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Nie ma chyba obecnie równie dynamicznie zmieniającego 
się zakresu możliwości leczniczych niż przestrzeń 
terapeutyczna dotycząca chorych na zaawansowane 
nowotwory skóry.
Co ciekawe, postęp ten nie ogranicza się jedynie do rozwoju 
nowych metod leczenia systemowego, o których szeroko 
i wyczerpująco napisano w artykułach zawartych na kolejnych 
stronach, ale także do zmian w zakresie leczenia chirurgicznego 
(w tym do ograniczenia wskazań do uzupełniającej 
limfadenektomii regionalnej, pomimo potwierdzenia 
przerzutu czerniaka w wartowniczym węźle chłonnym – co 
zmieniło utrwalony od dekad kanon postępowania chirurgów 
onkologicznych). Chirurgia nadal pozostaje także podstawą 
diagnostyki i leczenia osób z rozpoznaniem czerniaka, raka 
z komórek Merkla, raka podstawnokomórkowego czy raka 
płaskonabłonkowego skóry.

Obserwowany w ciągu ostatniej dekady rozwój 
terapii systemowych wymaga od lekarzy różnych, 
współpracujących ze sobą specjalizacji onkologicznych, 
wiedzy i zrozumienia wzajemnych potrzeb. Niezwykle 
istotne jest ustalenie na początku ścieżki pacjenta statusu 
mutacji BRAF, który determinuje kolejne kroki. Artykuły 
prezentowane w tym wydaniu dotyczą wczesnej diagnostyki 

obrazowej zmian skórnych (dermatoskopia) i histopatologii 
(zmiany melanocytarne o niepewnym potencjalne 
złośliwości – SAMPTUS i MELTUMP). Znajdziemy w nich także 
wiele praktycznych uwag odnoszących się do możliwości 
leczenia pacjentów z przerzutami czerniaka do ośrodkowego 
układu nerwowego w sytuacji ograniczeń refundacyjnych 
niektórych kombinacji leków. 

Onkolodzy i dermatolodzy zajmujący się chorymi 
na czerniaki wiedzą, jakie problemy powodować mogą 
powikłania skórne terapii inhibitorami BRAF i MEK. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące profilaktyki tychże 
powikłań oraz sposobów ich leczenia odszukać można 
w dwóch artykułach: jeden z nich jest praktycznym 
przewodnikiem dla praktyków, a drugi określa właściwe 
ramy współpracy dermatologa i onkologa klinicznego. 

Całość kończy temat dotyczący zasad efektywnej 
komunikacji z pacjentem – to szczególnie istotne, 
aby właściwie wytłumaczyć złożoność leczenia 
prowadzonego przez wielu specjalistów (chirurdzy, 
onkolodzy, dermatolodzy) i powikłania mogące pojawiać 
się po zastosowaniu nowoczesnej i skutecznej terapii 
chorych na czerniaka. 

Szanowni Państwo,

prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech M. Wysocki
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L iczba chorych na czerniaka skóry 
stale rośnie. W 2016 roku zano-
towano w Polsce 3666 zachoro-

wań i 1386 zgonów z tej przyczyny [1]. 
Większość chorych można wyleczyć 
za pomocą zabiegu chirurgicznego, ale 
u około 30–40% pacjentów dochodzi 
do rozsiewu choroby. W tej grupie pod-
stawową metodą leczenia jest leczenie 
systemowe.

MUTACJA BRAF
Do niedawana rozdziały w podręczni-
kach onkologii nt. leczenia systemowe-
go chorych na czerniaka należały do 
najkrótszych. Odsetki obiektywnych od-
powiedzi na cytostatyki nie przekracza-
ły kilkunastu procent, a mediana PFS 
wynosiła ok. 6 miesięcy.  
W ciągu ostatnich lat sytuacja ule-
gła diametralnej zmianie. Wiąże się to 
z odkryciem znaczenia mutacji BRAF 
dla aktywacji ścieżki MAPK, która peł-
ni kluczową rolę w kancerogenezie 
czerniaka. Mutacja V600E występuje 
u ok. 50% chorych na czerniaka skó-
ry, pojawia na wczesnych etapach no-
wotworzenia i pozostaje w komórkach 
czerniaka wraz z postępem choroby.  
W około 85% przypadków obecność 
mutacji BRAF stwierdza się zarówno 
w zmianach pierwotnych, jak i w prze-
rzutach. Największa zgodność dotyczy 
przerzutów do węzłów chłonnych i na-
rządów wewnętrznych, nieco mniejsza 
– przerzutów do mózgu [2].  

INHIBITORY
Po odkryciu znaczenia mutacji BRAF 
opracowano leki hamujące nadmier-
ną aktywność kinazy b-RAF, która jest 

DR N. MED. WIESŁAW BAL, ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ,
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, ODDZIAŁ W GLIWICACH
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produktem wadliwego genu. Pierw-
szym z nich był wemurafenib, który zo-
stał dopuszczony do leczenia chorych 
na czerniaka skóry BRAF(+) w 2011 r. 
Kolejny z inhibitorów, dabrafenib, za-
akceptowano w 2013 r. 
Zablokowanie szlaku sygnałowego 
MAPK na etapie kinazy b-RAF było mi-
lowym krokiem w leczeniu chorych na 
zaawansowanego czerniaka skóry. 
Podstawy teoretyczne, będące efektem 
badań nad rozwijającą się nieuchronnie 
w toku leczenia opornością na inhibito-
ry BRAF (iBRAF), pozwoliły opracować 
i wdrożyć do praktyki klinicznej inhibi-
tory kolejnego enzymu ze szlaku MAPK 
– kinazy MEK. Pozwoliło to nie tylko 
poprawić wyniki leczenia chorych na 
czerniaka (mediana PFS ok. 12 mies., OS 
22–25 mies.) ale również, przynajmniej 
w niektórych aspektach (szczególnie 
w zakresie hiperkeratozy), zmniejszyć 
toksyczność leków antyBRAF [3].
Leczenie inhibitorami BRAF i MEK nie 
jest wolne od działań ubocznych. Te 
najczęściej występujące to gorączki, 
toksyczności skórne czy zaburzenia 
widzenia. W większości przypadków 
nie są to reakcje wymagające zakoń-
czenia leczenia, ale okresowe przerwy 
w podawaniu leków czy konieczność 
redukcji dawek należą do codziennych 
działań onkologów stosujących inhibi-
tory BRAF i MEK.

IMMUNOTERAPIA
Drugą opcją leczenia chorych na za-
awansowanego czerniaka skóry jest 
immunoterapia (IT). Pierwszym lekiem 
zarejestrowanym w tym wskazaniu 
był ipilimumab, przeciwciało blokują-
ce receptor CTLA-4 na limfocytach T. 

Nowy lek wywoływał działania ubocz-
ne odmienne od znanych dotychczas, 
w tym ciężkie reakcje zapalne płuc, jelit 
i wątroby [4]. Znacznie mniej toksyczne 
okazały się leki blokujące receptor PD-1 
lub jego ligand PDL-1, tzw. inhibitory 
punktów kontrolnych (PKi). Mechanizm 
przeciwnowotworowego działania ni-
volumabu i pembrolizumabu polega na 
odblokowaniu reakcji immunologicznej 
hamowanej poprzez łączenie ligandu 
PD-1 (zlokalizowanego  na komórkach 
czerniaka) z receptorem PD-1, obecnym 
na komórkach immunokompetentnych. 
Aktualnie immunoterapia pozostaje po-
stępowaniem z wyboru u chorych na 
zaawansowanego czerniaka BRAF(-) 
oraz stanowi opcję w pierwszej lub 
– lek z wyboru – w drugiej linii le-
czenia chorych BRAF(+). Lecze- 
nie nivolumabem/pembrolizumabem po-
zwala osiągnąć mediany przeżycia cał-
kowitego na poziomie 32–37 mies. [5, 6].

KOMBINACJA INHIBITORÓW  
BRAF I MEK
Inhibitory BRAF są dostępne w Polsce 
od kilku lat, natomiast od 2017 r. moż-
liwe jest leczenie kombinacją inhibi-
torów BRAF i MEK. Terapie z użyciem 
wemurafenibu z kobimetynibem oraz 
dabrafenibu z trametynibem są dostęp-
ne w ramach programów lekowych, 
których zapisy reguluje obwieszczenie 
Ministra Zdrowia. Leczenie innym ze-
stawem iBRAF/MEK – encorafenibem 
i bimetynibem – nie jest w Polsce refun-
dowane.     
W ramach obowiązujących zapisów 
programów lekowych do leczenia 
iBRAF/MEK możemy włączać chorych 
na czerniaka z mutacją BRAF, u których 

doszło do rozsiewu choroby lub nie ma 
możliwości leczenia miejscowego. Mo-
nitorowanie odpowiedzi na leczenie 
musi być zgodne z kryteriami RECIST.  
Funkcję szpiku, wątroby i nerek ocenia 
się na podstawie wyników badań krwi. 
Obecność bezobjawowych przerzutów 
do OUN nie jest przeciwwskazaniem 
do leczenia, jednak w razie obecności 
przerzutów dających objawy neurolo-
giczne konieczne jest ich wcześniejsze 
leczenie z wykorzystaniem chirurgii  
lub/i radioterapii. Obecność przetrwa-
łych deficytów neurologicznych po prze-
bytym leczeniu jest kryterium wyklucza-
jącym z leczenia w programie. Terapii  
iBRAF/MEK nie można łączyć z che-
mioterapią i konieczne jest wyklucze-
nie współistnienia innego nowotworu 
złośliwego (z wyjątkiem nowotworów 
skóry). Należy również przeprowadzić 
u chorych badanie okulistyczne. 

W ramach obowiązujących zapisów programów 
lekowych do leczenia iBRAF/MEK możemy 
włączać chorych na czerniaka z mutacją BRAF,  
u których doszło do rozsiewu choroby lub nie 
ma możliwości leczenia miejscowego.
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Istnieje kilka istotnych różnic w zapi-
sach programów lekowych dotyczą-
cych stosowania wemurafenibu/kobi-
metynibu i dabrafenibu/trametynibu. 
Chorym kwalifikowanym do leczenia 
pierwszą kombinacją trzeba wyko-
nać przed leczeniem badanie UKG 
oraz wykluczyć współistnienie scho-
rzeń kardiologicznych. W obu pro-
gramach wykonujemy też nieco inne 

badania krwi oraz – już po włączeniu 
do leczenia – z inną częstością wy-
konujemy badania oceniające efekt 
leczenia (częściej w programie z da-
brafenibem). Zastosowanie wemura-
fenibu wymaga okresowych kontroli 
frakcji wyrzutowej serca. 

LEKI IMMUNOLOGICZNE 
W PIERWSZEJ LINII LECZENIA
Jak wspomniano, IT pozostaje drugą 
opcją leczenia dla chorych na czernia-
ka z mutacją BRAF. O ile leczenie im-
munologiczne po progresji na iBRAF/
iMEK jest naturalnym wyborem, to za-
stosowanie leków immunologicznych 
w pierwszej linii leczenia jest wciąż 
przedmiotem kontrowersji. Jak dotąd 
nie ma badań, które porównują le-
czenie iBRAF/iMEK z immunoterapią 
u chorych bez wcześniejszego lecze-
nia. Ponadto w większości badań z za-
stosowaniem IT chorzy na czerniaka 
z mutacją BRAF stanowili mniejszość 
lub w ogóle nie byli do tych badań 
włączani [7].  

PRAKTYKA KLINICZNA
W związku z tym w codziennej prak-
tyce klinicznej przy wyborze leku 
w pierwszej linii leczenia kierujemy się 
takimi wskaźnikami, jak masa nowo-
tworu, dynamika choroby, aktywność 
LDH, obecność przerzutów do narzą-
dów miąższowych, a także obecnością 
ew. przeciwwskazań do immunoterapii 
(np. konieczność stosowania gliko-
ko rtykoidów czy obecność chorób 
autoimmunologicznych). Nieco uprasz-
czając, u chorych wymagających uzys- 
kania szybkiej odpowiedzi z powodu 

zaawansowania choroby najczęściej 
wybiera się leczenie iBRAF/MEK z uwa-
gi na większą szansę i krótszy czas do 
uzyskania odpowiedzi na leczenie. 
Z tego samego powodu iBRAF są do-
skonałym rozwiązaniem u chorych na 
miejscowo zaawansowanego, nieope-
racyjnego czerniaka skóry z mutacją 
BRAF. Zmniejszenie rozmiaru guza 
pod wpływem leku celowanego może 
pozwolić na radykalną resekcję zmian 
resztkowych, dając chorym nadzieję na 
pełne wyleczenie. 
Naturalną sekwencją zdarzeń w onko-
logii jest implementacja leków skutecz-
nych w leczeniu choroby przerzutowej 
do leczenia adjuwantowego. Zarówno 
iBRAF/MEK (dla chorych z mutacją), 
jak i inhibitory punktów kontrolnych 
(dla wszystkich chorych) uzyskały re-
jestrację do leczenia uzupełniającego 
czerniaka w III stopniu zaawansowania 
po radykalnym zabiegu chirurgicznym 
[8, 9]. W chwili pisania tego tekstu żad-
na opcja leczenia pooperacyjnego nie 
była objęta refundacją. 

PODSUMOWANIE
Zastosowanie iBRAF/MEK było przeło-
mem w leczeniu chorych na zaawan-
sowanego czerniaka. Chociaż w więk-
szości przypadków dochodzi w trakcie 
leczenia do progresji choroby, to leki 
te znacząco poprawiły rokowanie cho-
rych na zaawansowanego czerniaka 
BRAF(+). Wraz z lekami stosowanymi 
w immunoterapii dają szansę na prze-
życie 3 lat ok. połowie leczonych cho-
rych, a wprowadzenie kolejnych ge-
neracji leków może ten wynik jeszcze 
poprawić. 
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Analiza czynników wpływających na 
odpowiedź na leczenie inhibitorami  
BRAF i MEK
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Około 50% przerzutowych czernia-
ków skóry wykazuje obecność 
mutacji BRAFV600, czego rezulta-

tem jest stała aktywacja szlaku RAS/RAF/
MEK/ERK kinazy MAP (MAPK) [1]. 

BLOKADA SZLAKU MAPK
Wyniki badań z randomizacją (COMBI-D, 
COMBI-V, coBRIM oraz COLUMBUS) wy-
kazały przewagę podwójnej blokady szla-
ku MAPK z zastosowaniem inhibitorów 
BRAF i MEK w porównaniu z monoterapią 
inhibitorem BRAF. Taka kombinacja zna-
cząco wydłużyła czas wolny od progresji 
(PFS) oraz całkowite przeżycie (OS), bez 
większego wpływu na wzrost toksyczno-
ści. Mediana PFS wyniosła około 12–14 
mies., natomiast OS około 23–33 mies. 
[2–4]. Obecnie na świecie dostępne są 
trzy kombinacje inhibitorów BRAF i MEK:  
wemurafenib z kobimetynibem, dabra-
fenib z trametynibem oraz enkorafenib 
z binimetynibem. Chociaż u większości le-
czonych dochodzi do rozwoju oporności 
na leczenie, wciąż około 20% pacjentów 
pozostaje wolnych od progresji choroby 
po 3 latach. 
Jeszcze przed erą terapii celowanej zna-
nymi czynnikami prognostycznymi w za-
awansowanym czerniaku skóry były: sto-
pień zaawansowania choroby, poziom 
LDH w momencie rozpoznania oraz 
ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology 
Group Performance status) [6, 7]. Retro-
spektywna analiza badań BRIM2, BRIM3, 
BRIM7 oraz coBRIM (tabela 1) pozwoliła 
na identyfikację podgrup pacjentów od-
noszących największą korzyść z leczenia 
inhibitorami BRAF i MEK [3].

WPŁYW NA WYDŁUŻENIE PFS I OS
W ogólnej analizie badania coBRIM [6] 
wśród pacjentów otrzymujących wemu-
rafenib+kobimetynib (V+C) (n = 274) me-
diana PFS wynosiła 12,7 mies., natomiast 
mediana OS 23,8 mies. PFS po roku i po 
2 latach leczenia utrzymywało się odpo-
wiednio u 75,6% i 49,6% leczonych. W gru-
pie chorych z podwyższonym wyjściowo 
poziomem LDH zarówno czas PFS, jak 
i OS były znacząco skrócone. Podob-
nie chorzy, u których stwierdzono cechę 
M1c (przerzuty do narządów trzewnych  

innych niż płuca), charakteryzowali się 
dużo krótszym PFS oraz OS (tabela  2). 
Nie zaobserwowano natomiast różnic 
PFS i OS  pomiędzy pacjentami w stanie 
sprawności ECOG PS 0 vs 1 [6–8]. 
Opierając się na analizie znanych czynni-
ków prognostycznych, zespół McArthura 
[8] wyodrębnił grupy korzystnego oraz 
złego rokowania. Pod uwagę wzięto LDH, 
ECOG PS, obecność przerzutów do wą-
troby oraz liczbę organów zajętych cho-

Tab. 1. Badania z zastosowaniem wemurafenibu i kobimetynibu

BRIM 2 badanie otwarte II fazy  
– skuteczność V u pacjentów wcześniej leczonych

BRIM 3 badanie otwarte z randomizacją III fazy,  
porównujące V vs DTIC

BRIM 7 badanie Ib fazy – eskalacja dawki C

coBRIM badanie z randomizacją III fazy,  
porównujące V+C vs V+P 

Tab. 2. Wpływ aktywności LDH oraz cechy M1c na PFS oraz OS  
u pacjentów leczonych kombinacją V+C

CECHA PFS
 (mies.)

OS
 (mies.)

LDH

prawidłowe 14,9 35,9

podwyższone 9,0 16,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA

 M1a/M1b 16,6 29,0

M1c 10,6 19,7

V – wemurafenib, DTIC – dakarbazyna, C – kobimetynib, P – placebo

PFS (progression free survival) – przeżycie wolne od progresji, OS (overall survival) – przeżycie całkowite,  
V – wemurafenib, C – kobimetynib

robą. Grupę o najlepszym rokowaniu sta-
nowili pacjenci z prawidłową wartością 
LDH. Obserwowano u nich 10-miesięczne 
wydłużenie PFS w porównaniu z chory-
mi z podwyższoną wartością LDH  (PFS 
16,5 vs 6,7 mies.). W rozszerzonej meta-
analizie [5] najdłuższy PFS został osią-
gnięty w grupie chorych z prawidłowym 
LDH, ECOG PS 0 oraz sumą najdłuższych 
zmian targetowych (SLD) ≤ 44 mm: mPFS 
wyniósł 11,1 mies. (95% CI, 7,0–18,4 mies.). 
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Natomiast najszybszą progresję stwier-
dzano w grupie z wyjściowym poziomem 
LDH podwyższonym ponad 2-krotnie 
(3,5 mies. 95% CI, 3,0–3,8 mies.) [5].
Podobne obserwacje odnotowano 
w stosunku do wydłużenia OS – najsil-
niejszym czynnikiem prognostycznym 
była wyjściowa aktywność LDH. Śred-
nia długość przeżycia była najdłuższa 
w grupie chorych z prawidłowym po-
ziomem LDH i SLD ≤ 45 mm (27,2 mies., 
95% CI, 22,1–32,1 mies.), a najkrótsza 
w grupie z ponad 2-krotnie podwyż-
szonym poziomem LDH (6,0 mies., 95% 
CI, 5,3–6,8 mies.). Chorzy z nieznacznie 
podwyższonym poziomem LDH (≤ 2 × 
powyżej normy) oraz w stanie ogólnym 
ECOG PS 0 wykazali pośrednią korzyść 
z leczenia, osiągając medianę OS wyno-
szącą 16 mies. (95% CI, 13,3–8,5 mies.). 
W grupie otrzymującej V+C z prawidło-
wym poziomem LDH oraz SLD ≤ 45 mm 
(grupa najlepszego rokowania) 3-letnie 
OS wynosiło 53,3% (95% CI, 39,5%–
67,1%) [3, 5–9].

CAŁKOWITA ODPOWIEDŹ  
NA LECZENIE
Zastosowanie kombinacji inhibitorów 
BRAF i MEK wpływa na zwiększenie 
odsetka odpowiedzi na leczenie (ORR), 
w tym odpowiedzi całkowitych (CR): 

Tab. 3. Wpływ uzyskania odpowiedzi na leczenie na PFS oraz OS pacjentów leczonych V+C lub V+P

ORR V+C V+C V+P V+P

PFS 
(mies.)

OS 
(mies.)

PFS 
(mies.)

PFS 
(mies.)

CR 19,8 NE NE NE

PR 13,3 NE 9,4 18,3

SD 3,9 11,9 3,8 11,3

PD 1,9 6,8 1,8 3,4

ORR (overall response rate) całkowita odpowiedź na leczenie, V – wemurafenib, C – kobimetynib, P – placebo, CR (complete remission) – całkowita odpowiedź,  
PR (partial remission) – częściowa odpowiedź, SD (stable disease) – stabilizacja, PD (progression disease) – progresja, NE – (not estimated) 
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ORR w ramieniu V+C wyniósł 70% (16% 
CR), a dla V+P 50% (10% CR). Uzyskanie 
ORR miało przełożenie na wydłużenie 
PFS oraz OS. Średni czas wolny od pro-
gresji u pacjentów z CR otrzymujących 
V+C wynosił 19,8 mies. w porównaniu do 
13,3 mies. w grupie z częściową odpowie-
dzią. W grupie V+C, która uzyskała jedynie 
stabilizację lub w której nastąpiła progre-
sja choroby, PFS wyniósł odpowiednio 
3,9 i 1,9 miesiąca. Najwyższy odsetek CR 
(39%) dla V+C wystąpił w grupie o do-
brym rokowaniu dla PFS (prawidłowy po-
ziom LDH, ECOG PS 0 oraz SLD ≤ 44 mm). 
Dla porównania wśród kohort złego ro-
kowania (2-krotnie podwyższony poziom 
LDH) CR wynosiło 0%–3% [3, 5, 10].
Wyższy odsetek odpowiedzi na lecze-
nie w grupie V+C obserwowano we 
wszystkich analizowanych podgrupach, 
a w szczególności u chorych > 65. roku 
życia, z obecnością mutacji V600K oraz 
przerzutami do wątroby [3].
Podsumowując, poziom LDH, ECOG 
PS, obecność przerzutów do wątroby 
oraz SLD wydają się najważniejszymi 
czynnikami rokowniczymi dla wydłużo-
nego PFS i OS u pacjentów z zaawan-
sowanym czerniakiem BRAFV600(+). We 
wszystkich analizach potwierdzono, 
że najsilniejszym czynnikiem progno-
stycznym jest wyjściowy poziom LDH. 

Taka obserwacja dotyczyła wszystkich 
podgrup pacjentów bez względu na 
zastosowane leczenie. Mimo że nie ma 
bezpośrednich badań porównujących 
skuteczność dubletów: wemurafenib+ 
kobimetynib vs dabrafenib+trametynib 
vs enkorafenib+binimetynib, a porówna-
nie pośrednie wszystkich trzech kombi-
nacji BRAFi/MEKi nie wykazało istotnej 
statystycznie różnicy w ich skuteczno-
ści, to powinny być one traktowane jako 
schematy równorzędne. Uwagę jednak 
zwracają różnice populacji biorących 
udział w badaniach rejestracyjnych 
wspomnianych terapii skojarzonych. 

W badaniu coBRIM u zdecydowanie 
większej liczby chorych poziom LDH był 
podwyższony: 46% vs 34% w COMBI-V, 
36% w COMBI-D i 29% w badaniu  
COLUMBUS. Dodatkowo należy zwró-
cić uwagę na istotnie dłuższy okres 
obserwacji w badaniu COLUMBUS vs 
badanie coBRIM i COMBI-V oraz różnice 
w kolejnych liniach leczenia, a dokład-
niej – lepszy dostęp do immunoterapii 
pacjentów z badania COLUMBUS w sto-
sunku do populacji pacjentów z bada-
nia coBRIM oraz COMBI-V. Wyżej wy-
mienione różnice populacji mogły mieć 
wpływ na  uzyskane wyniki badań [11]. 
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Mimo że nie ma bezpośrednich badań 
porównujących skuteczność dubletów: 
wemurafenib+kobimetynib vs dabrafenib 
+trametynib vs enkorafenib+binimetynib, 
a porównanie pośrednie wszystkich trzech 
kombinacji BRAFi/MEKi nie wykazało istotnej 
statystycznie różnicy w ich skuteczności, to 
powinny być one traktowane jako schematy 
równorzędne.
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Chorzy na czerniaka w stadium 
rozsiewu do ośrodkowego ukła-
du nerwowego (OUN) należą 

do grupy pacjentów o złym rokowaniu. 
Z uwagi na lokalizacje przerzutów pro-
gresja choroby szybko może prowadzić 
do pogorszenia stanu ogólnego i dyskwa-
lifikacji leczenia przyczynowego. Warto 
wspomnieć o ostatnio opublikowanych 
przez polskich badaczy wytycznych po-
stępowania diagnostyczno-terapeutycz-
nego w leczeniu chorych na czerniaka 
skóry, a także o wyda- nych zaleceniach 
postępowania w przerzutach czerniaka 
do mózgowia [1].
Biorąc pod uwagę fakt, że finansowa-
nie leczenia systemowego chorych na 
czerniaka w przeważającej mierze jest 
obwarowane zapisami programów le-
kowych, należy mieć na względzie nie 

LEK. MED. MARCIN RAJCZYKOWSKI, II KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII,  
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH

Jak leczyć chorych na czerniaka  
w stadium rozsiewu do ośrodkowego 
układu nerwowego? 

tylko wcielanie w życie wspomnia-
nych rekomendacji, ale także prze-
strzeganie rozporządzeń wydanych 
przez płatnika. 

