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Inhibitory topoizomerazy I – analogi alkaloidu kamptotecyny, stanowi¹ unikaln¹ grupê leków przeciwnowotworowych, wykazuj¹cych
du¿¹
aktywnoœæ
w
odniesieniu do ró¿nego rodzaju
nowotworów, przy akceptowalnych objawach niepo¿¹danych. Leki te charakteryzuj¹ siê
niepowtarzalnym mechanizmem
dzia³ania, polegaj¹cym na hamowaniu aktywnoœci topoizomerazy
I poprzez stabilizacjê tzw. kompleksu rozszczepiaj¹cego, co powoduje letalne uszkodzenie materia³u genetycznego. W badaniach
doœwiadczalnych wykazano wyj¹tkow¹ aktywnoœæ pó³syntetycznych
analogów kamptotecyny – irinotekanu (CPT-11) i topotekanu (TPT)
w odniesieniu do raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego
i drobnokomórkowego raka p³uc,
a tak¿e raków: szyjki macicy, jajnika, piersi, prze³yku, ¿o³¹dka,
trzustki, w¹troby, nerki oraz g³owy
i szyi. Na podstawie wyników badañ III fazy stosowanie irinotekanu u pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego, zosta³o uznane za leczenie standardowe
pierwszego, jak równie¿ i drugiego rzutu (po niepowodzeniach lub
w przypadkach opornych na chemioterapiê pierwszego rzutu). Coraz wiêksze nadzieje na poprawê
wyników leczenia wi¹¿e siê te¿ ze
stosowaniem inhibitorów topoizomerazy I w leczeniu drobnokomórkowego raka p³uca. W randomizowanym badaniu III fazy stwierdzono znamienne statystycznie
wyd³u¿enie œredniego prze¿ycia
w grupie chorych na drobnokomórkowego raka p³uca, którzy
otrzymali CPT-11 w porównaniu
z grup¹ leczon¹ standardowo. Topotekan wykazywa³ wysok¹ aktywnoœæ w leczeniu zaawansowanego i nawrotowego raka jajnika. Dotyczy³o to zarówno przypadków
wra¿liwych, jak i opornych na cisplatynê. Wykazano tak¿e aktywnoœæ TPT w raku prze³yku, szyjki
macicy, drobnokomórkowym raku
p³uca, raku jelita grubego, trzust-
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WSTÊP
Inhibitory
topoizomerazy
I
(Topo1-Inh) stanowi¹ unikaln¹ grupê cytostatyków, wykazuj¹cych du¿¹ aktywnoœæ w odniesieniu do
ró¿nego rodzaju nowotworów. Ju¿
w roku 1958 w obszernym programie badawczym, kierowanym przez
Narodowy Instytut Raka, stwierdzono aktywnoœæ przeciwnowotworow¹ ekstraktu z Camptotheca acuminata,
drzewa
uprawianego
w Chinach [1]. Dalsze badania doprowadzi³y do wyizolowania kamptotecyny (CPT) i stwierdzenia jej
aktywnoœci przeciwnowotworowej
[2], a nastêpnie zsyntetyzowania
analogów CPT. Punktem uchwytu
dzia³ania kamptotecyny i jej pochodnych jest topoizomeraza I.
Topoizomerazy (Topo) s¹ grup¹
homodimerycznych enzymów chromosomalnych odgrywaj¹cych zasadnicz¹ rolê w utrzymaniu fizjologicznej funkcji DNA. Enzymy te
katalizuj¹ proces relaksacji cz¹steczek DNA z chromosomów przez
spowodowanie okresowo powtarzaj¹cych siê tzw. pêkniêæ, przerw
(ang. nicks in DNA) w jednej lub
dwóch niciach DNA, co ma wp³yw
na prawid³owy proces replikacji
i transkrypcji [3–5].

Topoizomeraza I (Topo1) powoduje wytworzenie pêkniêæ w jednej
nici DNA, co umo¿liwia po³¹czenie
enzymu z t¹ nici¹ i rozpoczêcie
relaksacji chromosomalnego DNA.
Powstaje kompleks niæ DNA + Topo1, zwany kompleksem rozszczepialnym. Nastêpnie nietkniêta niæ
DNA przechodzi przez powsta³e
pêkniêcie, umo¿liwiaj¹c rozplecenie skrêconej fizjologicznie nici.
W ostatnim etapie procesu katalizowanego przez Topo1 nastêpuje
odtworzenie wi¹zañ DNA na drodze ponownej ligacji oraz od³¹czenie topoizomerazy od miejsca wi¹zania z DNA [6, 7].
Lista pó³syntetycznych analogów kamptotecyny jest obecnie
doœæ d³uga i obejmuje 2 najwczeœniej zsyntetyzowane – irinotekan
(CPT-11) i topotekan (TPT) oraz
kilka nowszych pochodnych CPT:
9-nitrokamptotecynê (9-nitro-CPT),
karenitecynê, exatekan, silatekan,
lurtotekan, czy te¿ MAG-CPT.
Zsyntetyzowano tak¿e nowe inhibitory Topo1, nie bêd¹ce pochodnymi CPT, jak np. J-107088 [8].
Powszechne zastosowanie w leczeniu chorych znalaz³y, jak do tej
pory, tylko dwa pierwsze analogi
– CPT-11 i TPT, które przesz³y pomyœlnie III fazê badañ klinicznych.
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ki i w ostrych bia³aczkach. Obecna praca podsumowuje aktualny
stan wiedzy o zastosowaniu inhibitorów topoizomerazy I w onkologii klinicznej.
S³owa kluczowe: inhibitory topoizomerazy I, irinotekan, CPT-11, topotekan.

