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CEL PRACY
Bisfosfoniany są silnymi inhibitorami resorpcji kostnej zmniejszającymi ryzyko wystąpienia
powikłań kostnych i zapobiegającymi utracie masy kostnej spowodowanej leczeniem.
Wyniki ostatnich badań wskazują, że stosowanie bisfosfonianów u chorych na raka piersi
jest czymś więcej niż leczenie podtrzymujące, modyﬁkują one bowiem przebieg nowotworu,
przerywając proces tworzenia przerzutów.
OSTATNIE ODKRYCIA
Podczas badań poświęconych przerzutom nowotworowym do kości skupiono się
na udoskonaleniu metod leczenia dzięki wykorzystaniu markerów obrotu kostnego,
pozwalających na wyłonienie chorych obciążonych dużym ryzykiem oraz na dostosowanie
terapii do potrzeb poszczególnych chorych. W wielu badaniach wykazano, że bisfosfoniany
podawane doustnie lub dożylnie skutecznie zapobiegają utracie masy kostnej spowodowanej
leczeniem przeciwnowotworowym (cancer treatment-induced bone loss; CTIBL),
a w opracowanych niedawno wytycznych przedstawiono strategię przeciwdziałania CTIBL.
W badaniach przedklinicznych udowodniono przeciwnowotworową aktywność
bisfosfonianów, zwłaszcza stosowanych łącznie z chemioterapią. W praktyce klinicznej ich
działanie przeciwnowotworowe nie jest tak oczywiste, ale w ostatnich badaniach stwierdzono,
że kwas zoledronowy może modyﬁkować przebieg choroby i zmniejszać częstość
występowania nawrotów nowotworu.

PODSUMOWANIE
Powszechnie uznano rolę bisfosfonianów w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości i znacznym
ograniczaniu powikłań ze strony układu kostnego, a także zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi leczenia
przeciwnowotworowego na ten układ. Obiecujące wydają się aktywność przeciwnowotworowa i modyﬁkacja
przebiegu choroby przez podawane adiuwantowo bisfosfoniany, ale przed rozpoczęciem ich standardowego
stosowania w praktyce klinicznej trzeba poczekać na wyniki trwających obecnie badań.
SŁOWA KLUCZOWE
aktywność przeciwnowotworowa, bisfosfonian, przerzuty do kości, gęstość mineralna kości, rak piersi
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WPROWADZENIE

Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. U wielu z nich osiąga on zaawansowaną postać, a u 50% chorych przerzuty odległe
pojawiają się najpierw w kościach. Przerzut do kości powstaje w wyniku złożonej interakcji między nowotworem a komórkami kości w mikrośrodowisku kostnym.
Metody postępowania, dla których punktem uchwytu
jest układ kostny, takie jak stosowanie bisfosfonianów,
mają na celu ograniczenie niszczenia kości przez proces
nowotworowy. Obecnie są opracowywane strategie
zmieniające mikrośrodowisko kości tak, by stało się ono
mniej podatne na osiedlanie się w nim i przeżycie komórek nowotworu. Działania te, w połączeniu z coraz większą liczbą dowodów świadczących o bezpośrednim
przeciwnowotworowym wpływie bisfosfonianów, uzasadniają uznanie modyﬁkującej roli bisfosfonianów w leczeniu chorych na wczesnego raka piersi. Ponadto
doceniono występowanie późnych działań niepożądanych leczenia ze strony układu kostnego i opracowano
ważne strategie monitorowania utraty masy kostnej oraz
zapobiegania jej.
PRZERZUTY DO KOŚCI: PATOFIZJOLOGIA

Kość jest żyznym podłożem dla wzrostu przerzutów nowotworu, zaburzających utrzymywaną w prawidłowych warunkach równowagę między resorpcją
kości przez osteoklasty a jej tworzeniem przez
osteoblasty. Komórki nowotworu uwalniają czynniki
wzrostu i cytokiny pobudzające aktywność osteoklastów. Odbywa się to głównie za pośrednictwem
uaktywnienia przez osteoklasty liganda receptora pobudzającego czynnik jądrowy κβ (receptor activator
of nuclear factor κβ ligand; RANKL). Następnie
RANKL wiąże się na powierzchni osteoklastów z receptorem RANK, co nasila resorpcję kostną. Z kolei
uwalnianie większych stężeń czynników wzrostu stale pobudza rozplem komórek nowotworowych i w ten
sposób powstaje samonapędzające się błędne koło
osteolitycznego niszczenia kości.1
BISFOSFONIANY: STARY PIES

