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Jedn¹ z nowych mo¿liwoœci leczenia
nowotworów jest wykorzystywanie
przeciwcia³ monoklonalnych. Najwa¿niejszym warunkiem ich wykorzystania jest znalezienie na komórkach nowotworowych cz¹steczki docelowej,
która mo¿e wzbudziæ odpornoœæ,
a wiêc umo¿liwiæ wytworzenie przeciwcia³a i która bêdzie z pewn¹ wybiórczoœci¹ wystêpowaæ na komórkach nowotworowych. Pierwszym
przeciwcia³em, które znalaz³o zastosowanie w leczeniu guzów litych jest
trastuzumab, który jest humanizowanym przeciwcia³em monoklonalnym
anty-HER2, czyli przeciwcia³em skierowanym przeciwko receptorowi z rodziny receptorów naskórkowego
czynnika wzrostu. Ten receptor stosunkowo czêsto ulega nadekspresji
na komórkach raków. Przeciwcia³o to,
³¹cz¹c siê z zewn¹trzkomórkow¹ domen¹ receptora, hamuje przekazywanie sygna³u do j¹dra komórkowego. Ponadto przyspiesza internalizacjê i degradacjê receptora HER2,
stymuluje cytotoksycznoœæ zale¿n¹
od przeciwcia³ i uk³adu dope³niacza.
Obecnie na podstawie przeprowadzonych badañ klinicznych wykazano, ¿e nadekspresja receptora HER2
koreluje ze z³oœliwoœci¹ procesu nowotworowego i z³ym rokowaniem
u chorych na raka piersi. W badaniach porównuj¹cych skutecznoœæ leczenia chorych na raka piersi chemioterapi¹ w skojarzeniu z trastuzumabem z leczeniem chemioterapi¹
stwierdzono statystycznie znamienne
wyd³u¿enie czasu do progresji choroby w grupie chorych leczonych chemioterapeutycznie w skojarzeniu z trastuzumabem. W zwi¹zku z tym trastuzumab jest stosowany w leczeniu tej
choroby. Obecnie prowadzone s¹ badania, które oceniaj¹ nadekspresjê,
amplifikacjê receptora HER2 i mo¿liwoœci stosowania trastuzumabu w innych nowotworach pochodzenia nab³onkowego, takich jak rak niedrobnokomórkowy p³uc, rak jajnika, rak
pêcherza moczowego, nowotwory
przewodu pokarmowego, rak trzustki
i innych. W artykule przedstawiono
obecny stan wiedzy na ten temat.
S³owa kluczowe: trastuzumab, przeciwcia³a monoklonalne, nadekspresja receptorów HER, leczenie celowane, nowotwory pochodzenia nab³onkowego.
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WSTÊP
Wiedza na temat immunologii nowotworów i odpowiedzi uk³adu odpornoœciowego na komórki nowotworowe prowadzi do opracowywania
nowych strategii leczenia. W po³owie lat 80. XX w. zainteresowanie klinicystów wzbudzi³a rodzina przezb³onowych receptorów czynników wzrostu z w³asn¹ aktywnoœci¹ kinazy
tyrozynowej RTKs/HER/ErbB. Do nadekspresji receptorów HER/ErbB dochodzi w nowotworach pochodzenia
nab³onkowego i wi¹¿e siê ona ze
z³ym rokowaniem [1]. Pierwszym nowotworem, w którym zauwa¿ono zale¿noœæ pomiêdzy ekspresj¹ HER
a z³oœliwoœci¹ procesu nowotworowego i z³ym rokowaniem by³ rak
piersi [2].
W sk³ad rodziny receptorów
HER wchodz¹: receptor naskórkowego czynnika wzrostu EGFR
(HER1), receptor HER2 (bia³ko
p185), receptor HER3 i receptor
HER4. Ka¿dy z tych receptorów
sk³ada siê z zewn¹trzkomórkowej
domeny wi¹¿¹cej ligand, lipofilnego segmentu przezb³onowego
oraz wewn¹trzkomórkowej domeny
o aktywnoœci kinazy tyrozynowej
[3]. Receptory rodziny HER wystêpuj¹ powszechnie na komórkach
prawid³owego nab³onka. Ich nowotworowa aktywacja, polegaj¹ca na
amplifikacji i/lub nadekspresji koduj¹cych je genów (locus dla