Topoisomerase I inhibitors-analogues of alkaloid camptothecin,
constitute a unique class of
antineoplastic agents that have a
broad spectrum of efficacy against
various types of malignant tumors
with acceptable toxicity. These
drugs show an exceptional
mechanism of action, stabilizing
cleavable complexes consisting
of topoisomerase I, covalently
attached to DNA, which causes
lethal genome damage during
replication and transcription.
Clinical studies have shown a
broad spectrum of efficacy of
semi-synthetic analogues of
camptothecin–irinotecan (CPT-11)
and topotecan (TPT), especially in
colorectal cancer, small-cell, and
non-small-cell lung cancer, cervical
cancer, breast cancer, ovarian
cancer, stomach cancer, pancreas
cancer, liver cancer, renal cancer
and head and neck cancer. In
phase III studies, CPT-11 has
demonstrated consistent objective
antitumor activity in the treatment
of advanced colorectal cancer.
Therefore,
the
drug
was
established as a standard therapy
in first-line as well as in secondline treatment (in patients
refractory and/or relapsing after
first line therapy) of colon cancer.
Application of topoisomerase I
inhibitors in therapy of small-cell
lung cancer have also yielded
promising results. In randomized
phase III trial the median survival of
patients suffering from advanced
small-cell lung cancer, was
significantly longer in irinotecan
group comparing to standard
chemotherapy. Topotecan is, in

Pozosta³e preparaty s¹ dopiero na
pocz¹tku drogi do szerokiego stosowania w onkologii, osi¹gaj¹c,
jak dot¹d, co najwy¿ej II fazê badañ klinicznych (9-nitro-CPT). Nie
wiadomo wiêc, jaka jest rzeczywista wartoœæ tych preparatów in vivo. Nie ma te¿ opublikowanych
wyników badañ porównuj¹cych aktywnoœæ CPT-11 lub TPT z nowszymi Topo1-Inh. Dlatego w obecnej pracy rola inhibitorów Topo1
we wspó³czesnej onkologii zostanie przedstawiona na przyk³adzie
irinotekanu i topotekanu, cytostatyków o uznanym znaczeniu w leczeniu nowotworów u ludzi.
Z uwagi na ograniczon¹ wymogami redakcyjnymi objêtoœæ manuskryptu, zakres tematyczny pracy
ograniczono tylko do onkologii guzów litych.

MECHANIZM DZIA£ANIA
INHIBITORÓW
TOPOIZOMERAZY I
Poziom oraz aktywnoœæ Topo1
w j¹drze komórkowym jest najwy¿sza w fazie S cyklu komórkowego.
Dlatego inhibitory Topo1 s¹ tradycyjnie okreœlane jako cytostatyki fazowo specyficzne, hamuj¹ce proliferacjê i powoduj¹ce œmieræ komórek w tej w³aœnie fazie [7].
Jednak zwi¹zki te charakteryzuj¹ siê unikalnym mechanizmem
dzia³ania, wykraczaj¹cym poza fazê S. Mechanizm ten polega na
hamowaniu aktywnoœci Topo1
wskutek stabilizacji kompleksu rozszczepialnego. Stabilizacja tego
kompleksu zapobiega naprawie
pêkniêtej w wyniku dzia³ania Topo1 nici DNA. Liczba przerwanych nici DNA koreluje in vitro
z aktywnoœci¹ cytostatyczn¹ leku.
W nastêpstwie przy³¹czenia siê
Topo1-Inh do kompleksu DNA/enzym nastêpuje swoiste zahamowanie odtworzenia wi¹zañ DNA, co
prowadzi do nieodwracalnego
uszkodzenia DNA w czasie procesu replikacji. Dochodzi wiêc do
kolizji funkcji pomiêdzy przesuwaj¹cymi siê wide³kami replikacyjny-