TERAPIA MIEJSCOWA 
W miejscowym leczeniu przerzutów 
do OUN zastosowanie znajduje re-
sekcja zmian nowotworowych, jak 
również radioterapia przeprowadzona 
techniką stereotaktyczną (SRS) lub 
napromienianiem całego mózgowia 
(WBRT). Leczenie operacyjne prefero-
wane jest u chorych w dobrym stanie 
ogólnym (WHO 0–1), ze zmianą prze-
rzutową niekwalifikującą się do SRS 
(powyżej 3–4  cm), powodującą obja-
wy wzmożonego ciśnienia śródczasz-
kowego lub wodogłowia, gdy zabieg 
operacyjny może przynieść szybką 

poprawę. Radioterapia stereotaktycz-
na jest preferowaną opcją u chorych 
również w gorszym stanie ogólnym 
(WHO 0–2) oraz w sytuacji, gdy zmiana 
nowotworowa jest zlokalizowana poza 
zasięgiem resekcji chirurgicznej. Do-
puszczalna ilość zmian przerzutowych 
w OUN pacjenta kwalifikowanego do 
SRS rośnie wraz z rozwojem technik 
radioterapii. Coraz częściej pojawia-
ją się prace pokazujące skuteczność 
takiego postępowania nawet w przy-
padku stwierdzenia pięciu, a nawet 
więcej zmian nowotworowych [2]. Klu-
czowym aspektem jest zatem nie tyle 
liczba, ile wielkość i lokalizacja zmian 
w odniesieniu do struktur krytycznych. 
Ważna jest ocena dawki, jaką otrzymu-
je zdrowy obszar mózgowia, a tym sa-
mym ryzyka wystąpienia radionekrozy. 
Powikłania po przeprowadzonym le-
czeniu mogłyby wówczas przewyż-
szyć korzyści płynące z terapii. Do SRS 
mogą być kwalifikowani także chorzy 
w celu napromieniania loży poopera-
cyjnej, by zmniejszyć ryzyko wznowy 
miejscowej [1, 3, 4]. Napromienianie 
całego mózgowia jest postępowaniem 
zarezerwowanym dla chorych z mno-
gimi zmianami w mózgowiu, niekwali-
fikującymi się do leczenia operacyjne-
go lub SRS, w gorszym stanie ogólnym 
oraz o przewidywanym krótkim czasie 
przeżycia [3]. Chorzy w złym stanie 
ogólnym nie powinni być kwalifikowa-
ni do terapii przyczynowej, a jedynie 
należy prowadzić u nich leczenie obja-
wów choroby nowotworowej. 
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LECZENIE SYSTEMOWE 
W leczeniu systemowym chorych na 
czerniaka w stadium rozsiewu podsta-
wę stanowią: 
  immunoterapia (niwolumab, pem-

brolizumab, ipilimumab),
  inhibitory kinaz tyrozynowych. 
Dotychczasowe badania wskazują na 
wyższą skuteczność jednoczasowego 
stosowania inhibitorów BRAF (iBRAF) 
z inhibitorami MEK (iMEK): wemura-
fenib+kobimetynib lub dabrafenib+ 
trametynib w porównaniu z monote-
rapią anty-BRAF (wemurafenib lub da-
brafenib) [5, 6, 7]. Stwierdzono także 
większą skuteczność leczenia po do-
daniu niwolumabu do ipilimumabu [8]. 
Takie połączenie nie jest jednak re-
fundowane w Polsce i leki te można 
stosować jedynie w monoterapii [9]. 
O ile wymienione inhibitory kinaz ty-
rozynowych mają zastosowanie tylko 
u chorych z obecną mutacją w genie 

BRAF, o tyle immunoterapia pozosta-
je opcją terapeutyczną niezależnie od 
stanu tego genu. Natomiast chemio- 
terapia powinna być rozważana je-
dynie u chorych w dobrym stanie 
ogólnym, gdy brak innych możliwości 
leczenia –  również takich, jak udział 
w badaniach klinicznych. 
Zarówno wemurafenib, jak i dabrafe-
nib wykazały skuteczność w leczeniu 
pacjentów w stadium rozsiewu do 
OUN, niezależnie, czy była wcześniej 
stosowana u nich terapia miejscowa. 
Również mediana czasu przeżycia 

w obu badaniach była zbliżona i wy-
niosła 8–9 miesięcy [10, 11]. W ramach 
innego badania, obejmującego za-
ledwie 24 chorych, wemurafenib był 
stosowany po uprzednim leczeniu 
miejscowym (radioterapia lub resek-
cja chirurgiczna), po którym nastąpiła 
progresja. W chwili włączenia do ba-
dania przerzuty w OUN były objawowe 
i nieresekcyjne oraz konieczne było 
stosowanie kortykosteroidów. Mediana 
czasu przeżycia całkowitego wyniosła 
5,3 mies., przy czym należy zwrócić 
uwagę, że 75% chorych włączonych 

Zarówno wemurafenib, jak i dabrafenib wykazały 
skuteczność w leczeniu pacjentów w stadium 
rozsiewu do OUN, niezależnie, czy była wcześniej 
stosowana u nich terapia miejscowa.
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do badania było w dobrym lub bar-
dzo dobrym stanie ogólnym (WHO 
0–1) [12]. Połączenie iBRAF oraz iMEK 
oceniono w badaniu II fazy, do które-
go włączono 125 chorych. Oceniano 
skuteczność połączenia dabrafenibu 
z trametynibem. Badanie składało się 
z 4 podgrup. Najliczniejszą podgru-
pę (61%) stanowili chorzy z bezobja-
wowymi przerzutami do OUN, którzy 
wcześniej nie byli leczeni miejscowo 
–  osiągnięto medianę OS 10,8 mies. 
Podobne wyniki otrzymano w dwóch 
innych podgrupach obejmujących 
chorych z bezobjawowymi lub obja-
wowymi przerzutami do OUN. W obu 
przypadkach chorzy mogli, lecz nie 
musieli być wcześniej leczeni miej-
scowo. Najlepsze rezultaty osiągnię-
to w 16-osobowej podgrupie cho-
rych z bezobjawowymi przerzutami 
do OUN po wcześniejszym leczeniu 
miejscowym, osiągając medianę OS 
24,3 mies. [13]. Dotychczasowe bada-
nia potwierdzają skuteczność iBRAF/
iMEK, przy czym objawowe przerzuty 
do OUN pogarszają rokowanie. Mimo 
szybko pojawiającej się oporności na 
leczenie, w porównaniu z chorymi bez 
przerzutów do OUN, leki te stanowią 
ważny filar terapii i są przedmiotem 
dalszych badań. 
Skuteczność niwolumabu, pembrolizu-
mabu i ipilimumabu w leczeniu chorych 
w stadium rozsiewu do OUN została 
dowiedziona w badaniach klinicznych. 
Ipilimumab wykazał się większą sku-
tecznością i dłuższym czasem przeżycia 
u chorych bezobjawowych w porów-
naniu z tymi, którzy prezentowali obja-
wy z powodu przerzutów do OUN (OS 
7 vs 3,7 mies.) [14]. Dodatkowo lek ten 
w połączeniu z niwolumabem okazał 
się bardziej skuteczny niż niwolumab 
w monoterapii u pacjentów z bezobja-
wowymi, nieleczonymi wcześniej miej-
scowo przerzutami do OUN (odpowiedź 
wewnątrzczaszkowa 46% vs 20%). Co 
było do przewidzenia, toksyczność 
G3-G4 była większa u chorych leczo-
nych terapią dwulekową (54% vs 16%) 
[15]. Pembrolizumab w badaniu II fazy 
u chorych w stadium bezobjawowego 

rozsiewu do OUN wykazał odpowiedź 
wewnątrzczaszkową u 22% chorych. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że w tym 
badaniu chorzy na czerniaka stanowili 
podgrupę liczącą jedynie 18 osób [16]. 

LECZENIE SKOJARZONE 
Opublikowane w 2016 r. wytyczne doty-
czące kojarzenia leczenia promieniami 
z inhibitorami BRAF [17] zostały zawarte 
w aktualnie obowiązujących zaleceniach 
National Comprehensive Cancer Network. 
Rekomenduje się odstawienie iBRAF i/
lub iMEK na przynajmniej 3 dni przed 
zakończeniem oraz 3 dni po zakończe-
niu konwencjonalnej radioterapii w celu 
zmniejszenia ryzyka toksyczności skór-
nej, płucnej i trzewnej. W przypadku SRS 
jednodniowa przerwa w terapii iBRAF i/
lub iMEK przed i po zakończeniu leczenia 
promieniami jest wystarczająca. Kojarze-
nie immunoterapii z radioterapią nie wy-
maga przerywania leczenia systemowego  

– warto jednak zwrócić uwagę na brak ob-
szernych badań w tym zakresie [18]. 

KOJARZENIE LECZENIA 
PROMIENIAMI Z LECZENIEM 
SYSTEMOWYM W RAMACH 
PROGRAMÓW LEKOWYCH
Rozpoznając rozsiew do OUN, należy oce-
nić stan ogólny chorego, lokalizacje zmian 
przerzutowych, obecność mutacji w ge-
nie BRAF oraz choroby współistniejące. 
Zespół interdyscyplinarny powinien pod-
jąć decyzję, czy jest możliwe radykalne, 
miejscowe leczenie wszystkich przerzu-
tów, pamiętając, że obecnie w Polsce uzu-
pełniające terapie systemowe, zarówno 
leczenie iBRAF i/lub iMEK, jak i immuno-
terapia, nie są refundowane. Dlatego plan 
leczenia powinien uwzględniać różne 
scenariusze dalszego przebiegu choroby. 
Wystąpienie choćby jednego przerzu-
tu stwarza duże ryzyko, że w niedalekiej 
przyszłości pojawią się kolejne ogniska. 
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Miejscowe leczenie zmian nowotworo-
wych jest możliwe zarówno w trakcie 
leczenia systemowego, jak i przed rozpo-
częciem terapii. W tym drugim przypadku 
należy mieć na względzie, że zmiany mu-
szą być mierzalne, aby można było rozpo-
cząć leczenie systemowe. Wcześniejsze 
radykalne usunięcie wszystkich przerzu-
tów, doprowadzające do całkowitej remi-
sji choroby, może uniemożliwić choremu 
refundację immunoterapii i leczenia inhi-
bitorami kinaz. 
Rozpoczynając postępowanie terapeu-
tyczne od leczenia systemowego, można 
doprowadzić do uresekcyjnienia przerzu-
tów lub kwalifikacji chorego do radiotera-
pii stereotaktycznej. Takie działanie może 
poprawić kontrolę miejscową i wpłynąć 
na rokowanie. Po zastosowaniu SRS, 
zmniejszenie wielkości przerzutu widocz-
ne w badaniach obrazowych może być 
efektem zarówno leczenia systemowego, 
jak i radioterapii. Przeprowadzona ocena 
efektu leczenia zgodnie z wymogami pro-
gramu lekowego, wykazując skuteczność 
terapii, umożliwi kontynuację leczenia 
systemowego. W przypadku radykalnego 

leczenia chirurgicznego stwierdzenie 
regresji choroby jest jedynie pośrednim 
efektem terapii systemowej, prowadzącej 
do uresekcyjnienia przerzutu. Natomiast 
to leczenie operacyjne jest bezpośrednio 
odpowiedzialne za uzyskany efekt. 
Pozostawienie leczenia miejscowego 
do czasu stwierdzenia oporności na te-
rapię systemową może spowodować, że 
w przypadku progresji w OUN dojdzie do 
szybkiego pogorszenia stanu ogólnego, 
co uniemożliwi leczenie miejscowe. 

PODSUMOWANIE 
Leczenie pacjenta w stadium rozsie-
wu do OUN wymaga ustalenia planu  

postępowania z uwzględnieniem moż-
liwych scenariuszy dalszego przebiegu 
choroby. Jest tu miejsce zarówno dla 
leczenia miejscowego, jak i systemo-
wego, a także kojarzenia tych metod. 
Podjęcie decyzji nierzadko utrudniają 
zapisy programów lekowych, które nie 
nadążają za światowymi standardami 
– o czym świadczy m.in. brak refundacji 
leczenia uzupełniającego. Terapia po-
winna być planowana i koordynowana 
przez zespół interdyscyplinarny, stale 
uwzględniający nie tylko rekomenda-
cje towarzystw naukowych, lecz także 
zmiany dotyczące refundacji terapii 
przeciwnowotworowej.  

Terapia powinna być planowana i koordynowana 
przez zespół interdyscyplinarny, stale 
uwzględniający nie tylko rekomendacje 
towarzystw naukowych, lecz także zmiany 
dotyczące refundacji terapii przeciwnowotworowej.
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Leczenie celowane u chorych  
z rozpoznaniem czerniaka skóry  
Profilaktyka i leczenie powikłań skórnych w trakcie leczenia 
kombinacją inhibitorów BRAF i MEK

W ciągu ostatnich kilku lat po-
czyniono znaczne postępy 
w poznaniu patogenezy 

molekularnej czerniaków skóry. Muta-
cje w onkogenie BRAF odgrywają klu-
czową rolę jako cel molekularny dla le-
czenia ukierunkowanego czerniaka. Na 
podstawie kilku badań klinicznych zo-
stało potwierdzone skuteczne leczenie 
chorych na zaawansowane czerniaki 
skóry z obecnością mutacji BRAF, któ-
re obejmuje zastosowanie inhibitorów 
BRAF i MEK. 

Obecnie w Polsce w ramach progra-
mów lekowych są dostępne dwie tego 
typu terapie skojarzone: 
  wemurafenib+kobimetynib,
  dabrafenib+trametynib. 
Obie terapie, mimo swojej skuteczno-
ści i korzyści dla chorego, nie są wolne 
od działań niepożądanych. Dlatego tak 
ważna w prowadzeniu i kontynuacji le-
czenia jest edukacja chorego oraz pro-
filaktyka działań niepożądanych.

I. Profilaktyka  
i leczenie powikłań 
skórnych w trakcie  
terapii kombinacją  
inhibitorów BRAF i MEK
Wysypki skórne pojawiające się w trak-
cie leczenia inhibitorami BRAF mogą 

LEK. MED. MARLENA SIKORA-JOPEK, ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ,  
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH
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mieć różną postać kliniczną. Ich kla-
syfikacja wynika z mechanizmów 
powstawania i dzieli się na: reakcje 
zapalne, poliferacje kolczystokomór-
kowe i melanocytarne oraz reakcje 
nadwrażliwości.
Wysypki skórne pojawiające się podczas 
terapii inhibitorami MEK są w znacznej 
mierze podobne do toksyczności skór-
nych, które obserwujemy podczas tera-
pii inhibitorami receptora naskórkowe-
go czynnika wzrostu EGFR.
Podczas leczenia wemurafenibem naj-
częściej występowały: 
   fotonadwrażliwość na promieniowa-

nie ultrafioletowe, 
   erytrodystezja dłoniowo-podeszwowa, 
   łysienie, 
   świąd, 
   rogowacenie przymieszkowe, 
   rogowacenie słoneczne, 
   włókniaki skóry, 
   rogowiaki i raki kolczystokomórkowe. 
Podczas leczenia dabrafenibem naj-
częściej występowały: 
   nadmierne rogowacenie, 
   włókniaki, 
   łysienie, 
   erytrodystezja dłoniowo-podeszwowa. 
Do powikłań skórnych podczas terapii 
inhibitorami MEK należą w przypadku 
trametynibu:  
   wysypki trądzikopodobne, 
   łysienie.
Natomiast w przypadku kobimetynibu:
   wysypki skórne. 
Toksyczności skórne dotyczą częściej 
monoterapii inhibitorami BRAF niż te-
rapii skojarzonej iBRAF + iMEK. 

WYSYPKI O CHARAKTERZE 
ZAPALNYM
Wysypka plamista, plamisto- 
-grudkowa i grudkowo-krostkowa
   Wysypka plamisto-grudkowa (odro-

podobna) – pojawia się zazwyczaj 
jako pierwsza w ciągu dwóch  tygo-
dni od rozpoczęcia leczenia iBRAF 
z towarzyszącym świądem. Zazwy-
czaj w górnej części tułowia rozprze-
strzenia się dośrodkowo. Charaktery-
zuje się pojawieniem płaskich plamek 
i wypukłych grudek.

  Stopień G2: świąd i suchość obejmu-
jące < 50% powierzchni ciała. 
   Gdy brak tolerancji, należy zreduko-

wać dawkę leków. 
   Emolienty. 
   Leki przeciwhistaminowe doustne. 
   Gdy zmiany utrzymują się przewle-

kle, wskazana jest konsultacja der-
matologiczna oraz miejscowo gliko-
kortykosteroidy.

  Stopień G3: świąd i suchość obejmują-
ce > 50% powierzchni ciała.
   Wstrzymać leczenie do czasu 

zmniejszenia nasilenia objawów 
toksyczności do stopnia 0–1, a na-
stępnie zredukować dawkę.

   Emolienty.
   Leki przeciwhistaminowe doustne.
   Miejscowo glikokortykosteroidy.
   Glikokortykosteroidy doustnie (pred-

nizolon 0,5 mg/kg mc./dobę przez 
5–7 dni (maksymalnie 60 mg/dobę).

Stopień G4: zespół Stevensa-Johnso-
na/toksyczna nekroliza naskórka; sze-

rzący się rumień z oddzielaniem się na-
skórka, tworzeniem się pęcherzy oraz 
zajęciem błon śluzowych.
   Zakończenie leczenia.
   Hospitalizacja.
   Kontrola gospodarki wodno-elektro-

litowej.
   Konsultacja dermatologiczna.
 
Torbiele łojowe
Pojawiają się głównie w obrębie skóry 
głowy (skóra owłosiona), najczęściej 
w okolicach brody, policzków, okolicach 
zausznych i na wewnętrznej powierzch-
ni małżowin usznych. Mogą mieć mno-
gi charakter (> 30 zmian) głównie na 
powierzchni tułowia, dekoltu i szpary 
międzypośladkowej. Główna postać to 
liczne, drobne, biało-żółte grudki.

Postępowanie 
Mechaniczna ekstrakcja zmian niezmie-
nionych zapalnie oraz wycinanie chi-
rur giczne zmian ulegających kalcyfikacji, 

Toksyczności skórne dotyczą częściej 
monoterapii inhibitorami BRAF niż terapii 
skojarzonej iBRAF + iMEK. 

   Wysypka grudkowo-krostkowa (trą-
dzikopodobna) – pojawia się nieco 
później, często na skórze twarzy, szyi, 
tułowia, kończyn. Najczęściej u męż-
czyzn, podczas długotrwałej terapii 
inhibitorami i jest trudna do leczenia.

Wysypka podczas terapii iMEK wy-
kazuje podobieństwo do zmian trą-
dzikopodobnych wywołanych przez 
inhibitory EGFR i charakteryzuje się 
licznymi zmianami grudkowo-krostko-
wymi, ze złuszczaniem oraz suchością 
skóry.

Postępowanie
  Stopień G1: brak objawów klinicznych. 
  Kontynuacja leczenia iBRAF/iMEK. 
  Monitorowanie pacjenta odpowied-

nio do wskazań klinicznych.
   Emolienty.
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zwłóknieniu lub zmian zniekształcają-
cych dających defekt estetyczny.

REAKCJE NADWRAŻLIWOŚCI 
Rumień i zapalenie czerwieni  
wargowej spowodowane ekspozycją 
na promieniowanie ultrafioletowe
Wzmożona wrażliwość na promieniowa-
nie UV pod postacią rozlanych ognisk 
o charakterze intensywnego rumienia po-
jawiająca się już po 15 minutach od eks-
pozycji (w ciągu 24 godzin). Towarzyszy 
im świąd i pieczenie. Rumień najczęściej 
lokalizuje się w miejscach narażonych 
na promieniowanie UV: środkowa część 
twarzy (bez okolic oczodołowych).
Zapalenie czerwieni wargowej towarzy-
szy prawie 50% przypadków nadwrażli-
wości na promieniowanie UV. Charakte-
ryzuje się obrzękiem warg, tworzeniem 
się pęcherzyków i strupów. W tym przy-
padku wskazane jest stosowanie sztyf- 
tów nawilżających do ust z filtrami UV, 
chłodnych kompresów, glikokortyko-
steroidów miejscowo, np. hydrokorty-
zonu 1% lub 2,5%, aplikowanego 2 razy 
dziennie.

Postępowanie
Stopień G1/G2: objawy tolerowane
G1: rumień bez dolegliwości bólowych, 
obejmujący < 10% powierzchni ciała.
G2: tkliwy rumień obejmujący 10–30% 
powierzchni ciała.
   Kontynuacja leczenia i monitorowa-

nie pacjenta. 
   Emolienty 2 razy dziennie.
Stopień G3/G2: objawy nietolerowane
G3: rumień obejmujący > 30% po-
wierzchni ciała oraz rumień z tworze-
niem pęcherzy. 
   Wstrzymać leczenie do czasu 

zmniejszenia objawów toksyczności 
do stopnia G1, a następnie redukcja 
dawki i wznowienie leczenia.

   Gdy występuje fotonadwrażliwość 
– wskazane glikokortykosteroidy do-
ustnie oraz kontrola analgetyczna 
(NSAID, leki opioidowe przeciwbólo-
we). Jeżeli ustąpi do 28 dni do stop-
nia G1, ponowne włączenie iBRAF 
w dawce zmniejszonej o 1 poziom bez 
zmian w dawkowaniu iMEK.

Stopień G4: stan zagrażający życiu
   Zakończenie leczenia.
   Wstrzymanie leczenia do czasu 

zmniejszenia objawów toksyczności 
do stopnia G0-1, następnie redukcja 
dawki o jeden poziom (bardzo ostroż-
nie rozważyć wznowienie leczenia, 
tylko gdy korzyści z leczenia prze-
wyższają ryzyko ciężkich powikłań).

   Miejscowo glikokortykosteroidy: pro-
pionian klobetazolu w kremie raz 
dziennie.

   NSAID/agoniści GABA/opioidowe 
leki przeciwbólowe.

Rogowacenie przymieszkowe
Zmiany przypominające szorstkie czopy 
rogowe, cieliste lub czerwone w obrębie 
pośladków oraz ramion. Częściej u mło-
dych pacjentów. Zmiany ustępują po za-
kończeniu terapii, a postępowaniem z wy-
boru jest stosowanie emolientów i środków 
zmiękczających (mocznik 10–20%).

Nadmierne rogowacenie
Najczęściej w punktach podparcia i uci-
sku, czasami w okolicach brodawek sut-
kowych. Zmiany bolesne, ustępują po 
2–4 tygodniach.

Nadmierne rogowacenie najczęściej występuje 
w punktach podparcia i ucisku, czasami 
w okolicach brodawek sutkowych. Zmiany  
są bolesne, ustępują po 2-4 tygodniach.
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Zespół erytrodystezji  
dłoniowo-podeszwowej
Zespół ręka-stopa występuje w cią-
gu pierwszych 4 tygodni stosowania 
iBRAF pod postacią bolesnych, do-
brze odgraniczonych, zrogowaciałych 
ognisk na podłożu rumieniowym, zlo-
kalizowanych głównie w punktach 
podparcia podeszwy.

Profilaktyka
   Unikanie czynników drażniących 

(długotrwały ucisk, pocieranie me-
chaniczne).

   Noszenie wkładek ortopedycznych.
   Noszenie skarpet bezuciskowych 

oraz stosowanie chłodnych kompre-
sów.

   Stosowanie środków nawilżających 
i keratolitycznych (12% mleczanu 
amonowego).

   Retinoidy miejscowo (tretynoina, ta-
zaroten).

   Glikokortykosteroidy miejscowo 
(propionian klobetazolu – maść 
0,05%).

Zespół ręka-stopa – w przypadku cho-
rych leczonych iMEK w postaci rumie-
niowych plam w obrębie dłoni i stóp, 
prowadzących do złuszczania z dole-
gliwościami bólowymi i pieczeniem.

Postępowanie
   Unikanie czynników drażniących 

(długotrwały ucisk, pocieranie me-
chaniczne).

   Unikanie drażniących mydeł, czynni-
ków alergizujących i drażniących.

   Emolienty.
   W przypadkach o umiarkowanym 

nasileniu – miejscowo/ogólnie gliko-
kortykosteroidy. 

   W przypadku o ciężkim nasileniu  
– zaprzestanie podawania iMEK, 
a po ustąpieniu zmian ponowne włą-
czenie leków w obniżonej dawce.