HER2 znajduje siê na chromosomie 17q) [4], prowadzi do transformacji nowotworowej i tworzenia
przerzutów.
W progresji nowotworów pochodzenia nab³onkowego odgrywa rolê nie tyle sam receptor HER2, co
grupa trzech onkoprotein, a mianowicie: heterodimer HER2/HER3,
autokrynnie produkowane hereguliny i cyklooksygenaza 2 [5]. Kluczow¹ rolê odgrywa HER2 (bia³ko
p185), które po raz pierwszy zosta³o opisane przez Slamona
w 1987 r. [6]. Wytworzono przeciwko niemu najpierw mysie przeciwcia³a, a nastêpnie humanizowane przeciwcia³a monoklonalne,
z których jedno jest dostêpne
w postaci preparatu pod nazw¹
trastuzumab.
Nadekspresjê lub amplifikacjê
HER2 stwierdzono w: raku piersi,
niedrobnokomórkowym raku p³uc
(NSCLC), raku jajnika, nowotworach przewodu pokarmowego, raku trzustki, raku pêcherza moczowego, gruczo³u krokowego i nerek,
nowotworach endometrium, nowotworach œlinianek.

MECHANIZM DZIA£ANIA
Trastuzumab sk³ada siê z czêœci
cz¹steczki mysiego przeciwcia³a,
któr¹ stanowi miejsce rozpoznaj¹ce
antygen oraz po³¹czonej z nim cz¹steczki ludzkiej immunoglobuliny
stanowi¹cej pozosta³oœæ. Cz¹stecz-
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The use of monoclonal antibodies
is one of the new approaches of
cancer treatment. The primary condition for their use is the identification of the target molecule on cancer cells that can induce immunity
and in consequence allow for antibody production. Furthermore, this
molecule has to be expressed on
cancer cells with some selectivity.
The first antibody utilized in the treatment of solid tumors is trastuzumab, which is a humanized monoclonal antibody antyHER2 i.e. antibody against the receptor belonging to a family of the epidermal
growth factor receptors. This receptor is quite frequently overexpressed on tumors of epithelial origin. While binding to the HER2 receptor’s extracellular domain trastuzumab inhibits signal transduction
to the nucleus. Moreover, it accelerates HER2 receptor internalization
and deterioration and it stimulates
antibody dependent complement
cytotoxicity. Recently, clinical studies have shown that HER2 receptor’s overexpression correlates with
poor prognosis in breast cancer patients. In comparative studies, combined treatment-chemotherapy with
trastuzumab was found to induce
statistically significantly longer survival in breast cancer patients
compared with chemotherapy alone. Studies evaluating both HER2
receptor overexpression and the
possibility of using trastuzumab in
other endothelial tumors such as:
non small cell lung cancer, ovarian
cancer, bladder cancer, gastrointestinal tract tumors, pancreatic tumor and other are in progress. This
article reviews the current status of
the knowledge on this subject.
Key words: trastuzumab, monoclonal antibodies, overexpression HER
receptors, targeted therapy, carcinomas.

ka mysia stanowi 5 proc., cz¹steczka ludzka 95 proc. Mechanizm
dzia³ania trastuzumabu polega na
wybiórczym ³¹czeniu siê z zewn¹trzkomórkow¹ domen¹ receptora,
a to hamuje przekazywanie sygna³u do j¹dra komórkowego. Ponadto
przyspiesza internalizacjê i degradacjê HER2, stymuluje cytotoksycznoœæ zale¿n¹ od przeciwcia³ i uk³adu dope³niacza.

WYNIKI BADAÑ
KLINICZNYCH

Rak piersi
Trastuzumab zosta³ zarejestrowany w leczeniu rozsianego raka
piersi z nadekspresj¹ HER2 w lutym 2001 r. Zastosowanie trastuzumabu stanowi nowy sposób leczenia, gdy¿ jest leczeniem celowanym, skierowanym wybiórczo
przeciwko komórkom tych raków
piersi, które cechuj¹ siê nadekspresj¹ HER2. Na podstawie
przeprowadzonych badañ wykazano skutecznoœæ trastuzumabu zarówno stosowanego jako monoterapia, jak i w leczeniu skojarzonym.
W badaniu Cobleigha i wsp. zastosowano trastuzumab (monoterapia) u chorych na rozsianego raka piersi z nadekspresj¹ HER2
(++/+++). Ca³kowit¹ remisjê (CR)
uzyskano u 4 proc. chorych, czêœciow¹ remisjê (PR) u 11 proc.
chorych. Œredni czas prze¿ycia
wyniós³ 13 mies. u chorych
HER2 (++/+++) i 16,4 mies.
u chorych HER2 (+++) [7]. Norton
i wsp. porównali skutecznoœæ trastuzumabu w po³¹czeniu z chemioterapi¹ (doksorubicyna, cyklofosfamid (AC) lub paklitaksel) do
leczenia chemioterapeutycznego
(doksorubicyna, cyklofosfamid (AC)
lub paklitaksel). W grupie chorych
leczonych chemioterapi¹ i trastuzumabem stwierdzono wyd³u¿enie
czasu prze¿ycia o 45 proc. Czas
do progresji choroby wyniós³
w grupie chorych leczonych paklitakselem i trastuzumabem – 7,1
mies. i w grupie leczonych paklitakselem – 3,0 mies. Czas prze¿y-