mi, a stabilizowanymi przez
Topo1-i rozszczepialnymi kompleksami [6, 9, 10]. Proces ten indukuje transkrypcjê TP53 i j¹drow¹
akumulacjê bia³ka p53, co powoduje zahamowanie proliferacji komórek w fazie S cyklu z nastêpow¹ indukcj¹ bia³ka Bax i uruchomieniem apoptozy w fazie S [10].
Drugi, równoleg³y efekt dzia³ania
tej grupy leków, zachodzi w czasie transkrypcji i dotyczy przesuwaj¹cych siê cz¹steczek polimerazy RNA oraz stabilizowanych
przez Topo1-i rozszczepialnych
kompleksów zlokalizowanych na
matrycowym DNA w obrêbie rejonu, który aktualnie podlega transkrypcji. Zmiany te równie¿ wyzwalaj¹ aktywacjê TP53 i indukcjê
p53, która prowadzi do aktywacji
bia³ka p21waf1/cip1 i zatrzymania proliferacji komórek w fazie G 1. Ta
kolizja funkcji polimerazy RNA, podobna do kolizji funkcji wide³ek replikacyjnych DNA, równie¿ aktywuje Bax i uruchamia apoptozê,
g³ównie w fazie S. Heterogennoœæ
ekspresji p53, p21 waf1/cip1 w fazie
G 1, odzwierciedlaj¹ca natê¿enie
transkrypcji, mo¿e odgrywaæ rolê
we wra¿liwoœci komórek nowotworowych na inhibitory Topo1, niezale¿nie od stanu TP53. Inaczej mówi¹c, niektóre nowotwory zawieraj¹ce zmutowany TP53 mog¹
równie ³atwo poddawaæ siê apoptozie pod wp³ywem Topo1-Inh, jak
i te, które wykazuj¹ ekspresjê dzikiego TP53 [10]. Obserwacje kliniczne wydaj¹ siê potwierdzaæ dane eksperymentalne. Inhibitory Topo1 wykazuj¹ du¿¹ aktywnoœæ
w leczeniu, np. raka jajnika, którego komórki zawieraj¹ zazwyczaj
zmutowany gen TP53.
Dodatkowa unikalnoœæ mechanizmu dzia³ania Topo1-Inh sprowadza siê tak¿e do pozornego paradoksu, polegaj¹cego na wiêkszej
skutecznoœci hamowania aktywnoœci Topo1 przy jej wy¿szym stê¿eniu [9]. Dlatego te¿ komórki z wysokim stê¿eniem topoizomerazy I s¹ bardziej wra¿liwe na
dzia³anie inhibitorów Topo1. Za-
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równo komórki prawid³owe, jak
i nowotworowe, wykazuj¹ iloœciowe ró¿nice stê¿enia Topo1 [11].
Szczególnie wysokie stê¿enia wewn¹trzkomórkowe tego enzymu
stwierdzono w komórkach raka jelita grubego [12], prze³yku i jajnika oraz w ró¿nych postaciach histologicznych ch³oniaków nieziarnicznych [13–15]. Giovanelle
i wspó³pracownicy wykazali, ¿e
poziom Topo1 komórkach nowotworowych jest 14–16 razy wy¿szy
ni¿ w s¹siaduj¹cych prawid³owych
komórkach œluzówki [12].
Równie¿ bardzo wa¿nym odkryciem by³o wykazanie pe³nej aktywnoœci cytostatycznej Topo1-Inh
w guzach wykazuj¹cych genotyp
MDR (Multi Drug Resistance), do
których to nale¿¹ m.in. raki: jelita
grubego, nerki, trzustki oraz w¹troby [16]. Podstawowym mechanizmem opornoœci na inhibitory Topo1
jest wiêc iloœciowe zmniejszenie
ekspresji Topo1 oraz mutacje genu
koduj¹cego ten enzym [14].
Opisane powy¿ej w³aœciwoœci
biologiczne inhibitorów Topo1 czyni¹ je jednymi z najbardziej interesuj¹cych cytostatyków, jakie kiedykolwiek wesz³y do u¿ytku klinicznego.

OBJAWY NIEPO¯¥DANE
Najczêœciej wystêpuj¹cymi objawami niepo¿¹danymi CPT-11 s¹:
przemijaj¹ca supresja hematopoezy,
g³ównie pod postaci¹ neutropenii
(œredni czas trwania nadiru –
7 dni), wczesny zespó³ cholinergiczny, nudnoœci, wymioty oraz

opóŸniona biegunka. Rzadziej obserwuje siê trombocytopeniê
i eozynofiliê, a wyj¹tkowo zw³óknienie p³uc, rumieñ twarzy oraz
przejœciowe zwiêkszenie aktywnoœci enzymów w¹trobowych [17].
Topotekan posiada nieco odmienny profil toksycznoœci ni¿ irinotekan. Powoduje uszkodzenie
szpiku skutkuj¹ce neutropeni¹,
najbardziej nasilonej miêdzy 8.
a 10. dniem stosowania leku,
trombocytopeni¹ i niedokrwistoœci¹. Ponadto podczas stosowania
TPT wystêpuj¹ tak¿e zaburzenia
czynnoœci przewodu pokarmowego (nudnoœci, wymioty, biegunka),
objawy rzekomogrypowe, gor¹czka, wysypka skórna, krwiomocz,
nieznaczne podwy¿szenie wartoœci enzymów w¹trobowych.

