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rzerzuty do mózgu są częstym powikłaniem choroby nowotworowej i mogą dotyczyć 20-40%
chorych na nowotwory.1 Te często przytaczane oszacowania pochodzą przede wszystkim
z prowadzonych trzy dekady temu dużych serii badań autopsyjnych i prawdopodobnie nie
oszacowują obecnego rzeczywistego rozpowszechnienia. Poprawa skuteczności leczenia onkologicznego miała w tym czasie korzystny wpływ na czas przeżycia chorych na nowotwory i jednocześnie zwiększyła populację zagrożoną tym późnym powikłaniem. Przerzuty do mózgu występują
10 razy częściej niż pierwotne nowotwory mózgu i nierzadko podejście do ich leczenia jest mało optymistyczne. Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wyróżniają się wśród
innych przerzutów ze względu na występowanie zaburzeń neurologicznych oraz konieczność
przerwania leczenia systemowego w celu przeprowadzenia leczenia paliatywnego. Nieleczone
przerzuty do OUN prowadzą do stopniowego pogorszenia sprawności i zgonu w ciągu 1-2 miesięcy w następstwie wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.2,3 Uniknięcie lub opóźnienie wystąpienia tych powikłań wymaga wiedzy na temat leczenia wspomagającego i radykalnego przerzutów
do mózgu.
Mechanizm powstawania przerzutów do mózgu jest podobny jak w przypadku innych lokalizacji i jest następstwem mutacji prowadzących do odłączania się komórek nowotworowych
od błon podstawnych, przenikania do naczyń krwionośnych i przylegania do komórek śródbłonka. Komórki nowotworowe docierają z prądem krwi do różnych narządów w proporcjach zależnych od jej przepływu, jednak niektóre nowotwory częściej dają przerzuty do określonych
narządów. W 1889 roku patolog Stephen Paget jako pierwszy wskazał na możliwość tropizmu
pewnych typów histologicznych do określonych lokalizacji przerzutów odległych. Jego hipoteza
„ziarna i gleby” pasuje do przerzutów do mózgu. Nowotwory takie jak czerniak czy drobnokomórkowy rak płuca (small cell lung cancer, SCLC) charakteryzują się nieproporcjonalnie dużą częstością przerzutów do mózgu (tab. 1).4-8
Nawet lokalizacja przerzutów w obrębie mózgu różni się w zależności od ogniska pierwotnego. Przerzuty czerniaka częściej występują w płatach czołowych i skroniowych, raka piersi
w móżdżku i zwojach podstawy, a niedrobnokomórkowego raka płuca (non-small cell lung cancer, NSCLC) w płatach potylicznych.9 Oczywiście swoiste interakcje guza z tkanką nerwową
mózgu mają wpływ na powstawanie i rozwój przerzutów do mózgu. Dopiero w ostatnim czasie
przeprowadzono badania mające na celu wyjaśnienie tych mechanizmów molekularnych, m.in.
wykazując, że status receptorów hormonalnych i receptora typu 2 dla ludzkiego naskórkowego
czynnika wzrostu (HER2) u chorych na raka piersi jest czynnikiem predykcyjnym wystąpienia
przerzutów do mózgu, oraz opisując rolę astrocytów w procesie inwazji.10,11 Badania w tej dziedzinie zmierzają w kierunku analizy rozpoznania histopatologicznego, słusznie uznając, że przerzuty do mózgu należy analizować osobno, podobnie jak guzy pierwotne.
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TABELA 1. PRZERZUTY DO MÓZGU W ZALEŻNOŚCI OD OGNISKA PIERWOTNEGO
Chason i wsp.4
(n=200)

Hunter i Newcastle5
(n=393)

Posner i Chernik
(n=572)

Nussbaum i wsp.7
(n=729)

Zimm i wsp.8
(n=191)

Płuco

61%

34%

18%

39%

64%

Pierś

Guz pierwotny

16%

19%

17%

17%

14%

Jelito grube

4%

6%

2%

–

3%

Czerniak

5%

6%

16%

11%

4%

Nerka

4%

4%

2%

6%

2%

<1%

2%

–

–

–

Tarczyca
Białaczka

–

–

12%

–

–

Chłoniak

–

–

10%

–

–

Nieznane

1%

4%

5%

8%

Rozpoznanie
Przerzuty do mózgu objawiają się podwyższonym ciśnieniem
wewnątrzczaszkowym (bóle głowy, nudności i wymioty),
zmianami stanu psychicznego, drgawkami lub objawami ogniskowymi. Najczęstszymi objawami ogniskowymi są niedowłady połowicze, jednak często występują również afazja
i ataksja. Podobne objawy mogą towarzyszyć rozsiewowi
do opon mózgowych, jednak częściej obserwuje się wtedy
deﬁcyty ze strony nerwów czaszkowych. Przerzuty do trzonów kręgów, chociaż nie są traktowane jako patologia ośrodkowego układu nerwowego, mogą jednak szerzyć się
do przestrzeni zewnątrzoponowej i uciskać rdzeń kręgowy,
co objawia się bólem pleców, zaburzeniami chodu i mielopatią. Masywne, guzkowe przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych (rakowatość opon – leptomeningeal disease, LMD)
mogą naciekać rdzeń kręgowy i również powodować mielopatię. Przerzuty śródrdzeniowe są rzadkie.
Wystąpienie nowych objawów neurologicznych jest wskazaniem do natychmiastowego wykonania badań obrazowych.
W ostrej fazie (gwałtowna zmiana obrazu w ciągu 24 godzin),
właściwe jest wykonanie tomograﬁi komputerowej (TK)
mózgu bez kontrastu w celu szybkiej identyﬁkacji stanów
bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak krwawienia śródmózgowe lub podpajęczynówkowe, ostre wodogłowie, wklinowanie związane z obecnością guza i towarzyszącym mu
efektem masy. U potencjalnie niestabilnych chorych nie
należy wykonywać MR ze względu na długi, przekraczający
30 minut, czas badania w warunkach utrudniających monitorowanie jego funkcji życiowych. Niektóre zmiany mogą mieć
charakter hiperdensyjny w badaniu TK bez kontrastu, co może być związane z ostrym krwawieniem do guza lub zwiększeniem gęstości tkankowej samego guza. Guzy przerzutowe
zwykle prowadzą do zaburzenia bariery krew-mózg i najlepiej
różnicuje się je w badaniu TK lub MR z kontrastem. Badanie
MR charakteryzuje się znacznie większą czułością i jest metodą diagnostyczną z wyboru.12 MR umożliwia różnicowanie
przerzutów i innych zmian np. udarów. Do diagnostyki prze-
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rzutów do opon lub tylnego dołu czaszki należy wykorzystywać MR z kontrastem. Obrazy TK mózgu są często zakłócone
artefaktami z kości czaszki (szczególnie w obrębie tylnej jamy czaszki), co utrudnia diagnostykę niewielkich zmian w obrębie móżdżku nawet po podaniu kontrastu (ryc. 1).
W przypadku rozsiewu do innych narządów wykrycie licznych zmian wewnątrzczaszkowych w badaniu MR zwykle nie
pozostawia wątpliwości co do rozpoznania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku leczenia immunosupresyjnego lub posocznicy mogą wystąpić ropnie mózgu, które w badaniach
obrazowych mogą dawać obraz podobny do przerzutów. Pojedyncze zmiany mogą stwarzać większe trudności diagnostyczne, ponieważ u chorych na nowotwory układowe mogą
występować pierwotne guzy mózgu. W jednym z badań retrospektywnych u około 3% chorych na glejaki o dużym stopniu
złośliwości rozpoznano nowotwór układowy.13 Pacjenci mogą
chorować na więcej niż jeden nowotwór złośliwy i różnicowanie, który z nich dał przerzuty do mózgu, nie może opierać
się wyłącznie na badaniach obrazowych, a w przypadku konieczności uzyskania rozpoznania histopatologicznego chorzy ci mogą wymagać resekcji chirurgicznej. W jednym z badań
prospektywnych oceniających wyniki leczenia chirurgicznego
pojedynczych przerzutów do mózgu wynik badania histopatologicznego u 11% chorych wykazał pierwotny guz mózgu, chorobę zapalną lub zakażenie.14
Podejrzenie LMD wymaga potwierdzenia radiologicznego
w badaniu MR z kontrastem lub uzyskania dodatniego wyniku badania cytologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego.
Czułość obu metod sięga 75%, ale kilkakrotne nakłucia lędźwiowe mogą ją zwiększać do ponad 90% w trzeciej próbce.15,16 Swoistość badań cytologicznych (100%) jest znacznie
większa niż MR, w którym choroby zakaźne lub zapalenie mogą dać wynik fałszywie dodatni. Obniżenie ciśnienia płynu
mózgowo-rdzeniowego po punkcji lędźwiowej może spowodować wzmocnienie opon mózgowych w badaniu obrazowym, dlatego, jeśli to możliwe, należy je wykonywać przed
pobieraniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Badanie radiologiczne zwiększa również bezpieczeństwo wykonania punkcji
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B

