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N

eurolodzy odgrywają istotną rolę w zapewnieniu skutecznej opieki nad pacjentami z guzami mózgu. Ważnymi wyzwaniami terapeutycznymi w tej grupie chorych są proﬁlaktyka
napadów padaczkowych, zwalczanie obrzęku wokół guza, zakrzepicy żylnej, działań niepożądanych chemioterapii, leczenie męczliwości, zaburzeń poznawczych i depresji. Mimo dużego znaczenia tych kwestii nie poświęcano im jak dotąd w piśmiennictwie należytej uwagi.
W niniejszym artykule przeglądowym dokonano podsumowania zagadnień dotyczących opieki
medycznej nad chorymi z guzami mózgu.1

Napady padaczkowe
EPIDEMIOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA

Częstość występowania napadów padaczkowych zależy od rodzaju guza i wynosi 30-70%.2,3
Glejaki o niskim stopniu złośliwości częściej manifestują się napadami padaczkowymi (60-85%)
niż pierwotne guzy o wysokim stopniu złośliwości (20-40%) lub przerzuty (15-20%).4-7 Guzy w korze mózgowej częściej powodują napady padaczkowe niż zmiany zlokalizowane podnamiotowo,
głęboko w istocie szarej lub w istocie białej.5 Kilka mechanizmów odpowiada za powstanie napadów. Należą do nich brak równowagi pomiędzy ilością neuroprzekaźników aktywujących (głównie kwasu glutaminowego) i hamujących,8,9 zmiany w tkance otaczającej guz i względne odcięcie
dopływu bodźców czuciowych (deaferentacja) do obszarów kory, które może przyczyniać się
do powstawania ognisk padaczkowych nawet w pewnej odległości od guza (epileptogeneza wtórna).7,9 Napady padaczkowe są główną przyczyną chorobowości związanej z guzami mózgu. Rzadko dochodzi do stanów padaczkowych, bywają one często pierwszym objawem obecności guza
lub sygnałem progresji choroby nowotworowej. Stan padaczkowy wiąże się z dużą śmiertelnością
podobnie jak stany padaczkowe o innych przyczynach. Istotny wpływ na jego ciężkość mają wiek
pacjenta i rodzaj guza.10
PROFILAKTYKA NAPADÓW PADACZKOWYCH

Wybór leków przeciwpadaczkowych (antiepileptic drugs, AED) stosowanych w proﬁlaktyce
napadów padaczkowych u chorych z guzami mózgu opiera się częściej na indywidualnym doświadczeniu lekarza niż na wynikach badań klinicznych. W metaanalizie pięciu randomizowanych
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badań z udziałem łącznie 403 pacjentów z glejakami, oponiakami i guzami przerzutowymi,11-15 nie stwierdzono korzyści
z proﬁlaktycznego stosowania fenobarbitalu, fenytoiny lub
kwasu walproinowego w proﬁlaktyce napadów padaczkowych u chorych bez wywiadu napadów padaczkowych, niezależnie od rodzaju guza.16 W metaanalizie randomizowanych
i kontrolowanych badań dotyczących proﬁlaktyki przeciwnapadowej u chorych po usunięciu guzów nadnamiotowych,
wykazano większą skuteczność fenytoiny w zapobieganiu
wczesnym napadom padaczkowym. Brakuje natomiast dowodów na skuteczność długotrwałego leczenia fenytoiną lub
karbamazepiną w zapobieganiu późnym napadom padaczkowym w porównaniu z placebo lub niepodejmowaniem leczenia.17 Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad proﬁlaktyką
napadów padaczkowych po zabiegach neurochirurgicznych
wykonywanych z innych przyczyn (np. malformacji naczyniowych, ropni mózgu).
Do znanych działań niepożądanych leczenia przeciwpadaczkowego należą zmiany skórne (łącznie z zespołem Stevensa Johnsona), mielosupresja, ataksja, hepatotoksyczność,
osteomalacja, drżenie, zaburzenia poznawcze i interakcje lekowe. Częstość występowania i nasilenie tych działań niepożądanych jest większe u pacjentów z guzami mózgu
w porównaniu do innych grup chorych.18,19 Ogólnie, 23,8%
pacjentów z guzami mózgu, przyjmujących AED doświadcza
działań niepożądanych, których nasilenie jest przyczyną
zmian lub przerwania farmakoterapii.18
Ponieważ brakuje jak dotąd dowodów uzasadniających
proﬁlaktyczne stosowanie AED, Amerykańska Akademia Neurologii nie zaleca ich rutynowego podawania pacjentom z nowo rozpoznanym guzem mózgu. Leki te stosowane w okresie
okołozabiegowym powinny być odstawione w pierwszym
tygodniu po operacji u chorych, u których nie wystąpiły napady padaczkowe (wytyczne).18 Pomimo tych zaleceń, w jednym z niedawno opublikowanych opracowań dotyczących
standardów praktyki klinicznej stwierdzono, że AED stosowane były u 89% pacjentów z glejakami, choć napady padaczkowe wystąpiły tylko u 32% chorych.20
Długotrwałe leczenie przeciwpadaczkowe zalecane jest u chorych z guzami mózgu, u których wystąpił napad padaczkowy
i u których ryzyko nawrotów napadów jest duże. Nawet jeśli nie
jest możliwa pełna kontrola napadów, leczenie AED pozwala
ograniczyć ich częstość i nasilenie. Wybór leku przeciwpadaczkowego wymaga uwzględnienia farmakoterapii już stosowanej
przez pacjenta. Niektóre z powszechnie stosowanych leków (fenytoina, karbamazepina, oksykarbazepina, fenobarbital) indukują enzymy kompleksu cytochromu P450 (CYP450), co może
prowadzić do zmniejszenia stężenia wielu leków przeciwnowotworowych w osoczu. Kwas walproinowy jest inhibitorem
CYP450 i może wpływać na wzrost stężenia innych leków metabolizowanych tą drogą w osoczu. Większość nowych preparatów
(lewetiracetam, gabapentyna, pregabalina, lamotrygina, topiramat, tiagabina i zonisamid) nie wpływa na cytochrom P450 i dlatego leki te coraz chętniej stosowane są u chorych z guzami
mózgu. Induktory enzymów wątrobowych (enzyme-inducing
AED, EIAED) wchodzą ponadto w interakcje z deksametazonem
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stosowanym powszechnie w leczeniu obrzęku wokół guza. Deksametazon, indukując cytochrom P450, przyczynia się do zmniejszenia stężenia wielu AED. Z drugiej strony stosowanie EIAED
może wiązać się z koniecznością zwiększenia dawek deksametazonu w celu uzyskania tego samego efektu przeciwobrzękowego.21-23
Ogólne zasady leczenia przeciwpadaczkowego mają zastosowanie także u chorych z guzami mózgu. Pacjenci powinni
otrzymywać jeden lek w najmniejszej dawce zapewniającej
kontrolę napadów. W tabeli 1 przedstawiono listę najczęściej
stosowanych AED z ich dawkami, działaniami niepożądanymi i wskazaniami oﬁcjalnie zaaprobowanymi przez FDA. Jeśli
pierwszy wprowadzony lek nie jest skuteczny w największej
tolerowanej dawce, pacjent powinien otrzymać inny lek, także w monoterapii. Politerapia powinna być ograniczona
do przypadków lekoopornych, bowiem częstość działań niepożądanych jest ściśle związana z liczbą leków przeciwpadaczkowych przyjmowanych przez chorego. Mimo że FDA
zaaprobowała stosowanie niektórych leków wyłącznie w terapii wspomagającej, preparaty niebędące EIAED są coraz
chętniej wykorzystywane w leczeniu podstawowym.24 Opublikowano kilka badań porównujących skuteczność różnych
AED. Przy wyborze leku należy uwzględnić proﬁl działań niepożądanych, właściwości farmakokinetyczne, sposób podawania i mechanizm działania.
Niektóre dodatkowe działania AED mogą być korzystne
dla pacjentów. Topiramat i zonisamid zmniejszają masę ciała,
topiramat może łagodzić migrenowe bóle głowy u niektórych
chorych. Lamotrygina i kwas walproinowy są stabilizatorami
nastroju.
INTERAKCJE LEKÓW PRZECIWPADACZKOWYCH
Z CYTOSTATYKAMI