cia: odpowiednio 25 mies. i 19
mies. [8]. Kuzur i wsp. w badaniu
II fazy oceniali efektywnoœæ leczenia trastuzumabu w skojarzeniu
z docetakselem. Ca³kowit¹ i czêœciow¹ remisjê uzyskano u 44
proc. chorych [9]. Burstein i wsp.
oceniali skutecznoœæ trastuzumabu
w po³¹czeniu z winorelbin¹ (badanie II fazy) jako leczenie pierwszego rzutu [10]. Remisjê czêœciow¹
uzyskano u 84 proc. chorych.
W badaniu III fazy Slamon i wsp.
porównywali efekty leczenia antybiotykami antracyklinowymi, cyklofosfamidem z/bez trastuzumabu
i paklitakselem z/bez trastuzumabu. Stwierdzono statystycznie znamienne wyd³u¿enie czasu do progresji choroby w grupie chorych
leczonych cytostatykami w skojarzeniu z trastuzumabem, który wyniós³ 7,4 mies. vs 4,6 mies. w grupie chorych leczonych sam¹ chemioterapi¹. W grupie chorych
leczonych paklitakselem czas do
progresji choroby wyniós³ odpowiednio 6,9 mies. vs 3 mies.
W grupie chorych leczonych cytostatykami i trastuzumabem CR
uzyskano u 50 proc. chorych vs
32 proc. chorych leczonych cytostatykami. Trastuzumab wyd³u¿y³
œredni czas prze¿ycia z 20,3 mies.
do 25 mies. [11]. O ile ró¿nice te
s¹ znamienne statystycznie, to
trzeba jeszcze wzi¹æ pod uwagê,
¿e leczenie trastuzumabem kosztuje ok. 100 tys. PLN, co daje
przeciêtny koszt wyd³u¿enia ¿ycia
o jeden miesi¹c – ok. 30 tys. PLN.

Niedrobnokomórkowy rak płuc
U ok. 20 proc. chorych na niedrobnokomórkowego raka p³uc
stwierdza siê nadekspresjê HER2
[1, 12]. Dotyczy to jedynie zmienionych nowotworowo komórek nab³onka oskrzeli [13]. Nadekspresja
HER2 jest stwierdzana w raku
wielkokomórkowym, gruczolakoraku i raku p³askonab³onkowym.
Znaczenie prognostyczne nadekspresji receptora HER2 w NSCLC
okreœlili Kern i wsp., którzy w linii

Wspó³czesna Onkologia

42

Ryc. 1. Humanizowane przeciwcia³o monoklonalne anty-HER2. Kolorem ¿ó³tym zaznaczono
czêœci mysie, szarym – ludzkie

ludzkich komórek NSCLC z nadekspresj¹ HER2 po zastosowaniu
anty-HER2 uzyskali redukcjê masy
guza w zale¿noœci od dawki leku
[14]. Wynik tego badania wykazuje analogiê do wczeœniejszych wyników badañ in vitro z zastosowaniem anty-HER2 w HER2(+) komórkach raka piersi [15, 16]. Obecnie
prowadzone s¹ 2 badania kliniczne z zastosowaniem trastuzumabu
w leczeniu NSCLC. W jednym badaniu porównywana jest gemcytabina, cisplatina + trastuzumab.
W drugim badaniu: paklitaksel
i karboplatyna + trastuzumab [17].
Na komórkach drobnokomórkowego raka p³uc (SCLC) stwierdzano
du¿¹ gêstoœæ HER2 koreluj¹c¹
z chemioopornoœci¹ [18].

Rak jajnika
Nadekspresja HER2 jest stwierdzana u 18–43 proc. chorych na
raka jajnika [19–22]. W badaniu
przeprowadzonym przez Medena
i wsp. stwierdzono d³u¿szy czas
prze¿ycia chorych z prawid³ow¹
ekspresj¹ HER2 w porównaniu do
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Ryc. 2. Mechanizm dzia³ania trastuzumabu

chorych z jego nadekspresj¹ [21].
Wydaje siê, ¿e nadekspresja
HER2 mo¿e predestynowaæ do
wytwarzania opornoœci na konwencjonalne leczenie cytostatyczne.
Obecnie prowadzone s¹ badania
przedkliniczne, okreœlaj¹ce skutecznoœæ trastuzumabu w leczeniu
raka jajnika. W badaniach zarówno in vitro, jak i in vivo stwierdzono, ¿e stosowanie cisplatyny lub
karboplatyny w skojarzeniu z trastuzumabem mo¿e nasilaæ ich
dzia³anie cytotoksyczne [23]. Dzia³anie trastuzumabu by³o badane
u ma³p, którym wczeœniej przeszczepiono komórki ludzkiego raka jajnika [24]. Stwierdzono tak¿e
synergistyczne dzia³anie antyHER2
i cisplatyny na komórki nowotworowe, które by³y oporne na dotychczasowe leczenie sam¹ cisplatyn¹ [25]. Od kwietnia 2000 r.
prowadzone jest badanie kliniczne II fazy, oceniaj¹ce skutecznoœæ
leczenia paklitakselem i cisplatyn¹/karboplatyn¹±trastuzumab
u chorych na raka jajnika z nadekspresj¹ receptora HER2 [17].