Bisfosfoniany zsyntetyzowano po raz pierwszy
w Niemczech w 1865 r., po czym wykorzystywano je
w przemyśle chemicznym, tekstylnym i olejowym,
a także jako środek oczyszczający z kamienia, z uwagi
na hamowanie przez nie odkładania się węglanu
wapnia.2 W 1968 r. stwierdzono, że bisfosfoniany skutecznie hamują osteoklastyczną resorpcję kości i odtąd
stały się nieodłącznym elementem leczenia chorych ze
zmianami kostnymi zarówno łagodnymi, jak i powstającymi w przebiegu nowotworów.2

Farmakologia

Bisfosfoniany są stabilnymi syntetycznymi analogami
pirofosforanów z rdzeniem P-C-P odgrywającym rolę zaczepu do kości. W zależności od występowania lub braku atomu azotu w obrębie R2, będącym jednym z dwóch
przyłączonych kowalencyjnie łańcuchów bocznych,
wyróżnia się dwie klasy bisfosfonianów: bisfosfoniany
zawierające azot (nitrogen containing bisphosphonates;
N-BPs) oraz bisfosfoniany pozbawione azotu (non N-BPs).
Występowanie atomu azotu znacznie zwiększa siłę działania tych leków. Bisfosfoniany pozbawione azotu są wychwytywane przez osteoklasty, w których przechodzą
przemianę do opornych na hydrolizę analogów ATP i pobudzają apoptozę osteoklastów.3 Działanie bisfosfonianów zawierających azot polega zwłaszcza na hamowaniu
syntetazy dwufosforanu farnezylu (farnesyl diphosphate
synthase; FPPS) na szlaku mewalonianowym, co prowadzi do hamowania syntezy ważnych tłuszczowych związków pośrednich niezbędnych do prenylacji takich GTP-az
sygnałowych, jak Ras, Rho i Rac4 i ostatecznie do zaburzenia czynności i apoptozy osteoklastów.
BISFOSFONIANY W LECZENIU CHORYCH
Z PRZERZUTAMI DO KOŚCI

Wiele danych pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną świadczy o tym, że bisfosfoniany znamiennie zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań ze strony
układu kostnego powstających w przebiegu raka piersi.5
Najsilniejszym i najskuteczniejszym z nich jest kwas zoledronowy, zmniejszający ryzyko wystąpienia zdarzeń kostnych (skeletal-related event; SRE) o 41% w porównaniu
z placebo6 oraz o dodatkowe 20% w porównaniu z pamidronianem,7 choć brakuje badań o odpowiedniej mocy, porównujących go z innymi bisfosfonianami.
Ryzyko wystąpienia powikłań kostnych i zgonu znamiennie koreluje z prędkością resorpcji kostnej.8 Stężenia produktów rozpadu kolagenu typu 1, takich jak
N-telopeptyd (NTX) w moczu, można zmierzyć wyjściowo, a następnie oznaczać seryjnie w trakcie leczenia.
Co ważne, zwiększeniu stężeń NTX w moczu u chorych
leczonych bisfosfonianami towarzyszy zwiększone ryzyko powikłań kostnych, progresji nowotworu i zgonu
w porównaniu z obserwowanymi wśród chorych, u których stężenia te są małe.9,10 Ponadto Lipton i wsp.11•,12
wykazali ostatnio znaczenie kontrolowania resorpcji
kostnej. U chorych na nowotwór z przerzutami do kości
normalizacja stężenia NTX w moczu w ciągu 3 miesięcy
od rozpoczęcia leczenia kwasem zoledronowym świadczy o zmniejszeniu ryzyka powikłań kostnych i zgonu
w porównaniu z obserwowanymi u chorych, u których
utrzymują się zwiększone stężenia NTX.
Markery biologiczne kości można zatem wykorzystać
w monitorowaniu klinicznej progresji choroby, a coraz więcej dowodów wskazuje na to, że głównym celem leczenia
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powinno być znormalizowanie resorpcji kości. U chorych
z powikłaniami ze strony układu kostnego w przebiegu raka piersi zastąpienie klodronianu lub pamidronianu silniejszym bisfosfonianem drugiej linii (ibandronianem lub
kwasem zoledronowym) powodowało łagodzenie dolegliwości bólowych i dalsze zmniejszenie stężeń markerów obrotu kostnego.13,14 Nie opracowano dotąd optymalnego
dawkowania leków z tej grupy. Chorzy z przerzutami
do kości, u których resorpcja kości jest niewielka lub minimalnie przyspieszona, nie muszą wymagać intensywnego
leczenia sugerowanego w aktualnych wskazaniach licencyjnych N-BP o silnym działaniu. Trwa nabór do badania
BISMARK, którego celem jest ocena, czy podawanie kwasu zoledronowego ustalane indywidualnie w zależności
od stężeń markerów kostnych (4-16 tygodniowych schematów) będzie nie mniej skuteczne niż stosowanie go w zalecanych dotąd 3-4 tygodniowych schematach. Punktami
końcowymi są częstość i czas występowania wszystkich
SRE, wpływ leczenia na jakość życia oraz jego koszt.
Biorąc pod uwagę wybór leku wydaje się, że zarówno kwas zoledronowy, jak i podawany doustnie ibandronian równie skutecznie zmniejszają stężenia markerów
obrotu kostnego.5 Porównanie skuteczności różnych bisfosfonianów wymaga jednak uzyskania wyników prowadzonych obecnie badań z klinicznymi punktami
końcowymi (np. ZICE, tj. porównania kwasu zoledronowego z ibandronianem).
ZAPOBIEGANIE UTRACIE MASY KOSTNEJ
SPOWODOWANEJ LECZENIEM
PRZECIWNOWOTWOROWYM

