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Personalized medicine is becoming very important in oncology. New
achievements in genomics, molecular biology, toxicology or immunology lead
to optimization and personalization of systemic therapy in cancer patients.
Breast cancer is an excellent example for which personalized medicine is a real
breakthrough in oncology. Targeted molecular therapies have significantly increased cancer patients’ benefits and reduced adverse effects of the treatment.
A large number of new promising anti-cancer agents and genomic tests are currently being tested in clinical trials. Results of the early clinical trails (Phase I
and II) are very promising and provide a real hope for the fast progress of personalized oncology development.
Key words:
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1. Wstêp
Medycynê personalizowan¹ (PM) (ang. Personalized Medicine,
Personalized Healthcare) w odró¿nieniu od medycyny „prób i b³êdów”, mo¿na zdefiniowaæ krótko – „leczenie odpowiednim lekiem odpowiedniej osoby”. Dzisiaj ten termin w wiêkszoœci odnosi siê do wykorzystania profilu molekularnego poszczególnych
chorych w praktyce medycznej. Inni próbuj¹ zawê¿aæ go jednak
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tylko do tzw. terapii celowanych lub indywidualnie dobieranego dawkowania leku.
Jest to niew¹tpliwe uproszczenie i PM powinna byæ rozpatrywana w szerokiej perspektywie zapobiegania, rozpoznawania, leczenia i monitorowania chorób w celu
zapewnienia optymalnych decyzji terapeutycznych u indywidualnych chorych (1).
Ostatnio gwa³towny rozwój PM zwi¹zany jest z 1) oczekiwaniem wiêkszej skutecznoœci terapii, 2) wysokim kosztem wprowadzania leków na rynek, 3) odkryciami
nowych biomarkerów, czy 4) szybkim rozwojem technologii genomicznych. Badania
genomu cz³owieka pomog³y zidentyfikowaæ szereg molekularnych markerów predyspozycji do zachorowania, rozwin¹æ szereg badañ przesiewowych oraz prognostycznych, jak równie¿ u³atwi³y przewidywanie i monitorowanie reakcji na leki.
Wprowadzanie PM w ¿ycie (na rynek ochrony zdrowia) spotyka siê jednak ze starciem ró¿nych interesów du¿ych firm farmaceutycznych. Niektóre, takie jak Roche
(Basel, Szwajcaria), ostatnio Amgen (Thousand Oaks, USA) czy Genzyme (Boston,
USA) inwestuj¹c w PM przyjê³y, ¿e strategia ta jest przysz³oœci¹ medycyny i bêdzie
stanowiæ podstawê rozwoju firmy w kolejnych latach. Wiele innych uwa¿a jednak,
nie zwa¿aj¹c na skutecznoœæ terapii, ¿e ograniczanie liczby chorych leczonych dopuszczonym ju¿ do obrotu specyfikiem, znacznie obni¿y dochody ich firmy.
W zwi¹zku z tym wiele koncernów farmaceutycznych nie wykazywa³o dotychczas
chêci inwestowania w PM, obawiaj¹c siê, nies³usznie, ¿e stratyfikacja chorych spowoduje ograniczenia stosowania ich leków. Jednak obecne procedury rejestracyjne
i refundacyjne wymagaj¹, tam, gdzie jest to mo¿liwe, przedstawienia wyników badañ uwzglêdniaj¹cych rolê biomarkerów jako czynników predykcyjnych przy wyborze docelowej grupy chorych, którzy najkorzystniej odpowiadaj¹ na dane leczenie.
Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, w której EMEA odmówi³a dopuszczenia do obrotu
w Europie przeciwcia³a monoklonalnego stosowanego w leczeniu raka jelita grubego (panitumumab). Producent natychmiast przedstawi³ wyniki badañ z uwzglêdnieniem biomarkera i uzyska³ warunkowe dopuszczenie do obrotu w monoterapii
u chorych, którzy nie odpowiedzieli na standardow¹ chemioterapiê, a zmiany przerzutowe wykazywa³y ekspresjê EGFR oraz dziki gen K-RAS (2).