RYCINA 1. Wyższa rozdzielczość badania MR przerzutów do mózgu. (A) Przerzuty do tylnego dołu czaszki w badaniu MR w czasie T1 zależnym z podaniem
gadolinum. (B) TK bez kontrastu ze zmianami hiperdensyjnymi i znacznymi artefaktami.

lędźwiowej w przypadku ryzyka wklinowania. Podejrzenie
LMD w rdzeniu kręgowym lub mózgu jest wskazaniem do wykonania badań obrazowych pozostałej części osi mózgowo-rdzeniowej.

Przerzuty do ośrodkowego układu
nerwowego – leczenie wspomagające
Leczenie chorych z przerzutami do OUN obejmuje postępowanie objawowe i radykalne. Decydującą rolę w postępowaniu objawowym odgrywają kortykosteroidy zmniejszające
obrzęk mózgu, leki przeciwpadaczkowe (LPP) w przypadku
napadów oraz różne metody łagodzące niesprawność wynikającą z deﬁcytów neurologicznych.
Kortykosteroidy stabilizują integralność sieci naczyniowej
guza, która charakteryzuje się zwiększoną przepuszczalnością
w porównaniu do prawidłowej bariery krew-mózg. Obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego może złagodzić objawy,
takie jak bóle głowy, nudności, osłabienie i splątanie w ciągu
kilku godzin po podaniu kortykosteroidów. Obniżenie ciśnienia wewnątrztkankowego ułatwia penetrację cytostatyków,
która zależy od ciśnienia hydrostatycznego. Ze względu na
małą aktywność mineralokortykoidową preferowanym lekiem jest deksametazon. Farmakokinetyka leku umożliwia
podawanie dwa razy na dobę. Takie dawkowanie jest optymalne dla chorych, ponieważ podawanie w godzinach wieczornych może zaburzać sen. Niektóre działania niepożądane
leku mogą być korzystne, np. poprawa apetytu u wyniszczonych pacjentów, zwiększenie energii w przypadku uczucia
zmęczenia czy wpływ przeciwwymiotny. Duże dawki stosowane w ostrym okresie (8-24 mg na dobę) powinny być jed-
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nak jak najszybciej zredukowane do najmniejszej skutecznej
dawki, aby zminimalizować działania niepożądane. Szybkość
zmniejszania dawki powinna być mniejsza po osiągnięciu
mniejszych dawek (4-6 mg na dobę) w celu uniknięcia ponownego obrzęku mózgu, którego ryzyko jest większe
zwłaszcza u chorych z pierwotnie rozległym obrzękiem lub
po długotrwałej kortytkoterapii. Chorzy zakwaliﬁkowani
do radioterapii mogą otrzymywać umiarkowane dawki kortykosteroidów co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem leczenia oraz w początkowym okresie napromieniania, ponieważ
promieniowanie jonizujące może nasilać obrzęk wokół guza.
Stosowanie kortykosteroidów w leczeniu chorych z przerzutami do mózgu często wymaga dodatkowych środków
zmniejszających nasilenie działań niepożądanych. Ryzyko zapalenia płuc wywołanego Pneumocystis jiroveci wzrasta, gdy
leczenie trwa co najmniej 6 tygodni, a w jego proﬁlaktyce wykorzystuje się sulfametoksazol i trimetoprim, pentamidynę
lub dapson. Postępowanie proﬁlaktyczne jest wskazane
w przypadku objawowej nadkwaśności lub reﬂuksu, ale nie
jest konieczne u chorych bez objawów. W przypadku psychoz
lub zaburzeń nastroju najlepsze efekty przynosi zmniejszenie
dawki, ale czasami konieczna jest krótkotrwała terapia neuroleptykami. Objawy miopatii posteroidowej, które mogą rozwinąć się już po kilku tygodniach leczenia można odwrócić
jedynie poprzez zmniejszenie dawki. Zwiększona aktywność
ﬁzyczna i dieta wysokobiałkowa mogą złagodzić skutki miopatii. Współistniejące nadciśnienie tętnicze i cukrzyca wymagają odpowiedniego monitorowania i ewentualnej modyﬁkacji
leczenia farmakologicznego.
Proﬁlaktyczne stosowanie LPP u pacjentów bez napadów
nie jest uzasadnione, ponieważ nie zmniejsza częstości występowania pierwszego napadu drgawek i wiąże się z większym ryzykiem powikłań spowodowanych interakcjami
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z innymi lekami.17 Neurochirurdzy stosują niekiedy LPP
w okresieokołooperacyjnym,jednakniemawskazańdo kontynuowaniategoleczenia,jeśliniewystąpiłyepizodydrgawek.Wystąpienienapadubezpośredniopooperacjiniejest
bezwzględnymwskazaniemdo przewlekłegoleczenia,jeśli
zdarzenietomożnaprzypisaćobniżeniuprogudrgawkowegopokraniotomii.
Napady padaczkowe występują u około 20% chorych
z przerzutamido mózgu.NajczęściejstosowanymLPPw tej
grupiechorychjestfenytoina.Niestetyindukujeonaenzymy
mikrosomalnewątroby,coprowadzidoniekorzystnychinterakcjiz innymilekami,np.cytostatykamii glikokortykosteroidami.Obecniecorazczęściej(i z dobrymefektem)stosuje
sięnowszelekiprzeciwpadaczkowe,takiejaklewetiracetam
i topiramat,któreniesąmetabolizowanew wątrobieprzez
cytochromP450.
Istotnym aspektem opieki nad chorymi z przerzutami
do mózgujestzapewnienieimopiekiw przypadkuwystąpieniadeﬁcytówneurologicznych.Najczęstszymiproblemami,
którewymagająspecjalnejuwagiw tejgrupiechorych,sąniedowłady,zaburzeniachodu,nietrzymaniemoczui zaburzenia funkcji poznawczych. W odróżnieniu od progresji lub
pojawieniasięnowychzmiantrzewnych,progresjachoroby
w mózgulubrdzeniukręgowymmożeprowadzićdo konieczności przewlekłego cewnikowania pęcherza moczowego,
ﬁzykoterapii,24-godzinnejopiekilubzaopatrzeniaw odpowiednisprzętmedycznydo używaniaw domu.Bezrozpoznaniatychpotrzebchorzypowizycieu lekarzamogąmiećplan
leczeniaprzerzutów,aleniemiećmożliwościradzeniasobie
zezmienionymstanemfunkcjonalnym.