Postępowanie w zespole erytrodyste-
zji dłoniowo-podeszwowej podczas 
terapii skojarzonej iBRAF + iMEK
Stopień G1/G2: objawy tolerowane
G1: minimalne zmiany skórne lub 
o charakterze stanu zapalnego (ru-

mień, obrzęk, nadmierne rogowacenie) 
bez dolegliwości bólowych.
G2: zmiany złuszczające z tworzeniem 
pęcherzy, krwawieniem, obrzękiem lub 
nadmiernym rogowaceniem z dolegli-
wościami bólowymi.
   Kontynuacja leczenia i monitorowa-

nie pacjenta.
   Emolienty lub preparaty z mleczanem 

amonowym (12%) 2 razy dziennie.
   Preparaty z mocznikiem miejscowo 

(20%) 2 razy dziennie.
   Glikokortykosteroidy miejscowo (pro-

pionian klobetazolu 1 raz dziennie).

Stopień G3/G2: objawy nietolerowane
G3: zmiany o ciężkim nasileniu, złusz-
czające, z tworzeniem pęcherzy, krwa-
wieniem, obrzękiem lub nadmiernym 
rogowaceniem z dolegliwościami bó-
lowymi.
   Wstrzymać leczenie do czasu zmniej-

szenia objawów toksyczności do 
stopnia G0-1 z redukcją dawki o jeden 
poziom.

   Emolienty 2 razy dziennie.
   Preparaty z mocznikiem miejscowo 

(20%) 2 razy dziennie.
   Glikokortykosteroidy miejscowo (pro-

pionian klobetazolu 1 raz dziennie).
   NSAID/agoniści GABA/opioidowe 

leki przeciwbólowe.

Stopień G4:
   Zakończenie leczenia.
   Wstrzymanie leczenia do zmniejsze-

nia toksyczności leczenia do stop-
nia G0-1 z redukcją dawki o jeden 
poziom (bardzo ostrożnie rozważyć 

wznowienie leczenia – tylko gdy ko-
rzyści z leczenia przewyższają ryzy-
ko ciężkich powikłań).

   Glikokortykosteroidy miejscowo (pro- 
pionian klobetazolu raz dziennie).

   NSAID/agoniści GABA/opioidowe 
leki przeciwbólowe.

  
Zapalenie tkanki podskórnej  
(przypominające rumień guzowaty)
Liczne, rozsiane zmiany w postaci gu-
zów podskórnych, często tkliwe przy 
palpacji, w okolicy kończyn górnych 
i dolnych.

Postępowanie 
Emolienty, glikokortykosteroidy doust-
nie (prednizon 0,5 mg/kg mc./dobę 
przez 5–7 dni, konsultacja dermatolo-
giczna i przerwanie leczenia iMEK.

Zapalenie wałów paznokciowych
W postaci rumienia w okolicy wałów 
paznokciowych, z bolesnym obrzękiem, 
sączące ropną wydzieliną, z tworze-

niem się ziarniniaków ropotwórczych, 
oddzieleniem się płytki paznokciowej. 
Głównie związane z terapią iMEK. 

Postępowanie 
Antybiotykoterapia doustna (doksy-
cyklina 2 razy po 100 mg/dzień przez  
14 dni lub limecyklina w dawce 300 mg/
dzień), glikokortykosteroidy miejscowo 
(propionian klobetazolu 1 raz dziennie) 
do czasu ustąpienia rumienia i obrzęku. 
Rekomendowane są kąpiele odkażające 
w nadmanganianie potasu, namacza-
nie w roztworze octu winnego z wodą 

Zespół ręka-stopa występuje w ciągu 
pierwszych 4 tygodni stosowania iBRAF pod 
postacią bolesnych, dobrze odgraniczonych, 
zrogowaciałych ognisk na podłożu 
rumieniowym, zlokalizowanych głównie  
w punktach podparcia podeszwy.
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w stosunku 1:1, przemywania roztworem 
octenidyny z etanolem, aplikacja miej-
scowa preparatów z azotanem srebra. 

Suchość i świąd
Świąd dotyczy 1/3 pacjentów leczonych 
iBRAF, głównie przy zmianach zapalnych 
skóry. W profilaktyce i leczeniu suchości 
skóry stosujemy 2 razy dziennie emo-
lienty. Można też stosować preparaty 
z mocznikiem (5–10%), w wybranych 
przypadkach glikokortykosteroidy (furo-
inian mometazonu). W przypadku świą-
du i suchości skóry oprócz intensywne-
go nawilżania za pomocą emolientów 
wskazane jest stosowanie preparatów 
zawierających polidokanol miejscowo. 
Doustnie preparaty antyhistaminowe, 
a w wybranych przypadkach glikokor-
tykosteroidy (furoinian mometazonu 
1–2 razy dziennie). Należy unikać aplikacji 
tłustych preparatów.

WYSYPKI SKÓRNE 
O CHARAKTERZE 
ROGOWACIEJĄCEJ 
PROLIFERACJI 
KOLCZYSTOKOMÓRKOWEJ 
ORAZ PROLIFERACJI 
MELANOCYTARNEJ
Zmiany związane z proliferacją  
kolczystokomórkową
Jest to toksyczność charakterystyczna 
dla terapii inhibitorami BRAF, obejmu-
jąca łagodne rozrosty, brodawki rogo-
waciejące, raka kolczystokomórkowe-
go (SCC). 
W przypadku stosowania terapii sko-
jarzonej iBRAF + iMEK zmiany te prak-
tycznie nie występują.
Włókniaki miękkie pod postacią wy-
pustek skórnych z pobruzdowaną po-
wierzchnią średnicy 2–5 mm w liczbie 
5–20 ognisk. Zajmują głównie skórę twa-
rzy, pleców, kończyn dolnych i górnych. 

Brodawki, zwykle wywołane infekcją 
wirusem HPV, występują u ok. 30% 
pacjentów leczonych iBRAF.
Rogowacenie brodawkujące jest to 
wysiew hiperkeratotycznych, grudko-
wych zmian, głównie na skórze twarzy. 
Dotyczy 80–90% pacjentów leczonych 
iBRAF.

Rogowiak 
kolczystokomórkowy 
ma charakter szybko 
rosnącego, wypukłego 
guzka z czopem 
keratynowym  
w centrum zmiany. 
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Choroba Grovera – w postaci licznych 
zrogowaciałych grudek w różnej fazie 
stanu zapalnego, wywołujących inten-
sywny świąd, zlokalizowanych na skó-
rze pleców.
Brodawki łojotokowe są formą łagod-
nego rozrostu naskórka o charakterze 
płaskich lub wypukłych, suchych, zro-
gowaciałych ognisk, zazwyczaj brązo-
wej barwy, zlokalizowanych na twarzy, 
dekolcie i tułowiu. 
Rogowacenie słoneczne jest to stan 
przednowotworowy, a ryzyko transfor-
macji w SCC w populacji ogólnej wy-
nosi 6–10%.
Postępowanie: we wszystkich powyż-
szych przypadkach można stosować 
kriochirurgię, ścinanie, łyżeczkowanie 
chirurgiczne ognisk chorobowych.
Rogowiak kolczystokomórkowy ma 
charakter szybko rosnącego, wypu-
kłego guzka z czopem keratynowym 
w centrum zmiany. Zlokalizowany jest 
głównie na szyi, karku, przedramionach, 
kończynach dolnych. Pojedyncze zmia-
ny nie stanowią wskazania do przerwa-
nia terapii. W przypadku zmian mnogich 
należy rozważyć redukcję dawki. Zaleca 
się badanie całego ciała co 2 miesiące. 
Biopsja diagnostyczna w celu potwier-
dzenia histopatologicznego w każdym 
przypadku podejrzenia SCC. Leczeniem 
z wyboru pojedynczych ognisk SCC 
jest wycięcie chirurgiczne w całości, 
a w przypadku mnogich ognisk (> 20) 
zaleca się acytretyny doustnie w daw-
ce 25–50 mg/dobę. Należy rozważyć 
terapię fotodynamiczną lub miejscową 
5-fluorouracylem.
Rak kolczystokomórkowy ma postać 
szybko rosnącego, spoistego guzka 
z centralnym czopem, z tendencją 
do krwistych wylewów i mas rogo-
wych. Lokalizuje się głównie na szyi, 
tułowiu, karku lub udach. Włączenie 
terapii skojarzonej z iMEK zmniejsza 
częstotliwość rogowiaków kolczysto-
komórkowych i raków kolczysto-
komórkowych.
W przypadku szybko rosnących zmian 
SCC wskazana jest pilna diagnostyka 
dermatologiczna, dermatoskopowa 
z potwierdzeniem histopatologicznym. 

Zmiany skórne związane  
z proliferacją melanocytarną
Wysiewne znamiona melanocytarne 
pojawiają się 1–24 mies. po rozpoczęciu 
monoterapii inhibitorami BRAF. Naj-
częściej dochodzi do zmiany w obrębie 
znamion melanocytarnych poprzez re-
gresję lub przybieranie czarnej barwy. 
Czerniaki de novo występują niezwykle 
rzadko. Zalecana jest jednak okreso-
wa kontrola dermatologiczna znamion 
barwnikowych.

WYSYPKI SKÓRNE O CHARAKTERZE 
NADWRAŻLIWOŚCI
Należą do nich zespół Stevensa-John-
sona oraz toksyczna epidermoliza na-
skórka (występuje u ok. 0,1% pacjen-
tów). 
W przypadku zespołu polekowej re-
akcji z eozynofilią i objawami ogólny-
mi (DRESS) wskazane jest pobranie 
wycinka ze zmiany skórnej w celu 
potwierdzenia histopatologicznego. 
W takim przypadku należy zakończyć 
też terapię inhibitorami BRAF. Włącze-
nie gliko kortykosteroidów jest wska-
zane, gdy zajęte są narządy miąższo-
we (wątroba, nerki, płuca). Stosujemy 
prednizon w dawce 0,5–2,0 mg/kg 
mc./dzień do czasu poprawy klinicznej 
i stopniowe jego odstawienie w ciągu 
3–4 miesięcy.
Głównym postępowaniem profilaktycz-
nym we wszystkich toksycznościach 

skórnych spowodowanych leczeniem 
iBRAF + iMEK są:
   Regularna aplikacja lipofilnych emo-

lientów, unikanie tłustych maści oraz 
podłoży zawierających alkohole.

   Regularne mycie całego ciała z za-
stosowaniem syndetów lub olejków, 
unikanie stosowania tradycyjnych 
mydeł.

   Preferowane krótkie kąpiele pod 
prysznicem (ok. 5 min) zamiast 
w wannie.

   Delikatne osuszanie skóry po umy-
ciu ręcznikami oraz aplikacja emo-
lientów na lekko wilgotną skórę tuż 
po kąpieli.

   Unikanie przegrzewania ciała, w tym 
suszenia włosów gorącym strumie-
niem powietrza z suszarki.

   Noszenie wygodnego, dobrze dopa-
sowanego i przewiewnego obuwia 
jako profilaktyka zanokcicy, wykony-
wanie czynności domowych w ręka-
wicach ochronnych.

   Przycinanie paznokci na krótko.
   Unikanie ekspozycji na promienio-

wanie UV, używanie środków ochro-
ny przeciwsłonecznej (UVB i UVA) 
preferowany filtr 50+.

   Regularna samokontrola ciała i pod-
dawanie się regularnemu badaniu 
dermatologicznemu z dermatosko-
pową oceną zmian skórnych w celu 
wykluczenia raków kolczystokomór-
kowych oraz czerniaków.

W przypadku zespołu 
polekowej reakcji  
z eozynofilią  
i objawami ogólnymi 
(DRESS) wskazane jest 
pobranie wycinka ze 
zmiany skórnej  
w celu potwierdzenia 
histopatologicznego.
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II. Powikłania pozaskórne podczas leczenia inhibitorami BRAF i MEK

BIEGUNKA
Jest to stan, w którym pacjent oddaje 
płynne lub półpłynne stolce w zwiększo-
nej ilości i ze zwiększoną częstotliwością 
(> 3 razy na dobę). Biegunka jest najczę-
ściej występującym powikłaniem pod-
czas leczenia inhibitorami BRAF + MEK 
(30–65% chorych). Jej pojawienie się naj-
częściej następuje na początku leczenia 
w stopniu G1 lub G2, rzadko w stopniu G3. 
W każdym wypadku należy ocenić stan 
odwodnienia chorego, gdyż od tego 
zależy intensywność i sposób leczenia 
płynami. Nawadnianie jest podstawową 
metodą leczenia biegunki. Nawadnianie 
doustne obejmuje podaż płynów na- 
wadniających glukozowo-elektrolitowych 
(ORS). Płyny należy podawać często, ma-
łymi porcjami, najlepiej schłodzone.

Postępowanie
Stopień G1/G2: objawy tolerowane
G1: zwiększona liczba wypróżnień, < 4 
epizody w ciągu doby względem stanu 
wyjściowego lub nieznacznie zwiększo-
ne wydalanie przez stomię względem 
stanu wyjściowego.
G2: zwiększona liczba wypróżnień, 4–6 
epizodów względem stanu wyjściowego 

lub średnio zwiększone wydalanie przez 
stomię względem stanu wyjściowego.
   Kontynuacja leczenia iBRAF + iMEK, 

monitorowanie pacjenta.
   Stosowanie odpowiedniej diety i na-

wodnienia (doustnie).
   Loperamid.
Stopień G2/G3: objawy nietolerowane
G3: zwiększona liczba wypróżnień, co 
najmniej 7 epizodów na dobę względem 
stanu wyjściowego, brak kontroli nad 
wypróżnianiem lub znacznie zwiększone 
wydalanie przez stomię względem stanu 
wyjściowego. 
   Wstrzymać leczenie do czasu zmniej-

szenia nasilenia objawów toksyczno-
ści do stopnia G0-1 z redukcją dawki 
o 1 stopień.

   Odpowiednia dieta, intensywne na-
wodnienie (p.o. / i.v.).

   Loperamid.
   Inne leki w zależności od potrzeb 

(atropina plus difenoksylat, okreotyd, 
diosmektyt).

   Hospitalizacja.
Stopień G4: stan zagrażający życiu
   Zakończenie leczenia.
   Wstrzymanie leczenia do czasu 

zmniejszenia toksyczności do stopnia 

G0-1 z redukcją dawki o jeden poziom 
(bardzo ostrożnie rozważyć wznowie-
nie leczenia – tylko gdy korzyści z le-
czenia przewyższają ryzyko ciężkich 
powikłań).

   Odpowiednia dieta i intensywne na-
wodnienie i.v.

   Loperamid.
   Inne leki w zależności od potrzeb (na-

lewka z opium, atropina plus difenok-
sylat, okreotyd, diosmektyt).

   Hospitalizacja.
Stopień G5: zgon.

Dieta podczas biegunki: 
   Małe porcje jedzenia.
   Pokarmy lekkie i zapierające (bana-

ny, ryż biały, mus jabłkowy, tosty).
   Duża ilość przyjmowanych płynów.
   Pokarmy o średniej temperaturze.
   Unikanie pokarmów ostrych, tłu-

stych, smażonych.
   Wyrównanie zaburzeń elektrolito-

wych.

USZKODZENIE WĄTROBY
Polekowe uszkodzenie wątroby (DILI) 
może prowadzić do ciężkiej niewydolno-
ści narządu. Zwykle stwierdza się:
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Gdy stosujemy 
antybiotykoterapię 
lub leczenie 
przeciwgrzybicze, 
należy zwrócić 
uwagę na interakcję 
z inhibitorem BRAF 
(dot. dabrafenibu) 
i wstrzymać leczenie.

   Podwyższone wartości ALAT i ASPAT.
   Podwyższone wartości bilirubiny.
   Podwyższone wartości ALP.
   Podwyższone wartości GGTP.
   Zaburzenia układu krzepnięcia.
Najczęściej dochodzi do DILI w pierw-
szym lub drugim miesiącu terapii.

Postępowanie
Stopień G1: ALP < 2,5 × górna granica 
normy lub ALAT/ASPAT < 3,0 × górna 
granica normy, lub bilirubina < 1,5 × gór-
na granica normy.
   Kontynuacja leczenia, gdy próby wą-

trobowe stabilne, a chory bez objawów.
   Powtórzyć oznaczenie prób za 2–3 dni.
   Monitorowanie chorego.
   Odpowiednia dieta.
   Redukcja dawki iBRAF, gdy utrzymują 

się podwyższone próby.
Stopień G2: ALP > 2,5–5,0 × górna gra-
nica normy lub ALAT/ASPAT > 3,0–5,0 × 
górna granica normy, lub bilirubina  
> 1,5–3,0 × górna granica normy, lub  
INR > 1,5.
   Wstrzymać leczenie iBRAF do czasu 

spadku toksyczności do stopnia G0-1, 
kontynuować leczenie iMEK.

   Gdy brak poprawy, odstawić też lecze-
nie iMEK.

   Monitorowanie chorego.
   Odpowiednia dieta.
   Gdy nastąpi powrót do stopnia G0-1, 

wznowić podawanie iBRAF w dawce 
zredukowanej o jeden poziom, a iMEK 
wznowić w dotychczasowej dawce, 
chyba że toksyczność była związana 
z iMEK.

   Gdy toksyczność wystąpi po raz drugi, 
kolejna redukcja dawki obu inhibitorów.

   Gdy toksyczność nawracająca, zakoń-
czyć leczenie.

Stopień G3: ALP > 5,0–20 × górna grani-
ca normy lub ALAT/ASPAT > 5,0–20 × gór-
na granica normy, lub bilirubina > 3,0–10 
× górna granica normy, lub INR > 2,5.
   Wstrzymać leczenie iBRAF + iMEK do 

czasu spadku toksyczności do stopnia 
G0-1.

   Monitorowanie chorego.
   Odpowiednia dieta.
   Konsultacja hepatologiczna/hospitali-

zacja.

   Gdy nastąpi powrót do stopnia G0-1, 
wznowić podawanie kombinacji obu 
leków w dawce zredukowanej o jeden 
poziom (bardzo ostrożnie rozważyć 
wznowienie leczenia, tylko gdy ko-
rzyści z leczenia przewyższają ryzyko 
ciężkich powikłań).

Stopień G4: ALP > 20 × górna granica 
normy lub ALAT/ASPAT > 20 × górna 
granica normy, lub bilirubina > 3,0–10 
× górna granica normy, lub INR > 2,5.  
Objawy niewydolności wątroby.
   Definitywne zakończenie leczenia.
   Monitorowanie chorego.
   Odpowiednia dieta.
   Konsultacja hepatologiczna/hospita-

lizacja.
Dieta przy cechach uszkodzenia wątroby: 
   5–6 niewielkich posiłków w ciągu dnia.
   Produkty łatwo ulegające trawieniu, 

nieobciążające przewodu pokarmo-
wego.

   Wykluczenie produktów ciężkostraw-
nych, z dużą zawartością błonnika, 
ostrych przypraw oraz potraw wzdy-
mających.

   Ograniczenie spożycia tłuszczu.
   Posiłki gotowane, pieczone w folii lub 

duszone.
   Zakaz picia alkoholu.
 
GORĄCZKA
Pojawia się najczęściej na początku 
leczenia i częściej przy stosowaniu 
dabrafenibu z trametynibem (51–55%) 
niż wemurafenibu z kobimetynibem  
(28–29%). Stosowanie terapii skojarzo-
nej powoduje zwiększenie częstości 
tego powikłania w stosunku do mono-
terapii iBRAF. 
Gdy stosujemy antybiotykoterapię lub 
leczenie przeciwgrzybicze (ciprofloksa-
cyna, moksifloksacyna, erytromycyna, 
azytromycyna, flukonazol, ketokonazol, 
itrakonazol, worykonazol), należy zwrócić 
uwagę na interakcję z inhibitorem BRAF 
(dot. dabrafenibu) i wstrzymać leczenie.

Postępowanie
Stopień G1 (38–39 stopni Celsjusza): Kon-
tynuacja leczenia, gdy nastąpił spadek po 
zastosowaniu paracetamolu w dawce 
0,5–1 g co 6 godz. oraz gdy wykluczono 
tło infekcyjne. W razie braku poprawy na-
leży dołączyć NLPZ lub przerwać terapię 
iBRAF. Gdy to leczenie jest niewystarcza-
jące, należy podać doustnie glikokortyko-
steroidy. Kontrola ciśnienia, dbanie o na-
wodnienie. Gdy gorączka spadnie do < G1, 
powrót do terapii w tej samej dawce. Gdy 
wystąpi kolejny epizod gorączki, należy 
zmniejszyć dawkę iBRAF o jeden stopień 
bez przerwania i redukcji dawki iMEK. 
Stopień G2 (39–40 stopni Celsjusza): 
Przerwać leczenie iBRAF. Zastosować 
paracetamol, gdy brak poprawy, dodać 
NLPZ. Gdy leczenie jest niewystarcza-
jące, dołączyć doustnie glikokortyko-
steroidy. Zawsze należy wykluczyć tło 
infekcyjne. Gdy stan chorego się po-
garsza, należy rozważyć hospitalizację. 
W trakcie monitorować ciśnienie krwi 
i odpowiednio nawadniać chorego. Gdy 
gorączka spadnie do < G1, powrót do tera-
pii iBRAF w dawce zredukowanej o jeden 
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stopień. W razie nawracających, objawo-
wych lub przetrwałych gorączek, należy 
zastosować małe dawki prednizolonu p.o.
Stopień G3 (> 40 stopni Celsjusza po-
wyżej 24 godz.): należy przerwać lecze-
nie iBRAF, stosować się do zaleceń jak 
w stopniu G2 oraz hospitalizować chore-
go i zastosować nawodnienie i.v.
Stopień G4 (> 40 stopni Celsjusza dłu-
żej niż przez 24 godz.): przerwać lecze-
nie skojarzone i stosować zalecenia tak 
jak w stopniu G3. Gdy temperatura wróci 
do stopnia < G1, można wznowić terapię 
skojarzoną w dawce zredukowanej o je-
den stopień.

WZROST AKTYWNOŚCI KINAZY 
KREATYNOWEJ W SUROWICY 
KRWI (CPK)
Jej wzrost jest zwykle związany z terapią 
iMEK w pierwszym miesiącu leczenia 

i zazwyczaj bezobjawowy. Często ulega 
samoistnej normalizacji w ciągu mie-
siąca. Wskazana jest okresowa kontrola 
w trakcie terapii. Zawsze należy wyklu-
czyć inne stany przebiegające ze wzro-
stem CPK, jak np. ostry zespół wieńcowy, 
rabdomioliza, uszkodzenie OUN.

Postępowanie
Stopień G1 (< 2,5 × GGN): należy kon-
tynuować leczenie, gdy brak objawów 
klinicznych, bez modyfikacji dawki leków.  
Stopień G2 (2,5–5 × GGN): należy wy-
kluczyć inne stany chorobowe związa-
ne z podwyższonym stężeniem CPK.  
Stopień G3 (5–10 × GGN): w razie wystą-
pienia objawów klinicznych należy prze-
rwać stosowanie iMEK do czasu wyklu-
czenia uszkodzenia mięśnia sercowego, 
mięśni szkieletowych, OUN lub innych 
tkanek. Po wykluczeniu możemy wzno-

wić terapię iMEK w niezmienionej dawce.  
Stopień G4 (> 10 × GGN): w przypadku 
klinicznie istotnego uszkodzenia serca 
lub rabdomiolizy należy rozważyć zakoń-
czenie leczenia iMEK lub iMEK + iBRAF.

BÓL STAWÓW
Ból przy braku stanu zapalnego jednego 
lub wielu stawów przy stosowaniu iBRAF. 
Terapia skojarzona iBRAF + iMEK powo-
duje zmniejszenie częstotliwości wystę-
powania niż w przypadku monoterapii. 
Dolegliwości bólowe zazwyczaj udaje się 
opanować za pomocą leków przeciw-
bólowych bez konieczności modyfikacji 
i przerwania leczenia.

POWIKŁANIA KARDIOLOGICZNE
Spadek frakcji wyrzutowej  
lewej komory serca (LVEF)
U osób zdrowych norma wynosi 50–75%. 
Spadek LVEF jest powikłaniem związanym 
głównie ze stosowaniem iMEK. W trakcie 
terapii skojarzonej odnotowano spadek 
LVEF o > 10% u 7–12% leczonych osób. 
Jeżeli u chorego mamy brak objawów i EF 
< 40% lub brak objawów i EF 40–49% 
oraz bezwzględny spadek EF > 10% w po-
równaniu ze stanem wyjściowym, należy 
w takich sytuacjach przerwać leczenie 
iMEK na 2 tygodnie i skonsultować się 
z kardiologiem. Gdy brak objawów oraz 
EF > 40% i bezwzględny spadek EF < 10% 
w porównaniu ze stanem wyjściowym:
   Pierwsze wystąpienie: kontynuacja 

iMEK w dawce zredukowanej o jeden 
poziom.

   Drugie wystąpienie: kontynuacja 
iMEK w dawce zredukowanej o ko-
lejny poziom.

   Trzecie wystąpienie: zakończenie 
leczenia iMEK, EF < 40% lub bez-
względny spadek > 10% w porówna-
niu ze stanem wyjściowym, lub obja-
wy niewydolności serca.