Wiele chemioterapeutyków powszechnie stosowanych
u chorych z guzami mózgu (cisplatyna, karboplatyna, karmustyna, i metotreksat) wchodzi z interakcje z AED (na przykład
z fenytoiną), zmniejszając ich biodostępność.25-27 Przyczyną mogą być zaburzenia wchłaniania AED, indukcja enzymu CYP450
i zaburzenia wiązania się leków z białkami. Z drugiej strony, EIAED mogą przyspieszać metabolizm wielu chemioterapeutyków,
takich jak tiotepa, taksany i irynotekan,28-30 oraz nowszych farmaceutyków, takich jak imatinib, geﬁtinib, temsirolimus, erlotinib i tipifarnib.31-34 Glikokortykosteroidy, np. deksametazon
także indukują cytochrom P450,35 dlatego stężenie fenytoiny
powinno być monitorowane, gdy jest ona podawana z deksametazonem, czasami konieczna jest bowiem korekta dawki.
Brakuje danych na temat interakcji temozolomidu z lekami
przeciwpadaczkowymi. Kwas walproinowy hamuje sprzęganie
z glukuronianami 7-hydroksy-10-etylo-kamptotecyny (SN-38),
aktywnego metabolitu irynotekanu, prowadząc do 270% wzrostu pola powierzchni pod krzywą na wykresie zależności pomiędzy czasem a stężeniem SN-38 u szczurów.36 Ponadto lek
ten hamuje deacetylazę histonów, która jest celem terapeutycznym kilku badanych aktualnie leków przeciwnowotworowych, np. vorinostatu. U chorych otrzymujących wspomniane
cytostatyki należy unikać stosowania kwasu walproinowego.37
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TABELA 1. LEKI PRZECIWPADACZKOWE STOSOWANE U PACJENTÓW Z GUZEM MÓZGU
Leki indukujące enzymy
wątrobowe

Dawka

Działania niepożądane

Zarejestrowane
w monoterapii
w Stanach
Zjednoczonych

Karbamazepina
(Tegretol,Tegretol XR,
Carbatrol)

400-2400 mg/24 h (2-4 razy na dobę)
(TPC: 8-12 µg/ml)

Senność, zawroty głowy, podwójne widzenie, supresja
szpiku kostnego (głównie leukopenia), wysypka,
hiponatremia, hepatotoksyczność, zaburzenia rytmu serca

Tak

Oksykarbazepina
(Trileptal)

1200-2400 mg/24 h (2-4 razy na dobę)
(TPC: 12-30 µg/ml)

Senność, zawroty głowy, podwójne widzenie, wysypka,
nudności, hiponatremia, limfadenopatia, hepatotoksyczność

Tak

Fenytoina
(Dilantin, Phenytek)

Dawka początkowa 10-20 mg/kg,
następnie 3-5 mg/kg/24 h
(1-2 razy na dobę) (TPC: 10-20 µg/ml)

Senność, zawroty głowy, wysypka, przerost dziąseł, hirsutyzm,
supresja szpiku kostnego, hepatotoksyczność, neuropatia,
zanik móżdzku, niedobór kwasu foliowego, osteomalacja,
toczeń, limfadenopatia

Tak

Fenobarbital

Dawka początkowa 15-20 mg/kg,
następnie 1-3 mg/kg/24 h (codziennie)
(TPC: 15-40 µg/ml)

Sedacja, zawroty głowy, pogorszenie funkcji poznawczych,
nadpobudliwość, wysypka, supresja szpiku kostnego (rzadko),
hepatotoksyczność (rzadko), sztywny bark (frozen shoulder),
przykurcz Dupuytrene'a, spadek libido

Prymidon (Mysoline)

750-2000 mg (3 razy na dobę) (TPC:
prymidon: 5-12 µg/ml, fenobarbital:
15-40 µg/ml)

Podobne do fenobarbitalu

Tak

Klonazepam (Klonopin)

2-20 mg/24 h (1-4 razy na dobę)

Senność, ataksja, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość,
nadmierne ślinienie się, nasilenie napadów padaczkowych,
hepatotoksyczność, zaburzenia obrazu morfologii
krwi obwodowej

Nie

Felbamat (Felbatol)

1200-3600 mg/24 h (3-4 razy na dobę)

Podwyższone ryzyko niedokrwistości aplastycznej lub
uszkodzenia wątroby, senność, bóle głowy, nudności,
zatwardzenie

Tak (rzadko
stosowany)

Gabapentyna (Neurontin)

900-4800 mg/24 h (3-4 razy na dobę)a

Senność, zawroty głowy, zmęczenie, ataksja

Nie

Lamotrygina (Lamictal)

300-500 mg/24 h, 100-150 mg/24 h
przy równoległym przyjmowaniu
kwasu walproinowego (1-2 razy na dobę)
(TPC: 3-14 µg/ml)

Senność, zawroty głowy, zmęczenie, ataksja, wysypka,
hepatotoksyczność

Konwersja
do monoterapii

Lewetiracetam (Keppra)

1000-3000 mg/24 h (2 razy na dobę)a

Senność, męczliwość, nerwowość, bóle głowy

Nie

Pregabalina (Lyrica)

150-600 mg/24 h (2-4 razy dziennie)

Senność, zawroty głowy, obrzęki, zaburzenia koncentracji,
zaburzenia widzenia, przyrost masy ciała, ataksja, możliwość
rozwoju zależności lekowej

Nie

Tiagabina (Gabitril)

32-56 mg/24 h (2-4 razy na dobę)a

Senność, zawroty głowy, zmęczenie, nerwowość, drżenie,
zaburzenia koncentracji

Nie

Topiramat (Topamax)

200-400 mg/24 h (2 razy na dobę)a

Senność, męczliwość, osłabienie koncentracji, parestezje,
utrata wagi, kamica nerkowa