ZASTOSOWANIE KLINICZNE
IRINOTEKANU
W badaniach doœwiadczalnych
stwierdzono du¿¹ aktywnoœæ irinotekanu, zw³aszcza w raku jelita
grubego, niedrobnokomórkowym
i drobnokomórkowym raku p³uca,
a tak¿e w raku szyjki macicy, jajnika, piersi, prze³yku, ¿o³¹dka,
trzustki, w¹troby, nerki oraz nowotworach z³oœliwych g³owy i szyi.
Dawkowanie irinotekanu stanowi nadal przedmiot badañ klinicznych. W monoterapii CPT-11 jest
zwykle stosowany wed³ug jednego z trzech schematów: w dawce
100–125 mg/m2 powierzchni cia³a
do¿ylnie raz na tydzieñ przez
4 kolejne tyg. co 6 tyg., 150
mg/m2 powierzchni cia³a raz na ty-

Tab. 1. CPT-11 w leczeniu I rzutu przerzutowego raka jelita grubego (badanie amerykañskie III fazy)

RANDOMIZACJA

particular, active in advanced and
recurrent ovarian cancer – both in
platinum-sensitive and platinumrefractory cases. Topotecan also
demonstrates high efficacy against
esophageal cancer, cervical
cancer, small-cell lung cancer,
colon cancer, pancreatic cancer
and acute myeloid leukemia. This
comprehensive review summarizes
the contemporary knowledge about
the utility of topoisomerase I
inhibitors in clinical oncology.

CPT-11 125 mg/m2/tydz. x 4, co 6 tyg.
5-FU 500 mg/m2/tydz. x 4, co 6 tyg.
FA 20 mg/m2/tydz. x 4, co 6 tyg.
(schemat wg Saltza)
n = 231
5-FU 425 mg/m2/dzieñ x 5, co 4 tyg.
FA 20 mg/m2/dzieñ x 5, co 4 tyg.
n = 226
CPT-11 125 mg/m2/tydz. x 4, co 6 tyg.
n = 226
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Tab. 2. Wyniki badania amerykañskiego III fazy z zastosowaniem CPT-11 w I rzucie leczenia przerzutowego raka jelita grubego

CPT-11
(n = 226)

CPT-11/5-FU/FA
(n = 231)

5-FU/FA
(n = 226)

Wartoœæ P*

4,2

7,0

4,3

0,004

29 proc.

50 proc.

28 proc.

<0,001

mediana czasu
trwania odpowiedzi (mies.)

9,0

9,2

8,7

0,37

œrednie prze¿ycia ca³kowite

12,0

14,8

12,6

0,04

mediana czasu
do progresji (mies.)
odsetek obiektywnych
odpowiedzi (proc.)

dzieñ co 2 tyg. (USA, Japonia),
lub w dawce 350 mg/m 2 powierzchni cia³a do¿ylnie w powolnym wlewie co 3 tyg. (Europa)
[18]. Nie udowodniono w przekonywuj¹cy sposób wiêkszej skutecznoœci któregoœ z tych 3 sposobów dawkowania
CPT-11 jest pierwszym lekiem
wykazuj¹cym aktywnoœæ u pacjentów leczonych uprzednio 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA), nawet u tych, którzy
pierwotnie byli oporni na ten rodzaj
leczenia. W kontrolowanych badaniach klinicznych II fazy stwierdzono aktywnoœæ CPT-11 u chorych na
zaawansowanego raka jelita grubego, zarówno w leczeniu pierwszego rzutu, jak i po niepowodzeniu
chemioterapii pierwszego rzutu
opartej na 5-FU [19–23]. W badaniach przeprowadzonych w USA

[20, 22] obiektywn¹ remisjê uzyskano w grupie od 15 do 32 proc.
chorych uprzednio nieleczonych
i w grupie od 22 do 25 proc. chorych uprzednio leczonych chemioterapi¹ opart¹ na 5-FU. Mediana
czasu do progresji wynios³a 4,2
mies., a œrednie prze¿ycie 11,4
mies. Wyniki badañ amerykañskich
by³y zbli¿one do wyników uzyskanych w badaniach europejskich
[27, 29], w których stwierdzono
19,85 proc. obiektywnych odpowiedzi z median¹ czasu do progresji
choroby 4,9 mies. i œrednim prze¿yciem 14,7 mies. W badaniu japoñskim [19] stwierdzono 27 proc.
remisji obiektywnych, w tym u 22
proc. chorych leczonych uprzednio
chemioterapi¹ z 5 fluorouracylem,
a mediana czasu trwania remisji
wynios³a 6,5 mies.
Potwierdzona w badaniach II fazy aktywnoœæ przeciwnowotworo-

