Leczenie systemowe pierwszej
linii chorych na raka jajnika:
krytyczny przegląd dostępnych
metod i nadzieje związane
z przyszłymi kierunkami leczenia
Otto Metzger-Filho, Camilo Moulin, Veronique D’Hondt
Current Opinion in Oncology 2010, 22: 513–520.

Dr Metzger-Filho,
Institut Jules Bordet
i Université Libre de Bruxelles,
Bruksela, Belgia.
Dr Moulin,
Institut Jules Bordet
i Université Libre de Bruxelles,
Bruksela, Belgia.
Dr D’Hondt,
Institut Jules Bordet, Bruksela,
Belgia.
Adres do korespondencji:
Veronique D’Hondt, MD, PhD,
Assistant Professor,
Medical Oncology,
Institut Jules Bordet,
121 Boulevard de Waterloo,
B-1000 Brussels, Belgium;
e-mail:
veronique.dhondt@bordet.be

CEL PRACY
Rak nabłonkowy jajnika (epithelial ovarian cancer, EOC) jest częstym nowotworem złośliwym
narządu rodnego, a rokowanie większości chorych pozostaje niekorzystne mimo postępów
w leczeniu. W niniejszym artykule przeprowadzono krytyczną analizę dostępnych dowodów
klinicznych dotyczących wyboru chemioterapii pierwszej linii u chorych na EOC i omówiono
obiecujące strategie terapeutyczne.
OSTATNIE ODKRYCIA
W ciągu ostatnich 25 lat ustalono strategię postępowania pierwszej linii i wskazania
do zastosowania leczenia systemowego u chorych na EOC we wczesnym stopniu
zaawansowania. Optymalizacja schematu złożonego z karboplatyny i paklitakselu oraz
wykorzystanie chemioterapii dootrzewnowej przyczyniły się też do znaczącego postępu
w leczeniu chorych na zaawansowanego EOC. W najbliższej przyszłości może też znaleźć
zastosowanie leczenie o ukierunkowanym działaniu, którego większa swoistość pozwoli
na dalszą poprawę uzyskiwanych wyników. Nadal brakuje potwierdzonego algorytmu zmian
biomolekularnych, który umożliwiłby lepsze określenie rokowania i przewidywanie odpowiedzi
na stosowane leki.
PODSUMOWANIE
Standardowa chemioterapia pierwszej linii stosowana u chorych na EOC opiera się
na schemacie złożonym z karboplatyny i paklitakselu. Eskalacja dawek leków lub podawanie
ich dootrzewnowo być może zwiększają skuteczność chemioterapii. Można się spodziewać
znaczącej poprawy uzyskiwanych wyników dzięki aplikacji leków antyangiogennych i innych
o ukierunkowanym działaniu, a także indywidualizacji doboru chorych do danej metody
leczenia.
SŁOWA KLUCZOWE
rak nabłonkowy jajnika, leczenie pierwszej linii, chemioterapia dootrzewnowa, leczenie
o ukierunkowanym działaniu
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WPROWADZENIE

Rak nabłonkowy jajnika (EOC) jest drugim wśród najczęstszych nowotworów złośliwych narządu rodnego. Stanowi też najczęstszą przyczynę zgonów kobiet z powodu
nowotworów narządu rodnego.1 Z uwagi na brak wczesnych objawów i skutecznych metod oceny przesiewowej,
u większości chorych EOC jest rozpoznawany w stadium
znacznego zaawansowania. Uważa się, że na EOC składają się różne podtypy nowotworów o odmiennej budowie
histologicznej. Wśród nich 75% stanowi rak brodawczakowaty surowiczy, po 10% rak śluzowy i rak endometrialny, pozostałe zaś to raki jasnokomórkowe, guzy Brennera
(przejściowokomórkowe) i raki niezróżnicowane.2 Nie
opracowano wiarygodnej charakterystyki biomolekularnej nowotworu, a zatem i dokładniejszej klasyﬁkacji EOC
warunkującej rokowanie i wybór metody leczenia. Przyjęte obecnie leczenie chorych na raka jajnika polega na chirurgicznej ocenie stopnia zaawansowania nowotworu
i wykonaniu operacji maksymalnie zmniejszającej jego
masę, jeśli to tylko możliwe, po czym zastosowaniu
chemioterapii pierwszej linii, o ile istnieją wskazania.
W niniejszym artykule krytycznie przeanalizowano standardowe schematy chemioterapii pierwszej linii, nowe
metody leczenia oraz celowość wdrażania metod ukierunkowanych molekularnie.
NABŁONKOWY RAK JAJNIKA WE WCZESNYM STOPNIU
ZAAWANSOWANIA I CHEMIOTERAPIA PIERWSZEJ LINII

