego hormonozaleL,noSd. raka
piersi jest tak bardzo istotna ?
PW: Gruczol piersiowy jest gruczolem
hormonozaleznym. Hormony plciowe
w istotny spos6b wplywaj4 na jego

i

funkcjonowanie.

To

wida6

monalne leszcze w trakcie terapii, moze zmienia(. swoje cechy i rozsiewa6 sig
mimo, ze bylo stosowane leczenie, kt6-

momencie, kiedy zaczynajE pracowa6 jajniki i zaczyna sig okres dolrzewania. Wida6 to tez w trakcie menopauzy, gdy pewne hormony przestaj4 by6
produkowane przez organrzm i dochodzi do inwolu cji gruczol6w piersiowych.

re pocz4tkowo bylo bardzo skuteczne.

Hormony mog4 stymulowa6 ponad

hormonozaleZne. Ten nowotw5r mo2e

Czymoze

su nowotvvorowego

czyna sig szybko rozwija|. Na pewnym

jest mniejsze nrL ryzyko pojawienia sig

7

chodzi do uszkodzenia element6w,

przestaCbye wra2liwy na leczenie hor-
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miarg kom6rki gruczolu piersiowego.
W pewnym momencie mog4 sprawi6,
2e kom6rki stanE sig kom6rkami zlo6liwymi. Na szczg6cie mozemy, wiedz4c
o rych zaleLno6ciach, wykorzysrywa(. je

u innych tylko jedn4. Gdy jr2 wiemy,
na jakie leczenie bgdzie wra2liwy no-

fak dlugo trwa leczenie w przypadku

wotw6r, to musimy jeszcze dowiedzie6

P.W.: Zaawansowany rak piersi to cho-

sig. na jakim eLapie zaawansowania jest

roba przewlekla

do walki z nowotworefir.

rozpocz4( leczenie

systemowe, to robimy to tak, aby m6c je

Bgdzie ono r6i,ne

kontynuowa6 tak dlugo, jak to jest
mozliwe. Nie przerywamy tego leczenia, chyba ze obserwujemy nasilon4
toksyczno66 lub brak akceptacji chorej
dla takiego postgpowania, bo jakoie

choroba, na

ile

agresywnie musimy

i jak agresywne
leczenie jest mozliwe u danej chorej.

Co mo2emywtedyzrobi6?

P\M: feZeli wiemy, 2e rakjest hormonozalezny i dostaje napgd od hormon6w, to moZemy mu ten napgd odci4t.
Na tym polega hormonoterapia ijest to
najlepszy spos6b walki z hormonoza-

leznym rakiem piersi. Podaj4c odpowiednie leki, moZemy sprawie, ze
zablokujemy receptory hormonalne
w kom6rce nowotvvorowej. One wtedy
nie bgd4 wykorzystywaly tych hormon6w jako napgdu do rozwoju. Mozemy
tez zmniejszy(. lIo'se hormon6w (estro-

i

progesteronu) w organizmie.
fak ich nie bgdzie, to kom6rka nowotvvorowa nie bgdzie dostawala silnych
gen6w

sygnal6w stymuluj4cych wzrost

i

in-

nych zlo6liwych cech.

Aco

wpr

adku raka piersi, kt6ry nie

hormon ozaleLny?
P.W: Wiemy, 2e w raku piersi, w kt6rym wystgpuj4 receptory HER2, wtedy
to one s4 kluczowym mechanizmem

j est

w

zale2no6ci od

zaawansowania...
P.W: Dokladnie tak. fezeli mamy pacjentkg, kt6ra ma przerztrty do pluc i do
ko5ci, ale nie daj4 one zadnych dolegliwo5ci i n ie zagr aLaj4organizmowi,
czy zycitt tej pacjentki, to nie bgdziemy
zaczynaC leczema od bardzo agresywnej terapii. Powiklania leczenta mog4
byt wigksze nrLkorzy(ci. kt6re chcemy
uzy skae, wigc bardzo agresyr,vne leczenie nie ma sensu. A musimy pamigta6,

2e na dzrei dzisiejszy, uog6lniony

najbardziel lagodne leczenie, jakie jest

moZliwe, 2eby nie pogarsza(. jako6ci
2y cia. W6w czas mySlimy przede w szy -

nasilone objawy, nasilone dolegliwo6ci

b6lowe, a lokalizacja przerztt6w zaaLa pr awidlowemu funkcj onowaniu

rganizmt,bo np. wystg pt\4 przerntty
w w4trobie, kt6re mog4 prowadzi(. do
niewydolno6ci tego narz1du, w takiej
o

sytuacji musimy zacz4(. od bardziej
leczenia zaawansowanego raka piersi

?