Tak

Leki niebędące induktorami enzymów wątrobowych
Kwas walproinowy
(Depakote, Depakine)

15-60 mg/kg/24 h (2-4 razy na dobę)
(TPC: 50-100 µg/ml)

Senność, nudności, drżenie, trombocytopenia, hepatotoksyczność,
przyrost masy ciała, utrata włosów, zapalenie trzustki

Tak

Zonisamid
(Zonegran)

200-600 mg/dobę (raz – dwa razy
na dobę) (TPC: 10-30 µg/mL)

Senność, zawroty głowy, anoreksja, nudności, bóle głowy, problemy
z koncentracją, utrata masy ciała, kamica nerkowa

Nie

TPC (target plasma concentration) – docelowe stężenie we krwi
a Nie określono stężenia terapeutycznego
Na podstawie: Wen PY, Schiff D, Kesari S, et al. Medical management of patients with brain tumors. J Neurooncol 2006, 80: 313, za zgodą.
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Światło naczynia krwionośnego
Perycyt
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Błona podstawna

Neuron

Ścisłe połączenie
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Monocyt
Limfocyt

Neutroﬁl
Ścisłe połączenie

Bariera
krew-mózg

Komórka śródbłonka
Błona podstawna

Astrocyt

Mózg

Mikroglej

RYCINA 1. Bariera krew-mózg. Ścisłe połączenia pomiędzy komórkami śródbłonka (tight junctions) tworzą barierę pomiędzy układem krążenia
a komórkami mózgu. Obrzęk wokół guza powstaje na skutek nieszczelności połączeń typu tight junction w nieprawidłowej barierze krew-mózg.
(Z: Francis K, van Beek J, Canova C, et al. Innate immunity and brain inﬂammation: the key role of complement. Expert Rev Mol Med 2003, 5: 1-19,
Za zgodą: Cambridge University Press, dostępne na; http://www-ermm.cbcu.cam.ac.uk/03006264h.htm)

LECZENIE CHIRURGICZNE NAPADÓW PADACZKOWYCH

W niektórychprzypadkachnapadypadaczkoweu chorych
z guzamimózgumogąbyćopornenaleczenie.Chirurgiczne
leczenie padaczki objawowej może być rozważane tylko
u chorychz guzamiwolnorosnącymi,o dobrymrokowaniu.
Najlepszewynikiuzyskiwanesą,gdyresekcjipoddawanyjest
guzwrazzezlokalizowanymw sąsiedztwieobszaremepileptogennym.38

Obrzęk mózgu
PATOFIZJOLOGIA

Obrzękmózgumożnaogólniezdeﬁniowaćjakopatologicznywzrostcałkowitejilościwody,czegorezultatemjestwzrost
objętościtkanki.39 Obrzękpowstaje,gdypłyno składziezbliżonymdo osoczaprzenikado przestrzenizewnątrzkomórkowej przez nieprawidłowe połączenia typu tight junction
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pomiędzy komórkami śródbłonka naczyniowego (obrzęk
naczyniopochodny)40 i stanowiistotnyczynnikzwiększający
chorobowośći śmiertelnośćchorychz guzamimózgu.Molekularnymiczęściamiskładowymipołączeńtyputightjunction
pomiędzy komórkami śródbłonka naczyń mózgowych są
przezbłonowebiałka:okludyna,klaudyna1i 5orazmolekuły
adhezyjne,które„sklejają”sąsiadującekomórki,tworzącbarierękrew-mózg(blood-brainbarrier,BBB).40 Wewnątrzkomórekokludynyi klaudynyłącząsięz białkamitworzącymi
obwódkęzamykającą(zonulaoccludens)ZO1,2i 3,które
z koleizwiązanesąz aktynowymcytoszkieletem.40 Astrocyty
wspomagają funkcjonowanie prawidłowej bariery krew-mózg,41 coprzedstawiononarycinie1.W guzacho wysokim
stopniuzłośliwościniedobórprawidłowychastrocytówprowadzido wadliwegofunkcjonowaniapołączeńtyputightjunction,czegoskutkiemjestnieszczelnośćBBB.40 Następstwem
nieprawidłowościstrukturyBBBjestprzenikaniepłynuprzez
ściany naczynia do przestrzeni zewnątrzkomórkowej.41 Co
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RYCINA 2. Badanie MR w płaszczyźnie poprzecznej w sekwencji FLAIR u chorego z glejakiem wielopostaciowym obejmującym ciało modzelowate.
Obszar o zmienionym, hiperintensywnym sygnale obejmuje płat ciała modzelowatego i rozciąga się wzdłuż szlaków istoty białej w sposób typowy dla
obrzęku naczyniopochodnego. Na obrazach w czasie T1 zależnym z podaniem środka cieniującego widoczny jest guz o heterogennym wzmocnieniu
kontrastowym oraz otaczający go obszar o hipointensywnym sygnale.

więcej,komórkiguzasąźródłemzwiązków,takichjaknaczyniopochodny, śródbłonkowy czynnik wzrostu (vascular
epithelialgrowthfactor,VEGF)42,43 i czynnikwzrostuhepatocytów,44,45 którezwiększająprzepuszczalnośćnaczyńguzapoprzezograniczenieekspresjiokludynyi białkaZO1.40,44,46,47
W obrębiezłośliwychguzówdochodzidonadmiernejekspresjicząsteczekbłonowychkanałówwodnych–akwaporyny 4
(AQP-4).40 Przezbłonowytransportwodyzależnyod AQP-4
odgrywaistotnąrolęw powstawaniunaczyniopochodnego
obrzęku mózgu. Wskazuje to, że nadmierna aktywacja lub
ekspresjakanałówwodnychmożebyćpotencjalnymcelem
terapeutycznym.40-48 Wysoką ekspresję VEGF wykazano
w ludzkimgwiaździakuanaplastycznymi glejakuwielopostaciowym,49,50 oponiakach44 i guzachprzerzutowych.51 VEGF
odgrywaszczególniedużąrolę,gdywielkośćguzaprzerasta
możliwościjegozaopatrzeniaw krew.HipoksjajestczynnikiemstymulującymprodukcjęVEGFw glejakachwielopostaciowych, jest także głównym aktywatorem angiogenezy
i przyczynąobrzękumózgu.52
DIAGNOSTYKA I LECZENIE OBRZĘKU MÓZGU