Dokładna częstość występowania raka jajnika we wczesnym stopniu zaawansowania, określanym jako I i II stopień w klasyﬁkacji FIGO, różni się w zależności od danej
populacji. Na ogół jednak w tym stopniu zaawansowania
rozpoznawana jest około jedna trzecia raków jajnika.3
Optymalne leczenie tej grupy chorych po operacji nadal
budzi kontrowersje. Wczesne badania dotyczące chemioterapii adiuwantowej były niedoskonałe z uwagi na brak
standardowej grupy kontrolnej, w której przeprowadzono
odpowiednio skuteczną operację.4 Najważniejsze dane kliniczne dotyczące chemioterapii adiuwantowej u chorych
na EOC we wczesnym stopniu zaawansowania pochodzą
z badań Adjuvant Chemotherapy in Ovarian Neoplasm
(ACTION) oraz International Collaborative Ovarian
Neoplasm (ICON) 1, zaprojektowanych specjalnie w celu
określenia skuteczności tej metody.5,6
ACTION to badanie randomizowane III fazy bez
ślepej próby, porównujące adiuwantową chemioterapię
opartą na pochodnych platyny z obserwacją w grupie pierwotnie operowanych 448 chorych na EOC obciążonych
dużym ryzykiem. Do udziału w badaniu włączano tylko
te chore, u których ocena chirurgiczna wykazała EOC
w stopniu zaawansowania IA2 lub 3, IC oraz IIA według
FIGO lub raka jasnokomórkowego jajnika we wczesnym
stadium zaawansowania. U większości uczestniczek (93%)
nowotwór był w stopniu zaawansowania IA, IB lub IC.