2. PM w onkologii
Tylko 20-75% chorych na nowotwory odpowiada na standardowe leczenie.
W przypadku niektórych nowotworów, np. czerniaka ten odsetek jest jeszcze ni¿szy i zamyka siê w przedziale od 4-12%. Jednoczeœnie, np. w USA, ponad 100 000
chorych umiera z powodu reakcji niepo¿¹danych (toksycznoœci) zwi¹zanych z terapi¹. W zwi¹zku z tym istotnie wzrasta zapotrzebowanie na bardziej efektywne
i bezpieczne leki przeciwnowotworowe. Jedn¹ ze strategii staje siê zatem rozwój PM.
Nowotwory s¹ bardzo trudnym celem terapeutycznym. Zwi¹zane to jest z 1) ró¿norodnoœci¹ rasow¹ i osobnicz¹ cz³owieka, 2) heterogennoœci¹ guzów, zarówno nowotworów pierwotnych jak i zmian przerzutowych, 3) ró¿norodnoœci¹ warunków
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œrodowiskowych, które mog¹ wp³ywaæ na rozwój i postêp choroby nowotworowej.
Zdecydowanej wiêkszoœci leków, którymi dysponuje wspó³czesna onkologia kliniczna nie mo¿na okreœliæ mianem celowanych/personalizowanych.