   Zakończenie leczenia iMEK.
   Ścisła obserwacja chorego.
Jeżeli mamy objawy niewydolności serca 
(EF bez znaczenia), należy przerwać le-
czenie iMEK na 4 tygodnie z konsultacją 
kardiologiczną. Gdy brak objawów oraz 
EF > 40% i bezwzględny spadek EF < 10% 
w porównaniu ze stanem wyjściowym:
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Nadciśnienie tętnicze to 
jedno z najczęstszych 
powikłań przy 
stosowaniu trametynibu 
(17%). Podczas terapii 
skojarzonej należy 
regularnie kontrolować 
ciśnienie.

   Pierwsze wystąpienie: kontynuacja 
iMEK w dawce zredukowanej o jeden 
poziom.

   Drugie wystąpienie: kontynuacja 
iMEK w dawce zredukowanej o ko-
lejny poziom.

   Trzecie wystąpienie: zakończenie 
leczenia iMEK, EF < 40% lub bez-
względny spadek > 10% w porówna-
niu ze stanem wyjściowym, lub obja-
wy niewydolności serca.

   Zakończenie leczenia iMEK.
   Ścisła obserwacja chorego.
 
Wydłużenie odstępu QTc
Jest rzadkim powikłaniem związanym 
ze stosowaniem iBRAF (dotyczy 3–5% 
chorych). Mediana czasu do wystąpie-
nia wydłużenia odstępu QTc wynosiła ok.  
2 mies. W trakcie terapii należy wykony-
wać regularnie badania EKG. 

Postępowanie
W przypadku QTc > 500 ms przed lecze-
niem nie zaleca się leczenia iBRAF. 
Gdy QTc > 500 ms i jednoczesne wy-
dłużenie odstępu QTc o > 60 ms w po-
równaniu z wartościami sprzed lecze-
nia, należy zakończyć leczenie iBRAF 
z kontynuacją iMEK. 
Jeżeli QTc > 500 ms i jednoczesne 
wydłużenie odstępu QTc o < 60 ms 
w porównaniu z wartościami sprzed le-
czenia, należy przerwać leczenie iBRAF 
do chwili, gdy QTc wyniesie < 500 ms 
z kontynuacją iMEK. QTc < 500 ms nale-
ży wznowić leczenie w dawce zreduko-
wanej o jeden stopień. Jeżeli wydłużenie 
QTc pojawia się mimo dwukrotnie zre-
dukowanej dawki iBRAF, należy zakoń-
czyć leczenie. 
Jeśli QTc < 500 ms, ale odstęp QTc wy-
dłużył się o > 60 ms w porównaniu z war-
tościami sprzed leczenia, należy prze-
rwać leczenie iBRAF do chwili, gdy QTc 
wyniesie < 500 ms, i kontynuować iMEK. 
QTc < 500 ms – należy wznowić leczenie 
w dawce zredukowanej o jeden stopień, 
a gdy wydłużenie QTc pojawia się pomi-
mo dwukrotnej redukcji dawki iBRAF, na-
leży całkowicie zakończyć leczenie. 
W każdym wypadku należy oznaczyć 
i skorygować stężenie elektrolitów 

i określić czynniki związane ze zwięk-
szonym ryzykiem wydłużenia odstępu 
QT i wystąpienia torsade de pointes.

Nadciśnienie tętnicze
Definiowane jako ciśnienie tętnicze skur-
czowe > 140 mm Hg i rozkurczowe > 90 
mm Hg. Jedno z najczęstszych powikłań 
przy stosowaniu trametynibu (17%). Pod-
czas terapii skojarzonej należy regularnie 
kontrolować ciśnienie.

Postępowanie
Stopień G1 (RR 120–139 / 80–89): należy 
kontynuować terapię i regularnie kontro-
lować wartość ciśnienia.
Stopień G2 (RR 140–159 / 90–99): 
wskazana interwencja medyczna, na-
wracające lub przetrwałe (> 24 godz.), 
wzrost objawowy > 20 mm Hg ciśnie-
nie rozkurczowe lub > 140/90 mm Hg, 
jeśli pierwotnie było w normie. W tym 
wypadku należy kontynuować terapię, 
leczyć ciśnienie zgodnie z zalecenia-
mi, regularnie je kontrolować. Jeżeli nie 
osiągnięto wartości BP < 140/90 mm 
Hg, należy zredukować dawkę iMEK 
o jeden poziom. 
Stopień G3 (RR > 160/100): stosowanie 
więcej niż jednego leku lub wymaga-
na intensywniejsza terapia. W tym wy-
padku należy przerwać leczenie iMEK 
i kontynuować iBRAF, leczyć ciśnienie 
zgodnie z zaleceniami, regularnie je 
kontrolować. Docelowe wartości RR 
< 140/90 mm Hg. Jeżeli nie osiągnięto 
wartości BP < 140/90 mm Hg lub nad-

ciśnienie nawraca, należy zredukować 
dawkę iMEK o kolejny poziom. Jeśli po-
mimo dwóch redukcji dawki utrzymuje 
się lub nawraca nadciśnienie, należy za-
kończyć terapię iMEK.
Nadciśnienie zagrażające życiu (przełom 
nadciśnieniowy, objawy neurologiczne, 
nadciśnienie złośliwe) – wskazana na-
tychmiastowa interwencja medyczna. 
W tym wypadku należy zakończyć lecze-
nie iMEK i przerwać terapię iBRAF. Nale-
ży leczyć nadciśnienie zgodnie z zalece-
niami z indywidualizacją terapii.

ZABURZENIA OKULISTYCZNE
Zapalenie błony naczyniowej oka
Główna rola błony naczyniowej (tę-
czówka + ciało rzęskowe + naczy-
niówka) to odżywienie i zaopatrze-
nie w tlen siatkówki. Jej stan zapalny 
może powodować znaczne pogor-
szenie ostrości wzroku i potencjalnie 
zagrażać widzeniu. Jest to rzadkie 
powikłanie związane ze stosowaniem 
terapii iBRAF (dabrafenib 1%, wemu-
rafenib 3%) i pojawia się w począt-
kowej fazie leczenia. Zawsze wymaga 
konsultacji okulistycznej i leczenia 
okulistycznego. Podstawą terapii są 
kortykosteroidy stosowane miejsco-
wo (krople), okołogałkowo, doszkli-
sto i ogólnie. Stosuje się też leki roz-
szerzające źrenicę, zapobiegające 
tworzeniu się zrostów tylnych oraz 
zmniejszające światło wstręt i ból oka.

Niedrożność naczyń żylnych  
siatkówki (RVO)
Polega na zamknięciu światła głów-
nej żyły siatkówki lub jej odgałęzienia, 
co powoduje pogorszenie widzenia. 
Pierwszym objawem jest nagłe, bez-
bolesne pogorszenie ostrości widze-
nia. W przypadku bardzo nasilonych 
zmian zakrzepowych mogą wystąpić 
zaburzenia reakcji źrenicy na światło. 
Jednak 75% przypadków przebiega 
bez niedokrwienia. Jest to rzadkie po-
wikłanie terapii iMEK (< 1%) i w razie 
jego wystąpienia należy definitywnie 
zakończyć terapię iMEK z kontynuacją 
monoterapii iBRAF. Zawsze wymagana 
jest pilna konsultacja okulistyczna.
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Odwarstwienie nabłonka  
barwnikowego siatkówki  
i inne retinopatie
Retinopatia to uszkodzenie siatkówki 
objawiające się pogorszeniem ostrości 
widzenia lub ubytkami w polu widzenia. 
Objawy te są związane głównie z terapią 
iMEK i pojawiają się w ciągu pierwszych 
tygodni leczenia. Ich częstość waha się  
w zakresie 1–6% u chorych leczonych 
trametynibem do 27% u leczonych ko-
bimetynibem. W przypadku wystąpienia 
retinopatii należy zastosować leczenie 
zachowawcze, przerwać leczenie lub 
zmniejszyć dawkę iMEK. Zawsze wyma-
gana jest konsultacja okulistyczna.

ZABURZENIA PULMONOLOGICZNE
Zapalenie płuc (ILD), choroba  
śródmiąższowa płuc (DPLD)
Śródmiąższowe choroby płuc stanowią 
heterogenną grupę ponad 100 jednostek 
chorobowych objawiających się uczu-
ciem przewlekłego zmęczenia, postępu-
jącą dusznością wysiłkową, obustronnymi 
zmianami rozsianymi w obrazie rtg i zabu-

rzeniami wentylacji o typie restrykcji. Ob-
jawy: duszność wysiłkowa, suchy kaszel, 
gorączka, przyśpieszenie oddechu, sinica, 
bóle mięśniowe i stawowe, pałeczkowate 
palce, zniekształcenia paznokci. Choroba 
śródmiąższowa płuc wiąże się głównie 
ze stosowaniem terapii inhibitorami MEK 
i pojawia się w ciągu tygodni lub miesię-
cy po rozpoczęciu leczenia. Podejrzenie 
zawsze wymaga konsultacji pulmonolo-
gicznej. 

Postępowanie
Stopień G1 (bezobjawowe): 
   Należy zredukować dawkę iMEK o je-

den poziom i kontynuować iBRAF. 
   Diagnostyka zmian płucnych, a w ra-

zie potwierdzenia choroby definityw-
ne zakończenie iMEK.

Stopień G2 (objawy kliniczne, upośle-
dzenie dziennej aktywności chorego): 
   Należy wstrzymać leczenie skojarzo-

ne do uzyskania poprawy (< G1). 
   Diagnostyka zmian płucnych – TK 

klatki piersiowej, a w razie potwierdze-
nia choroby zakończenie terapii iMEK.

Leczenie: duże dawki kortykosteroidów, 
konsultacja pulmonologiczna, po uzyska-
niu poprawy należy kontynuować iBRAF 
w dawce początkowej.
Stopień G3 (nasilone objawy, ogranicze-
nie samoopieki chorego, tlenoterapia) 
oraz stopień G4 (zagrożenie życia, wen-
tylacja mechaniczna): 
   Należy wstrzymać leczenie skojarzo-

ne do uzyskania poprawy (< G1). 
   Diagnostyka zmian w płucach – TK 

klatki piersiowej.
   Hospitalizacja. 
Leczenie: duże dawki kortykosteroidów, 
konsultacja pulmonologiczna. Defini-
tywne zakończenie leczenia iMEK. Po 
uzyskaniu poprawy należy kontynuować 
leczenie iBRAF w dawce zredukowanej 
o jeden poziom. W przypadku dobrej to-
lerancji można zwiększyć dawki iBRAF 
do dawki początkowej.

PODSUMOWANIE
Obecnie mamy do dyspozycji szereg no-
wych terapii ukierunkowanych na cele 
molekularne w czerniaku skóry. Niestety 
duża część z nich wiąże się również z wy-
stąpieniem toksyczności podczas takiego 
leczenia, dlatego tak ważne dla chorego 
jest umiejętne radzenie sobie z nimi.
W każdym przypadku należy poin-
formować chorego o możliwości wy-
stąpienia toksyczności przy zastoso-
wanym leczeniu oraz o sposobach 
radzenia sobie w razie pojawienia się 
powikłań związanych z terapią. Chory 
powinien być także uprzedzony o ko-
nieczności zgłoszenia się do lekarza 
w razie pojawienia się działań niepożą-
danych. Warto także edukować pacjen-
ta o właściwym postępowaniu profilak-
tycznym, które może go ochronić przed 
powikłaniami lub w znaczny sposób 
ograniczyć ich intensywność, a co za 
tym idzie poprawić jego stan ogólny 
i tolerancję leczenia. 
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Pacjent 50 lat
 Luty 2015 r. Chory został poddany 
resekcji zmiany na skórze okolicy cie-
mieniowej w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii. W badaniu histopatologicz-
nym rozpoznano czerniaka skóry, pod-
typ guzkowy o stopniu zaawansowania 
pT2b, Breslow 1,6 mm, Clark IV, Ki 67 
60%. Następnie wykonano u niego po-

LEK. MED. ŁUKASZ GALUS, ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII, WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII;  
SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Opis przypadku chorego na uogólnionego 
czerniaka skóry z obecną mutacją  
BRAF – obecne możliwości leczenia

szerzenie marginesów biopsji wycina-
jącej oraz jednoczasową limfadenek-
tomię szyjno-karkową po stronie lewej 
z powodu stwierdzenia przerzutowych 
węzłów chłonnych. W badaniu mole-
kularnym preparatów histopatologicz-
nych stwierdzono obecność mutacji 
w genie BRAF. Po przeprowadzonym 
leczeniu chirurgicznym chory został 

poddany obserwacji. Okres remisji nie 
trwał jednak długo. 
 Lipiec 2015 r. W kontrolnym bada-
niu PET stwierdzono hypermetabolicz-
ne guzki podskórne (śr. 25 mm SUV do 
29,4) i węzeł chłonny po stronie lewej 
szyi (śr. 15 mm SUV do 6,7) o cechach 
agresywnego procesu nowotworowe-
go. Wznowa choroby była potencjalnie 
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operacyjna, jednak po przeanalizowa-
niu dynamiki oraz cech agresywności 
choroby (Ki 67 60%, krótki czas remisji 
po pierwotnym leczeniu chirurgicznym, 
SUV w badaniu PET) zadecydowano 
o odstąpieniu od resekcji zmian, a cho-
rego zakwalifikowano do leczenia sys-
temowego. 

W tym czasie w Polsce dostępne i re-
fundowane były chemioterapia oraz le-
czenie inhibitorem BRAF w monoterapii, 
w związku z czym pacjent rozpoczął 
leczenie wemurafenibem. Już w pierw-
szej kontrolnej tomografii komputerowej 
wykonanej po 8 tygodniach stwierdzo-
no całkowitą remisję choroby (complete 

response, CR), a leczenie bez występo-
wania powikłań kontynuowano przez 
kolejne 9 miesięcy, kiedy to rozszerzono 
stosowaną terapię o inhibitor MEK (ko-
bimetynib) sponsorowany w tamtym 
okresie przez producenta. 
 Wrzesień 2016 r. Choć przez 17 mie-
sięcy leczenie przebiegało bez istot-
nych działań niepożądanych, to po tym 
okresie u chorego wystąpiło porażenie 
nerwu twarzowego po stronie lewej. 
Wykonano tomografię komputerową 
głowy, która wykluczyła potencjal-
ne przyczyny związane z OUN (w tym 
zmiany o charakterze przerzutowym). 
Wg charakterystyki produktu lecznicze-
go wemurafenibu opisywane powikła-
nie występuje z częstością >  1/100 do 
<1/10, w związku z czym zdecydowano 
o odstawieniu BRAFi i MEKi. Po mie-
sięcznej przerwie w leczeniu, stery-
doterapii oraz częściowym ustąpieniu 
porażenia powrócono do terapii skoja-
rzonej: wemurafenib+kobimetynib z re-
dukcją dawki wemurafenibu do 75%. Po 
kolejnych 4 miesiącach leczenia u pa-
cjenta wystąpił ból neuropatyczny koń-
czyn dolnych (z ciągłym utrzymywa-
niem się porażenia nerwu twarzowego 
w stopniu mniejszym niż wyjściowo). 
Ze względu na utrzymującą się w kon-
trolnych tomografiach komputerowych 
całkowitą remisję choroby podstawo-
wej, zadecydowano o kontynuacji le-
czenia z dalszą redukcją dawek leków 
(wemurafenib-50%, kobimetynib-67%) 
oraz dołączono pregabalinę w ramach 
terapii bólu kończyn dolnych. Niestety, 
pomimo terapii zredukowanymi dawka-
mi leków, po miesiącu doszło do nasi-
lenia neuropatii kończyn dolnych oraz 
osłabienia siły mięśniowej kończyn 
dolnych uniemożliwiające samodziel-
ne poruszanie się. Pacjent był konsul-
towany przez neurologa, który zalecił 
dołączenie chlorku abenonium, kwasu 
alfa liponowego oraz utrzymanie terapii 
pregabaliną. Ze względu na nieakcep-
towalne powikłania, pomimo utrzymy-
wania się całkowitej remisji choroby, 
podjęto decyzję o zakończeniu leczenia 
inhibitorami BRAF i MEK i pozostawie-
niu chorego w obserwacji. 
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 Lipiec 2017 r. Po 4 miesiącach ob-
serwacji u chorego stwierdzono wzno-
wę choroby (ognisko 6 mm w OUN 
oraz wznowę węzłową w okolicy karko-
wej 17 x 10 mm). 
Ze względu na nawrót choroby roz-
poczęto drugi rzut leczenia. Chory był 
poddany radioterapii stereotaktycznej 
zmiany w OUN, a następnie rozpo-
częto immunoterapię niwolumabem 
(3  mg/kg mc.). Leczenie przebiegało 
bez powikłań, jednak w pierwszym 
badaniu kontrolnym po 6 kursach leku 
stwierdzono progresję choroby. Odno-
towano wzrost zmiany w okolicy karko-
wej z 17 x 10 mm do 82 x 70 mm, a także 
pojawienie się przerzutowego węzła 
chłonnego we wnęce płuca prawego. 
Ognisko w OUN było stabilne.
W dalszej kolejności, na podstawie do-
niesień literaturowych oraz badania re-
trospektywnego dotyczącego powrotu 
do terapii inhibitorami BRAF i MEK po 
wcześniejszym niepowodzeniu u oma-
wianego chorego, podjęto taką próbę. 
W wyżej wymienionym badaniu przy 
powrocie do terapii celowanej po wcze-
śniejszym jej przerwaniu z powodu pro-
gresji lub nietolerancji otrzymano  42,3% 
obiektywnych odpowiedzi, z czego CR 
2,6% i PR 39,7%, mediana OS wynosiła 
9,8 miesiąca, a mediana PFS 5 miesięcy 
[1]. Chory rozpoczął terapię dabrafeni-
bem (150 mg 2 x dziennie) oraz trame-
tynibem (2 mg 1 x dziennie). Co istot-
ne, podczas leczenia nie występowały 
działania niepożądane, a w kontrolnej 
tomografii po 8 tygodniach stwierdzo-
no częściową remisję monitorowanych 
zmian z 82 x 70 mm do 41 x 27 mm. Nie-
stety, długość trwania odpowiedzi była 
krótsza niż we wspomnianym badaniu 
i w kolejnych badaniach obrazowych 
4 miesiące po rozpoczęciu leczenia 
została opisana progresja choroby (po-
większenie się masy węzłowej w okolicy 
karkowej do 62 x 50 mm ze stabilizacją 
zmiany w OUN).
 Marzec 2018 r. W czwartej linii cho-
remu zaproponowano chemioterapię wg 
schematu CVD (cisplatyna, winblastyna, 
dakarbazyna). Pacjent rozpoczął lecze-
nie z dobrą tolerancją i odpowiedzią. 

W pierwszej ocenie w badaniach obra-
zowych wykonanych po 3 kursach lecze-
nia stwierdzono zmniejszenie się masy 
przerzutowej w okolicy karkowej z 62 x 
50 mm do 39 x 27 mm, ognisko przerzu-
towe w OUN stało się niewidoczne, 
a przerzutowy węzeł chłonny wnęki płu-
ca prawego uległ zmniejszeniu z 12 mm 
do 10 mm. Przy kolejnych kursach lecze-

nia odpowiedź utrzymywała się, jednakże  
było konieczne jego zakończenie po 
6 kursach ze względu na utratę tolerancji 
hematologicznej (konieczność licznych 
przetoczeń KKCz oraz utrzymująca się 
małopłytkowość) pomimo redukcji da-
wek cytostatyków.
Po niedługim okresie obserwacji nastą-
piła kolejna progresja choroby (zauwa-
żalny klinicznie wzrost masy przerzuto-
wej w okolicy szyi), w związku z czym 
u chorego w piątej linii leczenia rozpo-
częta została chemioterapia pakilitaxe-
lem z karboplatyną. Przy początkowym 
zmniejszeniu się masy przerzutowej 
możliwej do oceny klinicznej leczenie 
przerwano z powodu toksyczności he-
matologicznej uniemożliwiającej kolej-
ne podania (objawowa niedokrwistość, 
małopłytkowość).
U chorego wykorzystano wszystkie 
możliwe i dostępne terapie. Pacjent zo-
stał skierowany do opieki paliatywnej. 
Po kilku miesiącach rodzina chorego 
poinformowała o jego zgonie. 

Referencje
1. Valpone S. i wsp., Rechallenge with BRAF-directed treat-
ment in metastatic melanoma: A multi-institutional restro-
spective study, European Journal of Cancer 91 (2018), 116-124.

Już w pierwszej 
kontrolnej tomografii 
komputerowej 
wykonanej po 8 
tygodniach  stwierdzono 
całkowitą remisję 
choroby (complete 
response, CR), a leczenie 
bez występowania 
powikłań kontynuowano 
przez kolejne 9 miesięcy.
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Długoletnie przeżycie w trakcie terapii  
wemurafenibem – opis przypadku

Współczesna terapia uogól-
nionego czerniaka oparta 
jest na zastosowaniu terapii 

blokującej szlak kinaz aktywowanych 
mitogenami (MAPK) oraz immuno-
terapii działającej na punkty kontrolne 
układu odpornościowego. Optymalne 
zastosowanie tych metod pozwala na 
osiągnięcie istotnego zwiększenia dłu-
gości życia. Poniższy przypadek doty-
czy młodego pacjenta z bardzo długą 
odpowiedzią na leczenie inhibitorem 
kinazy BRAF – wemurafenibem.

PACJENT 26 LAT
 2012 r. Chory zgłosił się do Kliniki 
Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie z powodu późnego uogól-
nienia czerniaka płuc. Pacjent uprzed-
nio nie był leczony systemowo, nie 
zgłaszał również żadnych chorób towa-
rzyszących, a jego stan ogólny ocenio-
no na ECOG 0. 
Pierwotne leczenie chory przeszedł 
w 2006 r. Przeprowadzono wtedy resek-
cję czerniaka skóry grzbietu z następo-
wym docięciem blizny i biopsją węzłów 
wartowniczych oraz limfadenektomią 
prawostronną. Pacjent negował wy-
wiad w kierunku chorób genetycznych 

lub szczególnego narażenia na promie-
niowanie słoneczne. Następnie pacjent 
pozostawał w obserwacji przez 5 lat, od 
czasu gdy w ostatnim kwartale 2011 r. za-
czął się skarżyć na nawracający, suchy 
kaszel. 
 Luty 2012 r. W kontrolnym badaniu 
rentgenograficznym wykazano obecność 
policyklicznego cienia w okolicy dolnego 
bieguna wnęki prawego płuca  o średni-
cy 30 × 20 mm, który nie był widoczny 
w poprzednich badaniach. W ramach 
pogłębionej diagnostyki wykonano to-
mografię komputerową, która uwidocz-
niła niecharakterystyczne węzły chłonne 
o średnicy poniżej 10 mm we wnęce płu-
ca oraz duże, torbielowate zmiany o cha-
rakterze rozstrzeni w płacie dolnym płu-
ca lewego. Obraz ten był niejasny, gdyż 
pacjent uprzednio nie był leczony z po-
wodu żadnej choroby pulmonologicznej, 
negował również wywiad w kierunku ni-
kotynizmu. Zgodnie z sugestią radiologa 
wykonano bronchoskopię fiberoskopo-
wą. Uwidoczniono w jej trakcie martwi-
czą zmianę w okolicy ujścia oskrzeli płata 
dolnego płuca prawego (S9, S10), z której 
pobrano wycinki. Badanie histopatolo-
giczne potwierdziło obecność przerzu-
towych komórek czerniaka [CK Pan (–), 

S-100 (+), HMB-45 (+)]. Pozostałe bada-
nia obrazowe wykonane w tym okresie 
nie wykazały innych patologii ani ognisk 
mogących sugerować dalszy rozsiew 
nowotworu. Niecharakterystyczny obraz 
w badaniu tomograficznym (duża zmiana 
rozstrzeniowa o niejasnej etiologii, liczne 
węzły chłonne śródpiersia) uniemożliwiał 
jednoznaczne zakwalifikowanie choro-
by jako procesu oligometastatycznego, 
w którym  pod uwagę wzięto by leczenie 
operacyjne. 
Jedynym leczeniem finansowanym ze 
środków publicznych w tym okresie była 
chemioterapia. Standardem ośrodka była 
monoterapia dakarbazyną, w której przy-
padku nigdy nie udowodniono pozytyw-
nego wpływu na czas przeżycia całko-
witego. W tym okresie w ośrodku trwała 
jednak rekrutacja do jednoramiennego 
badania MO25515 inhibitorem BRAF – 
wemurafenibem. W pobranym uprzednio 
materiale z biopsji płuca stwierdzono 
mutację BRAFV600E. Pacjent został zakwa-
lifikowany do leczenia w standardowej 
dawce 960 mg 2 razy na dobę. 
 Marzec 2012 r. Chory rozpoczął 
leczenie. Początkowo było źle tolero-
wane. Po pierwszym cyklu u chorego 
pojawiła się nadwrażliwość na świa-
tło w stopniu G1 oraz wzrost stężenia 
transaminaz do stopnia G3. Choremu 
zalecono zastosowanie kremu z fil-
trem UV oraz wstrzymano leczenie. Po 
spadku ALT i AST do stopnia G1 terapię 
wznowiono w zredukowanej dawce 
720 mg dwa razy na dobę. W kolejnych 
miesiącach u chorego wystąpiła alo-
pecja o niewielkim nasileniu. 
 Czerwiec 2012 r. U chorego wycięto 
niewielką, zrogowaciałą zmianę skóry 

Wprowadzenie do powszechnej praktyki 
inhibitorów BRAF, a następnie MEK 
zrewolucjonizowało leczenie uogólnionego 
czerniaka. W Polsce stało się to z pewnym 
opóźnieniem.