W każdym z biorących udział w badaniu ośrodków stosowano 4-6 kursów chemioterapii opartej na pochodnych
platyny, a mediana czasu obserwacji wyniosła 5,5 roku.
Nie stwierdzono znamiennych różnic w przeżyciu całkowitym (overall survival, OS) (iloraz zagrożeń 0,69, 95%
przedział ufności [PU] 0,44-1,08). Drugorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie bez objawów
nowotworu (disease-free survival, DFS), które uległo
znamiennej poprawie dzięki zastosowaniu chemioterapii
(iloraz zagrożeń 0,63, 95% PU 0,43-0,92, p=0,02). Głównym ograniczeniem tego badania był fakt, że chirurgiczna
ocena stopnia zaawansowania nowotworu była optymalna zaledwie u jednej trzeciej uczestniczek (n=151)
i w podgrupie tej dodanie chemioterapii nie poprawiło
wyników w zakresie DFS ani OS. Obserwacje te podkreślają
znaczenie chirurgicznej oceny stopnia zaawansowania
nowotworu i optymalnego zmniejszenia jego masy, nawet
w przypadku wczesnego zaawansowania.
W badaniu ICON1 jedynym kryterium włączenia
były wątpliwości lekarza prowadzącego co do celowości
wdrożenia chemioterapii. Zalecano optymalną ocenę
chirurgiczną stopnia zaawansowania nowotworu,
przy czym nie było to obowiązkowe. Do badania włączono ogółem 477 chorych na EOC, które przydzielono
losowo do grupy otrzymującej 6 kursów chemioterapii
opartej na pochodnych platyny lub do grupy obserwowanej. Populacja chorych uczestniczących w badaniu
ICON1 była podobna do obserwowanej w badaniu
ACTION, ponieważ u 94% z nich rak był w stopniu
zaawansowania IA, IB lub IC. Wstępna analiza wyników
badania ICON1 wykazała poprawę DFS (iloraz zagrożeń 0,65, 95% PU 0,46-0,91) i OS (iloraz zagrożeń 0,67, 95% PU 0,50-0,90) w ramieniu adiuwantowej
chemioterapii. Mediana czasu obserwacji wyniosła
51 miesięcy. Uaktualniona analiza wyników badania
po okresie obserwacji, którego mediana wyniosła
9,2 roku, ujawniła utrzymywanie się korzystnego wpływu chemioterapii adiuwantowej na DFS (iloraz zagrożeń 0,70, 95% PU 0,52-0,95, p=0,023), natomiast brak
znamiennej statystycznie poprawy OS (iloraz zagrożeń 0,74, 95% PU 0,53-1,02, p=0,066).7
Dla potrzeb zaplanowanej wcześniej skojarzonej analizy obu tych badań, przeprowadzonych z udziałem 925 chorych (477 z badania ICON1 i 448 z badania ACTION),
połączono chore przydzielone losowo do grupy chemioterapii opartej na pochodnej platyny i chore z grupy obserwowanej. W okresie obserwacji, którego mediana wyniosła
5 lat, po zastosowaniu chemioterapii adiuwantowej
stwierdzono poprawę OS o 8% (82 vs 74%, iloraz zagrożeń 0,67, 95% PU 0,50-0,90, p=0,008) i poprawę przeżycia bez progresji nowotworu o 11% (76 vs 65%, iloraz
zagrożeń 0,64, 95% PU 0,50-0,72, p=0,001).8 Korzystny
wpływ chemioterapii utrzymywał się również w analizie
podgrup, nawet wśród chorych na raka w stopniu zaawansowania IA. Wyniki można tłumaczyć dużym odsetkiem
uczestniczek obu badań, u których zaniżono stopień
zaawansowania nowotworu.
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Podczas badania III fazy GOG 157 oceniano czas trwania chemioterapii. Wśród chorych na EOC we wczesnym
stopniu zaawansowania porównywano wyniki zastosowania trzech kursów adiuwantowej chemioterapii karboplatyną i paklitakselem z podaniem sześciu kursów takiej
samej chemioterapii.9 W badaniu uczestniczyły wyłącznie
chore na raka w I lub II stopniu zaawansowania. Chore
na EOC w stopniu IA lub IB kwaliﬁkowano do oceny jedynie wówczas, gdy nowotwór był w 3 stopniu złośliwości
lub w przypadku raka jasnokomórkowego. W grupach,
którym przydzielono losowo 3 lub 6 kursów chemioterapii, chirurgiczna ocena stopnia zaawansowania nowotworu była niepełna lub niewłaściwa odpowiednio u 32 i 27%
chorych. Do badania włączono 457 chorych, a mediana
czasu obserwacji wyniosła 6,8 roku. W porównaniu z grupą otrzymującą 3 kursy chemioterapii w grupie 6 kursów
nie stwierdzono poprawy wyników OS (iloraz zagrożeń 1,02, 95% PU 0,66-1,57) ani DFS (iloraz zagrożeń 0,76, 95% PU 0,51-1,13, p=0,18).
Opisane powyżej badania mimo dostarczenia wielu informacji nie pozwoliły na określenie najlepszej strategii
leczenia chorych na EOC we wczesnym stopniu zaawansowania. Zdaniem autorów tego artykułu adiuwantową chemioterapię systemową powinno się stosować u chorych
na raka w stopniu zaawansowania IC lub II. Decyzje o jej
wykorzystaniu u chorych na raka w stopniu IA lub IB należy podejmować indywidualnie, po uwzględnieniu takich
czynników, jak stopień złośliwości nowotworu, budowa
histologiczna oraz ważne schorzenia współistniejące.
ZAAWANSOWANY RAK JAJNIKA I CHEMIOTERAPIA
PIERWSZEJ LINII: POSTĘPY W LATACH 1980-2005