Bezobjawowe przerzuty do mózgu
Obecniecorazczęściejprzedwdrożeniemleczeniaprzeciwnowotworowego wykonuje się badania obrazowe mózgu
u chorychbezobjawówneurologicznychw celuwykrycia
przerzutów. W niektórych przypadkach są one wymagane
przedwłączeniemdo badaniaklinicznego.W większościbadańklinicznychobecnośćprzerzutówdo mózgujestjednym
z głównychkryteriówwykluczenia,ponieważjestniekorzystnymczynnikiemrokowniczym,a w przypadkuniektórychbadanychleków,takichjaknoweinhibitoryangiogenezy,może
teoretyczniezwiększaćryzykokrwawienia.
Rozpoznanieniemychprzerzutówdomózgustanowiistotnyproblemterapeutyczny,ponieważwiedzanatematodpowiedniegoleczeniatejgrupychorychjestnadalniewielka.
W jednymz badańMilleri wsp.18 przeprowadziliretrospektywnąanalizę155badańTKi MRmózguwykonanychprzed
włączeniem do czterech badań klinicznych z udziałem
chorychnarakapiersi,w którychjednymz kryteriówwłączenia było wykluczenie rozsiewu do OUN. Nieme przerzuty
do OUN wykryto u dwudziestu trzech chorych (14,8%),
a wynikibyłyzbliżonedo uzyskanychw innychbadaniach
z udziałemchorychnarakapiersi(14-20%).19-21 Kohortętę
porównano z grupą chorych z objawami przerzutów do
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mózgu,u którychprzeprowadzonow tymsamymczasieradioterapię całego mózgu (whole-brain radiation therapy,
WBRT).Badaczewykazali,żerozsiewdoOUN,zarównoniemyklinicznie,jaki objawowy,jestniekorzystnymczynnikiem
rokowniczym,a czasprzeżyciaw obugrupachbyłzbliżony.
Takiwynikniejestzaskoczeniem,ponieważzaawansowanie
choroby było podobne w obu grupach (wykryte jedynie
w różnychpunktachczasowych),a większośćpacjentówleczonoWBRT.Badanietonasuwapytanie,czyleczeniezmian
niedającychobjawówzapomocąWBRTczyinnymimetodamijestwłaściwelubkonieczne.Możeodroczenieleczenia
do czasuwystąpieniaprogresjiklinicznejlubradiologicznej
mapodobnąskuteczność,aleopóźniawystąpieniepowikłań
poradioterapiii umożliwiawiększądowolnośćw planowaniuleczeniasystemowego.

Leczenie radykalne przerzutów do
ośrodkowego układu nerwowego
Leczenieprzerzutówdo OUNi rokowaniezależyod stanu
chorego, lokalizacji oraz stopnia zaawansowania rozsiewu
do OUNi innychnarządówodległych.W leczeniuradykalnymwykorzystujesięradioterapię,chirurgięi chemioterapię.
Wybór metody terapeutycznej zależy od wieku i stopnia
sprawności,nasileniazmianprzerzutowychorazlokalizacji
przerzutóww obrębieOUN.W 1997 r.RadiationTherapyOncologyGroup(RTOG)napodstawieanalizydanych1200chorychleczonychnapromienianiemw kilkubadaniachRTOG
zaproponowałaklasyﬁkacjęchorychz przerzutamido mózgu
w zależnościod czynnikówprognostycznych(RPA)(ryc. 2).22
Tenschematzostałpotwierdzonyw kolejnychbadaniachi autorzywielupublikacjistratyﬁkująchorychzgodniez klasyﬁkacjąRPA.
NAPROMIENIANIE CAŁEGO MÓZGU

Podstawowymsposobemleczeniaprzerzutówdomózgu
było WBRT do dawki całkowitej 30 Gy w 10 frakcjach.
Metodatanadaljestpostępowaniemz wyboruw przypadku
mnogich,objawowychprzerzutówdo mózgu.Chorzyzakwaliﬁkowanido klasyIIlubIII wedługRPA,u którychchoroba
niejestkontrolowana,powinnibyćpoddaniWBRTw celu
szybkiegozłagodzeniaobjawów.Masywna,potwierdzonaradiologicznieLMDmózgu,powodującadeﬁcytyzestronynerwówczaszkowych,wodogłowielubzwiększającaciśnienie
śródczaszkowejestrównieżwskazaniemdo WBRT,któremożeobejmowaćwszystkielokalizacjenowotworu.WBRTskutecznie łagodzi objawy u 50-60% chorych. Czas leczenia
wynosidwatygodnie,cozmniejszaopóźnienieleczeniasystemowego,któreczęstowymagamodyﬁkacjiwobecprogresjichoroby.22,23 Medianaczasuprzeżyciapozastosowaniu
wyłącznie WBRT wynosi 3-5 miesięcy.24-26 Czas przeżycia
zależy od klasy RPA (8,3 vs 2,4 miesiąca odpowiednio dla
klasy I i III).27 Objawami wczesnej toksyczności WBRT są
m.in.splątanie,bólgłowy,zmęczenie,nudności,zaczerwie-
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KPS ≥70

Kontrolowana
choroba podstawowa

Wiek <65 lat

Izolowane przerzuty
do OUN

KPS <70

Niekontrolowana
choroba podstawowa

Wiek >65 lat

Przerzuty systemowe
i do OUN

Klasa I

Klasa II

Klasa III

RYCINA 2. Klasyﬁkacja RTOG przerzutów do mózgu. KPS – stopień sprawności według Karnofsky’ego.

nienieskórygłowyi utratawłosów.W przypadkudłuższego
przeżyciaobserwujesięzwiększoneryzykootępieniai martwicypopromiennejmózgu,zwłaszczaw przypadkunapromienianiado wyższychdawek.28 U okołopołowychorych
obserwujesięprogresjęw OUNpoleczeniu.
W przypadkuprogresjimożnarozważyćpowtórneWBRT
(zwyklew niższychdawkach),którapozwalanauzyskaniepoprawykliniczneju 27-70%chorych.Medianaczasuprzeżycia
popowtórnejradioterapiiwynosi1,8-5,5miesiącai ryzyko
wystąpieniapóźnychpowikłańpopromiennychmamniejsze
znaczenie.29-33 ChociażWBRTpozostajeużytecznąopcjąterapeutyczną,niektórzychorzymogąodnieśćkorzyśćnp.z leczenia chirurgicznego lub radiochirurgii stereotaktycznej
(SRS).
LECZENIE CHIRURGICZNE