Wiele metod leczenia chorych na raka piersi niekorzystnie wpływa na stan kości, dlatego coraz większego
znaczenia nabiera monitorowanie tego stanu. Kobiety
przed menopauzą są obciążone większym ryzykiem przyspieszonej utraty masy kostnej z powodu zapoczątkowania tej utraty przez leczenie przeciwnowotworowe (CTIBL
wywołana stosowaniem chemioterapii, tamoksyfenu i zahamowaniem czynności jajników) oraz przedwczesną niewydolność jajników. Dane pochodzące z części dotyczącej
kości ABCSG-12 (n=404),16••,17 dużego badania z udziałem 1803 kobiet przed menopauzą chorych na posiadającego receptory hormonalne raka piersi przydzielonych
losowo do grupy leczonej hormonalnie (gozereliną i tamoksyfenem lub anastrozolem) w połączeniu z podawanym co pół roku przez 3 lata kwasem zoledronowym lub
do grupy wyłącznej hormonoterapii, wykazały, że hormonoterapia hamująca czynność jajników powodowała znaczące zmniejszenie gęstości mineralnej kości (bone mineral
density; BMD), której wartość była po 3 latach o 14,4%
mniejsza w porównaniu z wartością wyjściową. Jeszcze wyraźniejszy niekorzystny wpływ na BMD, utrzymujący się
przez 5 lat, obserwowano podczas badania porównującego skuteczność leczenia anastrozolem ze skutecznością leczenia tamoksyfenem. Natomiast u chorych otrzymujących
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kwas zoledronowy co pół roku przez 3 lata wartość BMD
była stabilna przez cały ten czas, a po 5 latach nawet zwiększona. Wyniki te są całkowicie odmienne od uzyskanych
ostatnio po leczeniu ryzedronianem, stosowanym w dawce 35 mg co tydzień, podobnie jak w zwalczaniu osteoporozy. Okazało się, że takie postępowanie nie zapobiegało
utracie masy kostnej spowodowanej zahamowaniem czynności jajników przez chemioterapię.18 Być może w tej grupie chorych korzystniej byłoby podawać bisfosfoniany
dożylnie, podobnie jak w trakcie badania ABCSG-12.
Wyniki dużych randomizowanych badań przeprowadzonych z udziałem kobiet po menopauzie, u których
standardowym sposobem adiuwantowego leczenia z powodu hormonowrażliwego raka piersi jest stosowanie inhibitorów aromatazy, wykazały, że takie postępowanie
może się przyczynić do znacznej utraty masy kostnej
i zwiększonej częstości złamań kości. Uzyskane niedawno
dane, pochodzące z części dotyczącej kości badania Anastrozole, Tamoxifen Alone or in Combination (ATAC),
ujawniły, że wśród chorych otrzymujących anastrozol
przez 5 lat wartość BMD zmniejszyła się średnio o 6-8%.19••
Oczekuje się, że największe doświadczenie w zapobieganiu
za pomocą kwasu zoledronowego utracie masy kostnej
u kobiet po menopauzie, leczonych inhibitorami aromatazy, przyniosą wyniki prowadzonych obecnie równolegle
trzech badań: Z-FAST, ZO-FAST i E-ZO-FAST. Uczestniczące w nich kobiety, chore na wczesnego raka piersi posiadającego receptory hormonalne i leczone adiuwantowo
letrozolem przez 5 lat, przydzielono losowo do grupy
otrzymującej kwas zoledronowy (4 mg co pół roku)
od początku lub do grupy, w której podawano go dopiero w razie potrzeby, tj. przyspieszenia utraty masy kostnej
(<-2,0 w skali T) lub złamania. Po roku obserwacji stwierdzono, że zmniejszeniu wartości BMD można skutecznie
zapobiegać, włączając od razu leczenie kwasem zoledronowym.20,21• Opublikowane ostatnio wyniki 3-letniej obserwacji wykazały utrzymywanie się skuteczności takiego
postępowania.22,23• Trwają też mniejsze badania oceniające skuteczność leczenia inhibitorami aromatazy i podawanymi doustnie bisfosfonianami, takie jak Anastrozol
with the Bisphosphonate RisedronatE (SABRE; anastrozol+ryzedronian)24 i ARIBON (anastrozol+ibandronian).25• Uzyskane w nich dotąd wyniki świadczą
o skuteczności bisfosfonianów stosowanych w dawkach
i według schematów wykorzystywanych w zwalczaniu
osteoporozy w zapobieganiu utracie masy kostnej powodowanej działaniem inhibitorów aromatazy.
Opracowanie strategii terapeutycznych z użyciem
bisfosfonianów w celu zapobiegania lub leczenia CTIBL
stało się ważnym elementem postępowania z chorymi
na raka piersi. Ostatnio opublikowano dwie wersje wytycznych postępowania opracowane przez zespół ekspertów z Europy i Wielkiej Brytanii.26•,27• Oparto je
na strategiach dostosowanych do ryzyka z wyznaczeniem
progów nakazujących rozpoczęcie leczenia. U kobiet
po menopauzie otrzymujących inhibitory aromatazy podawanie bisfosfonianów należy zacząć, gdy punktacja
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w skali T staje się mniejsza niż -2,0 lub wskaźnik utraty
masy kostnej przekracza 4% na rok u kobiet z istniejącą
wcześniej osteopenią. Chore w wieku powyżej 75 lat,
obciążone co najmniej jednym czynnikiem ryzyka złamania kości w przebiegu osteoporozy, powinny otrzymywać bisfosfonian niezależnie od wartości BMD. U kobiet
przyjmujących leczenie uzupełniające, u których można
się spodziewać przedwczesnego wystąpienia menopauzy lub planuje się zahamowanie czynności jajników, wartość progowa dla włączenia terapii bisfosfonianami jest
taka sama. Wyjątkiem są kobiety, których leczenie polega na zahamowaniu czynności jajników połączonym
z podawaniem inhibitorów aromatazy, u których stosowanie bisfosfonianów należy rozpocząć, gdy punktacja
w skali T wynosi mniej niż -1,0.
POTENCJALNA SKUTECZNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWEGO
DZIAŁANIA BISFOSFONIANÓW