okre6lone mozliwo6ci terapeutyczne,

czyli na hormonoterapig,

leczenie
i potem
na chemioterapig. W zalezno'sci od tego z jal<m typem raka piersi mamy do
czy nienia mozemy wykorzy stae r62ne
metody. U czglsci pacjentek bgdziemy
mogli wykorzysta(. wszystkie metody,

ukierunkowane molekularnie

pacjentki j est najw a?niejsza. Sto-

sowanie leczenia dlugoterminowego trwaj4cego miesi4cami czy latamr jest
optymalnym podej 5ciem.
Zdarza sig, 2e w pewnym momencle
pojawia sig oporno66 na leczenie.
Od, czego

to zalezy i co w takiej sytuacj

i

moLnazrobi6?
P.\M: W przypadku r6znych strategii

tycznych

terape

gr

PW: Po pierwsze musimy wiedzree,
czy nowotw6r bgdzie wralliwy na

2y cra

chemioterapia, leczenie celowane) istnie14 r62ne mechanizmy oporno6ci.

inhibitory kinaz, kt6re blokuj?c receptor,wyl4czaj4 impulsy wysytane z receptora HER2 do jqdra kom6rki nowotworowej, co uniemozliwia jej rozw6j.
fakie

i leczenre tego tez Jest

przewlekle. leLeIi wdra2amy leczenie

przewlekl4- chorob4, kt6rej nie da sig
wyleczy|. U wigkszo6ci pacjentek
z przerzutowym rakiem piersi gl6wnym celem leczenia onkologicznego
jest zatrzymanie choroby lub spowolnienie jej postgpu. Wtedy stosujemy

stkim o hormonoterapii. Natomiast
w przypadku pacjente\ u kt6rych s4

w zviqzku z tym mo2liwo6ci

?

(przerztfiowy) rak piersi jest chorob4

napgdzaj4cym kom6rki nowotvvorowe.
Mozemy zallokowa(. ten mechanizm,
stosuj4c odpowiednie leczenie. S4 to
tzw. przeciwciala monoklonalne lub

sq

zaawansowanego raka piersi

agres)'wnego leczenia. Najwa2niej sze
jest wtedy gwaltowne zahamowanie,
wycofanie choroby, bo tylko to pozwala
na przywr6cenie prawidlowego funkcjonowania organizmu. W momencie
gdy uzyskamy satysfakcjonuj4c4 odpo-

wied? (zmnieiszenie zaawansowania
choroby) znowu zaczynamy my6le6
o wdroZeniu skutecznego, ale jak
najmniej toksycznego leczenia podtrzymtj4cego obecny stan zdrowia
pacjentki.

u

(h o rm on

oterapia,

W przypadku hormonoterapii kluczowym mechanizmem powoduj 4cym pojawienie sig oporno6ci na leczenie jest
aktyw acja tzw. kinazy mTOR. Zastosowanie inhibitora l<tnazy mTOR daje
mozliwo66 przywr6cenia hormonozaleznoSci nowotworu i sprawia, ze pacjentka dalej odpowiada na hormonoterapig. OpornoS6 na hormonoterapig
pojawia sig tez dlatego, ze w kom6rkach zanikaj4 elementy, kt6re eliminuj4 pewien rodzaj bialek tzw. CDK4/6.
leLelite bialka nie sq eliminowane i sig
kumuluj4, to cykl podzialu kom6rek
nowotworowych nie jest zahamowany.
W tej chwili, w badaniach klinicznych
ocenia sig bardzo obiecuj 4ce leki

- inhi-

bitory CDK4/6, kt6re w skojarzeniu
z hormonoterapi4 wykazuj4 wysok4
aktywno66 u chorych na hormonozaleznego raka piersi. Najmniej moZemy

zrobi1 w przypadku oporno6ci na chemioterapig. Znamy liczne mechanizmy oporno6ci, ale nie mozemy ich wyko rzy

sta(, zel>y

pr

zyw r 6 ci(. w r azliw &

e

na chemiote rapig. Okazuje sig bowiem,

2e metody przeciwdzralaj4ce chemiooporno6ci czgsto zwigkszaj4 toksycz-

PSYCHOON

st6sunku, do innych tkanek albo paradoksalnie osla-

opanowa6 proces leczenia i poszukiwa6
coraz to nowych tozwiqzafi' teraPeu-

6ci raka piersi na dane leczenie jest od-

biajEjej dzialame.

tycznych. Caly czas szukamy nowych
lek6w, kt6re bgd4 dzialaly w inny spos6b, omij aly pewne, mech antzmy opor'
no3ci i dzigk;t temu pozwalaly na opanowanie procesu nowotworowego' To
wszystko sprawia, ze moment oporno-

p62nielpojawi sig oporno66 na leczenie
systemowe, tym lepiej dla pacjentki'

no66 chemioterapii

w

Co daje poznanie mechanizm6w rozwoju raka piersi i mechanizm6w Powstawania opornoCci na leczenie?
P.W: Przede wszystkim pozwala lepiej

dalony

w

czasie.

A wiadomo, 2e im

Dzigkulgzarozmowg!