Rak jajnika wykazuje znaczne zaawansowanie w chwili rozpoznania u dwóch trzecich chorych. Mimo postępów
w leczeniu rokowanie w tej grupie nadal jest złe, a przeżycie 5-letnie waha się od 40% u chorych na raka w III stopniu zaawansowania do 18% u chorych na raka w IV stopniu
zaawansowania.10
Standardowym leczeniem pierwszej linii pozostaje
chemioterapia kojarząca pochodną platyny (zwykle karboplatynę) z paklitakselem, podawana w 6 kursach.11 Karboplatynę należy podawać w dawce określonej polem pod krzywą
(area under curve, AUC) wynoszącym 6-7, paklitaksel zaś
w dawce 175 mg/m2. Chemioterapia jest stosowana w rytmie
co 3 tygodnie. Niezadowalające wyniki takiego postępowania i duża częstość nawrotów nowotworu po leczeniu skłoniły do przeprowadzenia intensywnych badań mających
na celu poprawienie skuteczności leczenia pierwszej linii.
Obecnie jest to jedyny okres w przebiegu choroby, w którym
istnieje szansa na wyleczenie. W badaniach III fazy nie uzyskano poprawy wyników mimo zwiększenia liczby kursów chemioterapii, dodania do schematu standardowego trzeciego
leku, który nie powoduje występowania oporności krzyżowej, eskalacji dawek leków, zastosowania radioterapii, immunoterapii i działań wspomagających.12-20
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W dwóch prawidłowych metodologicznie randomizowanych badaniach stwierdzono wyższość schematów zawierających pochodną platyny i taksoid nad programami
złożonymi z pochodnej platyny i cyklofosfamidu. Celem
pierwszego z tych badań, GOG111, było porównanie wyników leczenia 6 kursami cisplatyny (75 mg/m2) i paklitakselu (135 mg/m2 przez 24 h) z wynikami uzyskanymi
po zastosowaniu standardowego schematu pierwszej linii
złożonego z cisplatyny (75 mg/m2) i cyklofosfamidu
(750 mg/m2). Uczestniczyło w nim 410 chorych na EOC
w III lub IV stopniu zaawansowania, które przebyły operację suboptymalnie redukującą masę nowotworu. Podanie schematu zawierającego paklitaksel przyniosło
znamienne wydłużenie mediany czasu przeżycia bez
progresji nowotworu (progression-free survival, PFS)
(18 vs 13 miesięcy, iloraz zagrożeń 0,7, 95% PU 0,5-0,8,
p <0,001) i OS (38 vs 24 miesiące, iloraz zagrożeń 0,6,
95% PU 0,5-0,8, p <0,001).21
Wyniki drugiego badania, OV-10, potwierdziły dane
uzyskane w GOG111. Uczestniczyło w nim 680 chorych
na EOC w stopniu zaawansowania IIB-IV (po przebytej
operacji optymalnie lub suboptymalnie zmniejszającej masę nowotworu), które przydzielono losowo do leczenia
9 kursami cisplatyny (75 mg/m2) wraz z większą dawką paklitakselu (175 mg/m2 przez 3 h) lub do leczenia cisplatyną
(75 mg/m2) w połączeniu z cyklofosfamidem (750 mg/m2).
W przeciwieństwie do badania GOG111 paklitaksel był
dostępny na rynku i 48% chorych z ramienia cyklofosfamidu po rozpoznaniu pierwszej progresji nowotworu przeniesiono do grupy leczonej schematem zawierającym
paklitaksel. Po podaniu schematu zawierającego paklitaksel uzyskano znaczące wydłużenie mediany czasu PFS
(15,5 vs 11,5 miesiąca, iloraz zagrożeń 0,74, 95% PU 0,63-0,88,
p=0,0005) i OS (36 vs 26 miesięcy, iloraz zagrożeń 0,73,
95% PU 0,60-0,89, p=0,0016), mimo częstego krzyżowania grup.22
Do badania ICON3 włączono 2074 chore na EOC we
wszystkich stopniach zaawansowania (u 20% był to stopień I lub II). Porównywano wyniki stosowania karboplatyny i paklitakselu z wynikami uzyskanymi w grupie
kontrolnej leczonej jednym z dwóch schematów niezawierających paklitakselu (wybranym przed randomizacją zgodnie z preferencjami klinicznymi). Jeden z nich stanowiła
monoterapia karboplatyną (u 70%), drugi połączenie cyklofosfamidu z doksorubicyną i cisplatyną (u 30%). Jedna
trzecia chorych z grupy kontrolnej otrzymała leczenie drugiej linii paklitakselem, często przed ujawnieniem klinicznej progresji nowotworu. W okresie obserwacji, którego
mediana wyniosła 51 miesięcy, mediana czasu PFS w grupie karboplatyny z paklitakselem i w grupach kontrolnych
była zbliżona (17 vs 16 miesięcy, iloraz zagrożeń 0,93,
95% PU 0,84-1,03, p=0,16), podobnie jak mediana czasu
OS (36 vs 35 miesięcy, iloraz zagrożeń 0,98, 95% PU 0,87-1,1,
p=0,74). Trudno jednak interpretować te wyniki z uwagi
na niejasne kryteria włączenia do badania, w tym ustalenie
wskazań do chemioterapii na podstawie uznania lekarza
prowadzącego, bez przedstawienia danych dotyczących
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optymalnego zmniejszenia masy nowotworu oraz wyników oceny histopatologicznej.23
W dwóch przeprowadzonych niedawno badaniach
prospektywnych wykazano zbliżoną skuteczność schematu łączącego karboplatynę z paklitakselem w porównaniu do schematu zawierającego cisplatynę i paklitaksel.
Stwierdzono w nich również lepszą tolerancję schematu
z karboplatyną.24,25
U chorych na raka piersi podawanie paklitakselu raz
w tygodniu okazało się skuteczniejsze niż stosowanie go
w rytmie co 3 tygodnie. Na tej podstawie podjęto próbę oceny przydatności leczenia chorych na EOC schematem zawierającym paklitaksel podawany raz w tygodniu. Podczas
przeprowadzonego w Japonii badania III fazy 631 chorych
na EOC w stopniu zaawansowania II-IV przydzielono losowo do grupy leczonej karboplatyną w dawce AUC 6 w połączeniu z paklitakselem w dawce 180 mg/m2 podawanej
w dniu 1 lub do grupy otrzymującej karboplatynę w tej samej dawce w połączeniu z paklitakselem w dawce 80 mg/m2
podawanym w dniach 1, 8 i 15. Stosowano 6 kursów chemioterapii. Główny punkt końcowy został osiągnięty
przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 29 miesięcy,
a była nim poprawa mediany czasu PFS w grupie otrzymującej schemat łączący karboplatynę z paklitakselem podawanym raz w tygodniu (27,9 vs 17,1 miesiąca, p=0,0014).
Zastosowanie tego schematu skutkowało również poprawą
OS (3-letnie OS 72,1 vs 65,1%, iloraz zagrożeń 0,75,
95% PU 0,57-0,98, p=0,03). Schemat badany wywoływał
jednak więcej działań niepożądanych ze strony układu
krwiotwórczego.26•• Program uwzględniający podawanie
paklitakselu raz w tygodniu powinien być zatem metodą
służącą poprawie rokowania u chorych tolerujących takie
leczenie. Trwa badanie MITO-7, którego celem jest potwierdzenie wyników uzyskanych w badaniu japońskim.
CHEMIOTERAPIA DOOTRZEWNOWA: NOWY STANDARD?