Obrzękrozprzestrzeniasięwzdłuższlakówistotybiałej.
W ocenierozległościobrzękuprzydatnesąbadaniaTKi MR
(ryc. 2).Leczenieobejmujeterapięukierunkowanąnazmniejszeniemasyguza(zabiegobarczający,radio-,chemioterapia)
orazzastosowanieglikokortykosteroidów.Ingrahami wsp.jakopierwsizastosowalikortyzonw leczeniupooperacyjnego
obrzękumózguw 1952roku.Celempodaniasteroidówbyła
próba uniknięcia pooperacyjnej niewydolności nadnerczy
u pacjentówpoddanychkraniotomiiz powoduczaszkogardlaka.Zaobserwowanowówczaskorzystnywpływtejterapii
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nazmniejszenieobrzękumózgu.53 Galicichi wsp.54 orazGalicichi French55 włączylideksametazondo rutynowejterapii
obrzękuwokółguza.Mimodziałańniepożądanych(tab. 2)
kortykosteroidypozostająnajlepsząznanąmetodąleczenia
przeciwobrzękowegou chorychz guzamimózgu.
Mechanizmdziałaniakortykosteroidówniejestw pełni
znany.Sugerujesię,żewłaściwościprzeciwobrzękowesąwynikiemzmniejszeniaprzepuszczalnościnaczyńguzawskutek
defosforylacjibiałekokludynyi ZO1,a więcelementówpołączeńmiędzykomórkowychtyputightjunction.40,56 Kortykosteroidysązalecaneu wszystkichchorychz guzemmózgu
i współwystępującymobjawowymobrzękiem.Najczęściejstosowanyjestdeksametazon,ponieważwykazujenajmniejszą
aktywnośćmineralokortykoidowąi wiążesięz mniejszymryzykieminfekcjii zaburzeńpoznawczychw porównaniudo innychkortykosteroidów.57 Wybórdawkijestarbitralnyi zależy
od stanuklinicznegopacjenta.Typowadawkapoczątkowato
10 mg,a następnie16 mgnadobęu chorychz objawowym
obrzękiemmózgu.Mniejszedawkimogąbyćrównieżskuteczne,szczególniew odniesieniudo mniejnasilonegoobrzęku.58 W razie potrzeby dawkę można zwiększać nawet do
100 mgnadobę.59 Deksametazonmożebyćpodawanydwa
razydziennie,choćwiększośćklinicystówstosujegocztery
razynadobę.Ogólnązasadąjeststosowanienajmniejszejskutecznej dawki przez najkrótszy możliwy czas, aby uniknąć
szkodliwychdziałańniepożądanych.Niejestkoniecznepodawaniekortykosteroidówpacjentombezobjawów,u którychobrzękstwierdzasięw badaniachobrazowych.Poprawa
klinicznapozastosowaniudeksametazonunastępujezwykle
w ciągu24-72 godzin.Objawyuogólnione,takiejakbóległowyi senność,ustępująszybciejw porównaniudo objawów
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TABELA 2. POWIKŁANIA STERYDOTERAPII
Układowe powikłania sterydoterapii
Ogólne
• Wzmożony apetyt
• Przyrost wagi ciała
• Cechy cushingoidalne (twarz księżycowata, otyłość centralna,
byczy kark)
• Wzrost podatności na infekcje
• Kandydiaza
Kostne
• Osteoporoza
• Martwica aseptyczna
Okulistyczne
• Zaćma
• Jaskra
• Centralna surowicza chorioretinopatia
Żołądkowo-jelitowe
• Wrzody żołądka
• Krwawienie z przewodu pokarmowego
Związane z układem moczowo-płciowym i rozrodczym
• Zaburzenia miesiączkowania
• Bezpłodność
Hematologiczne
• Neutroﬁlia
• Limfopenia
Metaboliczne
• Hiperglikemia
• Hipokalemia
• Hiperlipidemia
• Retencja płynów
Skórne
• Hirsutyzm
• Podatność na uszkodzenia
• Plamica
• Trądzik
• Rozstępy

Neurologiczne powikłania sterydoterapii
Częste
• Miopatia
• Zaburzenia zachowania
• Zaburzenia widzenia
• Drżenie
• Bezsenność
• Zaburzenia węchu i smaku
• Zanik mózgu
Rzadkie
• Psychozy
• Halucynacje
• Czkawka
• Otępienie
• Napady padaczkowe
• Zależność
• Tłuszczakowatość nadtwardówkowa

Na podstawie: Wen PY, Schiff D, Kesari S, et al. Medical management of patients with brain tumors. J Neurooncol 2006, 80: 313, za zgodą.

ogniskowych.Zmianyw badaniachTKi MRwidocznesązwykleniecopóźniejniżpoprawakliniczna.Zmniejszeniuulega
wzmocnieniekontrastoweguza,cosugerujeczęścioweprzywróceniefunkcjibarierykrew-mózg.60 Przepływkrwiw obrębieguzamożenatomiastwzrosnąćzewzględunaspadek
ilościwodyw przestrzenizewnątrzkomórkowejorazmniejszyuciskwywieranynadrobnenaczyniakrwionośne.61 Badania tensora dyfuzji w MR wykazują, że kortykosteroidy
zmniejszająilośćwodyw obszarzeobrzękowymotaczającym
guz,niewpływającjednocześnienazawartośćwodyw tkanceprawidłowej.62 Niekiedy,w wypadkudużegoefektumasy
wywieranegoprzezguzi zagrażającegowgłobienia,należy
stosowaćtakżeinnesposobyredukcjiciśnieniawewnątrzczaszkowegozanimkortykosteroidyzacznądziałaćlubzanim
pacjentzostaniepoddanyodbarczeniuoperacyjnemu.Należądo nichpozycjapółsiedząca,ograniczeniepodażypłynów,
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mannitol,hipertonicznyroztwórsoli,diuretykii hiperwentylacja.63,64
Poleczeniuchirurgicznymsterydypowinnyzostaćodstawione.Odstawianienależyrozpocząćw ciągutygodniapozabiegu.Czaspodawaniakortykosteroidówmożnawydłużyć
u chorychpoddawanychradioterapii.Ogólnie,pacjenciz guzamimózguo istotnymefekciemasypowinniotrzymywać
kortykosteroidyprzez24godzinyprzedrozpoczęciemradioterapii,w celuzmniejszenianadciśnieniawewnątrzczaszkowegoi objawówneurologicznych.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE KORTYKOSTEROIDÓW

Kortykosteroidysąprzyczynąuciążliwychdziałańniepożądanychorazwchodząw interakcjez innymilekami.Częste
i istotneinterakcjedotycząEIAED,któremogązmniejszać
skutecznośćsterydoterapii.21,65 Deksametazontakżeinduku-
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jeniektóreizoenzymygrupyCYP450wpływająctymsamym
nastężenieinnychlekówmetabolizowanychprzeztenukład.
Typowedziałanianiepożądanedługotrwałejsterydoterapii
tootyłośćtułowiowa,twarzksiężycowata,byczykark,wysypka,plamica,rozstępy.Objawyterzadkosąprzyczynąistotnej
chorobowości.Docięższychi bardziejdestrukcyjnychdziałańniepożądanychnależąproksymalnamiopatia,66 osteoporozai aseptycznamartwicakości,67,68 cukrzyca,69 zaburzenia
poznawcze,70 krwotokz przewodupokarmowego,71 perforacja jelit,72 infekcje oportunistyczne, takie jak kandydiaza
jamyustneji gardłaorazzapaleniepłucnatleinfekcjiPneumocystis jirovecii (Pneumocystis jirovecii pneumonia,
PJP).74 Kortykosteroidymogąniekiedyutrudniaćrozpoznaniestanówzagrażającychżyciu,takichjakposocznicaczyzapalenieoponmózgowo-rdzeniowych.Dłuższyokresleczenia
(powyżejtrzechtygodni),większedawkii hipoalbuminemia
wiążąsięz większymryzykiemdziałańniepożądanych.75
POWIKŁANIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE

U wielupacjentówz guzemmózguprzyjmującychkortykosteroidyz powoduobrzękustosujesięantagonistówreceptoraH2 lubinhibitorypompyprotonowejw ramachprewencji
chorobywrzodowejlubkrwawieniaz przewodupokarmowego.Zależnośćpomiędzysterydoterapiąa powikłaniamiżołądkowo-jelitowymi pozostaje jednak dyskusyjna.76,77
W badaniachklinicznychwykazanostosunkowomałączęstość
chorobywrzodoweji krwawieńz przewodupokarmowego
w przypadkach, gdy sterydy stosowane są w monoterapii.
Prawdopodobieństwotychchoróbjestwiększe,gdyjednoczesnestosowanesąniesterydowelekiprzeciwzapalne.Stosowanie inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów
receptoraH2 powinnobyćwięcograniczonedo chorychz dużymryzykiempowikłańżołądkowo-jelitowych(naprzykład
w okresieokołooperacyjnym,w wypadkukrwawieniaz przewodupokarmowego,chorobywrzodowejw wywiadzie,lub
u chorychleczonychniesteroidowymilekamiprzeciwzapalnymilublekamiprzeciwzakrzepowymi).
Rzadko kortykosteroidy mogą być przyczyną zapalenia
trzustkilubstłuszczeniawątroby.Rzadkimpowikłaniemjest
perforacjajelit,należyjednakpodkreślić,żekortykosteroidy
mogąmaskowaćobjawyzapaleniaotrzewnejspowodowanej
perforacją.Dlategorozpoznanietonależybraćpoduwagę
w odniesieniudo każdegopacjentaz bólembrzucha,gorączkąlubleukocytoząniejasnegopochodzenia.
POWIKŁANIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

Miopatiasterydopochodnajestczęstymi uciążliwympowikłaniemsterydoterapiiu chorychz guzemmózgu.79,90 Częstośćjejwystępowaniawynosiod 7do 60%.79 Ryzykorozwoju
tegopowikłaniajestwiększeu chorychw zaawansowanym
wiekui przystosowaniudużychdaweksteroidówprzezdłuższyczas.W największychopublikowanychdotądbadaniach
miopatiaposterydowawystępowałau 10,6%pacjentów.80 Do
objawównależyosłabieniei zanikmięśni,najbardziejwyrażonyw częściachproksymalnychkończyndolnych.Występujądwiepostaciemiopatiiposterydowej–ostrai przewlekła.
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Postaćprzewlekłajestczęstsza,a początekobjawówjesttrudnydo uchwycenia.Postaćostrarozpoczynasięnaglerabdomioliząw trakciesterydoterapii.81 Pacjencitypowozgłaszają
trudnościprzywstawaniuz pozycjisiedzącej.Ocenasiłymięśniowejzginaczyudajestnajczulszymtestemdiagnostycznym
dlamiopatiiposterydowej.Należypamiętać,żeosłabienie
możedotyczyćtakżekończyngórnych,karku,a nawetmięśni
oddechowych.82 Stężeniaenzymówmięśniowych,badanie
elektromiograﬁczneorazwynikibiopsjimięśniowejsązwykleprawidłowe.Niekiedyw badaniuEMGmożnawykazać
zmianymiopatyczne.Donieprawidłowościw badaniubiopsyjnym należy atroﬁa włókien typu IIb, zmiany wielkości
włókieni centralizacjająderkomórkowychbezcechzapalenia.79 Kortykosteroidy hamują syntezę białek głównie we
włóknachmięśniowychtypuII,83 charakteryzującychsięnasilonymmetabolizmembeztlenowym.Przyczynązaburzeń
syntezybiałekjestobniżonaaktywnośćczynnikówregulującychprocesytranskrypcjii translacji,wzmożonykatabolizm
białkowy i indukcja aktywności syntetazy glutaminy,83,84
czegoskutkiemsązaburzeniametabolizmuaminokwasów
i wodorowęglanów.Kortykosteroidyograniczająrównieżantyapoptotycznewłaściwościinsulinopochodnegoczynnika
wzrostuIGF-1,85 cosprzyjanadmiernemukatabolizmowibiałeki rozpadowiwłókienmięśniowych–objawomobecnym
w ostrejmiopatii.86 Miopatiaposterydowawystępujerzadziej
u chorychleczonychfenytoiną,byćmożezewzględunaindukcjęwątrobowegometabolizmudeksametazonuprzezten
lekprzeciwpadaczkowy,czegoskutkiemmożebyćmniejsza
ekspozycjawłókienmięśniowychnakortykosteroidy.80,87
Ryzykomiopatiimożnaograniczyćstosującnajmniejsze
możliwedawkikortykosteroidów.Jeślijednakpowikłanieto
wystąpi,leczenieograniczasiędo ﬁzykoterapii.W miaręmożliwościnależyodstawićlubzmniejszyćdawkękortykosteroidów.Stopniowypowrótsiłymięśniowejnastępujew ciągu
kilkumiesięcy.
Stosowaniekortykosteroidównieﬂuorowanych,takichjak
prednizoni metyloprednizolonzamiastdeksametazonumożezmniejszyćryzykomiopatiisterydowej.Regularnećwiczeniapozwalajązmniejszyćnasilenieobjawów.
U chorych przyjmujących kortykosteroidy przewlekle
(w dawcestanowiącejekwiwalentconajmniej2,5-5 mgprednizonu)ryzykoosteoporozyorazzłamańkościjestzwiększone.88,89 Wieki niedobórestrogenówzwiększająryzykozłamań.
Mechanizmutratymasykostnejjestwieloczynnikowy,alejego
kluczowymielementamisązmniejszenieliczbyosteoblastów
i wzmożonaapoptozaosteocytówi osteoblastów.90 Postulowanyjesttakżeudziałmechanizmówmolekularnych,takich
jakzmniejszeniestężeniaIGF-1i prostaglandynyE2–czynnikówstymulującychwzrostkości.
Rozpoznanieosteoporozymożnapostawićnapodstawie
badaniadensytometrycznego.Przeprowadzonowielebadań
klinicznychoceniającychskutecznośćsuplementacjiwapnia
i witaminyDw leczeniuosteoporozy.W przeglądzieCochranez 2000 rokuuwzględnionowynikipięciubadańz udziałem 274 pacjentów i stwierdzono umiarkowaną poprawę
gęstościkostnejkręgów,niewykazującpoprawyw zakresie
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gęstościkościudowejczyredukcjiryzykazłamań.91 Mimoto
Amerykańska Akademia Reumatologii zaleca podawanie
witaminyDi wapniawszystkimpacjentomprzewlekleprzyjmującymglikokortykoidy.92 Pacjenciprzewlekleleczenikortykosteroidami powinni przyjmować suplementy wapnia
w dawce1500 mgnadobęz witaminą Dw dawce800IUna
dobę,bądźaktywnąformęwitaminy D(naprzykładalfakalcydiolw dawce1μgnadobębądźkalcytriol0,5μgnadobę).92
Bisfosfoniany,takiejaketydronian,alendronian,ibandronian,
risedroniani zoledroniansąintensywniebadaneod połowy
lat 90. XX wiekupodkątemprzydatnościw leczeniuzłamań
spowodowanychprzyjmowaniemglikokortykosteroidów.93
W przeglądzieCochranewykazanoichkorzystnywpływna
gęstośćkości,alewynikidotycząceredukcjiczęstościzłamań
byłyniejednoznaczne.91 W niedawnymprzeglądziesystematycznymwykazano,żezastosowaniebisfosfonianówwiązało
się z 1,4 do 11% redukcją ryzyka złamań.93 Inne sposoby
leczenia obejmują kalcytoninę, choć jej skuteczność jest
mniejszaniżbisfosfonianów,94 orazteriparatyd–ludzkirekombinowanyhormonprzytarczyc.95 Mimobrakuwyraźnych
dowodówwydajesię,żestosowaniebisfosfonianówmożebyć
korzystneu osób,u którychryzykozłamańkościz powodu
osteoporozyjestduże(chorzyw wiekupowyżej65 lat,zezłamaniamikościw wywiadzie).U chorychz silnymidolegliwościamibólowymiz powoduzłamańkompresyjnychkręgów
skutecznamożebyćkyfoplastyka.96 Doinnychpowikłaństeroidoterapiinależyaseptycznamartwicakościbiodrowej(lub
innychkości).
POWIKŁANIA PSYCHIATRYCZNE