3. PM w onkologii na przyk³adzie raka piersi
Idea PM, szczególnie w onkologii, nie jest nowa. Ju¿ od wielu lat wiadomo, ¿e
pewne cechy komórek nowotworowych determinuj¹ ich wra¿liwoœæ na okreœlone
terapie. Era genomiki stworzy³a nowe mo¿liwoœci wykrywania czynników predykcyjnych, ale i stanowi nowe wyzwanie dla onkologów (3). Mo¿na przytoczyæ wiele
przyk³adów zastosowania medycyny personalizowanej w onkologii. Jednym z najstarszych przyk³adów terapii personalizowanej mo¿e byæ wykorzystanie selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) w terapii raka piersi.
Pod koniec XIX w. Beatson zauwa¿y³, ¿e owariektomia, czyli operacyjne usuniêcie
jajników u wielu miesi¹czkuj¹cych kobiet chorych na zaawansowanego raka piersi
spowalnia³o postêp procesu nowotworowego (4). W nastêpnych dekadach, wraz
z pog³êbianiem wiedzy z zakresu endokrynologii zidentyfikowano estrogen, któremu
przypisywano bezpoœredni¹ rolê w stymulowaniu wzrostu komórek raka piersi. W latach piêædziesi¹tych XX w. oceniano skutecznoœæ ró¿nych syntetycznych hormonów
steroidowych i tzw. antyestrogenów w leczeniu tego nowotworu, jednak dopiero
w 1963 r. opracowano tamoksyfen – selektywny modulator receptora estrogenowego (5). W 1969 r. rozpoczêto pierwsze badania kliniczne oceniaj¹ce skutecznoœæ tego
leku u chorych na zaawansowanego raka piersi. Przez nastêpne lata wykazano wysok¹
skutecznoœæ i bardzo dobry profil toksycznoœci tamoksyfenu. W 1977 r. rozpoczêto
badania kliniczne oceniaj¹ce skutecznoœæ tego specyfiku w leczeniu uzupe³niaj¹cym,
po operacyjnym usuniêciu wczesnego raka piersi. W tych badaniach wykazano, ¿e tamoksyfen istotnie wyd³u¿a³ czas prze¿ycia ca³kowitego i prze¿ycia do progresji u chorych na raka piersi niezale¿nie od wieku, statusu menopauzalnego, czy liczby zajêtych
wêz³ów ch³onnych (5). Wiadomo by³o jednak, ¿e pewien odsetek chorych nie odnosi³
istotnych korzyœci z zastosowania tamoksyfenu, jednak przez wiele lat nie dysponowano czynnikami predykcyjnymi, które pozwoli³yby na wyselekcjonowanie chorych
odpowiadaj¹cych na leczenie SERM. Po zidentyfikowaniu w latach osiemdziesi¹tych
XX w. receptora estrogenowego alfa (ER-a) i progesteronowego (PgR) w badaniach klinicznych oceniaj¹cych uzupe³niaj¹c¹ hormonoterapiê pacjentki stratyfikowano pod
k¹tem ekspresji tych receptorów steroidowych. Na podstawie metaanalizy opublikowanej przez Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) w 1998 r. (6)
oceniaj¹cej skutecznoœæ tamoksyfenu w leczeniu uzupe³niaj¹cym raka piersi u ponad
36 tys. chorych jednoznacznie wykazano, ¿e istotna redukcja ryzyka nawrotu i zgonu
obserwowana by³a tylko w przypadku chorych wykazuj¹cych ekspresjê receptorów
steroidowych w komórkach raka. Tamoksyfen sta³ siê jednym z najwa¿niejszych (prze³omowych) leków w historii leczenia raka piersi (7). Aktualnie ocena ekspresji recepto20
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rów ER-a i PgR jest standardowym postêpowaniem w ocenie histopatologicznej raka
piersi, jednak nadal pewien odsetek chorych pomimo ekspresji tych receptorów steroidowych nie odnosi korzyœci z leczenia tamoksyfenem.
W ramach poszukiwania biomarkerów, które potwierdza³yby skutecznoœæ terapii hormonalnej opartej na tamoksyfenie zauwa¿ono, ¿e chore skar¿¹ce siê na „uderzenia gor¹ca” w trakcie stosowania tego leku mia³y zdecydowanie zredukowane ryzyko nawrotu choroby nowotworowej. Stwierdzono, ¿e uderzenia gor¹ca œwiadczy³y o efektywnym zahamowaniu wp³ywu estrogenu na komórki organizmu w wyniku dzia³ania aktywnego metabolitu tamoksyfenu – endoksyfenu. Endoksyfen powstaje z tamoksyfenu na drodze przemian enzymatycznych zachodz¹cych pod wp³ywem cytochromu P450 2D6 (CYP2D6) (8). W badaniach genomicznych wykazano, ¿e
polimorfizm CYP2D6 powodowa³ zahamowanie konwersji tamoksyfenu do endoksyfenu, a tym samym znosi³ przeciwnowotworowy efekt hormonoterapii selektywnym