U niewielkiejliczbychorychstwierdzasięjedenlubkilka
przerzutówzlokalizowanychw miejscachdostępnychchirurgicznie,a ichstopieńsprawnościdajenadziejęnadobrątolerancję zabiegu. Obecność pojedynczej zmiany zwiększa
prawdopodobieństwo alternatywnego rozpoznania u chorychz więcejniżjednymnowotworemlubw przypadkubraku klasycznych cech rozsiewu w badaniach obrazowych.
W takichprzypadkachresekcjaumożliwiaustalenierozpoznaniaorazusunięciemasyguza.W wielusytuacjachoperacjajestpotrzebnaw przypadkudużychguzówzewzględuna
ostre objawy neurologiczne spowodowane efektem masy,
zwłaszczaw przypadkudużychzmianw obrębietylnejjamy
czaszki,gdzieusunięcieguzazmniejszaryzykowodogłowia
i ostrejdekompensacji.Niektóreguzytylnejjamyczaszkimo-

72

gą wymagać usunięcia, nawet jeżeli stwierdza się również
obecność licznych mniejszych przerzutów. Patchell i wsp.
przedstawiliwynikiprzełomowegorandomizowanegoprospektywnegobadaniaklinicznegoz leczeniemchirurgicznym
pojedynczychprzerzutówdo mózgu.14 Dobadaniawłączono
48chorychw stopniusprawnościpowyżej70punktóww skali Karnofsky’ego i z potwierdzonymi przerzutami guzów
litych o umiarkowanej promieniowrażliwości, i oceniono
wpływresekcjinaskutecznośćpóźniejszejWBRT.W grupie
leczonejchirurgicznieprzedWBRTobserwowanomniejszą
częstośćwznówmiejscowych,wydłużenieczasuprzeżycia
całkowitego(40vs 15tygodni,p <0,01)orazdłuższąniezależność funkcjonalną (38 vs 8 tygodni, p <0,005). W obu
grupachwieki znacznezaawansowaniechorobywywierało
niekorzystnywpływnacałkowityczasprzeżycia,aleprzeżycie w dobrym stanie neurologicznym istotnie zależało od
zabieguchirurgicznego.Wydłużenieczasuprzeżyciaobserwowaliw podobnymbadaniurównieżVechti wsp.,34 aleich
wynikówniepotwierdziliMintzi wsp.,35 któryprzyjęlibardziejliberalnekryteriawłączenia.W tymostatnimbadaniu
23%pacjentówotrzymującychwyłącznieWBRTwymagało
później leczenia operacyjnego, które mogło zamaskować
poprawęprzeżyćw grupieleczonejpierwotniechirurgicznie.
W drugimbadaniuprzeprowadzonymprzezPatchellai wsp.36
przydzielonolosowochorychporadykalnymusunięciupojedynczegoprzerzutudo ramieniaz lubbezWBRT.Radioterapiaistotniezmniejszałaczęstośćmiejscowych(10vs 46%,
p <0,001) i odległych nawrotów w mózgu (14 vs 37%,
p <0,01),a takżezgonuz przyczynneurologicznych(14vs
44%,p=0,003).Wynikibadaniauzasadniająprzeprowadzenie
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WBRT po resekcji pojedynczego przerzutu do mózgu, chociaż czas przeżycia całkowitego oraz czas zachowania sprawności nie różniły się istotnie między grupami. Mimo że
opóźnienie wystąpienia towarzyszącej nawrotowi niepełnosprawności ma istotne znaczenie, to pewna grupa chorych
z prognozowanym długim czasem przeżycia może odnieść
korzyść z odroczenia WBRT, a tym samym uniknąć niekorzystnych następstw napromieniania mózgu.
RADIOCHIRURGIA STEREOTAKTYCZNA

