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Całkowita regresja zmian w mózgu 
u chorej na raka piersi z nadmierną 
ekspresją HER2 po radioterapii 
i leczeniu lapatynibem z kapecytabiną
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Chora w wieku 50 lat zgłosiła się do lekarza internisty 
z powodu nasilonych dolegliwości bólowych lewego stawu 
biodrowego oraz narastającego od kilku miesięcy osłabienia 
lewej kończyny dolnej z towarzyszącym bólem przedniej 
powierzchni uda. Przeprowadzone badania diagnostyczne 
wykazały dyskopatię Th12/L1, L5/S1, zwężenie szczeliny 
międzykręgowej L3/L4 oraz hipodensyjny obszar poniżej 
odejścia tętnic okalających wzdłuż pęczka naczyniowo-ner-
wowego lewego stawu biodrowego. W wykonanej tomogra-
fii komputerowej miednicy z objęciem stawów biodrowych 
i przyśrodkowych odcinków kości udowych stwierdzono 
naciek nowotworowy przyśrodkowego odcinka lewej kości 
udowej i otaczających tkanek miękkich, a w badaniu rezo-
nansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
— zmiany w trzonach kręgów L4 i S2 budzące podejrzenie 
procesu nowotworowego. Dalsza diagnostyka pozwoliła 
na ustalenie rozpoznania raka lewej piersi z obecnością 
przerzutowych ognisk w kośćcu.

Chora otrzymała paliatywną radioterapię na obszar 
lewego stawu biodrowego i bliższy odcinek lewej kości 
udowej (Dc = 20 Gy w 4 frakcjach wiązką fotonową 
6 MeV). Jednocześnie podjęto decyzję o rozpoczęciu 
chemioterapii według schematu AT (doksorubicyna, 
docetaksel) w połączeniu z klodronianem. Po 3 cyklach 
chemioterapii wykonano amputację lewej piersi sposobem 
Maddena. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym 
stwierdzono inwazyjnego raka przewodowego piersi 
o niskim zróżnicowaniu (Bloom III), w stopniu zaawan-
sowania yT2N0M1, z ekspresją steroidowych receptorów: 
ER (75%) i PGR (10%) oraz nadekspresją HER2. Po 
zabiegu operacyjnym chora otrzymała kolejne 3 cykle 
chemioterapii według schematu AT, a następnie przyjmo-
wała tamoksyfen i kontynuowała leczenie klodronianem.

Po około 12 miesiącach leczenia w kontrolnych ba-
daniach obrazowych stwierdzono ogniska przerzutowe 
w IV i VII segmencie wątroby, progresję zmian w kośćcu 
oraz liczne zmiany przerzutowe w płucach. Chora została 
zakwalifikowana do leczenia trastuzumabem w skojarze-
niu z winorelbiną i podawania dożylnie dwufosfonianu 
(pamidronian). Leczenie prowadzono przez 4 miesiące, 
po czym kontynuowano monoterapię trastuzumabem 
przez kolejne 3 miesiące. 

Z powodu zgłaszanych przez pacjentkę bólów głowy, 
zawrotów i zaburzeń równowagi wykonano tomografię 
komputerową ośrodkowego układu nerwowego (OUN), 
w której stwierdzono hiperdensyjne ogniska w okolicy 
prawego kąta mostowo-móżdżkowego o wymiarach 
20 × 11 mm oraz zmiany o średnicy 16 mm w prawej 
półkuli mózgu z lokalnym obrzękiem. Po konsultacji 
neurochirurgicznej odstąpiono od operacyjnego leczenia 
i przeprowadzono paliatywną radioterapię na obszar 
OUN w dawce 20 Gy w 5 frakcjach. Następnie w okre-
sie 2 miesięcy od zakończenia radioterapii rozpoczęto 
leczenie lapatynibem i kapecytabiną w standardowych 
dawkach. Kontrolne badania obrazowe po 3 miesiącach 
wykazały całkowitą regresję przerzutów do mózgu oraz 
częściową regresję ognisk w wątrobie i płucach. Chora 
kontynuowała leczenie lapatynibem z kapecytabiną 
łącznie przez 9 miesięcy, z utrzymującą się w badaniach 
kontrolnych odpowiedzią oraz dobrą tolerancją.

Przy utrzymującej się całkowitej regresji przerzutów 
do mózgu z powodu progresji zmian w wątrobie, płucach 
i kośćcu zakończono leczenie. Chorą zakwalifikowano 
wstępnie do kolejnego rzutu chemioterapii (cisplatyna 
z gemcytabiną) i paliatywnej radioterapii z powodu 
bólów lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
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Podsumowanie

1.  Skojarzenie radioterapii z późniejszym leczeniem 
lapatynibem i kapecytabiną pozwoliło uzyskać cał-
kowitą regresję przerzutów do mózgu utrzymującą 
się ponad 9 miesięcy.

2.  Przerzuty do mózgu stanowiły pierwszą lokalizację niepo-
wodzenia leczenia 2. rzutu trastuzumabem z winorelbiną. 

3.  Zastosowanie chemioterapii i leków celowanych 
w 2. i 3. rzucie leczenia (odpowiednio 8 i 9 miesięcy) 
pozwoliło osiągnąć trwającą ponad 3,5 roku kontro-
lę choroby nowotworowej przy dobrej tolerancji.