modulatorem receptora estrogenowego (9). Z tego powodu u chorych z polimorfizmem genu CYP2D6 hormonoterapi¹ z wyboru sta³y siê inhibitory aromatazy (anastrozol, letrozol), charakteryzuj¹ce siê zupe³nie innym mechanizmem dzia³ania ni¿
tamoksyfen.
Medycyna personalizowana w leczeniu raka piersi to nie tylko hormonoterapia,
stosowana w ró¿nych formach od kilkudziesiêciu lat. Tym pojêciem okreœla siê
przede wszystkim nowoczesne, molekularnie ukierunkowane terapie, które od ponad dziesiêciu lat staj¹ siê coraz wa¿niejszym elementem skojarzonych strategii terapeutycznych. Za prze³om, na miarê wdro¿enia hormonoterapii opartej na tamoksyfenie, uwa¿a siê wprowadzenie do leczenia raka piersi trastuzumabu. Trastuzumab jest humanizowanym przeciwcia³em monoklonalnym klasy IgG1, które ³¹czy siê
z receptorem HER-2 (nale¿¹cym do rodziny receptorów naskórkowego czynnika
wzrostu HER1-4, ErbB1-4). Nadekspresja receptora HER-2, która jest stwierdzana
w oko³o 25-30% przypadkach komórek raka piersi, przez wiele lat by³a uznawana za
negatywny czynnik prognostyczny, wi¹¿¹cy siê z wysokim ryzykiem nawrotu i zgonu u chorych leczonych z powodu raka piersi (10). Receptor HER-2, który wystêpuje
w aktywnej konformacji i nie potrzebuje ¿adnych ligandów, aby ulec homo-, lub heterodimeryzacji aktywuje kaskadê transdukcji sygna³u, poprzez szlak PI3K/AKT/mTOR
i MAPK. W konsekwencji w komórce nowotworowej dochodzi do syntezy szeregu
bia³ek warunkuj¹cych zahamowanie apoptozy, przyspieszenie proliferacji, naciekanie podœcieliska i stymulacjê angiogenezy. Te procesy z kolei umo¿liwiaj¹ gwa³town¹ progresjê choroby nowotworowej. Trastuzumab powoduje zmniejszenie liczby receptorów HER-2 na powierzchni komórki nowotworowej, co w konsekwencji
powoduje zahamowanie tych procesów zachodz¹cych w j¹drze komórkowym. Dodatkowo trastuzumab umo¿liwia eliminacjê komórki nowotworowej poprzez aktywacjê procesu ADCC (cytotoksycznoœæ komórkowa zale¿na od przeciwcia³) (10). Ten
drugi mechanizm dzia³ania, wed³ug najnowszych badañ, wydaje siê najsilniejszym
dzia³aniem przeciwnowotworowym (10). W licznych badaniach klinicznych zarówno
w uogólnionym jak i wczesnym raku piersi wykazano wysok¹ skutecznoœæ trastuzuBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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mabu u chorych z nadekspresj¹ receptora HER-2 stwierdzon¹ w badaniu immunohistochemicznym lub w fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). W leczeniu uzupe³niaj¹cym u chorych, które do tej pory nale¿a³y do grupy o najgorszym rokowaniu
trastuzumab umo¿liwi³ zredukowanie ryzyka nawrotu choroby o >50% i ryzyka zgonu o oko³o 30%. Wartoœci te jednoznacznie potwierdzaj¹, ¿e wprowadzenie trastuzumabu do leczenia raka piersi z nadekspresj¹ HER-2 jest prze³omem porównywalnym z wprowadzeniem tamoksyfenu (10).
Wprowadzenie trastuzumabu do leczenia raka piersi sta³o siê symbolem nowej
ery w leczeniu tego nowotworu. Od 1998 r., kiedy to zarejestrowano trastuzumab
nie pojawi³o siê wiele nowych leków celowanych (jedynie lapatinib, zarejestrowany
w 2007 r. oraz pertuzumab, który jest w toku badañ klinicznych), które mog³yby
w istotny sposób rozszerzyæ mo¿liwoœci leczenia i polepszyæ rokowanie u chorych
na raka piersi. Wiele z tych leków ukierunkowanych jest przeciwko receptorowi
HER-2. Jednym z takich leków jest lapatinib, bêd¹cy drobnocz¹steczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej receptorów HER-2 i EGFR-1. W skojarzeniu z kapecytabin¹
lek ten okaza³ siê skuteczny u chorych na uogólnionego raka piersi, które wykazywa³y dodatni¹ reakcjê na HER-2 oraz opornoœæ na trastuzumab (11). Z racji tego, ¿e
lapatinib ma inn¹ strukturê (mniejsza wielkoœæ cz¹steczki) ni¿ trastuzumab mo¿e
penetrowaæ do centralnego uk³adu nerwowego (CNS) poprzez barierê krew-mózg.