W bardzo wielu badaniach przedklinicznych stwierdzono bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe bisfosfonianów. Podczas badań in vitro wyraźnie wykazano,
że bisfosfoniany, zwłaszcza kwas zoledronowy, pobudzają apoptozę komórek nowotworowych i hamują ich
przyleganie, naciekanie, rozplem oraz angiogenezę. Opublikowano korzystne wyniki badań in vivo przeprowadzonych na zwierzętach, uzyskane zarówno w leczeniu
rozpoznanych przerzutów do kości, jak i – co ważniejsze
– w zapobieganiu ich powstawaniu.
W praktyce klinicznej może się okazać ważne hamowanie przez bisfosfoniany aktywności przeciwnowotworowej
leków cytotoksycznych. W opublikowanych ostatnio wynikach badań przedklinicznych zwrócono uwagę na swoiste dla kolejności stosowania leków synergistyczne
działanie przeciwnowotworowe doksorubicyny i podawanego po 24 h kwasu zoledronowego obserwowane in vitro
w liniach komórkowych wielu nowotworów.28 W modelu
in vivo myszy z rozwijającym się podskórnie nowotworem
tkanek miękkich zastosowanie tego schematu hamowało
wzrost guza, a także nasilało apoptozę komórek nowotworowych, ograniczało ich rozplem oraz unaczynienie guza.29•• Wyniki te sugerują, że kwas zoledronowy podawany
sekwencyjnie z doksorubicyną wywiera bezpośredni wpływ
na ogniska nowotworu umiejscowione poza kośćmi.
Ostatnio rezultaty te potwierdzono w klinicznym badaniu
eksploracyjnym, przeprowadzonym w grupie chorych
otrzymujących leczenie neoadiuwantowe wraz z lub bez
kwasu zoledronowego, w ramach trwającego badania
AZURE poświęconego leczeniu uzupełniającemu chorych
na raka piersi. Retrospektywna ocena odpowiedzi na leczenie neoadiuwantowe ujawniła występowanie niewielkich
przetrwałych ognisk nowotworu i częstszą całkowitą odpowiedź patologiczną u chorych, u których chemioterapię
uzupełniono kwasem zoledronowym.30 Słuszność tych spostrzeżeń zaczęto oceniać w translacyjnym badaniu dotyczącym leczenia neoadiuwntowego.31