Tab. 3. CPT-11 w leczeniu I rzutu przerzutowego raka jelita grubego (badanie europejskie III fazy)

RANDOMIZACJA

Program AIO
CPT-11 80 mg/m2/tydz. x 6, co 7 tyg.
5-FU 2,3 g/m2/tydz. x 6, co 7 tyg.
FA 500 mg/m2/tydz. x 6, co 7 tyg.
Program de Gramonta
CPT-11 180 mg/m2 dzieñ 1., co 2 tyg.
5-FU 400 mg/m2 w bolusie i.v., 600 mg/m ci¹g³y wlew i.v.
dzieñ 1. i 2., co 2 tyg.
FA 200 mg/m2 dni 1. i 2., co 2 tyg.
n = 198
Program AIO
5-FU 2,3 g/m2/tydz. x 6, co 7 tyg.
FA 500 mg/m2/tydz. x 6, co 7 tyg.
Program de Gramonta
5 - F U 400 mg/m 2 w bolusie i.v., 600 mg/m 2 wlew ci¹g³y i.v.
dzieñ 1. i 2., co 2 tyg.
FA 200 mg/m2 dni 1. i 2., co 2 tyg.
n = 186

wa CPT-11 w raku jelita grubego,
mechanizm dzia³ania odmienny
od mechanizmu dzia³ania 5-FU,
skutecznoœæ w leczeniu guzów
opornych na leczenie 5-FU, brak
opornoœci krzy¿owej pomiêdzy tymi lekami by³y uzasadnionymi
przes³ankami do skojarzenia tych
2 leków w leczeniu pierwszego
rzutu chorych z zaawansowanym
rakiem jelita grubego. Na podstawie badañ I fazy do badañ III fazy rekomendowano 3 schematy;
program wg Saltza [24], program
AIO (German Association of Medical Oncology) [32] i program de
Gramonta [25], które zosta³y przedstawione w tab. 1. i w tab. 3.
Dwa miêdzynarodowe randomizowane badania kliniczne III fazy
potwierdzi³y wysok¹ skutecznoœæ
skojarzonego dzia³ania CPT-11
i 5-FU w leczeniu pierwszego rzutu z przerzutowym rakiem jelita
grubego. W pierwszym badaniu,
przeprowadzonym w USA [26, 27],
porównano skutecznoœæ trzech
schematów leczenia u chorych
w przerzutowym raku jelita grubego (tab. 1.).
Tylko 10 proc. chorych otrzyma³o wczeœniej chemioterapiê adjuwantow¹ (w okresie co najmniej
12 mies. przed w³¹czeniem do
badania). W badaniu tym stwierdzono odpowiedŸ (ca³kowit¹
i czêœciow¹ remisjê) u 39 proc.
chorych, którzy otrzymali CPT11/FU/FA w porównaniu do chorych leczonych standardowo
(FU/FA), u których odsetek odpowiedzi wyniós³ 21 proc. Ponadto
stwierdzono znacznie d³u¿szy
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Tab. 4. Wyniki badania europejskiego III fazy z zastosowaniem CPT-11 w leczeniu I rzutu przerzutowego raka jelita grubego

CPT-11/5-FU/FA
(n = 198)

5-FU/FA
(n = 187)

Wartoœæ P

6,7

4,4

<0,001

35 proc.

22 proc.

0,005

mediana czasu trwania odpowiedzi (mies.)

9,3

8,8

0,08

œrednie prze¿ycie ca³kowite (mies.)

17,4

14,1

0,031

mediana czasu do progresji (mies.)
odsetek obiektywnych odpowiedzi (proc.)

œredni czas do wyst¹pienia progresji w grupie chorych otrzymuj¹cych CPT-11/FU/FA w porównaniu do chorych z grupy II leczonych standardowo (7 mies. vs 4,3
mies.) oraz znacz¹co d³u¿szy
œredni czas prze¿ycia (14,8 mies.
vs 12,0 mies.). Wyniki badañ
w grupie chorych, którzy otrzymali FU/FA i CPT-11 w monoterapii
by³y podobne: odsetek ca³kowitych
odpowiedzi 21 proc. vs 18 proc.,
œredni czas do wyst¹pienia progresji 4,3 mies. vs 4,2 mies.,
a œredni czas prze¿ycia 12,6
mies. vs 12 mies. (tab. 2.).
W drugim randomizowanym badaniu III fazy przeprowadzonym
w Europie [28] równie¿ stwierdzono przewagê skutecznoœci leczenia skojarzonego CPT-11/FU/FA
nad stosowanym dotychczas
standardowo programem FU/FA
w przypadkach przerzutowego raka jelita grubego (tab. 3.).
W badaniu tym 25 proc. chorych otrzyma³o uprzednio chemioterapiê adjuwantow¹ z zastosowaniem FU/FA, zakoñczon¹ co najmniej 6 mies. przed w³¹czeniem
do badania. W badaniu tym porównywano skutecznoœæ leczenia
u chorych, którzy otrzymali CPT-11
wg programu AIO (German Association of Medical Oncology) lub de
Gramonta, w stosunku do chorych
otrzymuj¹cych program wg AIO
lub de Gramonta bez CPT-11 (tab.
3.). W grupie chorych, u których
zastosowano CPT-11 z programem
de Gramonta lub programem AIO
odsetek odpowiedzi wyniós³ 35
proc. w porównaniu do 22 proc.
w grupie kontrolnej otrzymuj¹cej
FU/FA w przed³u¿onym wlewie do¿ylnym (tab. 4.). Œredni czas do