Potwierdzona odpowiedŸ na lapatinib w badaniu klinicznym ukierunkowanym na tê
grupê pacjentek by³a niska i wynosi³a oko³o 2%. Do chwili obecnej nie wykazano korzyœci w zakresie prze¿ycia ca³kowitego u pacjentek z przerzutami do CNS stosuj¹cych lapatynib. Wydaje siê, ¿e lapatynib bêdzie w przysz³oœci stanowi³ leczenie
z wyboru u chorych z przerzutami raka piersi HER-2+ do CNS (11). Na tym tle warto
dodaæ, ¿e istniej¹ liczne prace potwierdzaj¹ce, ¿e stosowanie trastuzumabu u pacjentek z przerzutami do CNS, przed³u¿a prze¿ycie ca³kowite.
Personalizacja leczenia u chorych na raka piersi nie tylko dotyczy hormonoterapii, czy nowoczesnych terapii celowanych, ale równie¿ mo¿e byæ niezbêdna przy
stosowaniu standardowych schematów chemioterapii. Chemioterapia oparta na klasycznych lekach cytotoksycznych jest równie¿ bardzo wa¿n¹ strategi¹ terapeutyczn¹ stosowan¹ w leczeniu raka piersi, szczególnie w przypadku nowotworów hormononiewra¿liwych. Dziêki chemioterapii nawet uogólniony rak piersi mo¿e byæ traktowany w wiêkszoœci przypadków jako choroba przewlek³a, która wymaga d³ugotrwa³ego leczenia, ale przez wiele lat nie bêdzie stanowiæ bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia chorej. Nowoczesne metody profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
piersi powoduj¹, ¿e wykrywa siê coraz wiêcej wczesnych nowotworów, w przypadku których krytyczne znaczenie ma optymalna terapia uzupe³niaj¹ca. W bardzo wielu przypadkach, szczególnie u m³odych chorych chemioterapia jest niezbêdnym elementem postêpowania pooperacyjnego, które ma za zadanie zminimalizowanie ryzyka nawrotu choroby, a tym samym radykalne wyleczenie jak najwiêkszego odsetka chorych. Pomimo ¿e mechanizm dzia³ania wielu cytostatyków zosta³ dok³adnie
scharakteryzowany ca³y czas poszukuje siê doskonalszych czynników predykcyjnych
22
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oraz metod zmniejszania ryzyka powik³añ chemioterapii. W leczeniu uzupe³niaj¹cym raka piersi od wielu lat krytyczne znaczenie odgrywaj¹ takie leki jak antracykliny i taksany. Schematy chemioterapii oko³ooperacyjnej bazuj¹ce na tych lekach
okaza³y siê bardzo skuteczne u zdecydowanej wiêkszoœci chorych, jednak zawsze
obserwowano niewielki odsetek chorych, które nie odnosi³y oczekiwanych korzyœci
ze stosowania okreœlonych kombinacji leków. W przypadku taksanów zidentyfikowano kilka potencjalnych mechanizmów molekularnych warunkuj¹cych chemioopornoœæ komórek raka piersi m.in. nadekspresjê glikoproteiny P (kodowanej przez
gen MDR), nadekspresjê bia³ka tau, czy obecnoœæ izomerów bIII-tubuliny (12). Nie
tylko dok³adna ocena komórek nowotworowych w preparacie histologicznym mo¿e
umo¿liwiaæ wyselekcjonowanie chorych, które potencjalnie nie bêd¹ odpowiada³y
na taksany. W badaniach przeprowadzonych w naszym oœrodku i badaniach innych
zespo³ów zaobserwowano, ¿e mutacja zarodkowa w obrêbie genu BRCA1 mo¿e byæ
negatywnym czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na taksany. W grupie chorych
na uogólnionego raka piersi, pierwotnie opornych na leczenie docetakselem, stwierdziliœmy bardzo wysoki odsetek zarodkowych mutacji genu BRCA1 (13). U chorych
z mutacj¹ BRCA1 chemioterapia przedoperacyjna zawieraj¹ca taksany (schemat TAC)
indukowa³a znacznie mniejszy odsetek ca³kowitych odpowiedzi patologicznych
w porównaniu z klasycznym schematem AC (14). Poniewa¿ gen BRCA1 jest genem
naprawczym, komórki pozbawione funkcjonalnego bia³ka BRCA1 nie mog¹ naprawiaæ uszkodzeñ DNA spowodowanych lekami alkiluj¹cymi. Efekt cytotoksyczny klasycznych leków alkiluj¹cych takich jak cisplatyna czy karboplatyna, jak siê wydaje,
jest zdecydowanie wyraŸniejszy w przypadku komórek z mutacj¹ BRCA1. Cisplatyna
stosowana w monoterapii w leczeniu przedoperacyjnym u chorych z mutacj¹ zarodkow¹ BRCA1 indukowa³a 90% ca³kowitych odpowiedzi patologicznych (15).