Uzyskano również zachęcające dane mogące świadczyć
o antyangiogennym działaniu bisfosfonianów.32 W kilku opublikowanych badaniach klinicznych pamidronian i kwas zoledronowy przejściowo zmniejszały stężenia czynnika wzrostu
śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor;
VEGF), będącego namiastką markera angiogenezy nowotworowej we krwi chorych na nowotwory z przerzutami do kości. Santini i wsp.33 stwierdzili, że powtarzane stosowanie
kwasu zoledronowego w dawce 1 mg co tydzień przez 4 tygodnie, a następnie standardowego schematu polegającego
na podawaniu go przez 4 tygodnie w dawce 4 mg co tydzień
we wlewie, powodowało znamienne statystycznie zmniejszenie stężeń krążącego VEGF we wszystkich punktach czasowych do zakończenia badania po 84 dniach. Wyniki te
potwierdzają dane uzyskane w modelu przerzutów do kości
u myszy ukazujące, że częste, stałe i osiągalne w warunkach klinicznych schematy dawkowania kwasu zoledronowego mogą zoptymalizować przeciwnowotworowe skutki leczenia nie
tylko dzięki zahamowaniu resorpcji kości, lecz również przez
wywieranie bezpośredniego wpływu na nowotwór.34
MIEJSCE BISFOSFONIANÓW W LECZENIU
ADIUWANTOWYM: NOWE SPOSOBY

Ciekawą strategią kliniczną jest wykorzystywanie bisfosfonianów w leczeniu adiuwantowym. Modyﬁkując
mikrośrodowisko kostne, potraﬁą one zmieniać przebieg
choroby, opóźniając rozwój przerzutów kostnych lub zapobiegając mu oraz uniemożliwiając przeżycie występującym w tym mikrośrodowisku uśpionym komórkom
nowotworowym, z których w przyszłości mogłyby powstać przerzuty w innych narządach.
Badania z użyciem klodronianu

W tabeli 1 przedstawiono dane uzyskane podczas długotrwałej obserwacji w trzech badaniach, w których stosowano
adiuwantowe leczenie klodronianem.35•,36-41,42•• Wyniki
tych badań są sprzeczne z obserwowanymi w dwóch innych
badaniach, w których okazał się on skuteczny przynajmniej
w pewnym punkcie czasowym, a także w trzecim badaniu
sugerującym jego szkodliwy wpływ (tab. 1). Klodronianu nie
zarejestrowano zatem w standardowym leczeniu, a przeprowadzona niedawno metaanaliza wymienionych badań nie
ujawniła, by wywierał on jakikolwiek korzystny wpływ
na wynik leczenia.43 Ponadto w opublikowanym ostatnio
randomizowanym badaniu porównującym wyniki podawania doustnego pamidronianu z uzyskanymi w grupie, w której go nie stosowano, nie stwierdzono jego korzystnego
wpływu na zapobieganie tworzeniu się przerzutów w kościach ani na przeżycie całkowite (tab. 1).41
Natomiast wyniki badań, które przeprowadzili Diel
i wsp.36 oraz Powles i wsp.,38 sugerują, że klodronian
może zapobiegać powstawaniu przerzutów w kościach,
ale działanie to ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Być
może wynik byłby lepszy, gdyby zastosowano dłuższe le-
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61

62

299

1069

953

1803

Saarto
i wsp.39,40

Powles
i wsp.37,38

Kristensen
i wsp.41

Gnant
i wsp.42

Pamidronian 300 mg/24 h
przez 4 lata (n=460)
vs grupa kontrolna (n=493)
Hormonoterapia
+ kwas zoledronowy
(4 mg co pół roku
przez 3 lata) vs wyłącznie
hormonoterapia

Klodronian 1600 mg/24 h
przez 2 lata (n=530)
vs placebo (n=539)

Klodronian 1600 mg/24 h
przez 3 lata (n=149)
vs grupa kontrola (n=150)