LEK. MED. KAMIL KONOPKA, ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII,  
SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
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z okolicy szyi. W badaniu histopatologicz-
nym opisano brodawkę łojotokową. 
 Maj 2014 r. U chorego pojawiła się na 
skórze szyi zmiana o typie rogowacenia 
ciemnego. 
 Luty 2017 r. Badanie zostało zakończo-
ne. Od tego czasu chory jest nadal leczo-
ny wemurafenibem w stałej dawce 720 
mg dwa razy na dobę.

 Lipiec 2018 r. Ostatnia tomografia 
wykazała nieliczne, niecharakterystyczne 
guzki w miąższu obu płuc, największy – 
o wielkości 8 mm – w segmencie 9. płuca 
lewego. Zmiany te były obecne od po-
czątku leczenia, a ich wielkość nie ulega 
zmianie. Niewidoczne są zmiany rozstrze-
niowe, których interpretacja stanowiła 
wyjściowo istotny problem.

Aktualnie pacjent jest nadal aktyw-
nie leczony wemurafenibem. W ciągu  
8 lat otrzymał ponad 91 cykli leczenia. Od 
czasu powikłań, które wystąpiły przy pierw-
szych cyklach leku stosowanego w pełnej 
dawce, nie zgłaszał innych działań niepo-
żądanych. Wszystkie wyniki badań labora-
toryjnych są prawidłowe. Jest też regular-
nie kontrolowany dermatologicznie. 
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DYSKUSJA
Wprowadzenie do powszechnej prak-
tyki inhibitorów BRAF, a następnie MEK 
zrewolucjonizowało leczenie uogól-
nionego czerniaka. W Polsce stało się 
to z pewnym opóźnieniem. W badaniu 
BRIM-3 w grupie 675 chorych porów-
nano skuteczność wemurafenibu ze 
standardowo wtedy stosowaną dakar-
bazyną, uzyskując poprawę w zakresie 
czasu wolnego od progresji (6,9 mie-
siąca [95% CI 6,1–7,0] vs 1,6 miesiąca 
[1,6–2,1]; HR 0,38 [95% CI 0,32 –0,46];  
p < 0,0001) oraz czasu przeżycia całko-
witego (13,6 miesiąca [95% (CI) 12,0–
15,4] vs 9,7 miesiąca [95% CI 7,9–12,8]; 
(HR) 0,81 [95% CI 0,67–0,98)]. Opiera-
jąc się na dostępnej literaturze, trudno 
jest jednoznacznie określić charakter 
długoletnich przeżyć przy leczeniu in-
hibitorami BRAF, jako że większość 
pacjentów biorących udział w tych 
badaniach była potem również leczo-
na innymi lekami z grupy immunote-
rapii. Długoletnie przeżycia nie są jed-
nak najpewniej charakterystyczne dla 
mono terapii wemurafenibem. Z 675 pa-
cjentów leczonych w badaniu BRIM-3 
po 8 latach leczenia terapia została 
zakończona u wszystkich pacjentów. 
W momencie zamknięcia bazy danych 
w obserwacji nadal pozostawało 66 pa-
cjentów w ramieniu z wemurafenibem 
oraz 79 w ramieniu z dakarbazyną. Bli-
sko połowa chorych w obu ramionach 
otrzymała terapię kolejnej linii, najczę-
ściej był to inhibitor CTLA4 – ipilimumab. 
Przegląd danych literaturowych pokazał 
kilka opisów długoletnich przeżyć przy 
leczeniu wemurafenibem, brakuje jed-
nak dokładniejszych danych.
Trudno jednoznacznie określić powód 
tak długiego przeżycia opisywanego 
chorego. Można przypuszczać, że mia-
ło to związek z wyjściowym ograniczo-
nym charakterem choroby, a opisane 
rozstrzeniowe zmiany w płucach miały 
charakter inny niż nowotworowy. In-
nymi korzystnymi czynnikami progno-
stycznymi, poza oligometastatycznym 
zaawansowaniem (M1a,b) opisywa-
nym w badaniach, są: prawidłowy wyj-
ściowy poziom LDH oraz bardzo dobry 
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stan ogólny (ECOG 0). Pacjent spełniał 
wszystkie powyższe kryteria. 
Inną kwestią jest bezpieczeństwo 
stosowania leczenia przez tak długi 
okres. W badaniu, w którym pacjent 
brał udział, po dwuletniej obserwacji 
nie zaobserwowano zwiększonej czę-
stości lub zmiany charakteru działań 
niepożądanych, brakuje jednak danych 
dotyczących tak długiego aktywne-
go stosowania leku jak w przypadku 
ww. chorego. Charakterystyczna dla 
terapii wemurafenibem jest indukcja 
nowotworów skóry – najczęściej raka 
płaskonabłonkowego i rogowiaka kol-
czystokomórkowego. Z tego powodu 

istotne są regularne kontrole derma-
tologiczne oraz szybkie kierowanie pa-
cjentów do biopsji wycinającej podej-
rzanych zmian. 
Istotnym problemem jest również kwe-
stia dalszego leczenia pacjenta. Brakuje 
popartych danymi literaturowymi wy-

tycznych co do możliwości przerwania 
terapii po określonym czasie. Trudno jest 
też oszacować ryzyko wznowy w przy-
padku zakończenia leczenia. Z uwagi na 
brak jakichkolwiek objawów niepożąda-
nych pacjent jest nadal leczony stałą, 
zredukowaną początkowo dawką.  

Referencje
1. Capman P. i wsp., Vemurafenib in patients with 
BRAFV600 mutation-positive metastatic melanoma: 
final overall survival results of the randomized BRIM-3 
study, Annals of Oncology 2017, 28: 2581–2587.

2. McArthur G.A. i wsp., Safety and efficacy of vemura-
fenib in BRAFV600E and BRAFV600K mutation-positive 
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randomised, open-label study, Lancet Oncol 2014; 15: 
323–32.

3. Hauschild A. i wsp., Modeled Prognostic Subgroups 
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W badaniu, w którym pacjent brał udział, po 
dwuletniej obserwacji nie zaobserwowano 
zwiększonej częstości lub zmiany charakteru 
działań niepożądanych.
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Skuteczne leczenie wemurafenibem  
i kobimetynibem pacjenta z hyperprogresją 
w trakcie immunoterapii z powodu 
czerniaka skóry – opis przypadku  
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W chwili wprowadzenia immu-
noterapii jako opcji leczenia 
chorób nowotworowych sta-

liśmy się świadkami nowego zjawiska, 
okre ś lanego mianem hyperprogresji. Zja-
wisko to polega na gwałtownej i wczesnej 
progresji zmian przerzutowych w okresie 
pierwszych 2 miesięcy od wdrożenia le-
czenia anty-PD1/anty-PD-L1. Mechanizm 
hyperprogresji nie jest jasny, postuluje 
się jej związek z niektórymi zaburzeniami 
genetycznymi w komórkach nowotworo-
wych,  m.in. z amplifikacją genu MDM2 oraz 
z mutacją w genie EGFR. Zaobserwowano, 
że wspomniane zjawisko dotyczy częściej 
pacjentów płci męskiej, powyżej 65. roku 
życia, z niewielką masą choroby i niewiel-
ką jej dynamiką. Hyperprogresja w trak-
cie immuno terapii może dotyczyć nawet 
kilkunastu procent pacjentów z różnymi 
typami nowotworów (poza czerniakiem 
także z rakiem płuca, nowotworami prze-
wodu pokarmowego, regionu głowy i szyi 
oraz pęcherza moczowego). Nie zaobser-
wowano ewidentnej zależności  pomiędzy 
wystąpieniem hyperprogresji a podtypem 
histologicznym nowotworu czy rodzajem 
przebytego wcześniej leczenia. 
Przedstawiony poniżej opis przypadku 
stanowi próbę zobrazowania zjawiska 
hyperprogresji u pacjenta z rozsiewem 
czerniaka skóry. 

PACJENT 41 LAT
 Wrzesień 2011 r. U mężczyzny prze-
prowadzono zabieg usunięcia guza 
skóry podudzia lewego. Na podstawie 
badania histopatologicznego rozpo-
znano czerniaka skóry (Breslow 2 mm). 
Niespełna 3 lata później pacjent zauwa-
żył powiększony węzeł chłonny w pa-
chwinie lewej. Wynik biopsji cienkoigło-
wej potwierdził obecność przerzutu 
czerniaka. Po wykluczeniu rozsiewu od-
ległego w badaniu PET-CT wykonano 
limfadenektomię pachwinowo-biodrową 
lewostronną. 
 Wrzesień 2016 r. Rozpoznano na- 
wrót choroby pod postacią wieloogni-
skowego rozsiewu do tkanki podskórnej 
uda lewego. Pacjent ponownie został za-
kwalifikowany do leczenia operacyjnego 
ognisk przerzutowych. Pół roku później 

stwierdzono wznowę węzłową czernia-
ka w obrębie pachwiny lewej. Ponownie 
przeprowadzono limfadenektomię pa-
chwinowo-biodrowo-zasłonową. 
 Sierpień 2017 r. Z powodu uogólnie-
nia choroby (uwidoczniony w badaniu 
PET-CT rozsiew do węzłów chłonnych 
biodrowych oraz mostka) pacjent zo-
stał zakwalifikowany do immunoterapii 
niwolumabem w ramach programu le-
kowego NFZ. 
 13 września 2017 r. Podano pierwszą 
dawkę leku. Po niespełna 2 tygodniach, 
z powodu porażenia kończyn dolnych, 
pacjent został przyjęty na oddział neuro-
logii. W badaniach obrazowych uwidocz-
niono metastatyczną przebudowę kręgu 
Th9 z jego patologicznym złamaniem 

Mechanizm 
hyperprogresji nie jest 
jasny, postuluje się jej 
związek z niektórymi 
zaburzeniami 
genetycznymi 
w komórkach 
nowotworowych, m.in. 
z amplifikacją genu 
MDM2 oraz z mutacją 
w genie EGFR. 
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oraz obecnością nieprawidłowej masy 
tkankowej uciskającej rdzeń kręgowy 
na tej wysokości. Ponadto uwidoczniono 
liczne zmiany przerzutowe w pozosta-
łych kręgach piersiowych. Chory wyma-
gał pilnej interwencji  neurochirurgicznej 
– wykonano laminektomię na wysokości 
Th9 oraz usunięto guz uciskający rdzeń 
kręgowy. Uzyskano częściową popra-
wę stanu neurologicznego. Z powodu 
progresji choroby (liczne, niewidoczne 
w badaniach wyjściowych zmiany prze-
rzutowe w kościach, węzłach chłonnych 
klatki piersiowej oraz w nadnerczach) 
zakończono immunoterapię, a z uwagi 
na obecność mutacji BRAFV600E pacjent 
został zakwalifikowany do II linii leczenia 
systemowego w oparciu o wemurafenib 
z kobimetynibem w ramach programu 
lekowego. 
 Październik 2017 r. Rozpoczęto lle-
czenie systemowe: wemurafenib+kobi-
metynib. 
 Marzec 2018 r. Przeprowadzono 
ponowny zabieg ortopedyczny (stabi-
lizacja Th10-Th12). Dzięki zastosowanej 
terapii systemowej oraz intensywnej 
rehabilitacji uzyskano znaczną popra-
wę stanu sprawności pacjenta – obec-
nie chory porusza się samodzielnie. 
W kontrolnych badaniach obrazowych 
utrzymuje się częściowa odpowiedź 
na prowadzone leczenie, nie wystąpi- 
ły istotne działania niepożądane. Pacjent 
kontynuuje terapię wemurafenibem i ko-
bimetynibem oraz otrzymuje wlewy kwa-
su zoledronowego. 
Przedstawiony przykład dramatycznie 
przebiegającej hyperprogresji czernia-
ka w trakcie immunoterapii uzasadnia 
konieczność dalszych badań nad tym 
słabo dotąd poznanym zjawiskiem. Sto-
sowane w codziennej praktyce kryteria 
kliniczne (status mutacji BRAF, wiek 
chorych, lokalizacja zmian przerzuto-
wych, aktywność LDH) są pomocne 

w przewidywaniu tempa progresji cho-
roby. Determinują one naszą strategię 
postępowania, zwłaszcza w odniesie-
niu do pierwszej linii leczenia. Niestety, 
wciąż nie dysponujemy wystarczająco 
wiarygodnymi czynnikami predyk-
cyjnymi, które pozwoliłyby właściwie 
oszacować ryzyko wystąpienia hy-
perprogresji. Klinicyści są zgodni, że 
obecność niewielkiej masy nowotworu 
oraz niska aktywność LDH identyfiku-
ją chorych z przewidywanym dobrym 
efektem immunoterapii. Jednak para-

doksalnie te same czynniki często wy-
stępują u chorych z hyperprogresją. 

Podsumowanie
Identyfikacja czynników ryzyka hyperpro-
gresji jest kluczowa dla wyboru strategii 
leczenia chorych na rozsianego czerniaka 
skóry z obecnością mutacji BRAF. Przed-
stawiony powyżej opis przebiegu choroby 
wyraźnie wskazuje, że w tej populacji cho-
rych zastosowanie właściwej sekwencji 
leków może zdecydować o długości i – co 
równie ważne – o jakości życia pacjenta.  
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rabi A., Kurzrock R., Hyperprogressors after Immunothera-
py: analysis of genomic alterations associated with acce-
lerated growth rate, Clin. Cancer Res. 2017, 23: 4242-4250.   
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Przedstawiony przykład dramatycznie 
przebiegającej hyperprogresji czerniaka  
w trakcie immunoterapii uzasadnia 
konieczność dalszych badań nad tym  
słabo dotąd poznanym zjawiskiem. 
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Leczenie chorej z rozpoznaniem  
zaawansowanego czerniaka skóry  
– opis przypadku 

L iczba nowych zachorowań na czer-
niaka stale rośnie. Wyniki staty-
styczne wskazują, że w skali całego 

świata ulega ona podwojeniu co 10 lat.

WZROST ZACHOROWAŃ
Według danych pochodzących z Krajo-
wego Rejestru Nowotworów w Polsce 
u obu płci i we wszystkich grupach 
wiekowych od trzech dekad (w latach 
1980–2010) trwa wzrost zachorowalno-
ści na czerniaka skóry. 
Mężczyźni
   wśród młodych mężczyzn (20–44 lat) 

zachorowalność wzrosła ponad dwu-
krotnie, 

   wśród mężczyzn w średnim wieku 
(45–64 lat) zaobserwowano prawie 
3-krotny wzrost zachorowalności,

   w najstarszej grupie wiekowej przy-
rost zachorowalności był największy 
– prawie 5-krotny. 

Kobiety – w tej grupie zaobserwowano 
podobne tendencje:
   ponad 2-krotny wzrost zachorowalno-

ści u młodych kobiet, 
   prawie 3-krotny wśród kobiet w śred-

nim wieku,
   ponad 3-krotny wzrost u najstarszych 

kobiet.
Umieralność z powodu czerniaka skóry 
w Polsce jest nieco wyższa niż przecięt-
na dla Unii Europejskiej (o około 20%).

WYZWANIA DIAGNOSTYCZNE  
I TERAPEUTYCZNE 
Leczenie chorych na zaawansowanego 
czerniaka stanowi prawdziwe wyzwanie 

DR N. MED. JAROSŁAW NIECKULA, ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ,  
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH  
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terapeutyczne. Schemat leczenia zależy 
od możliwości wynikających z finansowa-
nia nowoczesnych terapii. Aktualnie lecze-
nie pacjentów z rozpoznaniem zaawanso-
wanego czerniaka skóry i błon śluzowych 
uległo diametralnej zmianie. W ciągu 
ostatnich 5 lat do leków stosowanych 
w leczeniu choroby uogólnionej dołączy-
ły leki ukierunkowane molekularnie i  im-
munoterapia. Umożliwiło to wydłużenie 
życia chorych z tym rozpoznaniem, ale też 
dostarczyło i nadal dostarcza nowych wy-
zwań diagnostycznych i terapeutycznych. 
Czerniak jest nadal nowotworem bardzo 
groźnym, mało przewidywalnym i często 
o złym rokowaniu.
 
PACJENTKA 42 LATA 
 Listopad 2016 r. Chora zgłosiła się do 
Instytutu Onkologii z powodu obserwo-
wanego od około 4 miesięcy guza piersi 
prawej. 
W wykonanym ambulatoryjnie badaniu 
histopatologicznym wycinka pobranego 
z owrzodziałego nacieku piersi stwier-
dzono niejednoznaczny obraz mikrosko-
powy, nasuwający podejrzenie czerniaka 

skóry. Wynik konsultacji preparatów 
w Instytucie Onkologii w Gliwicach po-
twierdził rozpoznanie melanoma mali-
gnum exulcerans. IM 30 mitoz/10 HPF. 
Grubość nacieku 2,2 mm. Zalecona biop-
sja cienkoigłowa węzła chłonnego pa-
chowego po stronie prawej potwierdziła 
obecność komórek przerzutowych.
 Listopad–grudzień 2016 r. W wyko-
nanych badaniach obrazowych opisano: 
zaawansowane zmiany nowotworowe 
w obrębie skóry ściany klatki piersiowej 
po stronie prawej, obecność zmian nowo-
tworowych w obrębie miąższu piersi pra-
wej, zmienione przerzutowo węzły chłon-
ne w dołach pachowych obustronnie 
z przewagą po stronie prawej, nieprawi-
dłowy węzeł chłonny w gr. V szyi po stro-
nie prawej, mnogie zmiany przerzutowe 

w miąższu płuc, zmianę ogniskową 
w śledzionie (podejrzaną radiologicznie 
w kierunku przerzutu nowotworo we go), 
w wykonanym badaniu TK głowy – ob-
raz mózgowia w granicach normy. 
Identyfikacja w materiale histopatolo-
gicznym potwierdziła obecność mutacji 
kodonu pV600 genu BRAF. 
Na pierwszą wizytę w gabinecie kon-
sultacyjnym chemioterapii pacjentka 
zgłosiła się w grudniu 2016 r. Pozo-
stawała w stanie ogólnym dobrym 
(ECOG  0), zgłaszała okresowo dole-
gliwości bólowe piersi prawej, leków 
przeciwbólowych na stałe nie przyj-
mowała. W badaniu fizykalnym stwier-
dzono rozległy naciek obejmujący całą 
pierś, na granicy kwadrantów górnych 
piersi obecne owrzodzenie, na skórze 

W ciągu ostatnich 5 lat do leków stosowanych 
w leczeniu choroby uogólnionej dołączyły leki 
ukierunkowane molekularnie i immunoterapia.
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klatki piersiowej liczne drobne guzki 
o charakterze meta ad cutem. W obrębie 
prawego dołu pachowego konglomerat 
węzłowy o wymiarach ok. 4 cm. W oko-
licy nadobojczykowej prawej stwierdzo-
no węzeł chłonny średnicy 1,5 cm. Pierś 
lewa bez zmian. Osłuchowo – szmer 
pęcherzykowy prawidłowy, akcja serca 
miarowa, brzuch miękki, niebolesny, bez 
oporów patologicznych.
W badaniach laboratoryjnych stwier-
dzono niewielkiego stopnia leukocyto-
zę,  prawidłowe parametry wątrobowe 
i nerkowe.
Po uzupełnieniu badań dodatkowych, 
wykluczeniu istotnych schorzeń oku-
listycznych, braku istotnych obciążeń 
kardiologicznych (EF > 50%, wielkość 
odstępu QTc w badaniu EKG ≤ 500 ms, 
wartości RR prawidłowe) zakwalifikowa-
no pacjentkę do leczenia zaawansowa-
nego czerniaka skóry wemurafenibem 
w ramach programu terapeutycznego 
NFZ. Zalecono przyjmowanie leku o sta-
łej porze 2 razy na dobę (dawka dobowa 
wynosi 1920 mg).
Zalecono profilaktykę anty-UV (kremy 
z filtrem, unikanie nasłonecznienia, no-
szenie koszulek anty-UV, okularów prze-
ciwsłonecznych). Lek wydano na 14 dni. 
 2. tydzień przyjmowania leku. Po-
jawiła się zlewna wysypka obejmująca 
skórę całego ciała, z towarzyszącym 
świądem skóry, szczególnie nasilona 
na  kończynach górnych – rozpoznano 
powikłanie leczenia w stopniu CTC-AE 
G2. Nie stwierdzono zaburzeń ze strony 
narządu wzroku.
Po wdrożonym leczeniu objawowym 
świąd skóry ustąpił, wysypka na skórze 
utrzymywała się na porównywalnym po-
ziomie. Zalecono kontynuację terapii jak 
dotychczas.
W trakcie II cyklu terapii nasilenie wysyp-
ki uległo zmniejszeniu, pacjentka zgła-
szała okresowo dolegliwości bólowe ze 
strony układu kostno-stawowego. 
Pacjentka kontynuowała leczenie w nie-
zmienionej dawce leku, tolerancja le-
czenia była dobra, zapisy EKG pozosta-
wały prawidłowe, badania laboratoryjne 
w granicach normy. Nie obserwowano 
pogorszenia funkcji narządu wzroku. 

W badaniu fizykalnym stwierdzono re-
gresję zmian naciekowych w obrębie 
piersi prawej i na ścianie klatki piersio-
wej. 
W kontrolnym badaniu TK klatki piersio-
wej i jamy brzusznej – po trzech miesią-
cach terapii – opisano znaczną regresję 
zmian naciekowych i przerzutowych 
w porównaniu do badań poprzednich 
(całkowita regresja zmian przerzuto-
wych w płucach).
 Czerwiec 2017 r. Decyzją konsylium 
lekarskiego zadecydowano o kontynu-
acji terapii w ramach programu terapeu-
tycznego NFZ w oparciu o skojarzenie 
wemurafenibu w dawkach jak dotych-
czas oraz kobimetynibu w dawce 60 mg 
dziennie przez 21 dni, po których nastę-
puje 7-dniowa przerwa. 
W kolejnych kontrolnych badaniach ob-
razowych znaczna regresja zmian npl.
Nie stwierdzono pojawienia się zmian 
skórnych o charakterze cuSCC i non-
-cuSCC, utrzymywała się wysypka na 
skórze, głównie tułowia, w stopniu nasi-
lenia CTCAE st 1. Nie obserwowano pa-
tologii w narządzie wzroku, zapisy EKG 
stabilne, nie obserwowano spadku frak-
cji wyrzutowej, parametry laboratoryjne 
pozostawały w normie.
 Październik 2017 r. W kontrolnych 
badaniach obrazowych obraz zmian 
w zakresie klatki piersiowej przedstawia 
się podobnie, w rzucie przydatków pra-
wych pojawił się torbielowato-lity guz 
o wymiarach ok. 66 × 48 mm, wymaga-
jący poszerzenia diagnostyki.
Pacjentkę konsultowano ginekologicznie 
– po wykonaniu badań obrazowych (USG 
TV, MR miednicy), laboratoryjnych oraz 
markerów nowotworowych wykluczono 

charakter onkologiczny zmiany przydat-
ków.
U chorej kontynuowano terapię skoja-
rzoną. 
 Listopad 2017 r. Stwierdzono w ba-
daniu fizykalnym pojawienie się nowych 
zmian guzkowych na skórze w okolicy 
wyrostka mieczykowatego i prawego 
łuku żebrowego. Zmiany usunięto chi-
rurgicznie – w otrzymanym wyniku ba-
dania histopatologicznego stwierdzono 
przerzuty czerniaka złośliwego. 
 Grudzień 2017 r. W badaniach obra-
zowych stwierdzono progresję choroby 
pod postacią powiększenia się nacie-
ku w piersi prawej oraz pojawienia się 
zmian przerzutowych w płucach. 
 Styczeń 2018 r. Z uwagi na progresję  
choroby zakończono leczenie inhibitora-
mi BRAF/MEK. Łącznie pacjentka otrzy-
mała 13 cykli leczenia. 
Biorąc pod uwagę dobry stan ogólny 
chorej, prawidłowe parametry życiowe 
oraz brak przeciwwskazań, rozpoczęto 
u chorej leczenie systemowe kolejnej li-
nii w oparciu o niwolumab.
Pierwszą dawkę podano 31.01.2018 r. Pa-
cjentka dobrze tolerowała leczenie, nie 
obserwowała objawów niepożądanych 
immunoterapii.
Po 2 cyklach zaobserwowano regresję 
zmian naciekowych ściany klatki piersio-
wej i piersi prawej. 
Po podaniu 5 dawek nasileniu uległa 
duszność spoczynkowa. Stan chorej 
uległ pogorszeniu. W wykonanym kon-
trolnym badaniu TK cechy progresji 
choroby z obecnością dużej ilości płynu 
w prawej jamie opłucnowej.
Pacjentkę skierowano do oddziału pul-
monologicznego celem odbarczenia  
prawej jamy opłucnowej. Pacjentka nie 
zgłosiła się na kolejną wizytę. Ostatnia 
kontrola odbyła się 20 kwietnia 2018 r.  