W dwóchdużychmetaanalizachwykazano,żełagodnepowikłaniapsychiatrycznemogąwystępowaću 28%,a ciężkie
zaburzeniapsychotyczneu 6%pacjentówotrzymującychsteroidy.97,98 Najczęściejw przebiegusterydoterapiipojawiająsię
zaburzeniaafektywne–maniai depresja.Częstow trakcie
krótkotrwałejsterydoterapiiobserwowanesąstanyeuforycznelubhipomania,natomiastdługotrwałeleczeniewiążesię
naogółz objawamidepresyjnymi.98,99 Ciężkimepizodomdepresjimogątowarzyszyćmyślisamobójcze.Zaburzeniapoznawczez osłabieniemuwagii zaburzeniamipamięcirównież
sączęstoopisywane100 i prawdopodobniewiążąsięz dysfunkcjąhipokampów.101 Wysokośćdawkikortykosteroidówjest
głównymczynnikiemryzykarozwojuobjawówpsychiatrycznych.Częstośćzaburzeńpsychicznychwynosi1,3%u chorych
otrzymujących40 mglubmniejprednizonunadobęi 18,4%
u chorychotrzymującychpowyżej80 mgprednizonu.102 Chorobypsychicznew wywiadzieprawdopodobnieniewpływają
naczęstośćposteroidowychzaburzeńpsychiatrycznych.103 Zaprzestaniesterydoterapiiprowadzizazwyczajdo całkowitego
wycofaniasięobjawów.Psychozy,agresjai pobudzeniemogą
byćleczoneatypowymineuroleptykami.Pacjenciz przewlekłymizaburzeniamiafektu,przyjmującydługotrwalekortykosteroidy,powinniotrzymywaćnajmniejsząichmożliwądawkę.
Należywówczasstosowaćlekiprzeciwdepresyjnelubstabilizujące nastrój. Należy zwracać szczególną uwagę na wywiad
w kierunkumyślisamobójczych.
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WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOSUPRESYJNE I POWIKŁANIA
INFEKCYJNE STEROIDOTERAPII

Kortykosteroidysąlekamiimmunosupresyjnymi.Umiarkowanei dużedawkiglikokortykosteroidówtłumiąodpowiedźimmunologicznąorganizmui zwiększająpodatnośćna
zakażeniaoportunistyczne.Pneumocystis jirovecii jestgrzybem,którymożebyćprzyczynązagrażającegożyciuzapalenia
płucu pacjentóww stanieimmunosupresji.104,105 Patogenten
znanybyłwcześniejpodnazwąPneumocystis carinii.Obecnie,gatunek,którypowodujeinfekcjeu człowiekanazwany
zostałPneumocystis jirovecii,a nazwaPneumocystis carinii
odnosisiędo gatunków,któresąprzyczynazakażeńu szczurów.ZapaleniepłucnatleinfekcjiPJPwystępujenajczęściej
u chorychz AIDSi u pacjentówz osłabieniemukładuodpornościowegonatleinnychprzyczyn,takichjakleczenieimmunosupresyjniepoprzeszczepienarządów,czynowotwory
krwi.106 Szczególniezagrożenisąchorzy,u którychliczbalimfocytów TCD4+wynosiponiżej200komóreknamilimetr
sześcienny. Mimo że PJP jest rzadkie u chorych z guzami
mózgu,zwiększoneryzykoinfekcjidotyczypacjentówleczonychkortykosteroidamilubotrzymującychdługotrwaletemozolomid.107-111 W niewielkich badaniach kohortowych
częstośćwystępowaniaPJPu chorychz nowotworamimózgu
określonona1,7%107i 6,2%.109 Szczególniepodatnesąosobyw trakciezmniejszaniadaweksteroidów.
PodstawowymobjawemPJPjestostrezapaleniepłuc,ale
patogentennależybraćpoduwagęu wszystkichchorych
z grupyryzykai z nowymiobjawamiinfekcjidrógoddechowych.Diagnostykai leczeniePJPzostałoomówionew innym
opracowaniu.106 Wszyscypacjenciz guzemmózguprzyjmującyprzewleklekortykosteroidylubprzedłużonąterapiętemozolomidem powinni otrzymać proﬁlaktyczne leczenie
przeciwPJP.Skutecznymlekiemw prewencjiPJPjesttrimetoprim-sulfametoksazol(TMP-SMZ),podawanydwarazynadobę(w dawce160 mgTMP+800 mgSMZ)przeztrzykolejne
dniw tygodniu,lubjedenraznadobę3 razyw tygodniu.Leczenietoprowadzonejestw trakciesterydoterapiiorazprzez
miesiącpojejzakończeniu.105,106 W wypadkuuczuleniana
trimetroprimi sulfametoksazolw prewencjiPJPstosowane
mogąbyćpentamidynaw aerozolu,dapsonlubatowakwon
(tab. 3).
Kandydiazajestnajczęstsząinfekcjąoportunistycznątowarzyszącąsterydoterapii.Większośćprzypadkówdotyczyinfekcji skóry lub górnych dróg oddechowych. W leczeniu
skutecznajestnystatyna,klotrimazollubmiejscoweśrodki
przeciwgrzybicze.Czasamizdarzająsięinfekcjeprzełykulub
uogólnione,którewymagająterapiidożylnejtakimilekami,
jakﬂukonazolczyitrakonazol.
INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE STERYDOTERAPII

