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Streszczenie  

Wstęp 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet zarówno w 

Polsce jak i na całym świecie a jednocześnie stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów z 

powodu choroby nowotworowej u kobiet. Bardzo rzadko jest stwierdzany u mężczyzn. Przebieg 

kliniczny raka piersi zależy od wielu aspektów, między innymi od wyjściowego stopnia 

zaawansowania, rozpoznania histopatologicznego, stopnia złośliwości, obecności receptorów 

estrogenowych i progesteronowych jak również receptora HER2. W niektórych sytuacjach rak 

piersi może mieć podłoże genetyczne. Objawem klinicznym raka piersi jest obecność guza, czasem 

wykrytego przypadkowo w badaniu mammograficznym czy ultrasonograficznym gruczołów 

piersiowych.  

Do czynników ryzyka raka piersi można zaliczyć wiek (najwięcej zachorowań obserwujemy 

po 50 roku życia), czynniki genetyczne (mutacje w genach BRCA1 i BRCA2, zachorowania na 

raka piersi u krewnych 1-wszej linii), hormonalne (wczesna pierwsza miesiączka i późna 

menopauza), wcześniej rozpoznane nowotwory łagodne gruczołu piersiowego, otyłość. 

Podstawowymi metodami radykalnego leczenia raka piersi są zabieg operacyjny (leczenie 

oszczędzające z procedurą węzła wartownika lub mastektomia radykalna z ewentualną 

limfadenektomią) z zastosowaniem chemioterapii uzupełniającej (przed lub po zabiegu 

operacyjnym), hormonoterapia uzupełniająca, leczenie ukierunkowane molekularnie (jak 

trastuzumab, pertuzumab w zależności od obecności czynnika predykcyjnego, jakim jest 

nadekspresja receptora HER2), radioterapia uzupełniająca. W leczeniu paliatywnym możemy 

zastosować chemioterapię, hormonoterapię, radioterapię. Leki ukierunkowane molekularnie jak 

trastuzumab, pertuzumab, lapatinib, trastuzumab-emtanzyna, inhibitory CDK4/6 mają w chwili 

obecnej nieocenione znaczenie w leczeniu raka piersi, zarówno w leczeniu radykalnym jak i 

paliatywnym. Lapatinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptorów EGFR (ErbB1) i HER2 

(ErbB2) i ma udowodnioną skuteczność w leczeniu paliatywnym raka piersi z nadekspresją 

receptora HER2.  



Cel pracy 

Celem przedstawionej pracy była ocena efektywności i toksyczności leczenia lapatynibem z 

kapecytabiną u pacjentek z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi uprzednio leczonych 

trastuzumabem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w latach 2007-2017r. 

Przedstawiona w pracy analiza wyników posłużyła do określenia czynników predykcyjnych efektu 

terapeutycznego stosowanego leczenia.  

Materiał i metody 

W pracy wykorzystano metodę retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej pod kątem 

efektywności i toksyczności leczenia lapatinibem.  Analizą objęto grupę 187 chorych z 

rozpoznaniem HER-2 dodatniego, przerzutowego raka piersi, leczonych w Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Pacjentki były zakwalifikowane do leczenia schematem lapatynib + kapecytabina, a uprzednio w 

leczeniu otrzymywały schemat zawierający trastuzumab skojarzony z chemioterapią lub 

hormonoterapią, zarówno w schemacie uzupełniającym jak i paliatywnym. Uzyskany efekt 

terapeutyczny oceniono w zależności od stanu klinicznego pacjentek, wykładników procesu 

nowotworowego, stosowanych schematów leczenia, przerzutów odległych. 

Skuteczność leczenia lapatinibem i kapecytabiną była oceniana na podstawie wykonywanego 

co 12 tygodni badania tomograficznego, według klasyfikacji RECIST 1.0 lub 1.1. Dokonano także 

oceny toksyczności zastosowanego leczenia wg kryteriów CTCAE. 

Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę z użyciem ilościowych i 

jakościowych metod statystycznych. Rozkład analizowanych cech oceniano testem W Shapiro-

Wilka. Różnice między porównywanymi grupami dla cech ilościowych sprawdzano testami (w 

zależności od stwierdzonego rozkładu): t-Studenta, U Manna-Whitneya. Różnice w częstości 

występowania analizowanych cech jakościowych (wyrażonych w postaci liczby i właściwego 

odsetka) między poszczególnymi grupami sprawdzano testem χ2  (χ2,  χ2 Fishera). Do oceny 

uzyskanego efektu terapeutycznego oraz toksyczności zastosowano model regresji logistycznej 

(poprawność dopasowania oceniono na podstawie krzywej ROC oraz testu Hosmera-Lemeshowa). 