Przydatność chemioterapii dootrzewnowej uzasadniają wyniki badań przedklinicznych wskazujące na możliwość
uzyskiwania większego stężenia podanych w ten sposób leków w jamie otrzewnej w porównaniu do obserwowanego po podaniu drogą dożylną. Większe stężenia leków
ułatwiają ich przenikanie do tkanki nowotworu, co powinno zwiększyć skuteczność działania cytotoksycznego.27
W latach 1999-2006 opublikowano wyniki siedmiu randomizowanych badań porównujących chemioterapię dootrzewnową z chemioterapią dożylną w pierwszej linii
leczenia. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 1.28-34
We wszystkich badaniach leki podano do jamy otrzewnej wyłącznie chorym, u których optymalnie zredukowano masę
nowotworu podczas operacji. Deﬁnicja optymalnego zmniejszenia masy nowotworu zmieniała się jednak z czasem i obecnie jest bardziej rygorystyczna. Oznacza bowiem bardziej
rozległe wycięcie pierwotnego ogniska wraz z marginesem
tkanek otaczających, a maksymalna średnica przetrwałych
ognisk nowotworu powinna być mniejsza niż 1 cm.
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22
McGonigle i wsp.44

GIP – perforacja przewodu pokarmowego, IV – dożylnie, mOS – mediana czasu przeżycia całkowitego, mPFS – mediana czasu przeżycia bez progresji nowotworu, PO – doustnie,
RR – ryzyko względne.
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Schematy leczenia

Badania II fazy oceniające przydatność bewacyzumabu u chorych na nawrotowego raka nabłonkowego jajnika