Tłuszczakowatośćnadtwardówkowa(epidurallipomatosis) jest rzadkim schorzeniem występującym u pacjentów
otrzymującychdługotrwalekortykosteroidy.Poleganagromadzeniusięnadmiernejilościtkankitłuszczowejw przestrzeni nadtwardówkowej i niekiedy występuje u chorych
z guzamimózgu.112 Doobjawównależąbólepleców,radiku-
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TABELA 3. PROFILAKTYKA ZAPALENIA PŁUC NA TLE PNEUMOCYSTIS JIROVECII
Lek

Dawka

TMP-SMZ

Dawka podwójna (800 mg SMZ i 160 mg TMP) trzy razy w tygodniu lub dawka pojedyncza
(400 mg SMZ i 80 mg TMP) raz dziennie

Pentamidyna w aerozolu

300 mg raz w miesiącu

Dapson

50 mg dwa razy na dobę lub 100 mg raz na dobę

Dapson + Pirymetamina + Leukoworyna

50 mg na dobę
Dapson 50 lub 100 mg raz na dobę
Pirymetamina 50 mg raz w tygodniu
Leukoworyna 25 mg raz w tygodniu
Dapson 200 mg raz w tygodniu
Pirymetamina 75 mg raz w tygodniu
Leukoworyna 25 mg raz w tygodniu

Dapson + Pirymetamina + Leukoworyna

Atowakwon

1500 mg raz na dobę

Na podstawie: Wen PY, Schiff D, Kesari S, et al. Medical management of patients with brain tumors. J Neurooncol 2006, 80: 313, za zgodą.

lopatiai bezpośredniuciskrdzeniakręgowego.Leczeniepoleganazmniejszeniudaweksteroidów.W ciężkichprzypadkach należy rozważyć wielopoziomową laminektomię
dekompresyjną w celu zmniejszenia objawów związanych
z uciskiemrdzeniakręgowego.113 Długotrwałestosowanie
kortykosteroidówmożeprzyczyniaćsiędo powstawaniajaskry114 i zaćmy.115 Stopieńnasileniadolegliwościw tychschorzeniach wykazuje związek z wielkością dawek i czasem
trwaniasterydoterapii.Steroidymogąniekiedypowodować
czkawkę.75,118 Objawtenbywauciążliwyi wymagaleczenia
metoklopramidem,chlorpromazynąlubbaklofenem.119 Innymdziałaniemniepożądanymsterydoterapiijesthiperglikemia. Jeśli jej nasilenie nie jest znaczne, może być leczona
doustnymilekamiprzeciwcukrzycowymi.Znacznahiperglikemia,szczególnieu pacjentówz cukrzycąwymagainsulinoterapii.120 Pseudoreumatyzmsteroidowywiążesięnatomiast
z odstawieniemkortykosteroidów.121 Objawiasięrozlanymi
bólamistawów.Ponownewłączeniedo leczeniasteroidów,
a następnieichpowolneodstawianielubpodanieniesteroidowychlekówprzeciwzapalnychmożezłagodzićobjawy.
NOWE METODY LECZENIA OBRZĘKU MÓZGU

Uciążliwedziałanianiepożądanesterydoterapiiskłaniają
do intensywnychposzukiwańalternatywnychterapiiobrzękumózgu.Czynnikuwalniającykortykotropinę(corticotropin releasing factor, CRF) zmniejsza obrzęk wokół guza
poprzezbezpośredniwpływnareceptoryCRF-1i -2w naczyniach krwionośnych. Próby kliniczne I i II fazy z zastosowaniemtegolekuwskazująnajegowzględniedobrątolerancję.122,123 ObecnietrwająjużbadaniaIII fazynadbezpieczeństwemi skutecznościąCRFw terapiiostregoi przewlekłego
obrzękuwokółguza.
Wstępnedoniesieniawskazują,żeinhibitorycyklooksygenazy 2(COX-2)takżemogąbyćskutecznew leczeniuobrzękumózgu.124-126 Dalszebadanianadtymilekamiograniczone
zostałyzewzględunakardiologicznedziałanianiepożądane.
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VEGFzwiększaprzepuszczalnośćnaczyń,i tymsamymprzyczyniasiędo powstawaniaobrzękunaczyniopochodnego.127
InhibitoryVEGF,takiejakprzeciwciałaprzeciwkoVEGF(np.
bevacizumab[Avastin])128 lubantagoniścireceptorówVEGF
(np.AZD2171[Recentin])129 zmniejszająobrzękzwiązany
z guzem.Lekiz tejgrupymogąstaćsięskutecznąi bezpiecznąalternatywądlasterydoterapii.

Powikłania zakrzepowo-zatorowe
EPIDEMIOLOGIA I PATOFIZJOLOGIA

Zatorowośćżylna(venousthromboembolism,VTE)jest
drugąnajczęstsząprzyczynązgonupacjentówz chorobąnowotworową.130 Związekpomiędzyguzamimózgua powikłaniamizakrzepowo-zatorowymijestdobrzeznanyi istotnie
przyczyniasiędo zwiększeniaśmiertelnościi chorobowości.
Częstośćepizodówzakrzepicyżyłgłębokichlubzatorowości
płucnejwahasięod 3do 60%w różnychpróbachklinicznych.131-134 U chorychz glejakamio wysokimstopniuzłośliwości poza okresem okołooperacyjnym, VTE występuje
nawet w 20-30% przypadków.134-138 Ryzyko jest większe
w okresieokołooperacyjnymu chorychz porażeniempołowiczym,w wiekupowyżej60rokużycia,z glejakiemwielopostaciowym,w przypadkudużegoguza,chemioterapii,terapii
hormonalnej, długich zabiegów operacyjnych (powyżej
4godzin)orazu osóbz grupąkrwitypuA lubAB.139 W przeciwieństwie do dorosłych, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci jest mniejsze.140 Skuteczność terapii
zależy od szybkiego rozpoznania i wdrożenia leczenia.
W grupiechorychnieleczonychz zakrzepicążyłgłębokich
w odcinku proksymalnym, w 50% przypadków dochodzi
do zatorowości płucnej (pulmonary embolism, PE),141
w przebieguktórejśmiertelnośćwynosi10-34%.142-144 Zwiększone ryzyko zakrzepicy żylnej utrzymuje się przez cały
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okrestrwaniachoroby.W prospektywnymbadaniuprzeprowadzonymz udziałem77pacjentówz glejakamio wysokiej
złośliwości,ryzykozakrzepicyżylnejwynosiło21%w ciągu
12 miesięcyi wzrastałodo 32%w ciągu24miesięcy.135
Patogenezapowikłańzakrzepowo-zatorowychu chorych
z guzamimózguniejestw pełnizrozumiała.145,146 Prawidłowatkankamózgowajestbogatymźródłemczynnikatkankowego(tissuefactor,TF),powierzchniowegoreceptoradla
czynnika krzepnięcia VII/VIIa, który odgrywa główną rolę
w inicjacji kaskady krzepnięcia.147 Nowotwory o wysokim
stopniuzłośliwościcechująsięwiększąekspresjąTF,conasilapatologicznąaktywacjękaskadykrzepnięcia.148 Uwalnianie
przezguzTForazinnychprokoagulantówi inhibitorówﬁbrynolizy może inicjować kaskadę krzepnięcia i prowadzić
do przewlekłegorozsianegowykrzepianiawewnątrznaczyniowego.148-150 Zwiększonestężeniad-dimerów,homocysteiny,
lipoproteinya,VEGF,tkankowegoaktywatoraplazminogenu
i inhibitoraaktywatoraplazminogenustwierdzasięu chorych
zezłośliwymiglejakamii prawdopodobnieodpowiadająza
zwiększonąkrzepliwośćkrwi.139
DIAGNOSTYKA