Referencje
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Czerniak jest nadal 
nowotworem bardzo 
groźnym, mało 
przewidywalnym 
i często o złym 
rokowaniu.
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Pacjentka lat 63 
 2003 r. Chorej usunięto ambulatoryj-
nie zmianę pierwotną z uda prawego. 
Pacjentka miała pierwotnie wykonany 
zabieg ze względów kosmetycznych, 
z  powodu szpecącego znamienia. 
W badaniu histopatologicznym roz-
poznano czerniaka złośliwego, postać 
guzkową wrzodziejącą, Breslow 10 mm, 
Clark IV, minimalny margines boczny 10 
mm, w głąb 13  mm. Guzków satelitar-
nych i  inwazji naczyń nie stwierdzono. 
W postępowaniu niestandardowym 
chora nie miała poszerzonej diagnosty-
ki. Nie wykonano biopsji węzła wartow-
niczego, nie miała także badania USG 
węzłów chłonnych ani innego badania 
obrazowego. W pierwszym roku lecze-
nia pozostawała pod kontrolą poradni 

chirurgicznej, gdzie oceniano stan bli-
zny, nie zaobserwowano wówczas pro-
gresji. 
 Listopad 2013 r. Chora z rozpo-
znaniem wznowy czerniaka skóry 
skierowana w celu leczenia systemo-
wego z powodu rozsiewu choroby 
nowotworowej. Pacjentka zgłosiła się 
z powodu guzowato powiększonych 
węzłów chłonnych pachwiny prawej 
oraz masywnego słoniowatego obrzę-
ku prawej kończyny dolnej. Wykonano 
biopsję cienkoigłową, stwierdzając 
przerzuty czerniaka do węzłów chłon-
nych pachwiny prawej. W badaniach 
obrazowych USG i tomografii kompu-
terowej stwierdzono: w lewej okolicy 
pachwinowej pakiet powiększonych, 
zmienionych przerzutowo węzłów 

chłonnych o wielkości 11 cm z cechami 
martwicy i rozpadu oraz podobne pa-
kiety węzłowe leżące wzdłuż naczyń 
biodrowych wspólnych i zewnętrz-
nych oraz wewnętrznych. Powiększo-
ne przerzutowe węzły chłonne sięgały 
okolicy retrokawalnej, aż do poziomu 
prawej żyły nerkowej. W obrębie klatki 
piersiowej niecharakterystyczne guzki 
w szczytach płuc, w obrębie śródpier-
sia powiększonych węzłów chłonnych 
nie uwidoczniono. 
Planując leczenie systemowe, pacjent-
kę skierowano na badanie molekular-
ne, w wyniku którego zidentyfikowano 
mutację w kodonie V600 BRAF. 
Z uwagi na rozpoznanie, brak możli-
wości resekcji zmian, uogólniony pro-
ces i obecność mutacji, dość dobry 
stan chorej, brak objawów przerzutów 
do ośrodkowego układu nerwowego, 
zadowalające badania laboratoryjne 
pacjentkę zakwalifikowano do lecze- 
nia wemurafenibem (960 mg dwa razy 
na dobę) w monoterapii, zgodnie z obo-
wiązującym wówczas programem le-
kowym. Ze względu na ucisk na naczy-
nia żylne, olbrzymi zastój i masywny 
obrzęk kończyny dolnej, współistnie-
jącą zakrzepicę i ryzyko zatorowości 
płucnej włączono leczenie heparyną. 
Trudności terapeutyczne w momencie 
rozpoczęcia leczenia początkowo spra-
wiały: graniczne wartości odstępu QTc 
w badaniu EKG oraz tachykardia 120.  
Z powodu podwyższonych wartości 
parametrów wątrobowych zastoso-
wano leczenie hepatoprotekcyjne, 
uzyskując parametry zadowalające, 

DR N. MED. KATARZYNA HOFMAN, ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW,  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

Opis przypadku pacjentki  
z uogólnionym czerniakiem skóry  
leczonej wemurafenibem
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umożliwiające włączenie do progra-
mu terapeutycznego NFZ. Pacjentka 
zgodnie z założeniem terapii otrzymała 
pełną dawkę leczenia. Podczas terapii 
czuła się dobrze, obrzęk kończyny dol-
nej stopniowo ustępował. Okresowo 
miewała luźniejsze stolce, bez dole-
gliwości bólowych brzucha. Doraźnie 
z tego powodu przyjmowała środek 
zapierający. Nie wymagała zmian w le-
czeniu i innego postępowania. Oce-
niono również liczne znamiona skórne. 
Z  powodu niepokoju onkologicznego 
guzka skóry klatki piersiowej o dużej 
dynamice wzrostu usunięto zmianę, 
rozpoznając róg skórny.
 Styczeń–luty 2014 r. W pierwszym 
badaniu kontrolnym tomografii po 
dwumiesięcznej terapii stwierdzono 
znaczną regresję wcześniej opisywa-
nych zmian węzłowych. Kontynuowa-
no terapię bez zmian. Pacjentka czuła 
się dobrze, dolegliwości kardiologiczne 
ustąpiły całkowicie. W ponownie wyko-
nanych badaniach tomografii kompu-
terowej obserwowano dalszą regresję 
zmian nowotworowych. 
 Wiosna 2015 r. Pacjentka po pół-
tora roku terapii uzyskała niemalże 
całkowitą remisję. W badaniach ob-
razowych opisywano zaledwie zmia-
ny resztkowe, naciekowe, które w ko-
lejnych badaniach były stabilne. Nie 
wyróżniano żadnego guza ani powięk-
szonych węzłów chłonnych. W chwili 
pojawienia się możliwości leczenia 
skojarzonego z kobimetynibem w ra-
mach programu lekowego pacjentka 
świadomie zrezygnowała z łączonego 
leczenia. Nie wyraziła zgody na propo-
nowaną terapię z obawy przed wystą-
pieniem działań niepożądanych. Chora 
do dziś jest leczona wemurafenibem 
w  monoterapii, pozostaje czynna za-
wodowo i  rodzinnie, a w badaniach 
obrazowych utrzymuje się w dalszym 
ciągu stabilizacja. U  pacjentki przez 
cały okres terapii nie wystąpiły żadne 
poważne zdarzenia niepożądane.  
Pacjentka postrzega monoterpię we-
murafenibem jak każde inne leczenie 
choroby przewlekłej, podczas które-
go czuje się bardzo dobrze.  

Chora do dziś jest leczona wemurafenibem 
w monoterapii, pozostaje czynna zawodowo 
i rodzinnie, a w badaniach obrazowych 
utrzymuje się w dalszym ciągu stabilizacja.
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Dermatoskopia w praktyce  
lekarza onkologa 
Część trzecia – zmiany melanocytowe i czerniaki

Zmiany melanocytowe są struktu-
rami fizjologicznymi znajdujący-
mi się na skórze i błonach śluzo-

wych u każdego człowieka. Zazwyczaj 
pojawiają się w przedziale wiekowym 
pomiędzy 2. a 35. rokiem życia. Po tym 
okresie najczęściej nie tworzą się już 
nowe zmiany.

ZNAMIĘ CZY CZERNIAK?
U 1% żywo urodzonych dzieci w chwili 
przyjścia na świat są obecne na skórze 
tzw. znamiona wrodzone, które pojawiają 
się już w życiu embrionalnym, zazwyczaj 
w wyniku mutacji w genie RAS. 
Znamiona barwnikowe na skórze bardzo 
ciężko odróżnić gołym okiem od wcze-

snego czerniaka. Właściwości naskórka 
odbijającego światło powodują, że oko 
ludzkie widzi jedynie zmiany o barwach: 
niebieskiej, brązowej lub czarnej. Dopiero 
przy użyciu dermatoskopu jesteśmy w sta-
nie uwidocznić struktury, na podstawie 
których można określić, czy jest to jedynie 
zmiana barwnikowa, czy też już nowotwór.
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TYPOWE ZMIANY
Istnieje 10 struktur typowych dla czer-
niaka (ryc. 1, 2, 3, 4, 5, 6):
1.  Atypowa siatka barwnikowa  

(atypical network).
2.   Siatka negatywna (negative network).
3.  Nieregularne smugi barwnika  

(streaks).
4.  Białe smugi (shiny white lines  

/ crystalline structures).
5.  Nieregularne kropki i kulki (atypical 

dots and globules).

6.  Nieregularne plamki (atypical 
blotch).

7.  Brązowe obszary bezstrukturalne 
położone obwodowo (peripheral 
brown structureless areas).

8.  Biało-niebieski welon (blue-white 
veil).

9.  Struktury regresji (regression  
structures).

10.  Atypowe naczynia (atypical  
vessels).

Ryc. 1 Ryc. 2

Ryc. 4

Ryc. 3

Ryc. 6Ryc. 5

Znamiona  
barwnikowe na skórze 
bardzo ciężko odróżnić  
gołym okiem  
od wczesnego 
czerniaka.

W poprzednim numerze czasopisma 
„OnkoRoche” zostały zamieszczone sche-
maty 10 wzorców łagodnych (czyli jak 
wyglądają fizjologiczne zmiany barwni-
kowe) oraz 10 wzorców złośliwych (czyli 
jak mogą wyglądać czerniaki). W obrazie 
wzorców złośliwych możemy uwidocznić 
zmiany z wyżej wymienionych 10 struktur.

ALGORYTMY
Do odróżniania zmian melanocyto-
wych od czerniaków możemy posłużyć 

się różnego rodzaju algorytmami. Do 
najbardziej popularnych należą: 
   metoda ABCD Stolza z oceną punk-

tową w całkowitym wyniku derma-
toskopowym (TDS), 

   skala 3-punktowa, 
   australijski algorytm Menziesa czy 

reguła 7-punktowa.
Poniżej przedstawiam jeden z najbar-
dziej popularnych i równocześnie pro-
stych algorytmów – skala 3-punktowa 
(the 3-point checklist).

W tym algorytmie każdą zmianę oce-
nia się w trzech kategoriach (tabela 1), 
za każdą z trzech cech zmiany można 
przypisać 0 albo 1 punkt. 
   Jeżeli opisywana struktura otrzy- 

ma sumarycznie w trzech kategoriach 
0 albo 1 punkt i nie ma innych nieza-
leżnych cech niekorzystnych, wtedy 
zostaje zakwalifikowana do pozosta-
wienia w obserwacji. 

   Zmiany oceniane na 2 punkty wg 
3-punktowej skali powinny zostać 
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Dermatoskopia 
zwiększa wykrywalność 
nowotworów skóry o ok. 
30% w porównaniu do 
badania gołym okiem.

Tab. 1

Skala 3-punktowa Definicja

1. Asymetria Asymetria koloru lub struktur w jednym lub dwóch 
wymiarach.

2. Atypowa siatka 
barwnikowa

Siatka barwnikowa z nieregularnymi oczkami  
lub pogrubionymi liniami.

3. Niebiesko-białe 
struktury Każdy typ odcienia błękitnego lub białego.

zweryfikowane histopatologicznie 
albo być pozostawione w krótkiej 
kontroli dermatoskopowej (ponow-
na ocena cyfrowa po okresie od 
2 do 3 miesięcy).

   Jeżeli zmiana osiągnęła 3 punkty, 
wtedy bezwzględnie wymaga we-
ryfikacji histopatologicznej, gdyż 
zgodnie z założeniami metody jest 
podejrzenie, że jest czerniakiem. 

Giuseppe Argenziano wraz ze współ-
badaczami w 2007 roku opublikował 
pracę o czerniakach możliwych do roz-
poznania jedynie dzięki systematycznym 
kontrolom za pomocą cyfrowego derma-
toskopu. Regularne badania ujawniają 
ewoluowanie zmiany lub stopniowe na-
bywanie przez nią typowych struktur pa-
tologicznych. W badaniu poddano kontroli 
cyfrowej 499 zmian o dużej atypii. Okazało 
się, że najwięcej czerniaków zdiagnozo-
wano w obserwacji do 4,5 miesiąca.

OCENA KOLORÓW
W rozpoznawaniu czerniaków przy-
datna jest również ocena liczby kolo-
rów w obrębie zmiany melanocytowej. 
Zwykłe znamiona mają dwa kolory. 
Obecność trzech i więcej kolorów daje 
duże prawdopodobieństwo, że mamy 
do czynienia z czerniakiem. Obecność 
pięciu kolorów graniczy z pewnością.
Dodatkowo została stworzona regu-
ła BB (Black and Blue). Obecność tych 
dwóch kolorów w obrębie jednej zmia-
ny związana jest z wysokim prawdopo-
dobieństwem rozpoznania czerniaka.  
W dermatoskopii obecność koloru czar-
nego i  niebieskiego świadczy o tym, 
że barwnik znajduje się od powierz-
chownych warstw naskórka do głębo-
kich pokładów skóry właściwej.
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cych w diagnostyce zmian barwnikowych 
jest niezbędna w codziennej pracy lekarza 
onkologa.  

Referencje
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3. Luc T., Braun R., Atlas dermatoskopii, Urban and Part-
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Second Edition, Informa Healthcare 2012. 
5. Argenziano G. i wsp., Dermoscopy features of melano-
ma incognito: indications for biopsy, J. Am. Acad. Derma-
tol. 2007 Mar; 56(3): 508-13.

MINIMALIZACJA RYZYKA
Poniżej znajdują się przydatne informacje 
dotyczące diagnostyki zmian barwniko-
wych pod kątem zminimalizowania ryzy-
ka przeoczenia czerniaka.
Badanie dermatoskopowe obowiązuje 
każdą zmianę barwnikową na powierzch-
ni ciała, a nie tylko zmiany wybrane czy 
wskazane przez pacjenta.
W przypadku zmian trudnych diagno-
stycznie należy wykonać wycięcie albo 
biopsję w celu uzyskania wyniku badania 
histopatologicznego.
W przypadku nietypowego rozkładu barw-
nika należy wykonać biopsję chirurgiczną.
Zmiany barwnikowe o cechach spitzo-
idalnych u osób powyżej 12. roku życia 
należy usuwać chirurgicznie.

Zmiana z obszarem regresji > 10% jej po-
wierzchni wymaga usunięcia chirurgicz-
nego.
Badanie przesiewowe powinno być prze-
prowadzone dermatoskopem ze światłem 
spolaryzowanym w celu oceny struktur 
widocznych jedynie w tym rodzaju oświe-
tlenia.

PODSUMOWANIE
Badanie dermatoskopowe zmian melano-
cytowych jest obecnie podstawową me-
todą diagnostyki czerniaka. Dermatosko-
pia zwiększa wykrywalność nowotworów 
skóry o ok. 30% w porównaniu do bada-
nia gołym okiem.
Znajomość struktur charakterystycznych 
dla czerniaków oraz zasad obowiązują-
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Badanie histopatologiczne usunię-
tych znamion barwnikowych jest 
złotym standardem rutynowej 

praktyki klinicznej. Histopatologia rozro-
stów melanocytarnych jest jedną z naj-
trudniejszych dziedzin patologii, w której 
wciąż brak jednoznacznych definicji oraz 
powtarzalnych kryteriów diagnostycz-
nych. Zgodność rozpoznań zmian nie-
jednoznacznych nawet wśród ekspertów 
dermatopatologii jest niezadowalająca, 
co czyni pracę patologa zajmującego 
się zmianami melanocytarnymi niezwy-
kle wymagającą, trudną i pracochłonną.

ATYPIA, CZYLI PROBLEM
W codziennej pracy diagnostycznej nie 
jest problematyczne rozpoznanie zna-
mienia melanocytarnego bez jakiejkol-
wiek atypii cytologicznej oraz czernia-
ka z w pełni wyrażonymi wykładnikami 
morfologicznymi złośliwości. Problem 
pojawia się, kiedy w badanym znamie-
niu obecne są pewne cechy atypii, a ich 
ilość i nasilenie nie pozwalają na nie-
budzące wątpliwości rozpoznanie lub 
wykluczenie czerniaka.

MELTUMP I SAMPUS
W części przypadków wynik badania hi-
stopatologicznego nie jest jednoznaczny 
i satysfakcjonujący dla lekarza klinicysty. 
Rozpoznanie MELTUMP (melanocytic tu-
mor of uncertain malignant potential) oraz 
SAMPUS (superficial atypical melanocy-
tic proliferation of uncertain significance) 
nastręcza wielu problemów klinicystom 
z uwagi na brak ustalonych standardów 
postępowania z takimi pacjentami [1]. 

DR HAB. N. MED. PIOTR DONIZY, KATEDRA ORAZ ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII ONKOLOGICZNEJ,  
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU;  
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Rozrosty melanocytarne o niemożliwym do 
określenia potencjale biologicznym:  
MELTUMP i SAMPUS w codziennej praktyce klinicznej

Dodatkowo mnogość akronimów opisu-
jących te same zmiany nie poprawia sy-
tuacji. Przykładem takiego akronimu jest 
m.in. STUMP, czyli spitzoid lesion of uncer- 
tain malignant potential, który de facto dla 
uproszczenia powinien zostać nazwany 
zmianą typu MELTUMP z opisem spitzo-
idnej morfologii w raporcie histopatolo-
gicznym przy założeniu, że nie jesteśmy 
w stanie zaklasyfikować tego konkretnego 
spitzoidnego rozrostu melanocytarnego 
do trzech głównych kategorii rozpoznań: 
1.  typowe znamię Spitz z jego licznymi 

wariantami, 
2.   atypowe znamię/guz Spitz (atypical 

Spitz nevus/tumor),  
3.  czerniak spitzoidny (spitzoid  

melanoma) [2].

WOREK ROZPOZNAŃ
MELTUMP i SAMPUS są diagnozami 
histopatologicznymi, które podkreślają 

niemożliwy do określenia potencjał bio-
logiczny nadesłanej do badania zmiany 
melanocytarnej. W momencie diagnozy 
z histopatologicznego punktu widzenia 
nie możemy zaklasyfikować tej zmiany 
ani do grupy zmian łagodnych, ani zło-
śliwych. Rozpoznanie MELTUMP/SAM-
PUS jest swoistym „workiem” rozpo-
znań, który może zawierać wiele typów 
rozrostów melanocytarnych, tj.:
  atypowe znamiona/guzy Spitz (aty-

pical Spitz nevi/tumors), 
  znamiona dysplastyczne (dysplastic 

nevi), pigmented epithelioid mela-
nocytomas (PEM), deep penetrating 
nevi (DPN), 

  typowe, atypowe i komórkowe zna-
miona błękitne (cellular and atypical 
cellular blue nevi),

  czerniaki. 
Z definicji SAMPUS odnosi się do zmian 
melanocytarnych, których grubość 
(w wymiarze prostopadłym do po-
wierzchni skóry) jest mniejsza lub rów-
na 1 mm, z kolei MELTUMP obejmuje 
rozrosty powyżej 1 mm grubości [3].  

KOMUNIKAT DLA KLINICYSTY
MELTUMP/SAMPUS są rozpoznaniami 
wstępnymi i stanowią swoisty komuni-
kat patologa dla klinicysty usuwające-
go znamię, że obraz histopatologiczny 
budzi podejrzenie czerniaka, jednak nie 
wszystkie kryteria czerniaka stwierdza 
się w badanym znamieniu. Sformuło-
wanie „nie wszystkie” idealnie oddaje 
brak jedno znacznych kryteriów, kiedy 
daną zmianę możemy już nazwać czer-
niakiem. W przypadkach granicznych 

MELTUMP i SAMPUS 
są diagnozami 
histopatologicznymi, 
które podkreślają 
niemożliwy do 
określenia potencjał 
biologiczny nadesłanej 
do badania zmiany 
melanocytarnej.
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nie jest sprecyzowane, ile i jakie kryteria 
histopatologiczne i cytologiczne muszą 
być obecne w badanym znamieniu, żeby 
mieć 100% pewności, że mamy do czy-
nienia z czerniakiem. W związku z tym 
każdorazowe rozpoznanie MELTUMP/
SAMPUS wymaga konsultacji drugiego 
patologa w celu minimalizacji ewentual-
nych pomyłek diagnostycznych.

PARAMETRY 
HISTOPATOLOGICZNE
Diagnoza MELTUMP/SAMPUS wy-
maga określenia i podania parame-
trów histopatologicznych, które mogą 
pomóc przybliżyć biologiczny chara- 
kter zmiany i określić najbardziej praw-
dopodobny przebieg kliniczny. W opinii 
licznych dermatopatologów raport hi-
stopatologiczny dla rozpoznania typu 
MELTUMP/SAMPUS powinien wyglą-
dać dokładnie tak samo jak dla czernia-
ka inwazyjnego (ponieważ nie możemy 
go jednoznacznie wykluczyć) i zawierać 
m.in.: 
1.  grubość ocenianego rozrostu mela-

nocytarnego w wymiarze prostopa-
dłym do powierzchni skóry podaną 
w milimetrach, 

2.   indeks mitotyczny (liczbę mitoz – fi-
gur podziału – w badanym znamie-
niu na 1 mm2), 

3.  liczbę mitoz zlokalizowanych u pod-
stawy znamienia, 

4.  obecność lub brak przewlekłego lim-
focytarnego nacieku zapalnego, 

5.  obecność lub brak limfangioinwazji 
(czyli obecności melanocytów w ob-
rębie naczyń limfatycznych), 

6.  obecność lub brak owrzodzenia 
(czyli całkowitej destrukcji naskórka 
przez rozrost melanocytów) [4].

BADANIA CERRONIEGO
Kluczowe badania dotyczące określe-
nia potencjału biologicznego zmian 
typu MELTUMP przeprowadzili Cerroni 
i współpracownicy [5], którzy przeana-
lizowali 57 przypadków typu MELTUMP 
i skorelowali szczegółowe parametry hi-
stopatologiczne oraz – co najistotniejsze 
– konsultacyjne diagnozy ekspertów der-
matopatologii podczas XXIX Symposium 
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of the International Society of Dermato-
pathology (Graz, 2008) z najważniejszym 
czynnikiem – przebiegiem klinicznym 
w obserwacji co najmniej 5-letniej.
Na podstawie przebiegu klinicznego 
pacjenci zostali zaklasyfikowani do jed-
nej z trzech grup: 
1.  dobrego rokowania (nie stwierdzo-

no ognisk przerzutowych w regio-

nalnych węzłach chłonnych i na-
rządach odległych w co najmniej 
5-letnim okresie obserwacji), 

2.  niepewnego rokowania (drobne 
≤ 0,2 mm depozyty melanocytów 
w węzłach chłonnych),

3.  złego rokowania (duże ogniska prze-
rzutowe w regionalnych węzłach 
chłonnych i/lub obecność przerzutów 

w narządach odległych, i/lub zgon 
z powodu choroby nowotworowej). 

Średnia grubość badanych rozrostów 
typu MELTUMP wynosiła 3,86 mm (od 
1,1 mm do 9,4 mm). 17 zmian typu MEL-
TUMP zostało zaklasyfikowanych do gru-
py dobrego rokowania, 14 do grupy roko-
wania niepewnego, a 26 do grupy złego 
rokowania [5].
Kluczowe były wyniki konsultacji pane-
lu ekspertów. Otóż 6 z 17 znamion, które 
miały łagodny przebieg kliniczny, zostało 
zdiagnozowanych jako zmiany złośliwe, 
natomiast 4 z 26 (!) znamion o niekorzyst-
nym rokowaniu zostały zdiagnozowane 
jako zmiany łagodne. Powyższe rezultaty 
dobitnie pokazują, jak trudna jest diagno-
styka histopatologiczna zmian melano-
cytarnych nawet wśród doświadczonych 
dermatopatologów [5].
Co ważne, spośród 14 szczegółowych 
parametrów histopatologicznych w ana-
lizowanych zmianach typu MELTUMP 

Zastosowanie nowoczesnych technik biologii 
molekularnej, m.in. FISH oraz qRT-PCR, 
w diagnostyce zmian typu MELTUMP jest bardzo 
obiecujące, jednak wciąż nie ma określonego 
zestawu zaburzeń molekularnych, dzięki któremu 
można by jednoznacznie odróżnić melanocytarną 
zmianę łagodną od złośliwej [7].
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jedynie 3 parametry wykazywały istotną 
korelację ze złym rokowaniem. Są to: 
1.  obecność mitoz w analizowanym 

znamieniu, 
2.  obecność mitoz w obrębie podstawy 

znamienia, 
3.  obecność nacieku zapalnego [5]. 
Jest to zaskakujący rezultat, ponieważ 
w czerniaku obecność intensywnego 
nacieku zapalnego jest związana z lep-
szym rokowaniem. Kwestią otwartą po-
zostaje m.in. potencjalne znaczenie 
indeksu proliferacyjnego mierzonego 
ekspresją Ki-67 w obrębie zmian typu 
MELTUMP.