W pracy przyjęto 5% ryzyko błędu, zatem dla p < 0,05 różnice uznano za istotne statystycznie. Do 

obliczeń wykorzystano program Statistica 13 (StatSoft, Inc.). Dokonano również przeglądu 

dostępnego piśmiennictwa. 



Wyniki 

        Pacjentki z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi leczone lapatinibem z kapecytabiną, 

które osiągnęły całkowitą lub częściową remisję choroby, były leczone istotnie statystycznie dłużej- 

często powyżej 7 miesięcy - w porównaniu do chorych, u których osiągnięto stabilizację lub 

progresję choroby według kryteriów Recist 1.0 lub 1.1 i z reguły było to powiązane z różnego 

stopnia toksycznością ocenianą według skali CTCAE. Przedstawiona praca pozwoliła na 

identyfikację czynnika predykcyjnego jakim jest występowanie toksyczności podczas leczenia 

trastuzumabem z chemioterapią lub hormonoterapią przed leczeniem lapatinibem z kapecytabiną 

oraz toksyczność w trakcie leczenia lapatinibem z kapecytabiną. Wyższy stopień toksyczności 

korelował z częściową remisją choroby zaś brak toksyczności powiązany był często z progresją 

choroby.  Pacjentki wymagające modyfikacji leczenia lapatinibem z powodu toksyczności, istotnie 

statystycznie częściej osiągały częściową remisję choroby według kryteriów Recist 1.0 lub 1.1.  

U chorych powyżej 60 roku życia istotnie statystycznie częściej obserwowano toksyczność 

w trakcie leczenia lapatinibem. Wystąpienie toksyczności było predyktorem dobrej odpowiedzi na 

leczenie lapatinibem i kapecytabiną. Brak toksyczności w czasie leczenia lapatinibem z 

kapecytabiną skutkował istotnie statystycznie częściej progresją choroby u pacjentek. Analiza 

przedstawionych wyników dowodzi iż efektywność leczenia lapatinibem z kapecytabiną nie była 

powiązana ze stanem ogólnym pacjentek ocenianym według skali WHO. 

Wnioski 

1. Pacjentki z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi leczone lapatinibem z kapecytabiną, 

które osiągnęły całkowitą lub częściową remisję choroby, były leczone istotnie statystycznie 

dłużej, często powyżej 7 miesięcy, w porównaniu do chorych, u których osiągnięto stabilizację 

lub progresję choroby i z reguły było to powiązane z różnego stopnia toksycznością.  

2. Toksyczność w przebiegu leczenia trastuzumabem z chemioterapią lub hormonoterapią, w tym 

oceniana toksyczność dermatologiczna, występowała u pacjentek z całkowitą lub częściową 

remisją choroby po leczeniu lapatinibem.  



3. Pacjentki z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi z częściową odpowiedzią na leczenie 

lapatinibem, miały istotnie statystycznie częściej różnego stopnia toksyczność związaną z 

zastosowanym leczeniem. 

4. Analizowane wyniki leczenia pacjentek z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi, u 

których w trakcie leczenia lapatinibem redukowano dawki lapatinibu i kapecytabiny i które 

leczono wspomagająco, istotnie statystycznie częściej odpowiadały na leczenie całkowitą lub 

częściową regresją choroby.  

5. Pacjentki starsze - powyżej 60 roku życia - istotnie statystycznie częściej reagowały różnego 

stopnia toksycznością na leczenie lapatinibem z kapecytabiną i uprawnionym jest      

stwierdzenie, że toksyczność w trakcie tego leczenia powiązana jest z wiekiem.  

6. Progresja choroby istotnie statystycznie częściej występowała u pacjentek bez objawów 

toksyczności związanej z leczeniem lapatinibem. 

7.  Efektywność leczenia lapatinibem nie była powiązana w sposób istotny statystycznie ze stanem 

ogólnym pacjentek według skali WHO. 

8. Przedstawiona praca pozwoliła na identyfikację czynnika predykcyjnego jakim jest 

występowanie toksyczności podczas leczenia trastuzumabem z chemioterapią lub 

hormonoterapią - przed leczeniem lapatinibem z kapecytabiną oraz toksyczność w trakcie 

leczenia lapatinibem z kapecytabiną. Wyższy stopień toksyczności korelował z częściową 

remisją choroby, zaś brak toksyczności powiązany był często z progresją choroby. 