4. Biomarkery personalizowanej onkologii
Dla wybranych terapii celowanych w onkologii FDA przedstawi³o wymagania dotycz¹ce biomarkerów. Utworzono trzy grupy leków dla których: 1) testy s¹ wymagane przez FDA, 2) zalecane przez FDA, oraz 3) informacja dotycz¹ca testów jest dostêpna. W tabelach 1-3. zestawiono leki celowane obecnie dopuszczone do obrotu
wraz z odpowiednimi biomarkerami i testami.
Tabela 1
Terapie celowane w onkologii, w których badanie biomarkerów jest wymagane przez FDA
Lek/wskazanie

Firma

Test

Komentarz

1

2

3

4

Erbitux/rak jelita grubego Imclone

ekspresja EGFR
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1

2

Vectibix/rak jelita grubego Amgen

3

ekspresja EGFR

4

test wymagany w Europie (EMEA) mutacje KRAS
mog¹ byæ istotne w innych nowotworach

Herceptyna/rak piersi

Genentech/Roche

nadekspresja HER2 FISH lub ICH

Lapatinib/rak piersi

GSK

nadekspresja HER2 FISH lub ICH

Tabela 2
Terapie celowane w onkologii, w których badanie biomarkerów jest zalecane przez FDA
Lek/wskazanie

Firma

Test

Komentarz

Tarceva (erlotinib)/NDRP

Genentech/Roche

ekspresja EGFR

zwi¹zek testowania z efektami leczenia wymaga
dalszych badañ

Camptosar (irinotecan)/
rak jelita grubego

Pfizer

warianty UTG1A1

test firmy Third Way Technology we wspó³pracy
z Genzyme Genetics

Elitek (rasburicase)/
ró¿ne nowotwory

Sanofi/ Avensis

niedobór G6PD

test fuorescencyjny Beutlera

Tabela 3
Wybrane leki dla których dostêpne s¹ informacje
Lek/wskazanie

Firma

Test

Komentarz

Xeloda (capecitabine)/
ró¿ne nowotwory

Roche

niedobór dehydro- zwi¹zek z ciê¿k¹ toksycznoœci¹
genazy dwuhydropirymidynowej

Gleevec/ró¿ne nowotwory
w tym CML i GIST

Novartis

chromosom Fila- lek wprowadzony do leczenia CML. Zastosowanie
delfia, c-KIT. PDGF sukcesywnie wzrasta, np. GIST
receptor