CZYNNIK LIMFANGIOINWAZJI 
Inne badanie analizujące przypadki 32 
pacjentów ze zmianami melanocytarnymi 
zaklasyfikowanymi wstępnie jako MEL-
TUMP wykazało, że jedynie obecność lim-
fangioinwazji (czyli obecności melanocy-
tów w obrębie naczyń limfatycznych) jest 
czynnikiem złego rokowania związanym 
z obecnością ognisk przerzutowych  
i/lub zgonem z powodu choroby no-
wotworowej [6]. Należy podkreślić fakt, 
że nie stwierdzono istotnego wpływu 
na prognozę długoterminową grubości 
nacieku, obecności mitoz całościowo 
w obrębie zmiany oraz mitoz obecnych 
w rejonie przypodstawnym (najgłębiej 
położonym), a także bez znaczenia oka-
zała się obecność nacieku zapalnego [6]. 

BRAK NARZĘDZIA
Zastosowanie nowoczesnych technik 
biologii molekularnej – m.in. CGH/SNP 
(comparative genomic hybridization/
single-nucleotide polymorphism array), 

FISH (fluorescence in situ hybridiza-
tion) oraz qRT-PCR (quantitative reverse 
transcription polymerase chain reaction) 
– w diagnostyce zmian typu MELTUMP 
jest bardzo obiecujące, jednak wciąż nie 
ma określonego zestawu zaburzeń mo-
lekularnych, dzięki któremu można by 
jednoznacznie odróżnić melanocytarną 
zmianę łagodną od złośliwej [7].  

PODSUMOWANIE
Histopatologia granicznych zmian me-
lanocytarnych jest niezwykle złożona 

i trudna, a precyzyjna (choć w części 
przypadków niemożliwa do przepro-
wadzenia) ocena rokowania wymaga 
współpracy interdyscyplinarnego ze-
społu lekarzy. Dla postawienia popraw-
nej diagnozy kluczowa jest właściwa ko-
munikacja z lekarzem usuwającym dane 
znamię oraz bezpośredni dostęp pato-
loga do zdjęć makroskopowych usu-
niętego znamienia oraz mikro fotografii 
z badania dermatoskopowego z opisem 
i konkluzjami lekarza przeprowadzają-
cego badanie dermatoskopowe.  
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OnkoRoche 2020

50

Farmakoterapia onkologiczna jest 
dziedziną, która obecnie bardzo 
gwałtownie się rozwija.

NOWOCZESNE TERAPIE
W leczeniu czerniaka stosowane są za-
równo terapie ukierunkowane moleku-
larnie, do których należą zarówno inhi-
bitory BRAF (wemurafenib, dabrafenib), 
stosowane najczęściej w skojarzeniu 
z inhibitorami MEK (trametynib, kobime-
tynib), jak i immuno terapia: anty-CTLA-4 
(ipilimumab), anty-PD-1 (niwolumab, 
pembrolizumab) oraz PD-L1 (atezolizu-
mab, durwalumab, awelumab – w fazie 
badań klinicznych). Leki te stanowią 
wielkie osiągnięcie medycyny ostatnich 
lat, gdyż znamiennie poprawiły roko-
wanie u pacjentów w stadium przerzu-
towym choroby. Niektóre z nich znajdą 
wkrótce szersze zastosowanie w postaci 
terapii adjuwantowej lub neoadjuwan-
towej. Na konferencjach przedstawiane 
są nowe leki, zarówno biologiczne, jak 
i małocząsteczkowe, które są walidowa-
ne w badaniach klinicznych lub właśnie 
rejestrowane w nowych wskazaniach. 

Współpraca dermatologa i onkologa  
w leczeniu pacjentów terapią celowaną  
i immunoterapią

NOWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Za tym postępem terapeutycznym po-
dążają informacje na temat nowych 
działań niepożądanych. Dotychczaso-
wa wiedza o skutkach ubocznych i po-
wikłaniach odległych chemioterapii 
wymaga obecnie uzupełnienia o dzia-
łania niepożądane charakterystyczne 
dla określonej grupy leków ukierun-
kowanych na cele molekularne oraz 
stale powiększającą się i różnorodną 
grupę powikłań spowodowanych ak-
tywacją układu immunologicznego 
(immune related adverse events, irAE) 
podczas leczenia inhibitorami PD-1 
lub PD-L1. W przyszłości sytuacja ta 
może się jeszcze skomplikować, je-
śli w leczeniu czerniaków rozpocz-
nie się leczenie skojarzone z lekami 
wpływającymi na metabolizm komó-
rek (np. łańcuch oddechowy w mi-
tochondriach), uszkadzających pro-
dukcję poszczególnych białek (np. 
odpowiedzialnych za tworzenie wrze-
cion podziałowych) czy zaburzających 
proporcje zasad purynowych i pirymi-
dynowych w materiale genetycznym. 

KONSENSUSY I WYTYCZNE 
W odpowiedzi na szybko rosnące za-
potrzebowanie specjaliści różnych 
dziedzin medycyny opracowują kon-
sensusy i wytyczne w celu właściwe-
go przeprowadzania diagnostyki, pre-
wencji i zarządzania poszczególnymi 
skutkami ubocznymi w trakcie leczenia 
onkologicznego. W tym kontekście po-
jawia się także konieczność doszkalania 
z objawów dermatologicznych zarówno 
dermatologów z najnowszych terapii 
onkologicznych i powiązanych z nimi 
działań niepożądanych (dermatological 
adverse events, dAE), jak i onkologów, 
tak by ci specjaliści mogli szybko i efek-
tywnie prowadzić opiekę nad pacjenta-
mi, u których wystąpiły powikłania. 

KLASYFIKACJA DAE
Problemem, przed którym mogą stanąć 
lekarze obu specjalizacji, jest chociaż-
by klasyfikacja działań niepożądanych 
zamieszczonych w najnowszej, piątej 
wersji CTCAE (Common Terminology 
Criteria for Adverse Events), gdzie wy-
mienionych jest 38 objawów derma-
tologicznych. W większości publikacji 
podsumowujących wyniki leczenia on-
kologicznego (zarówno skojarzonego 
inhibitorami BRAF/MEK, jak i immu-
noteriapią) wśród dAE dominują wy-
sypki (określane jako rash lub derma-
titis), ale często brakuje rozróżnienia 
na konkretne typy osutek. W efekcie 
wysypką określane są zbiorczo zmia- 
ny: plamistogrudkowe, liszajowate, 
łuszczycopodobne, wypryskopodobne, 
trądzikopodobne, typu świerzbiączki, 

Problemem, przed którym mogą stanąć  
lekarze obu specjalizacji, jest chociażby 
klasyfikacja działań niepożądanych 
zamieszczonych w najnowszej, piątej  
wersji CTCAE, gdzie wymienionych jest  
38 objawów dermatologicznych.

DR N. MED. MONIKA SŁOWINSKA, KLINIKA DERMATOLOGICZNA,
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO MON W WARSZAWIE
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typu łupieżu czerwonego mieszkowe-
go lub łupieżu różowego, które zostały 
odnotowane podczas immunoterapii. 
CTCAE wyszczególnia z kolei tylko wy-
sypkę plamistogrudkową i trądzikopo-
dobną, które stanowią podstawowe od-
miany wysypek w leczeniu inhibitorami 

BRAF/MEK. Natomiast wśród dAE wy-
mie nionych w CTCAE niestety nie 
znajdują się objawy irAE, tj.: zapalenie 
tkanki podskórnej, reakcje polekowe 
inne niż rumień wielopostaciowy czy 
toksyczna nekroliza naskórka (np. ze-
spół Sweta, DIHS) lub wystymulowane 

immunoterapią choroby autoimmunolo-
giczne (toczeń rumieniowaty, zapalenie 
skórno-mięśniowe, pemfigoid). Istnieje, 
co prawda, pozycja w CTCAE – choroby 
autoimmunologiczne, ale nasilenie ob-
jawów dermatologicznych nie koreluje 
z opisem kolejnych stopni klasyfikacji. 
Dobrym przykładem może tu być łusz-
czyca, która może obejmować dowolną 
powierzchnię ciała (body surface area, 
BSA), a nawet przybrać postać erytro-
dermii, kiedy BSA wynosi co najmniej 
90%. Niezależnie jednak od BSA i cięż-
kości jej przebiegu zostanie zakwalifi-
kowana jako stopień 2 (G2), podczas 
gdy inne wysypki skórne obejmujące 
powyżej 30% BSA są kwalifikowane 
jako G4. Ten przykład ma także inny wy-
miar. Erytrodermia ma etiologię bardzo 
różnorodną, aż w 30% może być idiopa-
tyczna u osób nieleczonych onkologicz-
nie, z kolei różne czynniki należy brać 
pod uwagę, gdy pacjent ma chorobę 
nowotworową. Niezależnie od tego jed-
nak erytrodermia należy do stanów po-
ważnych/ciężkich w dermatologii i jest 
bezwzględnym wskazaniem do hospita-
lizacji. Z tego powodu powinna być za-
liczona do stopnia G4, a wg CTCAE ery-
trodermia zostaje zakwalifikowana jako 
stopień G4, gdy wiąże się z ryzykiem 
powikłań zagrażających życiu. Ogólnie 
ujmując choroby autoimmunologicz-
ne – wyższe stopnie są przyznawane 
w CTCAE, gdy pojawiają się powikłania 
ze strony narządów istotnych (przykła-
dowo w łuszczycy zwykłej poza zaję-
ciem stawów i paznokci, które nie są za-
liczane do istotnych życiowo narządów, 
takie powikłania nie występują). 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW
W kontekście różnych problemów der-
matologicznych występujących u pa - 
cjentów onkologicznych warto przypo-
mnieć, że ich przyczyna może być bar-
dzo różnorodna, np. wynikać z chorób 
towarzyszących i związanego z nimi 
leczenia, infekcji czy  predyspozycji ge-
netycznych (ryc. 1). Co więcej, pacjenci 
mogą mieć już za sobą historię leczenia 
– radioterapię, chemioterapię z powodu 
tego samego lub innego nowotworu, 
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która będzie wpływać na występowanie 
powikłań odległych, a nawet wtórnych 
nowotworów skóry u tych chorych. 
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
immunoterapii, które zostały opubliko-
wane w 2018 r., pacjenci przed wdroże-
niem leczenia onkologicznego powinni 
być skonsultowani dermatologicznie. 
Wydaje się, że praktyka ta powinna 
dotyczyć każdego pacjenta kwalifiko-
wanego do leczenia zagrożonego ryzy-
kiem powikłań skórnych.
Tym, co wyróżnia dAE, jest niejednokrot-
nie konieczność wykonania diagnosty-
ki, do której najczęściej należą: biopsja 
skóry z wykwitów pierwotnych (charak-
terystycznych dla określonej jednostki 
chorobowej), badania laboratoryjne: mor-
fologia krwi, CRP, parametry wątrobowe 
i nerkowe, a w wybranych przypadkach 
także: badanie immunopatologiczne 
bezpośrednie i pośrednie, oznaczenie 
przeciwciał przeciwjądrowych czy prze-
prowadzenie prób świetlnych. Bardzo 
istotne jest wykonywanie przez onko-
loga dobrej jakościowo dokumentacji 
fotograficznej zmian skórnych do czasu 
konsultacji pacjenta przez dermatologa, 
gdyż pozwala ona na szybsze posta-
wienie wstępnej diagnozy i ewentualne 
ukierunkowanie diagnostyki różnicowej 
w przypadku dużej dynamiki morfologii 
i rozległości zmian skórnych.

TRYBY KONSULTACJI
Najistotniejsza dla onkologów z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa pacjenta 
jest znajomość zasad postępowania 
w przypadku wystąpienia określonych 
objawów dermatologicznych, które 
wymagają konsultacji chorego w ciągu 
12 godzin lub kilku dni. Ich wyszczegól-
nienie przedstawiono w tabeli 1. 

LECZENIE
Kolejnym etapem jest podjęcie decyzji 
o leczeniu chorego z objawami der-
matologicznymi. Zasady postępowania 
wyznaczają kolejne stopnie nasilenia 
określonego działania niepożądanego 
w klasyfikacji CTCAE. W przypadku wy-
sypki plamistej, plamistogrudkowej lub 
zmian wypryskowych w stopniu:

Tab. 1. Zasady kwalifikacji do trybu konsultacji dermatologicznej

Konsultacja dermatologiczna  
w ciągu 12 godzin

Konsultacja dermatologiczna  
w ciągu kilku dni

-  zmiany pęcherzowe BSA > 1%  
(tj. przekraczające powierzchnię 
dłoni pacjenta)

-  każda wysypka o BSA > 30%
-  zmiany skórne, którym towarzyszy: 
• gorączka
• nadwrażliwość na światło, 
•  ból gardła / trudności w połykaniu
• kaszel
•  nadżerki na błonach  

śluzowych jamy ustnej lub 
narządów płciowych, bolesność 
skóry 

•  leukocytoza, eozynofila,  
podwyższone parametry  
wątrobowe lub nerkowe

• zmiany typu tarczy strzelniczej
•  zmiany typu plamicy  

hyperergicznej 

-  każde zmiany pęcherzowe
-  każde zmiany na błonach  

śluzowych o nieznanej etiologii
-  każda wysypka w stopniu G2, 

która ulega nasileniu 
-  każdy rodzaj zmian skórnych, 

który nie odpowiada na leczenie 
miejscowe

-  zmiany skórne w układzie 
fotodystrybucji (twarz, szyja, górna  
część tułowia, przedramiona)

-  szybko powiększająca się zmiana 
skórna

RYC. 1. OBJAWY DERMATOLOGICZNE U PACJENTÓW  
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Choroby
towarzyszące

Infekcje

Inne leki

Objawy 
dermatologiczne

Powikłania 
odległe

Leczenie
onkologiczne

Nowotwór 
– predyspozycja

genetyczna
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Stopień 1, gdy zmiany zajmują mniej 
niż 10% BSA i powodują dolegliwości 
(świąd / uczucie pieczenia skóry) lub 
nie, zalecane jest:
  kontynuowanie leczenia onkolo-

gicznego, 
  wdrożenie leczenia miejscowego 

glikokortykosteroidami, których siła 
działania jest dostosowana do loka-
lizacji zmian skórnych (np. betame-
tazon/klobetazol w maści na ciało, 
hydrokortyzon/flutikazon w kremie 
na twarz/szyję),

  stosowanie emolientów.
Stopień 2, gdy zmiany zajmują między 
10% a 30% BSA i powodują dolegliwo-
ści lub nie, powodują umiarkowane 

upośledzenie sprawności w zakresie 
czynności życia codziennego (activities 
of daily living, ADL), zalecane jest:
  kontynuowanie leczenia onkolo-

gicznego w niezmienionej dawce 
i schemacie dawkowania,

  kontynuowanie leczenia miejscowe-
go jw.,

  konsultacja dermatologiczna w cią-
gu kilku dni,

   ew. dołączenie leków przeciwhista-
minowych. 

Stopień 3, gdy zmiany zajmują ponad 
30% BSA i powodują dolegliwości lub 
nie, powodują znaczne upośledzenie 
sprawności w zakresie czynności życia 
codziennego (ADL), zalecane jest:

  kontynuowanie leczenia onkologicz-
nego w zredukowanej dawce (w przy-
padku inhibitorów BRAF/MEK) lub jego 
czasowe odstawienie (w przypadku 
immunoterapii), jeśli zostanie wdrożona 
systemowa glikokortykoterapia w daw-
ce powyżej 10 mg prednizonu,

  wykluczenie toksycznej reakcji pole-
kowej wymagającej pilnej interwencji 
+ wykonanie badań diagnostycznych 
(biopsja skóry/morfologia, CRP),

   konsultacja dermatologiczna w cią-
gu 12 godzin,

  dla irAE – systemowa glikokortyko-
terapia prednizonem w dawce 0,5– 
–1 mg/kg mc./dobę lub ekwiwalentną 
dawką metyloprednizolonu do czasu 
redukcji zmian skórnych do stopnia 1,

  kontynuowanie leczenia miejscowe-
go jw.,

  ew. kontynuowanie podawania le-
ków przeciwhistaminowych. 

Stopień 4, gdy zmiany zagrażają życiu, 
wymagają hospitalizacji lub intensyw-
nej terapii, zalecane jest:
  całkowite wstrzymanie podawania 

leku onkologicznego,
  w zależności od stanu pacjenta 

dożylne lub doustne podanie kor-

Najistotniejsza dla onkologów z punktu widzenia 
bezpieczeństwa pacjenta jest znajomość 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
określonych objawów dermatologicznych, które 
wymagają konsultacji chorego w ciągu 12 godzin 
lub kilku dni. 
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tykosteroidów w dużych dawkach 
(np. metyloprednizolon 2 mg/kg mc./
dobę lub prednizon 2 mg/kg mc./
dobę). Gdy wysypka lub świąd zosta-
ną opanowane, po dokonaniu oceny 
klinicznej można rozpocząć stopnio-
we zmniejszanie dawki kortykoste-
roidów. Dawkę należy zmniejszać 
stopniowo w okresie co najmniej 
jednego miesiąca. Jeśli objawy nie 
zmniejszają się  w ciągu 72–96 go-
dzin od rozpoczęcia steroidoterapii, 
należy rozważyć podanie innego leku 
immunosupresyjnego (np. mykofeno-
lan mofetylu, cyklosporyna, cyklofos-
famid),

  specjalistyczna opieka w razie wy-
stąpienia objawów/powikłań narzą-
dowych.  

 SYTUACJE SZCZEGÓLNE
Przykładem sytuacji szczególnych mo- 
że być wysypka trądzikopodobna, któ-
ra jest typowym dAE inhibitorów MEK 
(dotyczy 57–82% pacjentów) oraz 
inhibitorów EGFR. Zmiany występu-
ją w okolicach łojotokowych (twarz, 
górna część klatki piersiowej) pod po-
stacią grudek, krostek i rumienia. W le-
czeniu zmian w stopniu 1 i 2 stosujemy 
glikokortykosteroidy miejscowe, anty-
biotykoterapię miejscową (np. klinda-
mycyna, metronidazol), doustną anty-
biotykoterapię (np. doksycyklina 100 
mg 2 × na dobę). Od stopnia 3 zale-
cane są doustne glikokortykosteroidy 
lub po konsultacji dermatologicznej 
doustna izotretynoina oraz redukcja 
dawki leku onkologicznego.
Z kolei w przypadkach niektórych irAE 
może zajść konieczność zastosowania 
innego niż glikokortykosteroidy lecze-
nia immunosupresyjnego, leczenia ce-
lowanego lub tzw. leczenia modyfiku-
jącego przebieg choroby. 

PODSUMOWANIE
Jak przedstawiono powyżej, dAE mogą 
stanowić problem diagnostyczny i te-
rapeutyczny. Niejednokrotnie będą wy-
magały indywidualnego podejścia i nie-
standardowego leczenia. Jednak wobec 
szans na pełne wyleczenie lub zwięk-
szenie długości życia, jakie ma chory, 
konieczne staje się zacieśnianie współ-
pracy między onkologami i dermatolo-
gami w celu zapewnienia najwyższych 
standardów w opiece medycznej pod-
czas niejednokrotnie długiej drogi ku 
sukcesom terapeutycznym.  
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MGR EWA WOYTOŃ, DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Mówisz, nie mówisz… komunikujesz.  
Czyli o tym, jak nawiązać skuteczną 
komunikację z pacjentem 

P raca lekarza i pielęgniarki 
to przede wszystkim kontakt 
z drugim człowiekiem, ale... 

Człowiek ten jest dotknięty trudnym 
doświadczeniem, jakim jest choroba 
nowotworowa! Niezaprzeczalnie każda 
choroba wywołuje kryzys u ludzi jej do-
świadczających. Choroba zagrażająca 
życiu to emocjonalne trzęsienie ziemi 
w życiu chorego, jak również wszyst-
kich bliskich mu osób. Gdy zdrowie 
zostaje wystawione na próbę i zmniej-
szają się szanse na przeżycie, dla wielu 
jest to czas niepokoju, lęku, przerażenia. 
Nawiązanie relacji z taką osobą wyma-
ga wielu umiejętności i predyspozycji. 

Znajomość zasad budowania 
poprawnej relacji lekarz – pa-
cjent, pielęgniarka – pacjent 
to podstawa wiedzy o rela-
cjach. Wiele można stracić 
przez nieodpowiednio popro-
wadzoną komunikację, ale też 
bardzo wiele można zyskać, je-
śli komunikacja jest właściwa.

PARTNERZY
Tymczasem… personel i owszem, wypo-
sażony jest w wiedzę medyczną. Jest to  
warunek konieczny, aczkolwiek niewystar-
czający, aby być dobrym i skutecznym le-
karzem lub pielęgniarką. Niestety, system 
edukacyjny nie uczy, jak dotrzeć do pa-
cjenta, jak opanować jego emocje i wy-
górowane oczekiwania, jak przekazać mu 
niepomyślną informację, wreszcie, jak so-
bie radzić z własnymi emocjami, stresem, 
przepracowaniem i  uczuciem, że gaśnie 
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w nas radość z wykonywanego zawodu. 
Relacja z pacjentem ma charakter dwu-
stronny i obie strony są w niej podmiotami, 
obie strony pracują na ten sam sukces. Nie 
tylko pacjent jest tu człowiekiem. Ludźmi 
są również lekarz i pielęgniarka. Oni też 
mają swoje gorsze dni. Im również rodzą 
się i chorują dzieci, umierają bliscy, bolą ich 
głowy. Każde spotkanie z pacjentem ma 
zawsze swój początek i koniec. Charakter 
i przebieg tej interakcji zależy od nas, od 
personelu. To my jesteśmy reżyserami tego 
spotkania, to od nas zależy, jak przebiegnie 
wizyta. Jeśli zaczniemy źle, np. będziemy 
poirytowani, to bądźmy pewni, że pacjent 
przejmie od nas złe emocje i odpłaci nam 
z nawiązką. Co więcej, nie będzie miał woli 
słuchać nas i współpracować. A przecież 
na tym nam najbardziej zależy. 

Zespół terapeutyczny i pacjent 
to system naczyń połączonych. 
Poprawiając swoją komunika-
cję z pacjentem, pomagamy 
również sobie. Jeśli pacjenci 

będą się mniej bali, będziemy 
mniej narażeni na ich agresję, 
co nie pozostanie bez wpływu 
na nasze samopoczucie. Pod-
stawowym źródłem agresji pa-
cjentów jest ich strach wywoła-
ny chorobą i brakiem wiedzy na 
jej temat.

PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ
Poprawienie sposobu przekazywania 
informacji pacjentowi w kontekście wła-
ściwego doboru słów, użytych gestów, 
jakości komunikatu to również oszczęd-
ność czasu. Jakże często pacjenci wra-
cają z tą samą dolegliwością po raz 
kolejny, ponieważ nie zrozumieli tego, 
co mówił do nich specjalista.

Trudne sytuacje, którym towa-
rzyszą napięcie i lęk, niepewność 
i bezradność, oraz niedostatek 
własnych kompetencji zmniej-
szają u każdego człowieka zdol-
ność pojmowania, koncentracji 

i zapamiętywania. Dlatego waż-
ne fragmenty rozmowy nierzad-
ko ulegają zatarciu, a pacjent 
wydaje się potem niewystarcza-
jąco poinformowany, zaskoczo-
ny czy przytłoczony.

KOMUNIKACJA BEZ SŁÓW
Na kontakt z pacjentem ma wpływ miej-
sce, czas, stan emocjonalny obu stron, 
nastawienie do choroby i do drugiej 
osoby. Ważne jest pierwsze wrażenie, 
jakie wywieramy na chorym. Wygląd, 
zachowanie, profesjonalne podejście 
w dużej mierze decydują o tym, jak roz-
winą się obustronne kontakty. Pierwsze 
wrażenie może stworzyć atmosferę za-
ufania lub dystansu, umożliwić nawiąza-
nie głębokiego porozumienia albo spo-
wodować łańcuch nieporozumień, który 
wykluczy współpracę. Warto przeana-
lizować już samo zaproszenie pacjenta 
do gabinetu. Proponuję zrobić to osobi-
ście. Stojąc w drzwiach, nadajemy nie-
werbalnie komunikat, że pacjent jest dla 
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nas osobą ważną, że za chwilę zaopieku-
jemy się nim, co daje mu poczucie bez-
pieczeństwa i ostudza emocje. Ponadto 
przekazujemy swoją postawą informację 
o granicy naszego terytorium. Wskazuje-
my miejsce, gdzie może usiąść. Nie mo-
żemy zapomnieć o uśmiechu, kontakcie 
wzrokowym i łagodnym, naturalnym wy-
razie twarzy. Są to elementy komunikacji 
niewerbalnej, podnoszące skuteczność 
kontaktu w medycynie. Osobiste zapro-
szenie pacjenta do gabinetu ma jesz-
cze jeden znaczący walor, mianowicie 
wstając od biurka, w łatwy i czytelny 
sposób przekazujemy pacjentowi infor-
mację, że wizyta dobiegła końca, a my 
właśnie wychodzimy po kolejną osobę. 
Pamiętajmy, to jest ten sam pacjent, któ-
ry jeszcze kilka minut temu niecierpliwił 
się w poczekalni, ale kiedy jest już w ga-
binecie lekarskim, czas nie ma dla niego 
znaczenia.
Według psychologa komunikacji Paula 
Watzlawicka „nie komunikować się jest 
niemożliwe”, nawet jeśli nic nie mówimy, 
gdyż „jakiekolwiek zachowanie się jest 
komunikacją”.