Nowotwory przewodu
pokarmowego
Nadekspresjê HER2 i tworzenie
kompleksów HER2/HER3 pod
wp³ywem autokrynnych heregulin
w raku jelita grubego po raz
pierwszy
opisa³
Vadlamudi
w 1999 r. [26]. Nadekspresja HER2
w rakach przewodu pokarmowego
stwierdzana jest nawet u 83 proc.
chorych. W badaniach nadekspresji HER2 w gruczolakoraku prze³yku i ¿o³¹dka wykazano dodatni¹
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korelacjê z zaawansowaniem procesu nowotworowego i z niekorzystnym rokowaniem. Dotychczas
brak jednoznacznych danych
o takiej zale¿noœci u chorych na
raka p³askonab³onkowego prze³yku i gruczolakoraka rozwijaj¹cego
siê na pod³o¿u prze³yku Baretta.
Nadekspresja HER2 jest stwierdzana u ok. 20 proc. chorych na raka ¿o³¹dka. Wi¹¿e siê ze z³ym rokowaniem i krótszym czasem
prze¿ycia [27–29]. W badaniach in
vitro na zwierzêtach, którym przeszczepiono komórki ludzkiego raka ¿o³¹dka stwierdzono antyproliferacyjne dzia³anie trastuzumabu
[30]. W badaniach na myszach
z przeszczepionymi komórkami raka ¿o³¹dka stwierdzono zmniejszenie masy guza o ok. 50 proc. po
zastosowaniu trastuzumabu [31].
W badaniu Lei i wsp. nadekspresjê HER2 stwierdzono u 48 proc.
chorych na gruczolakoraka trzustki. Wykazano odwrotn¹ korelacjê
nadekspresji HER2 z czasem
prze¿ycia, który wyniós³ u chorych
z nadekspresj¹ HER2 – 19,1 mies.
i u chorych z prawid³ow¹ ekspresj¹ HER2 – 7,3 mies. [32]. Obecnie prowadzone jest badanie II fazy, oceniaj¹ce skutecznoœæ trastuzumabu w leczeniu raka trzustki
w skojarzeniu z gemcytabin¹ i innymi cytostatykami, takimi jak cisplatyna, fluorouracyl, docetaksel,
irinotekan, oksaliplatyna i kapecytabina [33].

Rak pęcherza moczowego
Chorzy z nadekspresj¹ HER2
¿yj¹ krócej w porównaniu z chorymi z prawid³ow¹ ekspresj¹ tego

Dzia³anie trastuzumabu
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receptora. Wysokie wartoœci HER2
koreluj¹ z progresj¹ nowotworu
i zaawansowaniem procesu nowotworowego [34, 35]. Od roku 2000
trwa badanie II fazy porównuj¹ce
skutecznoœæ leczenia gemcytabin¹,
cisplatyn¹±trastuzumabem
w raku pêcherza moczowego [17].

Inne nowotwory
Nadekspresja HER2 i jego rola
w rozwoju nowotworów zosta³a stwierdzona tak¿e w rakach endometrium
[36], miêsakach koœci [37] i gruczolakorakach stercza [38]. Obecnie prowadzone s¹ badania z zastosowaniem trastuzumabu w miêsakach koœci. W komórkach gruczolakoraka
b³ony œluzowej macicy stwierdzono
amplifikacjê genu HER2, która koreluje z progresj¹ nowotworu, stadium
zaawansowania klinicznego i ca³kowitym czasem prze¿ycia [39].

PODSUMOWANIE
Zastosowanie trastuzumabu wytycza now¹ drogê w leczeniu guzów litych. Wyniki badañ nad nadekspresj¹ HER2 i nad stosowaniem trastuzumabu w leczeniu
raka piersi s¹ zachêcaj¹ce. Natomiast zastosowanie trastuzumabu
w leczeniu innych nowotworów jak
dotychczas ma charakter postêpowania eksperymentalnego i wymaga dalszych badañ. Innym problemem ograniczaj¹cym w istotny
sposób stosowanie trastuzumabu
jest ci¹gle jego wysoka cena.
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