TABELA 2

Trzy badania dotyczące chemioterapii dootrzewnowej
były oparte na niewielkich grupach chorych, trudno zatem
jednoznacznie interpretować ich wyniki.28,33,34 W pozostałych badaniach wyniki obserwowane w ramionach z chemioterapią dootrzewnową okazały się lepsze, choć
w jednym z nich nie osiągnięto znamienności statystycznej.30 Wiele z przytoczonych doświadczeń budzi jednak
kontrowersje, ponieważ wykorzystane w grupach kontrolnych metody standardowego leczenia nie były optymalne.
W ostatnim z randomizowanych badań, GOG172,
429 chorych na EOC w III stopniu zaawansowania, które
przebyły operację optymalnego zmniejszenia masy nowotworu, przydzielono losowo do grupy otrzymującej dożylnie paklitaksel z cisplatyną lub do grupy, w której dożylne
stosowanie paklitakselu skojarzono z dootrzewnowym podaniem cisplatyny i paklitakselu. W ramieniu chemioterapii
dootrzewnowej stwierdzono znamienne wydłużenie mediany czasu PFS (23,8 vs 18,3 miesiąca, iloraz zagrożeń 0,80, 95% PU 0,64-1,00, p=0,05) i czasu OS (65,6
vs 49,7 miesiąca, iloraz zagrożeń 0,75, 95% PU 0,58-0,97,
p=0,03).29 Mediana czasu obserwacji wyniosła 48 miesięcy. Warto zauważyć, że wydłużenie mediany czasu OS
o 15,9 miesiąca w ramieniu chemioterapii dootrzewnowej
było bardziej spektakularne niż korzyść w tym zakresie wynikająca z dodania paklitakselu do leczenia pierwszej linii.
Mimo uzyskania korzystnych wyników w badaniach
klinicznych chemioterapia dootrzewnowa nie została powszechnie zaakceptowana w środowisku onkologów. Jej
stosowanie wymaga silnego wsparcia i umotywowania chorej, powoduje też więcej działań niepożądanych. Na przykład podczas badania GOG172 tylko 42% chorych zdołało
ukończyć 6 kursów chemioterapii dootrzewnowej, głównie z powodu powikłań związanych z utrzymywaniem cewnika wprowadzonego do jamy otrzewnej (takich jak
wyciekanie płynu obok cewnika, ból, zakażenie). Poważny
problem sprawiały też systemowe działania niepożądane.
Niemniej jednak mimo trudności w przeprowadzeniu pełnego leczenia bardzo korzystny wpływ chemioterapii dootrzewnowej na OS, obserwowany podczas badania
GOG172, odzwierciedla jej możliwości w skojarzeniu z leczeniem systemowym.
Trwa kilka kolejnych badań oceniających podawanie
chemioterapii do jamy otrzewnej. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości ta metoda leczenia będzie lepiej tolerowana przez chore i stanie się dogodniejsza dla lekarzy.
Zanim to nastąpi, o jej zastosowaniu decyduje wybór zespołu leczącego, dokonany po rozważeniu oczekiwanych
korzyści i ryzyka powikłań.
W ośrodku autorów rozpoczęto niedawno badanie oceniające wykonalność metody opartej na dootrzewnowym
podawaniu leków. Głównym celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności skojarzenia chirurgii cytoredukcyjnej
z chemioterapią dootrzewnową prowadzoną w warunkach
hipertermii (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy,
HIPEC) u chorych na EOC w III i IV stopniu zaawansowania (rozsiew nowotworu ograniczony do opłucnej). Takie
postępowanie skojarzone wykorzystywano dotąd u chorych

GIP
(%)
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RYCINA

GOG 218
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ICON 7

karboplatyna
paklitaksel x 6 +
placebo

placebo

karboplatyna
paklitaksel x 6 +
bewacyzumab x 5

placebo

karboplatyna
paklitaksel x 6 +
bewacyzumab x 5

bewacyzumab

III i IV stopień zaawansowania
Bewacyzumab podawany w dawce 15 mg/kg co 3 tygodnie
Leczenie podtrzymujące bewacyzumabem – 42 tygodnie
Główny cel badania: przeżycie całkowite