Komunikacja niewerbalna to 
inaczej mowa ciała. W całości 
przekazu informacji płynącej  
do odbiorcy 55% efektu uzy-
skuje się mimiką twarzy i ge-
stykulacją. 38% treści komu-
nikatu przekazujemy tonem 
głosu, słowami zaledwie 7%. 
Stąd wniosek, że owszem, waż-
na jest treść tego, co mówisz, 
ale istotą jest, JAK MÓWISZ. Na-
wet trudne informacje można 
przekazać w sposób nieuraża-
jący pacjenta.

OCZY MÓWIĄ PRAWDĘ
Dla lepszego zapamiętania: komunikat 
wzrokowy dociera z prędkością światła, 
słowny z prędkością głosu, a więc wol-
niej. I ten biegnący z prędkością świa-
tła ma z reguły większą siłę przebicia 
oraz wydaje się bardziej wiarygodny.
Elementy komunikacji niewerbalnej 
to: kontakt wzrokowy, postawa, gesty-
kulacja, mimika, ton głosu, odległość, 

dotyk, ubiór, aranżacja otoczenia. Nale-
ży pamiętać, że komunikaty te są nie-
jednoznaczne. Najbardziej wiarygodne 
są oczy. Ich wyraz nie podlega świado-
mej kontroli człowieka. Podświadomie 
zdajemy sobie sprawę z tego, że oczy 
zdradzają nasze prawdziwe inten-
cje. Kontakt wzrokowy może być dla 
uczestników relacji źródłem porozu-
mienia lub może stanowić przeszkodę 
w dobrym komunikowaniu się. Nie każ-
dy człowiek akceptuje głębokie patrze-
nie w oczy. Fragmentem twarzy, który 
często służy do manipulacji, są usta. 
Wyrazy mimiczne ust są wieloznaczne, 
np. uśmiech może oznaczać radość, za-
kłopotanie, pogardę.
Dystans fizyczny i przestrzeń to od-
ległość między rozmówcami. Została 
ona podzielona na cztery sfery: oficjal-
ną, socjalną, osobistą i intymną. Pro-
ces medyczny rozpoczyna się w prze-
strzeni osobistej. Do niej dopuszczani 
są dobrowolnie członkowie rodziny, 
przyjaciele, bliscy koledzy, słowem: 
osoby, z którymi mamy dobry kontakt.

W przestrzeni osobistej mogą 
przebywać osoby darzone 
zaufaniem. Obecność innych 
osób może budzić poczucie 
zagrożenia, przejawiające się 
napięciem emocjonalnym, 
spłyconym oddechem. W celu 
uzyskania dobrego samopo-
czucia pacjent może stosować 
mechanizmy obronne w po-
staci wydłużania dystansu, np. 
robienie kroku w tył, unikania 
kontaktu wzrokowego. Lekarz 
i pielęgniarka przekraczający 
granice przestrzeni osobistej 
bez uprzedniego zdobycia 
zaufania pacjenta są agreso-
rami.

STREFA INTYMNA
Strefa osobista graniczy ze strefą in-
tymną, która zaczyna się na powierzch-
ni skóry, a kończy w odległości ok. 
60  cm od ciała, czyli na wyciągnięcie 
ręki. Warunkiem dopuszczenia do tej 
sfery jest głębokie zaufanie, dlatego 

przyzwolenie na tak bliski kontakt mają 
nieliczni ludzie. Osoby w niej przeby-
wające komunikują się ze sobą ści-
szonym głosem, zmysłem powonienia, 
dotykiem. W tej strefie oprócz bliskości 
możliwa jest także agresja fizyczna.

W przestrzeń intymną nikt 
nie może wkroczyć bez zgody 
podmiotu. Człowiek przekra-
czający granice strefy intymnej 
bez zgody jej „właściciela” jest 
agresorem.

Procedury medyczne wymagają od le-
karzy i pielęgniarek przekraczania stre-
fy intymnej pacjenta, oglądania jego 
ciała. To duży stres dla pacjenta. Wiele 
zabiegów medycznych narusza bardzo 
poważnie sferę intymną nie tylko pa-
cjenta, ale także lekarza i pielęgniarki. 
Dotykanie bowiem, oglądanie intym-
nych partii ciała pacjentów jest także 
przekraczaniem ich własnej strefy in-
tymności. 

Wykonywanie procedur me-
dycznych w sferze intymnej 
pacjenta stwarza duże niebez-
pieczeństwo instrumentalizacji 
siebie i pacjenta.

KLAROWNY KOMUNIKAT
Podstawą budowania porozumienia 
z drugim człowiekiem jest nie tylko nada-
wanie komunikatu w postaci słownej 
lub bezsłownej, ale także umiejętność 
aktywnego słuchania, precyzowania 
tematu rozmowy, kompetentnego zada-
wania pytań, przekazywania informacji 
zwrotnych, dzięki którym nadawca ko-
munikuje rozmówcy, w jaki sposób zro-
zumiał jego wypowiedź. Kiedy czasem 
czujemy się źle zrozumiani, zwykle mamy 
skłonność winić o to odbiorców naszych 
komunikatów. Ileż to razy używamy zwro-
tu „on/ona mnie nie rozumie” lub „on/ona 
nie rozumie, co się do niego/niej mówi”. 
Niestety, zwrot ten bardziej świadczy 
przeciwko osobom wypowiadającym się, 
aniżeli „nierozumiejącym”. Kłania się tu 
bowiem ważna zasada psychologii ko-
munikacji:
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Aby zostać zrozumianym, trze-
ba być zrozumiałym. Innymi 
słowy, za jakość komunikatu 
i jego zrozumienie przez od-
biorcę odpowiada nadawca. 
Co znaczy, że nie tylko należy 
starannie dobierać słowa, ale 
także zadbać o spójność  

elementów słownych i bez-
słownych komunikatu.

TRUDNA KOMUNIKACJA
Przekonanie o łatwości i prostocie tak ele-
mentarnej postaci kontaktu międzyludz-
kiego, jakim jest rozmowa, okazuje się 
więc nieprawdziwe. Coś, co zdawało się 

Tab. 1. Wpływ poprawnej komunikacji na relacje między  
lekarzem a pacjentem

uzyskanie od pacjenta wiarygodnego opisu objawów

nawiązanie współpracy z pacjentem przy wyborze metod leczenia

zmniejszenie poczucia bezradności

przyjęcie współodpowiedzialności pacjenta za leczenie

wzbudzenie pozytywnych emocji

ochrona przed wypaleniem zawodowym personelu medycznego

dotychczas zupełnie proste, zaczyna się 
komplikować. Komunikowanie zawodo-
we personelu medycznego z pacjentem 
dotyczy bardzo wielu aspektów. Lekarz 
i pielęgniarka z uwagi na specyfikę 
swojej funkcji wchodzą w bezpośred-
ni kontakt z pacjentem, jego rodziną 
i znajomymi, z własną grupą zawodową. 
Wiąże się to z koniecznością posiada-
nia i ciągłego doskonalenia odpowied-
nich umiejętności komunikacyjnych. 
Personel medyczny musi wiedzieć, że 
prawidłowe porozumienie z pacjentem 
bardzo często decyduje o skuteczności 
prowadzonych względem niego działań 
diagnostycznych i terapeutycznych. In-
formacja przekazana w sposób niezro-
zumiały może spowodować, że chory 
może szukać wiedzy u źródeł nie za- 
wsze sprawdzonych, np. u znajomych 
czy innych pacjentów, co może być po-
wodem nasilenia lęku. Chory może tak-
że stracić zaufanie do zespołu terapeu-
tycznego. Brak odpowiedniej informacji, 
przekazanej we właściwy sposób, powo-
duje, że chory czuje się zagrożony, poni-
żony, odizolowany od otoczenia.

To, co jest oczywiste dla nas, 
nie musi  być oczywiste dla 
osoby, której intelektualne 
funkcje zostały zaburzone przez 
bodźce emocjonalne.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE
Rozmowa w obrębie zespołu terapeu-
tycznego jest niezbędna w celu od-
powiedniego rozpoznania i leczenia. 
Sprzyja wytworzeniu życzliwej atmosfery 
oraz zapewnia pacjentowi ciągłą opiekę 
na właściwym poziomie. Musi być jed-
nak powiązana z właściwym przepły-
wem informacji na temat zmian w stanie 
pacjenta i zamierzonych poczynań reali-
zowanych przez poszczególnych człon- 
ków zespołu. Komunikowanie zawodo- 
we kształtuje postawy, emocje i wraże-
nia, czasem wpływa na poglądy, posta-
wy, hierarchię wartości. Jeśli przebiega 
poprawnie, daje satysfakcję, ale gdy 
w kontaktach pojawiają się problemy, 
mogą poważnie zachwiać poczuciem 
kompetencji zawodowych.  Źródło: P.R. Mayerscough, M. Ford, Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańsk 2001, s. 43-55.
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Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/13/848/001 nadany przez Komisję Europejską. Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Niemcy. Przedstawiciel podmiotu 
odpowiedzialnego: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania. Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z aktualną 
charakterystyką produktu leczniczego dostępną na życzenie oraz na stronie www.roche.pl. API wersja 8.0, z dnia 11.11. 2019.
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Cotellic® (kobimetynib)
Skład i postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Każda tabletka zawiera 20 mg kobimetynibu w postaci hemifumaranu kobimetynibu. Wskazania: Cotellic jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z wemurafenibem w leczeniu dorosłych 
chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka wykazującego mutację V600 genu BRAF. Dawkowanie i sposób podawania: Przed rozpoczęciem leczenia należy potwierdzić za pomocą zwalidowanego testu obecność mutacji 
BRAF V600 w komórkach czerniaka. Zalecana dawka produktu Cotellic to 60 mg (3 tabletki po 20 mg) raz na dobę. Cotellic jest przyjmowany w cyklach 28-dniowych. Każda dawka składa się z trzech tabletek po 20 mg (60 mg) i powinna 
być przyjmowana raz na dobę przez 21 kolejnych dni (Dni 1 do 21 - okres leczenia), po których następuje siedmiodniowa przerwa (Dni 22 do 28 - przerwa w leczeniu). Każdy kolejny cykl leczenia produktem Cotellic powinien rozpocząć się 
po zakończeniu siedmiodniowej przerwy w leczeniu. Produkt Cotellic należy podawać doustnie. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane wodą. Można je przyjmować z posiłkiem lub między posiłkami. Leczenie produktem Cotellic 
powinno być prowadzone do czasu, w którym pacjent przestanie odnosić korzyść z leczenia lub do momentu wystąpienia nieakceptowalnych objawów toksyczności. Decyzja ozmniejszeniu dawki jednego lub obydwu leków powinna być podjęta 
na podstawie oceny bezpieczeństwa lub tolerancji u indywidualnego pacjenta, przeprowadzonej przez lekarza przepisującego lek. Modyfikacja dawki produktu Cotellic jest niezależna od modyfikacji dawki wemurafenibu. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Cotellic w  skojarzeniu z wemurafenibem 
u pacjentów, u których stwierdzono progresję w czasie uprzedniego leczenia inhibitorem BRAF. Dane te wskazują, że skuteczność leczenia skojarzonego będzie mniejsza w tej populacji pacjentów. Obecnie brak danych dotyczących aktywności 
kobimetynibu wośrodkowym układzie nerwowym. Mogą wystąpić zdarzenia krwotoczne, w tym duże zdarzenia krwotoczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia krwotoku, takimi jak przerzuty 
do mózgu i (lub) u pacjentów stosujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko krwawienia (w tym leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe). Retinopatię surowiczą (nagromadzenie płynu w warstwach siatkówki) obserwowano u pacjentów 
leczonych inhibitorami MEK, w tym produktem Cotellic. W większości przypadków zgłaszane zdarzenia obejmowały chorioretinopatię i odwarstwienie siatkówki. W czasie każdej wizyty należy oceniać, czy nie występują u pacjentów nowe 
objawy dotyczące wzroku lub pogorszenie zaburzeń widzenia. U pacjentów przyjmujących Cotellic odnotowano zmniejszenie LVEF w porównaniu do stanu wyjściowego. Należy dokonać pomiaru LVEF przed rozpoczęciem leczenia w celu 
ustalenia wartości wyjściowych, następnie po pierwszym miesiącu leczenia i przynajmniej co 3 miesiące, lub zgodnie ze wskazaniami klinicznymi, aż do zakończenia leczenia. Nieprawidłowe wartości parametrów laboratoryjnych oceniających 
czynność wątroby mogą wystąpić w przypadku stosowania produktu Cotellic w skojarzeniu z wemurafenibem i w przypadku stosowania wemurafenibu w monoterapii. U pacjentów otrzymujących produkt Cotellic zgłaszano występowanie 
rabdomiolizy. Po rozpoznaniu rabdomiolizy należy przerwać leczenie produktem Cotellic oraz monitorować wartość CPK i inne objawy, aż do ich ustąpienia. W zależności od nasilenia rabdomiolizy może zajść konieczność zmniejszenia dawki lub 
zakończenia leczenia. U pacjentów przyjmujących Cotellic zgłaszano ciężkie przypadki biegunki stopnia ≥3. Cotellic zawiera laktozę. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy powinni skonsultować się z lekarzem. Należy unikać jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP3A w czasie stosowania produktu Cotellic. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania umiarkowanych 
inhibitorów CYP3A jednocześnie z produktem Cotellic. Jeżeli w czasie leczenia odstęp QTc wydłuży się powyżej 500 ms, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ChPL wemurafenibu. Działania niepożądane: Do działań niepożądanych 
występujących bardzo często należą: niedokrwistość, retinopatia surowicza, nieostre widzenie, nadciśnienie, krwotok, biegunka, nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, wysypka, wysypka plamkowo- grudkowa, trądzikowe zapalenie 
skóry, hiperkeratoza, gorączka, dreszcze, zwiększenie aktywności CPK we krwi, zwiększenie aktywności AlAT, AspAT, gamma-glutamylotransferazy, fosfatazy zasadowej, Działania niepożądane występujące często: rak podstawnokomórkowy, rak 
kolczystokomórkowy skóry, rogowiak kolczystokomórkowy, odwodnienie, hipofosfatemia, hiponatremia, hiperglikemia, zaburzenia widzenia, zapalenie płuc, zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. 
Działania niepożądane występujące niezbyt często: rabdomioliza. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/15/1048/001 nadany przez Komisję Europejską. Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 
1 79639 Grenzach-Wyhlen Niemcy. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa. Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania. Przed 
przepisaniem leku należy zapoznać się z aktualną charakterystyką produktu leczniczego, dostępną na życzenie oraz na  www.roche.pl. BSS wersja 4.0, z dnia  16.03.2018

Zelboraf® (wemurafenib)
Skład i postać farmaceutyczna: Tabletka powlekana. Każda tabletka zawiera 240 mg wemurafenibu (koprecypitat wemurafenibu i octano-bursztynianu hypromelozy). Wskazania: Wemurafenib jest wskazany w monoterapii dorosłych chorych 
na nieresekcyjnego lub z przerzutami czerniaka, wykazującego mutację BRAF V600. Dawkowanie i sposób podawania: Przed rozpoczęciem leczenia wemurafenibem należy potwierdzić za pomocą zwalidowanego testu obecność mutacji BRAF 
V600 w komórkach nowotworowych. Zalecana dawka wemurafenibu wynosi 960 mg (4 tabletki po 240 mg) dwa razy na dobę (równowartość dobowej dawki wynoszącej 1 920 mg). Wemurafenib można przyjmować z pokarmem lub bez, jednak 
należy unikać stałego przyjmowania obu dziennych dawek na pusty żołądek. Leczenie wemurafenibem powinno być prowadzone do momentu progresji nowotworu lub wystąpienia nieakceptowalnych objawów toksyczności. Postępowanie 
w przypadku działań niepożądanych produktu lub wydłużenia odstępu QT może wymagać zmniejszenia dawki, chwilowego przerwania leczenia i (lub) jego zakończenia. Nie określono bezpieczeństwa stosowania iskuteczności wemurafenibu 
u dzieci w wieku poniżej 18 lat oraz u pacjentów rasy innej niż kaukaska. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Zgłaszano przypadki 
ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym anafilaksji, zespołu Stevensa-Johnsona, uogólnionej wysypki, rumienia lub niedociśnienia tętniczego, związane ze stosowaniem wemurafenibu. U pacjentów stosujących wemurafenib zgłaszano przypadki 
ciężkich reakcji skórnych, w tym rzadkie przypadki zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej rozpływnej martwicy naskórka. Zgłaszano przypadki reakcji polekowej z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS), U pacjentów, u których doszło 
do ciężkiej reakcji nadwrażliwości lub ciężkiej reakcji skórnej, należy ostatecznie zakończyć leczenie wemurafenibem. U pacjentów poddawanych naświetlaniu przed, w czasie i po leczeniu wemurafenibem zgłaszano przypadki nawrotu objawów 
popromiennych lub zwiększenie wrażliwości na radioterapię. Obserwowano zależne od ekspozycji wydłużenie odstępu QT. Wydłużenie odstępu QT może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu, w tym zaburzeń 
typu torsade de pointes. Nie zaleca się leczenia wemurafenibem u pacjentów z niemożliwymi do wyrównania zaburzeniami elektrolitowymi, zespołem wydłużonego QT, u pacjentów z odstępem QTc powyżej 500 milisekund (ms) lub u pacjentów 
przyjmujących produkty lecznicze, które wydłużają odstęp QT. Przed rozpoczęciem leczenia wemurafenibem, po 1. miesiącu leczenia i po zmianie dawkowania należy wykonać u wszystkich pacjentów elektrokardiogram (EKG) oraz zbadać 
stężenia elektrolitów. Dalszą obserwację, co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące leczenia a następnie co 3 miesiące lub częściej, jeżeli istnieją ku temu wskazania kliniczne, zaleca się w szczególności u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich 
zaburzeniami czynności wątroby. Jeżeli w trakcie leczenia odstęp QT przekroczy 500 ms, należy czasowo przerwać leczenie wemurafenibem, wyrównać zaburzenia elektrolitowe i skontrolować sercowe czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT. 
Po zmniejszeniu odstępu QTc poniżej 500 ms, należy wznowić leczenie mniejszą dawką produktu. Zaleca się zakończenie leczenia wemurafenibem, jeżeli jednocześnie odstęp QTc wynosi powyżej 500 ms i wydłużył się o ponad 60 ms 
w porównaniu z wartościami sprzed leczenia. U chorych przyjmujących wemurafenib zgłaszano poważne reakcje oczne, w tym zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie tęczówki i niedrożność żył siatkówki. Pacjentów należy rutynowo 
obserwować w celu wykrycia reakcji ocznych. U pacjentów leczonych wemurafenibem opisywano przypadki występowania raka kolczystokomórkowego skóry. Zaleca się przed rozpoczęciem leczenia poddać wszystkich pacjentów ocenie 
dermatologicznej oraz rutynowo monitorować co miesiąc w czasie trwania leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu. U pacjentów, u których doszło do rozwoju raka kolczystokomórkowego  skóry, zaleca się kontynuowanie leczenia bez 
modyfikacji dawki wemurafenibu. Pacjentów należy poinstruować o konieczności informowania lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek zmian skórnych. W badaniach klinicznych u pacjentów otrzymujących wemurafenib odnotowano przypadki  
wystąpienia raka płaskonabłonkowego  w innej lokalizacji niż skóra. Pacjentów należy poddać badaniu głowy i szyi przed rozpoczęciem leczenia i co 3 m-ce w trakcie, a także badaniu klatki piersiowej metodą tomografii komputerowej przed 
rozpoczęciem leczenia oraz co 6 miesięcy w trakcie leczenia. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia, lub gdy istnieją ku temu wskazania kliniczne, zaleca się wykonanie badania odbytu i badania narządów miednicy (u kobiet). 
Po przerwaniu leczenia, pacjenta należy monitorować w kierunku rozwoju raka płaskonabłonkowego w innej lokalizacji niż skóra przez okres do 6 miesięcy lub do momentu rozpoczęcia innego leczenia przeciwnowotworowego. Podczas badań 
klinicznych obserwowano nowe pierwotne ogniska czerniaka. Postępowanie obejmowało wycięcie zmiany, a pacjenci kontynuowali leczenie bez modyfikacji dawki produktu leczniczego. Należy prowadzić monitorowanie w celu wykrycia zmian 
skórnych, jak opisano dla raka kolczystokomórkowego  skóry. Wemurafenib może powodować progresję nowotworów związanych z mutacją RAS. U pacjentów stosujących wemurafenib zgłaszano zapalenie trzustki. Należy podjąć szybką 
diagnostykę bólów brzucha o niejasnej przyczynie. U pacjentów stosujących wemurafenib zgłaszano uszkodzenie wątroby, w tym przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy sprawdzać aktywność enzymów wątrobowych oraz stężenie 
bilirubiny przed rozpoczęciem leczenia oraz co miesiąc w trakcie leczenia, lub częściej, jeżeli istnieją wskazania kliniczne. W razie nieprawidłowych wyników należy zmniejszyć dawkę produktu, czasowo przerwać leczenie lub trwale je zakończyć. 
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji początkowej dawki wemurafenibu. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększone narażenie. Konieczna jest 
więc ścisła obserwacja, zwłaszcza po pierwszych kilku tygodniach leczenia, ponieważ w dłuższym okresie czasu (kilka tygodni) może dojść do kumulacji leku. Ponadto, co miesiąc przez pierwsze trzy miesiące pacjentów należy poddać badaniu 
EKG. U pacjentów leczonych wemurafenibem opisywano toksyczne działanie na nerki, od zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy do ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek i ostrej martwicy cewek nerkowych. Należy oznaczyć stężenie 
kreatyniny w osoczu przed rozpoczęciem leczenia i monitorować w czasie leczenia. U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji początkowej dawki wemurafenibu. Wemurafenib 
należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek;  pacjentów należy uważnie monitorować. U pacjentów przyjmujących wemurafenib zgłaszano występowanie nadwrażliwości na światło o różnym stopniu nasilenia: 
od łagodnej do ciężkiej. Należy zalecić wszystkim pacjento munikanie ekspozycji na światło słoneczne w trakcie leczenia. W celu ochrony przed poparzeniami słonecznymi pacjenci powinni nosić odzież ochronną oraz stosować filtry 
przeciwsłoneczne o szerokim zakresie ochrony ultrafiolet A (UVA)/ultrafiolet B (UV B) oraz balsamy do ust (wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej ≥30), kiedy przebywają na zewnątrz. W razie wystąpienia nadwrażliwości na światło stopnia 2. (brak 
tolerancji) lub wyższego, zaleca się modyfikację dawki produktu. Przy stosowaniu wemurafenibu zgłaszano występowanie przykurczu Dupuytrena i włókniakowatości rozcięgna podeszwowego. W większości przypadków ich nasilenie oceniano 
na stopień 1 lub 2, ale zgłaszano także ciężkie, prowadzące do niepełnosprawności przypadki przykurczu Dupuytrena. Działania niepożądane: Do działań niepożądanych występujących bardzo często należą: rak kolczystokomórkowy skóry, 
rogowiak kolczystokomórkowy,  brodawka łojotokowa, brodawka skórna, zmniejszenie apetytu, ból głowy, zaburzenia smaku, zawroty głowy, kaszel, biegunka, wymioty, nudności, zaparcia, reakcje nadwrażliwości, rogowacenie słoneczne, 
wysypka, wysypka plamkowo-grudkowa, wysypka grudkowa, świąd, hiperkeratoza, rumień, zespół erytrodystezji dłoniowo-podeszwowej,  łysienie, sucha skóra, oparzenie słoneczne, ból stawów, ból mięśni, ból kończyn, ból mięśniowo-kostny, 
ból pleców, zmęczenie, gorączka, obrzęki obwodowe. Działania niepożądane występujące często: zapalenie mieszków włosowych, rak podstawnokomórkowy,  nowe pierwotne ognisko czerniaka, neutropenia, porażenie VII nerwu czaszkowego, 
neuropatia obwodowa, zapalenie naczyniówki oka, zapalenie naczyń, wysypka grudkowa, zapalenie tkanki podskórnej (w tym rumień guzowaty), zapalenie stawów, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, fosfatazy zasadowej, 
aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zmniejszenie masy ciała, wydłużenie odstępu QT w badaniu elektrokardiograficznym,  zwiększenie stężenia kreatyniny 
we krwi, nasilenie toksyczności radioterapii.  Działania niepożądane występujące niezbyt często: rak płaskonabłonkowy w innej lokalizacji niż skóra, niedrożność żyły siatkówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zapalenie trzustki, 
uszkodzenie wątroby, w tym przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby, toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, włókniakowatość rozcięgna podeszwowego, przykurcz Dupuytrena,. Działania niepożądane rzadko występujące: 
sarkoidoza, przewlekła białaczka mielomonocytową, reakcja polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi, gruczolakoraka trzustki, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra martwica cewek nerkowych. Numer pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: EU/1/12/751/001 nadany przez Komisję Europejską. Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Niemcy. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: 
Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa. Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania.  Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z aktualną charakterystyką produktu 
leczniczego, dostępną na życzenie oraz na www.ro che.pl. API: Zelboraf_nr 10 z dnia 14.08.2018

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax. +48 22 345 18 74, 
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych
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