Niestety u wielu chorych z pojedynczym lub kilkoma przerzutami lokalizacja zmian uniemożliwia resekcję. Alternatywą
dla tych chorych jest SRS, metoda leczenia promieniami, która umożliwia podanie na bardzo ograniczoną objętość dawki
od 14 do 20 Gy w jednej lub kilku frakcjach. Zmiany mnogie
mogą być leczone w jednym czasie. Do leczenia wykorzystuje się przyspieszacze liniowe lub nóż gamma. Ta nieinwazyjna
metoda terapeutyczna może być przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych, co czyni ją atrakcyjną zarówno dla
chorych, jak i lekarzy. Ponieważ maksymalna dawka tolerancji jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości zmiany, do leczenia kwaliﬁkują się guzy o średnicy nieprzekraczającej
3-4 cm. Większe dawki podawane w trakcie jednej frakcji
zwiększają ryzyko wystąpienia martwicy popromiennej (20 vs
5% dla WBRT). Ryzyko wystąpienia powikłań jest największe
u chorych zakwaliﬁkowanych do SRS po wcześniejszej WBRT
lub do WBRT z powodu progresji po SRS. Martwica popromienna może być trudna do różnicowania (nawet w przypadku zastosowania pozytonowej tomograﬁi emisyjnej lub
spektroskopii MR) z rzeczywistą progresją guza. Leczenie
martwicy popromiennej często wymaga obarczonego działaniami niepożądanymi długotrwałego stosowania kortykosteroidów lub resekcji w celu weryﬁkacji histopatologicznej
i zmniejszenia objawów.
Obecnie coraz częściej wykorzystuje się SRS zamiast leczenia chirurgicznego nawet w przypadku zmian operacyjnych.
Należy jednak podkreślić, że nie ma badań bezpośrednio
porównujących obie te metody. Badania retrospektywne sugerują, że są one porównywalne. SRS można stosować w leczeniu mnogich przerzutów do mózgu, jednak wydłużenie
czasu przeżycia obserwowano jedynie w połączeniu z WBRT
u chorych z pojedynczymi przerzutami do mózgu (6,5 miesiąca dla WBRT i SRS vs 4,9 miesiąca dla wyłącznie WBRT,
p=0,0393).37 Najnowsze badanie prospektywne porównujące wyłączną SRS z WBRT + SRS nie wykazało poprawy przeżyć (8,0 vs 7,5 miesiąca, p=0,42) i potwierdziło wnioski
z poprzednich dużych badań retrospektywnych. Podobnie jak
leczenie operacyjne, WBRT w połączeniu z SRS zmniejsza częstość wznów miejscowych i odległych. Należy podkreślić, że
nie ma ono wpływu na zgon z przyczyn neurologicznych lub
stopień sprawności, co uzasadnia tezę, że WBRT można
odroczyć i traktować ją jako postępowanie ratunkowe, opóźniając ryzyko wystąpienia martwicy popromiennej.38 U większości włączonych do tych badań chorych rozpoznano raka
płuca i nie wiadomo, czy uzyskane wyniki można ekstrapolować na chorych z przerzutami z innych narządów.
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W przeszłości chemioterapia uznawana była za nieskuteczną metodę leczenia przerzutów do mózgu i brakowało dowodów klasy I na poparcie jakiegokolwiek schematu. Istnieje
duże prawdopodobieństwo wystąpienia oporności na wiele
leków stosowanych w leczeniu choroby systemowej do czasu
wystąpienia przerzutów do mózgu. Bariera krew-mózg stanowi nie tylko ﬁzyczną przeszkodę dla większości substancji
(dzięki ścisłym połączeniom między komórkami śródbłonka), ale dzięki p-glikoproteinie i białkom oporności wielolekowej także aktywnie usuwa leki. Mimo że obecności
wzmacniających się po podaniu kontrastu przerzutów do
mózgu towarzyszy uszkodzenie bariery krew-mózg, ciśnienie
śródczaszkowe utrudnia penetrację leku do guza, a niekontrastujące się komórki nowotworowe są niedostępne dla większości leków.
Chemioterapia jest zwykle stosowana po wyczerpaniu
możliwości radioterapii i leczenia chirurgicznego, dlatego
przerzuty do OUN mogą być oporne na leczenie zanim podejmie się próbę chemioterapii. Pacjenci z nawrotami w mózgu
mają często aktywny układowy proces nowotworowy i wymagają leczenia skutecznego wobec wszystkich lokalizacji.
W tabeli 239-54 przedstawiono kilka ostatnich badań z chemioterapią w grupach, które obejmują chorych z nawrotem choroby, z progresją po leczeniu chirurgicznym lub po
radioterapii przerzutów do mózgu.
Chorzy z nowo rozpoznanymi przerzutami do mózgu mogą nie mieć objawów, które wymagałyby pilnego leczenia
miejscowego lub WBRT. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów,
u których przerzuty wykryto przypadkowo podczas obrazowych badań przesiewowych. W przypadku bezobjawowych
przerzutów do OUN oraz aktywnej choroby systemowej
istnieje nadzieja, że chemioterapia będzie skuteczna wobec
obu tych lokalizacji i pozwoli odroczyć radioterapię i operację. Tacy chorzy są idealnymi kandydatami do badań nowych
schematów leczenia systemowego o oczekiwanej aktywności
wobec guza pierwotnego. W tabeli 355-68 przedstawiono najnowsze badania z wyłączną chemioterapią przerzutów do
mózgu, a w tabeli 469-78 opisano wyniki zastosowania chemioterapii w skojarzeniu z WBRT.
Niektóre schematy okazały się skuteczne wobec przerzutów do OUN o określonej budowie histologicznej. Przerzuty
NSCLC do mózgu odpowiadają na schematy oparte na cisplatynie, temozolomidzie oraz inhibitorach kinazy tyrozynowej.
Odsetek odpowiedzi przerzutów raka piersi na różne schematy terapeutyczne sięga 30-60%, a największą skutecznością
charakteryzują się programy oparte na cyklofosfamidzie i metotreksacie. U niektórych chorych uzyskano odpowiedź na
schematy zawierające kapecytabinę i gemcytabinę, natomiast
temozolomid okazał się mniej skuteczny niż u chorych na
NSCLC. Odpowiedź terapeutyczną na wiele schematów chemioterapii uzyskano u chorych z rozsiewem SCLC do mózgu,
a najpopularniejszy jest program cisplatyna-etopozyd. Chemioterapia jest zwykle leczeniem z wyboru w przypadku rozsiewu guzów zarodkowych lub chłoniaka nieziarniczego
do mózgu. Na drugim biegunie znajdują się chorzy na czer-
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niaka czy raka nerkowokomórkowego, u których często dochodzi do rozsiewu do OUN, jednak skuteczność leczenia systemowego jest bardzo ograniczona. Mimo że temozolomid
zmniejsza ryzyko rozsiewu zaawansowanego czerniaka
do mózgu, to w przypadku wystąpienia przerzutów odsetek
odpowiedzi nie jest zachęcający.79
Oceniano również potencjalną synergię między radioterapią i lekami promieniouczulającymi. Efaproxiral jest syntetycznym modyﬁkatorem hemoglobiny, który w skojarzeniu
z WBRT istotnie zwiększa odsetek odpowiedzi u chorych na
NSCLC (24 vs 13%) i raka piersi (45 vs 18%) jednak bez wpływu na przeżycie.80 Obecnie prowadzone jest badanie III fazy
z udziałem chorych z przerzutami raka piersi do mózgu. Dodanie moteksaﬁn gadolinium do WBRT nie poprawiło przeżycia całkowitego w badaniu z udziałem 401 chorych, jednak
analiza podgrup wykazała poprawę stanu neurologicznego
u chorych na NSCLC.81

Leczenie przerzutów do opon
W przypadku LMD (izolowanej lub z towarzyszącymi zmianami w mózgu) można zastosować radioterapię lub chemioterapię. Przeżycie w tej populacji chorych jest bardzo krótkie,
dlatego istotną rolę odgrywają próby zapobiegania niesprawności neurologicznej i zachowania jakości życia. Kortykosteroidy skutecznie łagodzą bóle głowy, jednak nie wpływają na
sprawność chorych z LMD tak jak w przypadku przerzutów
do mózgu. Radioterapia pozwala złagodzić objawy rozsiewu.
Czasem chorzy z wtórnym wodogłowiem szybko odpowiadają na WBRT, eliminując konieczność założenia zastawki
komorowo-otrzewnowej. LMD z obszarami wzmocnienia
kontrastowego jest zwykle określana jako „masywna”
i najskuteczniej leczona napromienianiem mózgu albo kręgosłupa. Napromienianie na duże pola zwiększa ryzyko mie-

TABELA 2. WYŁĄCZNA CHEMIOTERAPIA PRZERZUTÓW DO MÓZGU
Badanie

Wielkość
próby
(n)

Rozpoznanie
histopatologiczne

Chorzy
z nawrotami
przerzutówa

Boogerd i wsp.39

22

Pierś

32%

Rivera i wsp.40
Lassman i wsp.41
Christodoulou i wsp.42

24
23
32

42%
83%
53%

Ceresoli i wsp.43
Hotta i wsp.44
Namba i wsp.45
Giorgio i wsp.46
Boogerd i wsp.47
Abrey i wsp.48

41
14
15
30
13
41

Pierś
Pierś (91%)
Pierś (47%)
NSCLC (38%)
NSCLC
NSCLC
NSCLC
NSCLC
NSCLC
NSCLC (54%)
Pierś (24%)
NSCLC (42%)
Pierś (24%)
SCLC (8%)
Czerniak (8%)
NSCLC (48%)
Pierś (29%)
SCLC (14%)
NSCLC (60%)
SCLC (40%)
SCLC
Czerniak
Czerniak

Kaba i wsp.49

115

Omuro i wsp.50

21

Caraglia i wsp.51

19

Korfel i wsp.52
Hwu i wsp.53
Jacquillat i wsp.54

30
26
36

Chemioterapia

Odsetek
odpowiedzi
(CR+PR)

Mediana
czasu
przeżycia
całkowitego

TTP/PFS

CMF
CAF
Temozolomid + kapecytabina
Metotreksat
Temozolomid + cisplatyna

12/16 (75%)

6,3 miesiąca

–

4/14 (18%)
5/23 (22%)
10/32 (31%)

–
5,0 miesięcy
5,5 miesiąca

3,0 miesiąceb
–
2,9 miesiącab

4/41 (10%)
6/14 (43%)
9/15 (60%)
3/30 (10%)
3/13 (23%)
2/34 (6%)
Wszystkie NSCLC
27/97 (28%)