W celu optymalizacji leczenia raka piersi w najbli¿szych latach pojawi siê szereg testów genomicznych, które bêd¹ s³u¿y³y zarówno w celach predykcyjnych jak i prognostycznych. Wiêkszoœæ opracowanych i aktualnie walidowanych testów opartych jest na
retrospektywnych badaniach populacji chorych bior¹cych udzia³ w ró¿nych badaniach
klinicznych. Aktualnie, najbardziej obiecuj¹cymi testami genomicznymi s¹ Oncotype
DX™ (Genomic Health, Inc, USA) i MammaPrint™ (Agendia, Amsterdam, Holandia).
Oncotype DX™ jest 21-genowym testem RT-PCR przeprowadzanym na utrwalonych preparatach parafinowych. Wstêpn¹ walidacjê testu Oncotype DX przeprowadzano poprzez okreœlanie 10-letniego ryzyka nawrotu choroby (RS, ang. Recurrence
Score) u chorych na raka piersi, u których guz wykazywa³ ekspresjê receptorów estrogenowych i nie stwierdzano przerzutów do regionalnych wêz³ów ch³onnych.
Chore te bra³y udzia³ w badaniach klinicznych prowadzonych w ramach National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP). W nastêpnych analizach Oncotype DX
okaza³ siê równie¿ skuteczny w okreœlaniu ryzyka nawrotu u chorych z przerzutami
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raka piersi do wêz³ów ch³onnych. W celu ostatecznej weryfikacji przydatnoœci testu
Oncotype DX jako narzêdzia pozwalaj¹cego na wybór optymalnej terapii uzupe³niaj¹cej Narodowy Instytut Raka (USA) zainicjowa³ prospektywne badanie kliniczne
TAILORx. W badaniu tym rozpoczêtym w maju 2006 r. bierze udzia³ ponad 10 tysiêcy chorych na raka piersi. Pozwoli ono ustaliæ czy skala ryzyka nawrotu (RS) umo¿liwi rozró¿nienie w ogólnej populacji chorych, osób które bêd¹ wymaga³y wy³¹cznie
hormonoterapii i takich, które trzeba bêdzie leczyæ znacznie agresywniej, stosuj¹c
skojarzone strategie chemio- i hormonoterapii. Ostateczne wyniki tego badania
spodziewane s¹ w 2013 r. (16).
MammaPrint™ jest pierwszym w pe³ni skomercjalizowanym, wielogenowym testem opartym na technice mikromacierzy RNA. W odró¿nieniu od Oncotype DX test
ten mo¿e byæ prowadzony tylko na œwie¿ych tkankach odpowiednio zabezpieczonych przed degradacj¹ RNA. W ramach tego testu ocenia siê 70 genów odpowiadaj¹cych g³ównie za proliferacjê oraz procesy naciekania, przerzutowania i angiogenezy. Test MammaPrint™ kwalifikuje chore na raka piersi do 2 grup prognostycznych, które bêd¹ wymagaæ odmiennej strategii terapeutycznej. Aktualnie toczy siê
badanie kliniczne MINDACT (ang. Microarray In Node-negative Disease May Avoid ChemoTherapy) sponsorowane przez EORTC oceniaj¹ce przydatnoœæ testu MammaPrint
w doborze odpowiedniego leczenia uzupe³niaj¹cego. Je¿eli na podstawie klasycznych czynników prognostycznych i testu MammaPrintTM chore s¹ klasyfikowane do
grupy wysokiego ryzyka – otrzymuj¹ chemioterapiê wraz z hormonoterapi¹. Je¿eli
obie metody wskazuj¹ na niskie ryzyko nawrotu – chore otrzymuj¹ tylko hormonoterapiê. Wówczas gdy istnieje rozbie¿noœæ miêdzy klasycznymi metodami prognostycznymi a testem MammaPrint™ chore s¹ randomizowane do dwóch ramion – leczonych na bazie klinicznych lub genomicznych czynników prognostycznych (16).

5. Podsumowanie
Medycyna personalizowana zyskuje coraz wiêksze znaczenie w onkologii. Na
podstawie ci¹gle poszerzanej wiedzy z zakresu genomiki, biologii molekularnej,
biotechnologii, toksykologii oraz immunologii coraz prostsze staje siê optymalizowanie i indywidualizowanie terapii ogólnoustrojowej stosowanej u chorych na nowotwory. Rak piersi jest przyk³adem tego, ¿e medycyna personalizowana stanowi
niew¹tpliwy prze³om w onkologii. Dziêki terapiom molekularnie ukierunkowanym
istotnie zwiêkszono odsetek chorych, których mo¿na trwale wyleczyæ i którzy bêd¹
mogli powróciæ do normalnego ¿ycia i czynnoœci zawodowych bez obci¹¿enia odleg³ymi objawami ubocznymi. Wiele nowych obiecuj¹cych leków i testów genomicznych pozwalaj¹cych na optymalizacjê leczenia znajduje siê jeszcze na etapie badañ
klinicznych. Rezultaty obserwowane w ramach wczesnych badañ klinicznych (I i II fazy) napawaj¹ ogromnym optymizmem i stanowi¹ zapowiedŸ dalszego, oczekiwanego postêpu w personalizowanej onkologii.
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