wyst¹pienia progresji 6,7 mies. vs
4,4 mies., œrednie prze¿ycie 17
mies. vs 14,1 mies.
Wyniki tych dwóch du¿ych badañ wskazuj¹ na znaczne wyd³u¿enie czasu prze¿ycia chorych
z zaawansowanym rakiem jelita
grubego przy zastosowaniu leczenia skojarzonego CPT-11 i FU/FA
w pierwszym rzucie leczenia. Postêpowanie takie u tych chorych
jest bardziej skuteczne ni¿ zastosowanie irinotekanu lub innego
schematu leczenia drugiego rzutu
w przypadku progresji choroby po
chemioterapii pierwszego rzutu wg
programu 5-FU/FA [28]. Dlatego
te¿ od 2000 r. w USA rekomendowane jest stosowanie schematu
wg programu Saltza lub de Gramonta z CPT-11, jako leczenie
pierwszego rzutu zaawansowanego raka jelita grubego [28, 29].
U pacjentów opornych na leczenie 5-FU/FA chemioterapia z zastosowaniem CPT-11 zosta³a uznana za leczenie standardowe [30].
W dwóch miêdzynarodowych
randomizowanych badaniach klinicznych III fazy porównuj¹cych
zastosowanie irinotekanu i tzw.
najlepszego leczenia wspomagaj¹cego (Best Supportive Care)
stwierdzono przewagê chemioterapii z udzia³em CPT-11 [30]. Irinotekan by³ w tych badaniach podawany w monoterapii w dawce 350
mg/m 2 co 3 tyg. (300 mg/m 2
u chorych >70. roku ¿ycia lub
w stanie ogólnym wg WHO 2).
W grupie chorych, którym podawano CPT-11 mediana czasu prze¿ycia wynios³a 9,2 mies. w porównaniu do 6,5 mies. u chorych
poddanych leczeniu wy³¹cznie ob-

