
7. STRESZCZENIE 

 

Wartość prognostyczna nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego 

czynnika wzrostu (HER2) w komórkach przedinwazyjnego przewodowego 

raka piersi i jej związek z wybranymi czynnikami kliniczno-

patologicznymi. 

 

Wstęp: 

 Wraz z upowszechnieniem mammograficznych badań przesiewowych w ostatnich 10-20 

latach wzrosła wykrywalność przedinwazyjnego przewodowego raka piersi (DCIS), który 

obecnie stanowi około 20% wszystkich nowo rozpoznanych przypadków raka piersi. Jest to 

heterogenna grupa chorób o odmiennej morfologii, obrazie klinicznym i naturalnym 

przebiegu. Standardowe metody leczenia (leczenie chirurgiczne oszczędzające pierś i 

uzupełniająca radioterapia) nie zapewniają całkowitej kontroli miejscowej, u około 20% 

kobiet w ciągu 10 lat dochodzi do nawrotu choroby. Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że 

50% wznów stanowi inwazyjny rak piersi, który znacznie pogarsza przeżycia. Klasyczne, 

kliniczno-patologiczne czynniki ryzyka nawrotu choroby nie pozwalają na precyzyjną 

identyfikację chorych, u których DCIS ulegnie progresji do raka inwazyjnego i dlatego 

wszystkie pacjentki otrzymują taką samą terapię, co implikuje „overtreatment” większości z 

nich. Stąd potrzeba poszukiwania biomarkera, który dostarczy dodatkowych informacji 

prognostycznych, pozwalających na indywidualizację leczenia. 

Cel pracy: 

Celem głównym pracy jest ocena prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia 

obserwowanego i przeżycia wolnego od objawów choroby u pacjentek z przedinwazyjnym 

przewodowym rakiem piersi w zależności od statusu receptora naskórkowego czynnika 

wzrostu (HER2) oraz wybranych czynników rokowniczych. 

Założono, że cel główny pracy będzie osiągnięty w oparciu o realizację następujących celów 

szczegółowych: 



1) Ocena wpływu nadekspresji receptora HER2 w komórkach przedinwazyjnego, 

przewodowego raka piersi na całkowity czas przeżycia obserwowanego i czas wolny od 

objawów choroby. 

2) Ocena związku analizowanych czynników kliniczno-patologicznych ze statusem 

receptora HER2 u chorych na przedinwazyjnego, przewodowego raka piersi.  

3) Ocena wpływu analizowanych czynników kliniczno-patologicznych na całkowity czas 

przeżycia obserwowanego u chorych na przedinwazyjnego, przewodowego raka piersi. 

4) Ocena wpływu analizowanych czynników kliniczno-patologicznych na czas przeżycia 

wolnego od objawów choroby u chorych na przedinwazyjnego, przewodowego raka 

piersi. 

5) Ocena przydatności wybranych czynników kliniczno-patologicznych w przewidywaniu 

ryzyka zgonu lub nawrotu choroby nowotworowej u chorych na przedinwazyjnego, 

przewodowego raka piersi. 

Materiał i metodologia: 

Materiał do badania stanowiły dane kliniczne 277 pacjentek diagnozowanych i leczonych z 

powodu czystej postaci przedinwazyjnego przewodowego raka piersi w Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii w Kielcach w latach 1999-2013. Analizę przeprowadzono w oparciu o 

dokumentację medyczną chorych. Bloczki parafinowe z tkanek pobranych w trakcie 

zabiegów operacyjnych zostały zidentyfikowane w archiwum Zakładu Patologii 

Nowotworów Ś.C.O., gdzie u wszystkich chorych oznaczono status receptora HER2.  

Przeanalizowano następujące czynniki: 

 zależne od chorej: wiek, stan menopauzalny, masa ciała, BMI, wywiad rodzinny, 

nałogowe palenie tytoniu, współistnienie choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia 

tętniczego, stosowanie hormonalnej antykoncepcji i HTZ, 

 zależne od choroby: obecność objawów klinicznych, ilość ognisk raka w materiale 

pooperacyjnym, wielkość guza pierwotnego, stopień złośliwości raka, podtyp 

histologiczny, obecność martwicy, ekspresję receptorów ER i PR, obecność 

nadekspresji HER2, 

 zależne od diagnostyki i leczenia: liczba wcześniejszych diagnostycznych biopsji 

piersi, zastosowanie MR w diagnostyce choroby, rodzaj zabiegu miejscowego, rodzaj 

zabiegu węzłowego, radykalność mikroskopowa pierwszego leczenia miejscowego, 



szerokość marginesów chirurgicznych, liczba wypreparowanych węzłów chłonnych 

dołu pachowego po stronie guza, zastosowanie radioterapii, otrzymana dawka 

całkowita, podwyższenie dawki na lożę po guzie (boost), stosowanie tamoxifenu w 

leczeniu uzupełniającym, czas otrzymywania hormonoterapii, powikłania po leczeniu. 