Klodronian 1600 mg/24 h
przez 2 lata (n=157)
vs grupa kontrolna (n=145),
u wszystkich wykryto
komórki nowotworu
w szpiku kostnym

Schemat leczenia

48 miesięcy

10 lat

Nie podano

Nie podano

16 vs 23 (NS)

Nie podano

79 vs 94 (NS)

5 lat

Przez 2 lata
leczenia

10 lat
19 vs 35 HR 0,55
(0,31-0,95)
(p=0,031)
51 vs 73 HR 0,69
(0,48-0,99) (p=0,043)
93 vs 88 (NS)

61 vs 42 HR 1,71
(1,15-2,54)
(p=0,008)
76 vs 60 HR 1,53
(1,09-2,16) (p=0,014)
–

51 vs 32 HR 1,82
(1,17-2,84)
(p=0,008)
63 vs 46 HR 1,61
(1,10-2,36) (p=0,015)
39 vs 47 (NS)

29 vs 24 HR 1,36
(0,79-2,34)
(p=0,27)
44 vs 42 (NS)

5 lat

24 vs 37 (NS)
33 vs 32 (NS)

20 vs 34 (p=0,044)
37 vs 38 (NS)

55 miesięcy
103 miesiące

54 vs 83 HR 0,64
(0,46-0,91)
(p=0,01)

Nie podano

32 vs 51 (p=0,022)
61 vs 57 (NS)

21 vs 42 (p <0,001)

13 vs 27 (p=0,003)

12 vs 25 (p=0,003)

36 miesięcy

16 vs 26 (NS)

98 vs 129 HR 0,77
(0,59-0,99) (p=0,048)
NS

–

42 vs 24 HR 1,94
(1,17-3,22)
(p=0,01)
64 vs 55 (NS)

13 vs 32 (p=0,002)
32 vs 59 (p=0,049)

6 vs 22 (p=0,001)

OS
Liczba zdarzeń (p),
HR, jeśli podano
(95% PU)

95% PU – 95% przedział ufności; DFS – przeżycie bez objawów nowotworu; HR – iloraz zagrożeń; NS – nieznamienne statystycznie; OS – przeżycie całkowite. Liczba zdarzeń zaznaczona pogrubioną
czcionką odpowiada liczbie zdarzeń w ramieniu otrzymującym bisfosfoniany; liczba zdarzeń zaznaczona kursywą odpowiada liczbie zdarzeń w ramieniu niezawierającym bisfosfonianów.
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Liczba
chorych

Diel
i wsp.35•,36

Badanie

DFS
Liczba zdarzeń (p),
HR, jeśli podano
(95% PU)

Przerzuty do narządów
trzewnych
Liczba zdarzeń (p),
HR, jeśli podano (95% PU)

Przerzuty do kości
Liczba zdarzeń (p),
HR, jeśli podano
(95% PU)

Punkty
czasowe
w okresie
obserwacji

Opublikowane wyniki badań poświęconych adiuwantowemu leczeniu bisfosfonianami

TABELA 1
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TABELA 2
Randomizowane badania III fazy oceniające przydatność bisfosfonianów w zapobieganiu powstawaniu przerzutów
Badanie

Stopień zaawansowania
nowotworu

Liczba chorych

Leczenie

Główny punkt
końcowy

NSABP B-34
AZURE
ABCSG-12
SUCCESS
NATAN

I-II
II-III
I-II
I-III
I-III

3323
3360
1803
3700
654

Klodronian vs placebo przez 3 lata
Kwas zoledronowy vs grupa kontrolna przez 5 lat
Kwas zoledronowy vs grupa kontrolna przez 3 lata
Kwas zoledronowy: 2 lata vs 5 lat
Chore musiały otrzymywać neoadiuwantową chemioterapię
antracykliną i taksoidem
Przetrwały nowotwór w badaniu histopatologicznym
usuniętych tkanek
Kwas zoledronowy vs grupa kontrolna przez 5 lat
Klodronian (p.o.) vs kwas zoledronowy (i.v.)
vs ibandronian (p.o.) przez 3 lata
Ibandronian przez 2 lata
Dalsza randomizacja do leczenia kapecytabiną przez
2 lata vs do grupy kontrolnej
Ocena ETC vs EC-TX
Dalsza randomizacja do leczenia ibandronianem
vs do grupy kontrolnej na 2 lata

DFS
DFS
DFS
DFS

S0307
Intergroup
ICE

I-III

4500

II-III

1400 ≥65 r.ż.