jawowemu. Prawdopodobieñstwo
prze¿ycia 12 mies. u chorych
otrzymuj¹cych chemioterapiê by³o
2-krotnie wy¿sze ni¿ u chorych leczonych objawowo (35,2 proc. vs
13,8 proc., p=0,0001). Ponadto jakoœæ ¿ycia oraz kontrola dolegliwoœci bólowych by³y lepsze
w grupie chorych otrzymuj¹cych
CPT-11.
Te obiecuj¹ce wyniki cytowanych powy¿ej badañ zachêci³y onkologów do podjêcia prób zastosowania leczenia skojarzonego
CPT-11 z innymi lekami przeciwnowotworowymi o uznanej skutecznoœci w leczeniu tego nowotworu,
m.in. z kapecytabin¹ i oksaliplatyn¹. Badania te wymagaj¹ jednak
ostatecznego ustalenia optymalnych dawek kojarzonych ze sob¹
leków, a tak¿e potwierdzenia skutecznoœci w aspekcie wp³ywu na
prze¿ycie i jego jakoœæ.
Nowe nadzieje na poprawê wyników leczenia w zaawansowanym
miejscowo i przerzutowym raku
trzustki zwi¹zane s¹ równie¿ z zastosowaniem irinotekanu.
Zachêcaj¹ce wyniki uzyskano
w wielooœrodkowym badaniu II fazy [31], w którym stosowano leczenie skojarzone: gemcytabina
(GCB) 1 g/m2 i CPT-11 100 mg/m2
1. i 8. dnia kursu co 3 tyg.,
u chorych z zaawansowanym
miejscowo i przerzutowym raku
trzustki. W badaniu tym u 24
proc. chorych stwierdzono redukcjê masy guza o 50 proc. i wiêcej (przy stosowaniu monoterapii
GCB lub CPT-11 uzyskuje siê
zwykle zmniejszenie masy guza
od 6 do 13 proc. przypadków),
mediana czasu do progresji wynios³a 2,8 mies., a œrednie prze-
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¿ycie 5,7 mies. (wyniki zbli¿one
do tych, które uzyskuje siê w monoterapii GCB lub CPT-11). Prze¿ycie roku by³o udzia³em 27 proc.
chorych, co jest znaczn¹ korzyœci¹, jak¹ chorzy odnieœli z tego
leczenia, w porównaniu z monoterapi¹ GCB lub CPT-11 (rok
prze¿ywa odpowiednio 15 proc.
lub 18 proc.) [32, 33]. U 50 proc.
pacjentów obserwowano zmniejszenie wartoœci Ca-19,9, w tym
u 30 proc. chorych o ponad po³owê. Zale¿noœæ ta miêdzy zmniejszeniem siê masy guza, a proporcjonalnym zmniejszeniem wartoœci
Ca-19,9, mo¿e wskazywaæ na potencjaln¹
rolê
prognostyczn¹
Ca-19,9, w po³¹czeniu z badaniem obrazowym (tomografia komputerowa), w monitorowaniu odpowiedzi w trakcie leczenia, jak
i w ocenie progresji choroby po
zakoñczonej terapii. Zastosowanie
leczenia skojarzonego irinotekanu
i gemcytabiny stwarza nowe mo¿liwoœci leczenia chorych z zaawansowanym rakiem trzustki, które jednak powinny byæ zweryfikowane w badaniu III fazy.
Terapia nawrotowego i przerzutowego raka prze³yku (p³askonab³onkowego i gruczolakoraka), za
pomoc¹ kombinacji CPT-11 plus
cisplatyny (DDP) pozwala uzyskaæ
ok. 55 proc. ca³kowitych + czêœciowych odpowiedzi, ze œrednim
czasem trwania tych odpowiedzi
ponad 4 mies. [34].
W leczeniu paliatywnym raka ¿o³¹dka wyniki uzyskiwane przy u¿yciu monoterapii CPT-11 nie ró¿ni¹
siê w sposób istotny od uzyskiwanych za pomoc¹ fluoropirymidyn.
Wiêksze nadzieje onkologów budz¹ trwaj¹ce obecnie badania nad
wartoœci¹ leczenia neoadjuwantowego w miejscowo zaawansowanym raku ¿o³¹dka, gdzie CPT-11
jest jednym ze sk³adników wielolekowej chemioterapii.
Coraz wiêksze nadzieje na poprawê wyników leczenia wi¹¿e siê
równie¿ z zastosowaniem Topo1-

Inh w terapii drobnokomórkowego
raka p³uca (DRP). W leczeniu stadium choroby rozleg³ej (ED) DRP
podstawowe znaczenie ma wielolekowa chemioterapia. W badaniu
II fazy [35, 36] u chorych z postaci¹ ED raka drobnokomórkowego
p³uca przy zastosowaniu CPT-11
i cisplatyny (DDP) odsetek obiektywnych
odpowiedzi
wyniós³
86 proc., przy czym stwierdzono
29 proc. ca³kowitych remisji i œrednie prze¿ycie 13,2 mies. Te zachêcaj¹ce wyniki by³y przes³ank¹ do
przeprowadzenia kolejnych badañ.
W badaniu III fazy przeprowadzonym w Japonii porównano zastosowanie CPT-11 i DDP ze standardow¹ chemioterapi¹ wg programu
PE w postaci rozleg³ej drobnokomórkowego raka p³uca [38].
W badaniu tym stwierdzono
84,4 proc. obiektywnych odpowiedzi, w tym 26 proc. ca³kowitych
remisji u chorych, którzy otrzymali CPT-11 i DDP, w porównaniu do
grupy chorych leczonych programem PE, w której stwierdzono
67,5 proc. obiektywnych odpowiedzi, a ca³kowitych remisji 9,1 proc.
(ró¿nice by³y znamiennie statycznie). W grupie chorych, którzy
otrzymali CPT-11 i DDP œrednie
prze¿ycie wynios³o 12,8 mies.,
a w grupie PE 9,4 mies. Dwuletnie prze¿ycie by³o udzia³em
19,5 proc. chorych w grupie
z CPT-11DDP i 5,2 proc. w grupie z PE.
Korzystne wyniki uzyskano
w badaniu II fazy, w którym zastosowano leczenie skojarzone
docetakselem (DXL) i CPT-11
w leczeniu drugiego rzutu chorych z nawrotowym rakiem jajnika [46]. Przy tym leczeniu skojarzonym stwierdzono wysoki odsetek odpowiedzi (68 proc.) ze
œrednim czasem jej trwania
6 mies. Œrednie prze¿ycie wolne
od progresji u chorych odpowiadaj¹cych na to leczenie wynios³o
9 mies., w porównaniu do 6,5
mies. u chorych bez odpowiedzi
na zastosowane leczenie. Ponadto obserwowano odpowiedŸ na
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leczenie u 6 z 10 chorych wczeœniej leczonych paklitakselem.
Z pojedynczych doniesieñ nale¿y wymieniæ 70 proc. odpowiedzi po podaniu CPT-11 u pacjentów z nawrotowymi i progresywnymi postaciami anaplastycznego
gwiaŸdziaka lub glejaka wielopostaciowego [37].