5,0 miesięcy
–
8,3 miesiąca
6,0 miesięcy
–
6,6 miesiąca

3,0 miesiącec
8,8 mesiącab

6,3 miesiąca

3,0 miesiąceb

44%
43%
60%
100%
46%
100%

Geﬁtinib
Geﬁtinib
Geﬁtinib
Temozolomid
Tenipozyd
Temozolomid

100%

TPDC-FuHu

100%

Temozolomid + winorelbina

2/18 (11%)

4,3 miesiąca

68%

Temozolomid + pegylowana
doksorubicyna lizosomalna
Topotekan
Temozolomid + talidomid
Fotemustyna

7/19 (37%)

10 miesięcy

5,5 miesiącac

10/30 (33%)
3/15 (20%)
9/36 (25%)

3,6 miesiąca
5,0 miesięcy
–

3,1 miesiącab
–
–

100%
100%
14%

3,6 miesiącab
–
2,0 miesiąceb

–

CAF – cyklofosfamid, doksorubicyna, ﬂuorouracyl, CMF – cyklofosfamid, metotreksat, ﬂuorouracyl, CR – całkowita regresja, PFS – mediana przeżycia
wolnego od progresji, PR – odpowiedź częściowa, TPDC-FuHu – tioguanina, dibromodulcytol, lomustna, ﬂuorouracyl, hydroksymocznik, TTP – mediana
czasu do progresji.
aChory otrzymał wcześniejsze leczenie z powodu przerzutów do mózgu (chirurgia lub radioterapia).
bTTP.
cPFS.
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TABELA 3. WYŁĄCZNA CHEMIOTERAPIA NOWO ZDIAGNOZOWANYCH PRZERZUTÓW DO MÓZGU
Badanie

Wielkość Rozpoznanie
próby
histopatologiczne
(n)

Rosner i wsp.55

100

Pierś

Oberhoff i wsp.56
Franciosi i wsp.57

24
116

Agarwala i wsp.58
Boogerd i wsp.59

151
13

Fujita i wsp.60

30

Pierś
Pierś (52%)
NSCLC (40%)
Czerniak (8%)
Czerniak
Czerniak
(z odpowiedzią
systemową na
temozolomid)
NSCLC

Minotti i wsp.61
Bernardo i wsp.62

23
22

NSCLC
NSCLC

Colleoni i wsp.63

28

NSCLC (71%)
Pierś (21%)

Vinolas i wsp.64

14

Lorusso i wsp.65

19

Tummarello i wsp.66

23

NSCLC (57%)
Pierś (29%)
NSCLC (42%)
Pierś (32%)
SCLC (16%)
Jelito grube (12%)
NSCLC (61%)
SCLC (39%)

Malacarne i wsp.67

30

Seute i wsp.68

22

NSCLC (60%)
SCLC (40%)
SCLC

Chemoterapia

Odsetek
odpowiedzi
(CR+PR)

Mediana czasu
przeżycia
całkowitego

CFP
CFP-M
FP
CFP-MV
MVP
CA
Topotekan
Cisplatyna + etopozyd

50/100 (50%)

CR 39,5 miesiąca
PR 10,5 miesiąca
PD 1,5 miesiąca
Wszystkie 5,5 miesiąca

6/16 (38%)
21/56 (38%) Pierś
13/43 (30%) NSCLC
0% Czerniak
9/151 (6%)
5/13 (38%)

6,3 miesiąca
–
7,8 miesiąca Pierś
–
8 miesięcy NSCLC
4,3 miesiąca Czerniak
3,2 miesiąca
–
5,6 miesiąca
7,0 miesięcya

14/28 (50%)

12,5 miesiąca

–

8/23 (35%)
9/20 (45%)

5,2 miesiąca
8,5 miesiąca

–
–

9/26 (35%)

7,4 miesiąca

2/14 (14%)

6,0 miesięcy

Temozolomid
Temozolomid

Cisplatyna + ifosfamid
+ irinotekan
Cisplatyna + tenipozyd
Winorelbina + gemcytabina
+ karboplatyna
Lomustyna + karboplatyna
+ winorelbina + l-leukoworyna
+ ﬂuorouracyl
Cisplatyna + etopozyd

TTP/PFS

–

3,7 miesiącaa

–

Topotekan

2/19 (10%)
Wszystkie SCLC

–

–

Cisplatyna + winblastyna
+ mitomycyna lub cyklofosfamid
+ doksorubicyna + winkrystyna

2/14 (14%) NSCLC
5/9 (55%) SCLC

–

–

Karboplatyna + etopozyd

3/18 (17%) NSCLC
7/12 (58%) SCLC
6/22 (27%)

Cyklofosfamid + doksorubicyna
+ etopozyd

7,5 miesiąca NSCLC
–
5,8 miesiąca SCLC
8,3 miesiąca
2,3 miesiącab

CA – cyklofosfamid, doksorubicyna, CFP – cyklofosfamid, ﬂuorouracyl, prednizon, CFP-M – cyklofosfamid, ﬂuorouracyl, prednizon, metotreksat, CFP-MV –
cyklofosfamid, ﬂuorouracyl, prednizon, metotreksat, winkrystyna, CR – całkowita regresja, FP – ﬂuorouracyl, prednizon, MVP – metotreksat, winkrystyna,
prednizon, PD – progresja choroby nowotworowej, PFS – mediana czasu wolnego od progresji, PR – odpowiedź częściowa, TTP – mediana czasu
do progresji.
aTTP.
bPFS.

losupresji, które jest szczególnie duże u chorych poddanych
uprzednio intensywnemu leczeniu onkologicznemu. Penetracja leków podawanych dokanałowo sięga jedynie kilka milimetrów w głąb guza i nie są one skuteczne w przypadku
grubych nacieków lub zmian guzkowych. Ponadto, wzmacniające się po podaniu kontrastu zmiany w mózgu lub
rdzeniu kręgowym mogą zaburzać przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego, co zwiększa ryzyko leukoencefalopatii po leczeniu dokanałowym. Przed rozpoczęciem leczenia
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dokanałowego u chorych z masywną, widoczną radiologicznie LMD należy przeprowadzić ocenę przepływu. Najbardziej
skutecznym i wygodnym sposobem podawania leków jest
zbiornik Ommaya. Proﬁlaktyczne podawanie kortykosteroidów jest wymagane w przypadku leczenia lizosomalną cytarabiną, natomiast nie jest konieczne w przypadku podawania
innych leków. Agresywne leczenie powinno być zarezerwowane dla chorych z niezaawansowaną chorobą systemową
i dużą sprawnością.
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TABELA 4. CHEMIOTERAPIA ± NAPROMIENIANIE CAŁEGO MÓZGU W PRZYPADKU NOWO ZDIAGNOZOWANYCH PRZERZUTÓW
DO MÓZGU
Badanie

Wielkość Rozpoznanie
próby
histopatologiczne
(n)

Program lub programy

Odsetek
odpowiedzi
(CR+PR)

Mediana OS

TTP/PFS

Kollmannsberger
i wsp.69

22

Komórki
zarodkowe

20/22 (91%)
100% wyłącznie
leczeni cytostatykami

2 lata OS=81%

2 lata PFS=72%

Cocconi i wsp.70

22

Pierś

12/22 (55%)