GAIN

II-III

3000

EFS

DFS
EFS
DFS

DFS – przeżycie bez objawów nowotworu; EC-TX – epirubicyna-cyklofosfamid, paklitaksel-kapecytabina; EFS – przeżycie bez zdarzeń;
ETC – epirubicyna-paklitaksel-cyklofosfamid; i.v. – dożylnie; p.o. – doustnie.

czenie silniejszym bisfosfonianem. Wykorzystanie tak silnego bisfosfonianu jak kwas zoledronowy mogłoby
wywierać dodatkowy wpływ przeciwnowotworowy, bezpośredni i pośredni.
Badania z użyciem kwasu zoledronowego

Podczas badania ABCSG-12, w którym mediana czasu
obserwacji wyniosła 4 lata, dodanie kwasu zoledronowego do leczenia hormonalnego powodowało zwiększenie
wskaźnika przeżycia bez objawów nowotworu (disease free
survival; DFS) o 36% w porównaniu z obserwowanym
w grupie wyłącznej hormonoterapii (tab. 1).42•• Ponadto
korzystne działanie przeciwnowotworowe kwasu zoledronowego obserwowano poza układem kostnym. Trudno
przewidzieć wystąpienie bezpośredniego przeciwnowotworowego działania kwasu zoledronowego podawanego
dwa razy w roku, zwłaszcza u chorych nieotrzymujących
chemioterapii, a mechanizm jego oddziaływania jest niejasny. Prawdopodobnie polega ono na stłumieniu i zahamowaniu utajonych mikroprzerzutów w szpiku kostnym,
z których w przyszłości mogłyby się rozwinąć przerzuty
w kościach i innych narządach.
Słuszność tych spostrzeżeń wspierają dane pochodzące z kilku badań pilotowych świadczące, że kwas zoledronowy może usuwać rozsiane komórki nowotworowe
(disseminated tumor cell; DTC) ze szpiku kostnego chorych na wczesnego raka piersi.44-46 Chore otrzymywały
go adiuwantowo raz w miesiącu przez pół roku do roku
wraz ze standardowym leczeniem, a obraz szpiku kostne-

go po kolejnym roku ujawniał zmniejszenie DTC w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Występowanie
DTC w szpiku kostnym uznano za czynnik ryzyka rozwoju przerzutów kostnych, ale ustalenie znaczenia klinicznego tego spostrzeżenia wymaga uzyskania danych
pochodzących z dłuższej obserwacji.
Inne ciekawe dane, choć nieplanowane i niezwiązane
z obserwowanymi zdarzeniami, uzyskano w trakcie trwającego badania ZO-FAST oceniającego wpływ adiuwantowego leczenia kwasem zoledronowym na zapobieganie
powstawaniu przerzutów w kościach. Przedstawiono je
podczas SABCS 2008.22 Po 3 latach obserwacji stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotu nowotworu u chorych otrzymujących od początku kwas zoledronowy
(22 vs 40 zdarzeń DFS), obserwowano też korzystny
wpływ leku zarówno na kości, jak i na inne narządy.
Trwające badania kliniczne oceniające adiuwantowe
leczenie bisfosfonianami chorych na raka piersi

W kilku dużych randomizowanych badaniach III fazy
z udziałem blisko 22 000 chorych ocenia się obecnie skuteczność pewnych bisfosfonianów w zapobieganiu nawrotom nowotworu (tab. 2). Przed uznaniem bisfosfonianów
za element standardowego leczenia tej grupy chorych należy poczekać na wyniki tych badań. Badanie NSABP B-34
zaprojektowano w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących klodronianu, natomiast autorzy badania AZURE chcą
ustalić, czy dodanie kwasu zoledronowego do leczenia neoadiuwantowego lub adiuwantowego poprawi jego wyniki.

Tom 7 Nr 1, 2010 • Onkologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/onkologiapodyplomie