Wyniki: 

Przedstawiony materiał ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii stanowi grupa 277 

chorych leczonych z powodu przedinwazyjnego, przewodowego raka piersi w okresie 

ponad 13 lat. Analizie poddano wpływ czynników kliniczno-patologicznych, w tym 

oznaczonej u każdej pacjentki ekspresji receptora HER2 na całkowity czas przeżycia 

obserwowanego i czas przeżycia wolny od objawów choroby. Przeprowadzona analiza nie 

wykazała istotnego wpływu nadekspresji receptora HER2 na całkowity czas przeżycia 

obserwowanego i czas wolny od objawów choroby. Odnotowano jednak jej nieistotny 

statystycznie wpływ na ryzyko nawrotu choroby. Pacjentki, u których zdiagnozowano 

występowanie tego zaburzenia molekularnego miały prawie dwukrotnie wyższe ryzyko 

nawrotu choroby w porównaniu z chorymi, u których nadekspresji HER2 nie 

odnotowano.  

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na całkowity czas przeżycia był wiek. 

Pacjentki w wieku 65 lat i starsze miały prawie 8 razy większe ryzyko zgonu niż młodsze 

chore. Również obecność choroby niedokrwiennej serca trzy razy zwiększała ryzyko 

zgonu w badanej grupie. 

Czynnikami, które miały istotny wpływ na czas przeżycia wolny od objawów choroby 

były szerokość marginesu chirurgicznego oraz rodzaj wykonanego zabiegu operacyjnego. 

Wykazano, że chore u których wolny margines pooperacyjny był większy niż 1 mm miały 

jedynie 1/5 ryzyka nawrotu choroby w stosunku do pacjentek, u których margines 

chirurgiczny był mniejszy niż 1 mm. Zabieg mastektomii związany był z mniejszym o 

ponad połowę ryzykiem nawrotu niż chirurgiczne leczenie oszczędzające. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono istotny wpływ na ryzyko nawrotu 

choroby nowotworowej w przypadku: starszego wieku chorych, wysokiego stopnia 

złośliwości histologicznej raka i leczenia chirurgicznego oszczędzającego pierś. Chore w 

wieku 65 lat i starsze miały ponad 3 razy wyższe ryzyko nawrotu choroby. Stopień 

złośliwości raka G3 zwiększał omawiane ryzyko ponad 4 razy, natomiast pacjentki, u 

których przeprowadzono zabieg mastektomii doświadczały jedynie 1/3 ryzyka nawrotu 



choroby nowotworowej w porównaniu z kobietami, u których wykonano chirurgiczne 

leczenie oszczędzające pierś.  

Wnioski:  

1. Nie wykazano istotnego wpływu nadekspresji receptora HER2 w komórkach 

przedinwazyjnego, przewodowego raka piersi na całkowity czas przeżycia 

obserwowanego i czas wolny od objawów choroby. 

2.  Wykazano istotny zawiązek pomiędzy nadekspresją receptora HER2 a wysokim stopniem 

złośliwości histologicznej raka, obecnością martwicy i podtypu czopiastego oraz 

odwrotną zależność ze statusem receptora estrogenowego i progesteronowego. 

3.  Czynnikami kliniczno-patologicznymi wpływającymi niekorzystnie na całkowity czas 

przeżycia są wiek chorej 65 lat i starszy oraz obecność choroby niedokrwiennej serca.  

4.  Czynnikami kliniczno-patologicznymi wpływającymi niekorzystnie na czas przeżycia 

wolny od objawów choroby są szerokość marginesu chirurgicznego oraz rodzaj 

wykonanego zabiegu operacyjnego. 

5.  Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono przydatność czynników kliniczno-

patologicznych takich jak starszy wiek pacjentki, wysoki stopień złośliwości 

histologicznej raka oraz chirurgiczne leczenie oszczędzające w przewidywaniu ryzyka 

zgonu lub nawrotu choroby dla chorych na przedinwazyjnego, przewodowego raka piersi.  

 

 

 

 

 

 