14,5 miesiąca

–

Verger i wsp.71

82

A: 13/31 (42%)
B: 13/35 (37%)

A: 31 miesięcy
B: 4,5 miesiąca

–

Robinet i wsp.72

174

NSCLC (53%)
Pierś (17%)
Inne (29%)
NSCLC

Cisplatyna/etopozyd/
ifosfamid z przeszczepieniem
komórek macierzystych
(WBRT u 12 chorych)
Platyna/etopozyd
(WBRT u 5 chorych)
A: WBRT
B: WBRT + temozolomid

Guerrieri i wsp.73

42

NSCLC

A: Cisplatyna/winorelbina + WBRT
B: WBRT po 2–6 cyklach cisplatyny/
winorelbiny
A: WBRT
B: WBRT + karboplatyna

50

NSCLC

A: 6,0 miesięcy
B: 5,3 miesiąca
p=0,83
A: 4,4 miesiąca
B: 3,7 miesiąca
p=0,64
5,0 miesięcy

A: 3,3 miesiącaa
B: 2,8 miesiącaa
p=0,92
–

Cortot i wsp.74

A: 23/76 (30%)
B: 28/73 (38%)
p=0,12
A: 10%
B: 29%
p=0,24
8/50 (16%)

Pronzato i wsp.75
Moscetti i wsp.76

20
156

NSCLC
NSCLC

3/20 (15%)
A: 30/107 (28%)

7,0 miesięcy
A: 10,0 miesięcy

–
A: 6,0 miesięcyb

B: 16/46 (35%)

B: 14,0 miesięcy
p=0,07
A: 6,8 miesiąca
B: 7,6 miesiąca
C: 7,3 miesiąca
A: 3,2 miesiąca
B: 3,5 miesiąca
p=0,087

B: 6,0 miesięcyb

Ushio i wsp.77

88

NSCLC (75%)
SCLC (11%)

Postmus i wsp.78

120

SCLC

Temozolomid/cisplatyna (≤6 cykli),
a następnie WBRT
WBRT + karboplatyna/tenipozyd
A: Wyłączna chemioterapia oparta
na platynie (110 chorych)
B: WBRT, a następnie chemioterapia
oparta na platynie (46 chorych)
A: Wyłączna WBRT
B: WBRT + nitrozomocznik
C: WBRT + nitrozomocznik/tegafur
A: Tenipozyd
B: Tenipozyd + WBRT

A: 5/14 (36%)
B: 11/16 (69%)
C: 14/19 (74%)
A: 22%
B: 57%
p <0,001

2,3 miesiącaa

–

A: 1,7 miesiącaa
B: 2,9 miesiącaa
p=0,005

CR – całkowita regresja, OS – przeżycie całkowite, PFS – mediana czasu przeżycia wolnego od progresji, PR – odpowiedź częściowa, TTP – mediana czasu
do progresji.
aTTP.
bPFS.

Podsumowanie
Przerzuty do mózgu są częstym powikłaniem choroby nowotworowej i bardziej niż inne lokalizacje przerzutów wpływają na dalsze leczenie chorych. W przypadku pojedynczych
przerzutów u chorych w dobrym stanie ogólnym należy rozważyć leczenie operacyjne z lub bez WBRT, natomiast przerzuty mnogie należy poddać WBRT. Jeden lub kilka
przerzutów nieoperacyjnych można skutecznie leczyć SRS.
Nie wykazano, aby SRS była metodą równoważną leczeniu
operacyjnemu i towarzyszy jej ryzyko martwicy popromiennej lub niecałkowitej regresji. SRS charakteryzuje się mniejszym ryzykiem niż leczenie chirurgiczne, ale jest
najskuteczniejsza w przypadku mniejszych zmian. Chemioterapia odgrywa większą rolę jedynie w przypadku nawrotów
przerzutów do mózgu i wymaga dalszych badań. Zajmuje
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ona znaczące miejsce w leczeniu przerzutów do mózgu nowotworów chemiowrażliwych, szczególnie w przypadku braku objawów klinicznych. Badania kliniczne oceniające
skuteczność leczenia przerzutów do mózgu powinny oceniać opóźnienie lub zmniejszenie częstości zgonów lub niesprawności z przyczyn neurologicznych. Podczas badań
nowych strategii terapeutycznych nie należy zapominać o leczeniu wspomagającym, które łagodzi objawy i wywiera korzystny wpływ na jakość życia chorych.
Artykuł z Neurologic Clinics of North America (Volume 25, Number 4, November 2007,
Teri D. Nguyen, MD, Lisa M. DeAngelis, MD) jest publikowany za zgodą Elsevier Inc., New
York, New York, USA. Tłumaczenie Medical Tribune Polska. Ani autorzy, licencjonodawca,
Elsevier Inc., i wydawca, Medical Tribune Polska, nie gwarantują ani nie odnoszą się
do jakości i wartości reklamowanych produktów i usług, ani stanowiska
reprezentowanego przez reklamodawców.
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z istotną chorobą współistniejącą. W przypadku podejrzenia zakażenia oportunistycznego lub jego stwierdzenia i rozwinięcia, należy wstrzymać podawanie preparatu TYSABRI do czasu przeprowadzenia dalszych badań i
wykluczenia takiego zakażenia. Wskazówki edukacyjne: Wszyscy lekarze, którzy zamierzają przepisywać lek Tysabri muszą zapoznać się z Informacjami dla lekarza i Wytycznymi postępowania. Lekarze muszą przedyskutować
z pacjentami korzyści i ryzyko związane z leczeniem preparatem TYSABRI i wydać pacjentom „Kartę ostrzegawczą pacjenta”. Nadwrażliwość: Reakcje na nadwrażliwość występowały maksymalnie u 4% pacjentów i zwykle w
trakcie infuzji lub do 1 godziny po jej zakończeniu. Ryzyko nadwrażliwości było większe podczas początkowych infuzji, oraz u pacjentów, którzy zostali poddani powtórnemu działaniu produktu Tysabri (początkowe krótkie
podanie, i dłuższy okres bez leczenia.). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów przedmiotowych lub podmiotowych nadwrażliwości należy przerwać podawanie preparatu TYSABRI i rozpocząć odpowiednie leczenie.
Leczenie preparatem TYSABRI musi zostać przerwane na stałe u pacjentów, u których wystąpiła reakcja nadwrażliwości. Leczenie skojarzone lub podawanie leków immunosupresyjnych w przeszłości: Jednoczesne
stosowanie leków immunosupresyjnych z preparatem TYSABRI, jest przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko zakażeń, w tym zakażeń oportunistycznych oraz przedłużone działanie immunosupresyjne, a z tego
względu większe ryzyko PML. Immunogenność: W razie pojawienia się przeciwciał przeciw natalizumabowi, należy wykonać test potwierdzający po 6-ciu tygodniach. Jeśli wyniki testu potwierdzą obecność przeciwciał, leczenie
należy przerwać. Oddziaływania na wątrobę: po wprowadzeniu leku na rynek zgłaszano spontaniczne ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby. Uszkodzenia te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, nawet
po przyjęciu pierwszej dawki. Pacjenci powinni być monitorowani pod względem zaburzenia czynności wątroby i poinstruowani o konieczności skontakowania się ze swoim lekarzem w przypadku zaobserwowania objawów
sugerujących uszkodzenie wątroby, takich jak żółtaczka lub wymioty. W przypadku znacznego uszkodzenia wątroby należy zaprzestać podawania preparatu TYSABRI. Przerywanie leczenia preparatem TYSABRI: Po
przerwaniu podawania preparatu TYSABRI, działania farmakodynamiczne wywołane przez natalizumab utrzymują się przez około 12 tygodni po podaniu ostatniej dawki. Rozpoczęcie w tym okresie leczenia innymi lekami będzie
w rzeczywistości stanowiło leczenie skojarzone z natalizumabem. W badaniach klinicznych podawanie interferonu i octanu glatirameru w tym okresie nie wiązało się ze zmniejszonym poziomem bezpieczeństwa. Nie są
dostępne dane dotyczące jednoczesnej ekspozycji na leki immunosupresyjne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Stosowanie w badaniach klinicznych krótkich cykli steroidów do leczenia nawrotów nie wiązało się z
większą ilością zakażeń. Interakcje: Leczenie skojarzone z interferonem beta lub octanem glatirameru. Okres ciąży i laktacji: Brak wystarczających danych dotyczących stosowania natalizumabu u kobiet w ciąży. Jeśli nie jest
to bezwzględnie konieczne, natalizumabu nie wolno stosować w okresie ciąży. Należy rozważyć przerwanie leczenia preparatem TYSABRI, w przypadku kiedy kobieta leczona preparatem TYSABRI zajdzie w ciążę. Pacjentki
otrzymujące preparat TYSABRI nie powinny karmić piersią. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku
na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Z uwagi na farmakologiczny mechanizm działania natalizumabu, nie oczekuje się, aby stosowanie preparatu TYSABRI
wpływało na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działania niepożądane: często: ból głowy, zawroty głowy, wymioty, nudności, bóle stawów,
zakażenia dróg moczowych, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, dreszcze, gorączka, zmęczenie, pokrzywka. Niezbyt często: nadwrażliwość. Przechowywanie: Przechowywać w temp.2˚C - 8˚C. Nie zamrażać. Chronić przed
światłem. Zaleca się zastosowanie leku niezwłocznie po rozcieńczeniu. Rozcieńczony roztwór należy przechowywać w temperaturze 2˚C 8˚C i podać w infuzji w ciągu 8 godzin po rozcieńczeniu. Pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu: EU/1/06/346/001 z dn. 27 czerwca 2006. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Elan Pharma International Ltd., Monksland, Athlone, County Westmeath, Irlandia. Podmiot
prowadzący reklamę: Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., ul. Marconich 9 lok. 5, 02-954 Warszawa. tel. 22-593-93-00, fax: 22-642-23-54. Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z pełną informacją medyczną zawartą
w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), znajdującą się w : Dziale Medycznym Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o, ul.Marconich 9 lok.5 , 02-954 Warszawa, tel. 22-593-93-00, fax: 22-642-23-54. 24-godzinny System
Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: 22 755 96 48. Adresy e-mail: lekalert@gedeonrichter.com.pl, lekalert@grodzisk.rgnet.org
*Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006; 354:899-910.
**Havrdova E, et al. Presented at: 23rd Congress of the ECTRIMS; October 13, Prague, CZ.
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W