63

Bisfosfoniany w leczeniu chorych na raka piersi

Podczas badania AZURE kwas zoledronowy podaje się
przez 5 lat, początkowo intensywnie (4 mg co miesiąc x 6),
by wykorzystać możliwe synergistyczne działanie z chemioterapią, po czym co 3-6 miesięcy, by podtrzymać hamujący wpływ na obrót kostny. Wstępne wyniki tego badania
dotyczące bezpieczeństwa wskazują, że kwas zoledronowy
jest dobrze tolerowany, a jego skojarzenie z chemioterapią
przed lub po operacji jest bezpieczne, nie nasila uszkodzenia szpiku kostnego ani nie wpływa na konieczność zmiany sposobu stosowania chemioterapii.47
Trwa nabór chorych do badania Intergroup S0307,
którego autorzy w oczekiwaniu na korzystne wyniki
NSABP B-34 i AZURE pragną wyjaśnić, który z bisfosfonianów należałoby stosować z wyboru w leczeniu adiuwantowym. W wielu z omawianych badań uwzględniono
też elementy translacyjne oraz pobieranie tkanek, a także
ocenę markerów biologicznych we krwi i w moczu. Być
może nie tylko ułatwią one wyłonienie chorych obciążonych największym ryzykiem rozwoju przerzutów, lecz
również pomogą ustalić optymalne schematy leczenia
i poprawić jego efektywność kosztową, co jest ważne
z uwagi na znaczny koszt leków.
POTENCJALNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bisfosfoniany są na ogół dobrze tolerowane, ale stosowanie intensywnych schematów zawierających N-BP
powoduje niekiedy występowanie martwicy żuchwy
(osteonecrosis of the jaw; ONJ), opisane po raz pierwszy
w 2003 r. Jest to rzadkie zjawisko cechujące się odsłonięciem kości w okolicy szczękowej utrzymującym się przez
ponad 8 tygodni, obserwowanym u chorych, u których
nie napromieniano okolicy czaszkowo-twarzowej.48
W dużym retrospektywnym badaniu przeprowadzonym
w ośrodku MD Anderson częstość występowania ONJ
wśród chorych na raka piersi z przerzutami, otrzymujących bisfosfoniany dożylnie, wyniosła około 1%. Czynnikami ryzyka wystąpienia tego powikłania okazały się:
stosowanie dużych dawek kumulacyjnych, bisfosfonianów o silniejszym działaniu, zły stan uzębienia oraz ekstrakcje zębów.49• Jest to poważne powikłanie, ale
pojawia się rzadko i poddaje się leczeniu. Można mu zapobiec podejmując takie działania, jak m.in. ocena stanu
uzębienia przed rozpoczęciem terapii.50• W badaniach,

podczas których wykorzystywano mniej intensywne
schematy podawania kwasu zoledronowego, np.
ABCSG-12, nie obserwowano występowania ONJ.
PODSUMOWANIE

Stosowanie bisfosfonianów znacząco zmniejsza częstość
występowania powikłań ze strony układu kostnego u chorych na nowotwory z przerzutami do kości. Oznaczanie
markerów biologicznych kości przynosi ważne informacje
rokownicze i może odgrywać rolę w wyodrębnianiu chorych obciążonych dużym ryzykiem powikłań kostnych i narażonych na zły wynik leczenia, mogłoby też ułatwić
opracowanie metod leczenia dostosowanych do poszczególnych chorych. Nie ustalono dotąd sposobu dobierania
leku, drogi ani optymalnego schematu jego podania.
Bisfosfoniany stosowane w dawkach zbliżonych
do wykorzystywanych w zwalczaniu osteoporozy u kobiet po menopauzie są lekiem z wyboru w zapobieganiu
zmianom kostnym powstającym pod wpływem leczenia
przeciwnowotworowego. W opublikowanych ostatnio
wytycznych przedstawiono strategie postępowaniu oparte na czynnikach ryzyka powstania powikłań kostnych.
Stosowane w leczeniu adiuwantowym bisfosfoniany
mogą modyﬁkować przebieg nowotworu. Zarówno badania przedkliniczne, jak i coraz więcej badań klinicznych
wskazuje na ich pośrednie działanie przeciwnowotworowe
na drodze przerywania groźnego cyklu, dzięki czemu
komórki nowotworu nie mogą się bez przeszkód rozwijać
w kościach, a także działanie bezpośrednie, zwłaszcza w połączeniu z chemioterapią. Najsilniejsze obecnie argumenty
przemawiają za stosowaniem kwasu zoledronowego. Określenie pełnego znaczenia wpływu adiuwantowego leczenia
bisfosfonianami na wyniki uzyskiwane u chorych na nowotwory wymaga jednak uzyskania oczekiwanych rezultatów
prowadzonych obecnie badań, oceniających wpływ takiego
leczenia na zapobieganie powstawaniu przerzutów.
Tłumaczenie oryginalnej anglojęzycznej wersji artykułu
z Current Opinion in Oncology, November 2009; 21 (6):
499-506, wydawanego przez Lippincott Williams & Wilkins.
Lippincott Williams & Wilkins nie ponosi odpowiedzialności
za błędy powstałe w wyniku tłumaczenia ani nie popiera i nie
poleca jakichkolwiek produktów, usług lub urządzeń.
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