ZASTOSOWANIE KLINICZNE
TOPOTEKANU
Wyniki kontrolowanych badañ
klinicznych wskazuj¹ na aktywnoœæ
topotekanu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p³uca oraz zaawansowanego i nawrotowego raka jajnika (w tym przypadki oporne na cisplatynê i karboplatynê).
Ponadto topotekan wykazuje skutecznoœæ w raku prze³yku, drobnokomórkowym raku p³uca, raku
jelita grubego, trzustki, nerki
i w ostrych bia³aczkach [18]. Badania przedkliniczne sugeruj¹
mo¿liwoœæ dzia³ania radiouczulaj¹cego topotekanu.
Mo¿liwoœæ poprawy wyników leczenia upatrywano w chemioterapii z udzia³em TPT u chorych na
raka jajnika. W badaniu II fazy
uzyskano odpowiedzi u 14–37
proc. chorych z opornoœci¹ lub
nawrotem po leczeniu analogami
platyny u chorych na raka jajnika
[38]. W jedynym badaniu III fazy
[39] porównano leczenie topotekanem i paklitakselem (PXL) chorych
opornych na leczenie analogami
platyny. Stwierdzono obiektywn¹
odpowiedŸ u 20,5 proc. chorych
leczonych TPT oraz 13,2 proc.
chorych leczonych PXL. Stabilizacjê
choroby
stwierdzono
u
30 proc. pacjentek, które otrzyma³y TPT i 33 proc. chorych, które
otrzyma³y PXL. Topotekan podawany by³ w dawce 1,5 mg/m 2 we
wlewie 30-minutowym w ci¹gu kolejnych 5 dni. W przypadkach
pierwotnej opornoœci na DDP lub
karboplatynê (CBDCA) przy zastosowaniu TPT stwierdzono 13 proc.
odpowiedzi, podczas gdy na leczenie drugiego rzutu PXL odpo-
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wiedzia³o tylko 7 proc. chorych.
Je¿eli nawrót choroby nast¹pi³ po
okresie d³u¿szym ni¿ 6 mies., na
leczenie drugiego rzutu TPT zareagowa³o 29 proc., a PXL 20 proc.
chorych.
Mediana
prze¿ycia
wszystkich kobiet, którym podawano paklitaksel wynios³a w cytowanym badaniu 43 tyg., a w przypadku leczenia topotekanem 61
tyg. ¯adna z tych ró¿nic nie by³a
istotna statystycznie. Jedynym statystycznie znamiennym parametrem, oceniaj¹cym wyniki leczenia
na korzyœæ TPT, by³a mediana
czasu do progresji: 23 tyg. vs 14
tyg. (p=0,002). Toksycznoœæ obu
leków by³a zbli¿ona, choæ topotekan czêœciej powodowa³ granulocytopeniê.
Podejmowane s¹ równie¿ próby
stosowania inhibitorów topoizomerazy I w leczeniu paliatywnym nawrotowego, przetrwa³ego lub przerzutowego raka szyjki macicy.
W badaniu II fazy z zastosowaniem TPT w dawce 1 mg/m2 przez
5 dni co 3 tyg. w skojarzeniu
z PXL w dawce 175 mg/m 2 w
3-godzinnej infuzji do¿ylnej pierwszego dnia (leczenie wspomagane G-CSF – 5 µg/kg/dobê
w dniach 4.–16.) u chorych z nawrotowym, przetrwa³ym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy
stwierdzono zaskakuj¹co wysoki
odsetek odpowiedzi (54 proc.).
Wœród 11 ocenianych pacjentek
u 1 stwierdzono ca³kowit¹ remisjê, u 5 – czêœciow¹ remisjê,
a u 3 chorych – stabilizacjê choroby. Œredni czas prze¿ycia tych
chorych wyniós³ 8,6 mies., a mediana czasu do progresji choroby
4,3 mies. Poniewa¿ analiza ta dotyczy³a ma³ej grupy chorych, celowe wydaje siê przeprowadzenie
randomizowanych badañ klinicznych celem potwierdzenia jej korzystnego wp³ywu na czas prze¿ycia chorych [40].
Korzystne efekty (40 proc. odpowiedzi, 39 proc. prze¿ycia rocznego, œrednie prze¿ycie 10 mies.)
obserwowano u chorych na po-

staæ rozleg³¹ drobnokomórkowego
raka p³uc, leczonych TPT w monoterapii (2 mg/m 2/dobê przez
5 dni, co 21 dni) [41]. Trwaj¹ badania nad wartoœci¹ skojarzenia
TPT z dwoma innymi lekami (PXL
i DDP) w terapii DRP.
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