zrastająca częstość występowania przerzutów nowotworów do mózgu wymagających nie tylko objawowego leczenia jest jednym z przejawów
sukcesów medycyny. Względnie długie życie (przeżycie)
z nowotworem jest uznanym i coraz częściej osiąganym
celem leczenia. W rezultacie prawdopodobieństwo wykrycia przerzutu jest coraz większe, a wykonywanie przesiewowych badań obrazowych mózgu dodaje do tego sporą
liczbę chorych, u których przerzuty nie dają objawów
i prawdopodobnie u części nigdy nie spowodowałyby
istotnych objawów. Takie obserwacje poczyniono najwcześniej w raku piersi, w którym nawet mówi się, że leczenie
(szczególnie herceptyną) wskazuje chore z przerzutami do
mózgu.
Z powodu objawów związanych z przerzutami do
mózgu i rdzenia kręgowego, wywierających bardzo duży
wpływ na funkcjonowanie chorych i szybko stanowiących
zagrożenie życia stale powiększa się grupa pacjentów,
u których wskazane jest agresywne leczenie przerzutów.
Wykazano, że wiąże się ono z niewielkim ryzykiem, poprawia jakość przeżycia i przedłuża je o ponad rok. Autorki
przeglądu bardzo dobrze przedstawiły wybór dostępnych
obecnie metod leczenia. Osobiście szczególnie zgadzam
się z pozostawianiem WBRT jako opcji terapeutycznej na
wypadek pojawienia się w OUN nowych przerzutów lub
wznowy miejscowej, zwłaszcza u chorych po radykalnym
usunięciu lub po leczeniu radiochirurgicznym pojedynczego przerzutu. Chemioterapia w większości rozpoznań histopatologicznych jest stosowana na etapie leczenia
paliatywnego przeciwnowotworowego (przed leczeniem
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paliatywnym objawowym) i z założenia ma ograniczoną
skuteczność.
Przedstawione w artykule możliwości agresywnego
leczenia niestety niezbyt zmieniają znany od dawna w onkologii fakt, że wystąpienie objawowych przerzutów do
mózgu wiąże się z niekorzystnym rokowaniem i nawet
u chorych kwaliﬁkujących się do takiego leczenia pięcioletnie przeżycie możemy uzyskać tylko u kilku procent
chorych leczonych z zamiarem radykalnym. Dlatego szczególnie ważne jest ustalanie wskazań do operacji, SRS czy
chemioterapii. Powszechnie przyjmuje się zasady sformułowane przez RTOG, ale pojawiają się także szczególne sytuacje, w których aktywne leczenie jest celowe. Jedną z nich
jest tzw. krytyczny przerzut do mózgu, czyli duży przerzut
stanowiący zagrożenie dla życia u chorych z mnogimi przerzutami. Zastosowanie SRS w takiej sytuacji jest niemożliwe,
WBRT jest bardzo mało skuteczna, a obie metody są nawet
niebezpieczne z powodu nasilania obrzęku mózgu i celowe
może być pilne usunięcie dużego ogniska przerzutowego,
aby zapewnić czas na dalsze leczenie. Jest to szczególnie
wskazane w przypadku nowotworów wrażliwych na radioi chemioterapię.
W Polsce możliwości zastosowania SRS ciągle się zwiększają, co wpływa na dostępność aktywnego leczenia przerzutów, ale leczenie chirurgiczne również pełni dużą rolę
jako element wieloetapowego leczenia chorych z nowotworem. Przedłużenie przeżycia o około rok jest ważnym
i powszechnie uznawanym celem leczenia.
W artykule poruszono również trudny problem przerzutów bezobjawowych. Nie można przyjąć jednej
zasady postępowania w takich sytuacjach, ponieważ będzie
ono zależało od rozpoznania histopatologicznego,
radio- i chemiowrażliwości nowotworu, zaawansowania guza pierwotnego, obecności innych przerzutów. Podobnie
jak w przypadku przerzutów w innych narządach, jeżeli nie
ma możliwości skutecznego leczenia radykalnego, najwłaściwszym postępowaniem wydaje się obserwacja do czasu
wystąpienia objawów.
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