R
A
N
D
O
M
I
Z
A
C
J
A

karboplatyna
paklitaksel x 6 +
bewacyzumab x 6

karboplatyna
paklitaksel x 6 +
bewacyzumab x 6

bewacyzumab

I-IV stopień zaawansowania
Bewacyzumab podawany w dawce 7,5 mg/kg co 3 tygodnie
Leczenie podtrzymujące bewacyzumabem – 36 tygodni
Główny cel badania: przeżycie bez progresji nowotworu

Trwające badania III fazy zaprojektowane w celu oceny roli bewacyzumabu podawanego jednocześnie z chemioterapią i jako leczenie podtrzymujące terapię
pierwszej linii u chorych na raka nabłonkowego jajnika.

na raka jelita grubego z przerzutami w jamie otrzewnej
i okazało się ono skuteczniejsze od każdej z metod stosowanych odrębnie. Uczestniczki omawianego badania otrzymują 3 kursy chemioterapii neoadiuwantowej karboplatyną
z paklitakselem, po jej zakończeniu jest wykonywana operacja cytoredukcyjna i podawana HIPEC, a następnie kolejnych 6 kursów chemioterapii.
LECZENIE UKIERUNKOWANE U CHORYCH
NA RAKA JAJNIKA

Ukierunkowanie leczenia na punkty uchwytu wchodzące w skład szlaków przemian molekularnych uczestniczących w nowotworzeniu może wyraźnie poprawić wyniki
leczenia chorych na EOC. W przeciwieństwie jednak
do niektórych innych nowotworów litych nie opracowano
dotąd leków swoiście ukierunkowanych przeciw EOC.
Leki ukierunkowane na szlaki sygnałowe naskórkowego
czynnika wzrostu

Leki, dla których punktem uchwytu jest szlak sygnałowy
związany z naskórkowym czynnikiem wzrostu, budzą duże
nadzieje, ale w dotychczasowych badaniach nie potwierdzono ich skuteczności. Ekspresja receptora naskórkowego
czynnika wzrostu (epidermal growth factor receptor, EGFR)
występuje w 70% EOC. W grupie chorych z nawrotem nowotworu badano przydatność leków hamujących szlak sy-
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gnałowy EGFR, a także szlaki przemian innych białek należących do tej rodziny, głównie HER2. Leczenie było na ogół
dobrze tolerowane, nie wykazało jednak znaczącej aktywności.35-39 Obserwowana we wczesnych doświadczeniach
nieskuteczność tego typu leczenia stanowiła przyczynę niepodejmowania badań randomizowanych w zakresie postępowania pierwszej linii. Przeprowadzono natomiast duże
randomizowane badanie, w którym oceniano przydatność
erlotynibu w leczeniu podtrzymującym po leczeniu pierwszej
linii, a jego wyniki są spodziewane wkrótce.40 Dotychczasowe badania dotyczące leczenia podtrzymującego nie przyniosły zachęcających rezultatów.
Leki antyangiogenne

Punktami uchwytu działania wielu opracowywanych
obecnie leków są różne szlaki przemian warunkujące angiogenezę nowotworów litych. Skuteczność bewacyzumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego
przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (vascular
endothelial growth factor, VEGF), oceniano w badaniach
z udziałem chorych na EOC wrażliwego lub opornego
na leczenie pochodnymi platyny. Uzyskane odsetki odpowiedzi wahały się od 15 do 25%. Szczegóły przedstawiono
w tabeli 2.41-45 Najpoważniejszym działaniem niepożądanym była perforacja ściany jelita obserwowana u 11% badanych. W dwóch randomizowanych badaniach oceniano
skuteczność stosowania w pierwszej linii leczenia kojarzącego karboplatynę z paklitakselem i bewacyzumabem.46,47
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Projekty tych badań przedstawiono na rycinie. Pierwsze
wyniki dotyczące aktywności leczenia są spodziewane
w bieżącym roku, być może jeszcze przed opublikowaniem
niniejszego artykułu. Na razie opisano mniejszy i akceptowalny odsetek perforacji jelita (3%).47
Inhibitory polimerazy poli-ADP-rybozy

Polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP) to duża rodzina
enzymów wieloczynnościowych, z których najczęściej
występuje PARP1. PARP1 uczestniczy w naprawie jednoniciowego DNA nazywanej naprawą przez wycinanie zasad. Uszkodzenia wymagające tego mechanizmu naprawy
są najczęstszymi uszkodzeniami DNA spotykanymi w komórce. Inhibitory PARP, nowe leki, dla których punktem
uchwytu są mechanizmy naprawy DNA, stwarzają nadzieję na zwiększenie skuteczności leczenia chorych na raka piersi i raka jajnika. Około 5% EOC występuje
u nosicielek mutacji genu BRCA w linii zarodkowej. Nowotwory te są bardzo wrażliwe na działanie leków, dla
których punktem uchwytu są mechanizmy naprawy
DNA.48 Leki te opisali obszernie Craig i wsp. na łamach
wrześniowego numeru Current Opinion in Oncology
(2010;22[5]:473-480). Obiecujące wyniki uzyskane dzięki
wykorzystaniu inhibitorów PARP u chorych z nawrotem
nowotworu sprawiają, że mogą one znaleźć zastosowanie w leczeniu pierwszej linii chorych na raka jajnika,
będących nosicielkami mutacji BRCA. Mogą też być skuteczne u niektórych chorych na surowiczego raka jajnika,
cechującego się takimi samymi zaburzeniami molekularnymi, jak dziedziczne EOC.
PODSUMOWANIE

Uważa się, że nawrót EOC świadczy o nieuleczalności
nowotworu. Jedyną szansę na uniknięcie nawrotu stwarza
zastosowanie skutecznego leczenia pierwszej linii. Wysiłki
badaczy powinny się zatem skupić na zwiększeniu skuteczności takiego leczenia. Niestety, w ostatnich 20 latach nie
osiągnięto wyraźnego postępu w tym zakresie.
Podjęte działania pozwoliły jednak odpowiedzieć na wiele ważnych pytań dotyczących włączania nowych leków
do dotychczasowych schematów i zastosowania leczenia
podtrzymującego. Obecnie standardowe leczenie pierwszej
linii polega na stosowaniu 6 kursów chemioterapii złożonej
z karboplatyny i paklitakselu. Skuteczność chemioterapii
może się zwiększyć dzięki eskalacji dawek paklitakselu lub
wprowadzeniu chemioterapii dootrzewnowej, choć na razie

metody te nie są jednak uznawane za standardowe i wykorzystuje się je indywidualnie, u dobranych chorych.
Oczekuje się wyraźnej poprawy skuteczności leczenia
pierwszej linii chorych na EOC dzięki lekom antyangiogennym. Wkrótce zostaną opublikowane wyniki wstępnych badań oceniających te leki. Poprawa rokowania
większości chorych na zaawansowany nowotwór i częstsze
uzyskiwanie wyleczenia nadal jednak napotykają na trudności.
Konieczne jest udoskonalenie leczenia chorych na EOC
polegające na indywidualnym doborze metody. Takie
postępowanie okazało się skuteczne w stosunku do kilku
innych nowotworów litych. Lepszy dobór chorych
do leczenia określonymi metodami powinien przynieść
korzystniejsze wyniki w danej podgrupie niż w grupie
nieselekcjonowanej.
Pogłębienie znajomości kolejnych etapów nowotworzenia, zarówno genetycznych, jak i epigenetycznych, a także
wiedzy o licznych wzajemnych oddziaływaniach między nowotworem a środowiskiem, odgrywa zasadniczą rolę w zrozumieniu EOC na poziomie molekularnym i ostatecznie
w uzyskiwaniu lepszych wyników leczenia. Wiedza ta pozwoli na wyłonienie algorytmów ułatwiających określenie
rokowania dla każdej z chorych oraz zwiększy prawdopodobieństwo odpowiedzi na działanie poszczególnych leków.
Przewidywanie odpowiedzi jest jednak trudne, zależy
bowiem od cech organizmu gospodarza oraz złożonych
wzajemnych oddziaływań farmakogenomicznych, farmakoterapeutycznych, immunologicznych i samego nowotworu.
Nadal oczekuje się opracowania indywidualizowanych
zasad leczenia chorych na EOC opartych na wiarygodnie
przewidywanym rokowaniu i uwzględnieniu czynników
przepowiadających. Szybką drogą do osiągnięcia tego celu
będzie przeprowadzenie nowych dobrze zaprojektowanych
badań, które odpowiedzą na kliniczne i biologiczne pytania
dotyczące EOC.
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