Ultrasonograﬁadupleksowaw połączeniuz badaniemklinicznympozwalaskuteczniei nieinwazyjnierozpoznawaćzakrzepicę żylną.151 W zakrzepicy żył głębokich w odcinku
proksymalnymbadanieultrasonograﬁcznecharakteryzujesię
czułością 89-96% i swoistością 94-99%.152 W wypadku
objawowejzakrzepicyżyłgłębokichłydkiczułośćjestmniejszai wynosi73-93%.152,153 W odniesieniudo pacjentówbez
objawówczułośćbadaniaultrasonograﬁcznegowynosijedynie50%.152 PowtórzeniebadaniaUSGlubwenograﬁamogą
byćkonieczneu chorychz podejrzeniemzakrzepicyżyłłydki,u którychwynikbadaniadupleksowegojestujemnylub
niediagnostyczny.Wenograﬁaz podaniemśrodkacieniującegowciążjestuznawanazazłotystandardw diagnostycezakrzepicy żył głębokich, ale badanie to wykonywane jest
obecnierzadko.154 U chorychz wątpliwymkliniczniepodejrzeniemzakrzepicy,prawidłowestężenied-dimerówwekrwi
jestwystarczającedlawykluczeniategorozpoznania.W takim
wypadkuniejestkoniecznewykonywaniebadaniadupleksowego.155
Diagnostyka zatorowości płucnej wymaga połączenia
ocenykliniczneji badańobrazowych.U chorychz umiarkowanympodejrzeniemzatorowościwykonaniebadańobrazowychjestkonieczne.Dostandardowychtechnikzaliczanesą
badanieperfuzyjne,spiralnatomograﬁakomputerowai angiograﬁanaczyńpłucnych.SpiralnebadanieTK,choćbardzo
swoiste charakteryzuje się czułością w granicach od 66
do 93%.Niezawszepozwalawięcwykluczyćtorozpoznanie
u chorych,u którychpodejrzeniezatorowościpłucnejjest
duże.156-159 Badaniaangio-TKwykonanenajnowocześniejszymiaparatamicharakteryzująsiędużączułością.160 U chorych
z podejrzeniemzatorowościpłucneji ujemnymwynikiembadaniaTKklatkipiersiowej,możebyćkonieczneprzeprowadzenie dalszych badań, takich jak USG naczyń żylnych
kończyndolnychlubangiograﬁanaczyńpłucnych.Wrazz po-
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stępemtechnologicznymdokładnośćbadaniaCTbędziejednakcorazwiększa.
PROFILAKTYKA PRZECIWZAKRZEPOWA

Zewzględunadużeryzykopowikłańzakrzepowo-zatorowych, pacjenci z guzem mózgu poddawani kraniotomii,
wymagająleczeniaproﬁlaktycznego.Zastosowaniemająmechanicznei farmakologiczne(np.heparynyniefrakcjonowane,heparynydrobnocząsteczkowe)formyproﬁlaktykilub
połączenieobumetod.Optymalnepostępowanieproﬁlaktyczneniezostałoustalone.Dometodmechanicznychzaliczane są wczesna ﬁzykoterapia, pończochy uciskowe,
stymulacjaelektrycznamięśniłydki161 i urządzeniado wywieraniaprzerywanegouciskuzewnętrznegonakończynydolne.Każdaz tychmetodzmniejszazastójkrwiw naczyniach
żylnychi stymulujeprocesyﬁbrynolizy.Badanianadskutecznościąproﬁlaktykimechanicznejprowadzonez udziałempacjentówpozabiegachneurochirurgicznychwskazująna50%
redukcjęincydentówzakrzepowo-zatorowychw porównaniu
do chorychz grupkontrolnych.162-164 Największąskutecznościącharakteryzująsięurządzeniado przerywanegoucisku
pneumatycznego,choćw niektórychbadaniachczęstośćniepowodzeńzwiązanychz stosowaniemtychmetodosiąganawet 9,5%.165 W badaniach, w których porównywano
skutecznośćurządzeńmechanicznychz heparynąu chorych
pozabiegachkraniotomii,stosowanieheparynywiązałosię
z 40-50%zmniejszeniemczęstościzakrzepicyżyłgłębokich
i zatorowościpłucnej.166,167 Częstośćpoważnychpooperacyjnychkrwotokówśródczaszkowychmożewzrastaćod 1-3,9%
nawetdo 10,9%powłączeniudo leczeniaheparyny.131,168,169
Metaanalizaczterechbadańnadtromboproﬁlaktykąu pacjentówz guzamimózguwykazała,żeheparynydrobnocząsteczkowe (low mass weight heparin, LMWH) i heparyna
niefrakcjonowana(unfractionatedheparin,UFH)zmniejszająryzykopowikłańzakrzepowo-zatorowychz 12,5do 6,2%
przyokoło2%ryzykupoważnegokrwotoku.170 Mimotych
wyników, wielu neurochirurgów wiąże stosowanie LMWH
z powikłaniamikrwotocznymii stosujejedyniemetodymechaniczne.171,172
Wysokączęstośćepizodówzatorowościżylneju chorych
ze złośliwymi glejakami poza okresem okołooperacyjnym
możnaograniczyćstosującproﬁlaktycznielekiprzeciwzakrzepowe.Niejestjasnejednakczykorzyścitakiegoleczeniaprzeważająnadryzykiemjegostosowania.W jednejz najnowszych
próbklinicznych(badaniePRODIGE),oceniającejkorzyści
z pierwotnejproﬁlaktykipowikłańzakrzepowo-zatorowych,
pacjentówzezłośliwymiglejakamirandomizowanodo dwóch
grup:otrzymującejdalteparynęorazplacebo.173 Badanieto
zostałoprzerwanei chociażu pacjentówotrzymującychdalteparynęczęstośćVTEbyłamniejsza,różnicepomiędzyobiemagrupaminieosiągnęłyistotnościstatystycznej.
LECZENIE OBJAWOWE

Główneceleleczeniazakrzepicyżylnejtozapobieganiezatorowościpłucnej,poprawakrążeniakrwiw kończynachdolnych,zmniejszeniebólui obrzękukończyn.W leczeniuVTE
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TABELA 4.FARMAKOTERAPIA POWIKŁAŃ ZAKRZEPOWO-ZATOROWYCH
Lek

Dawka

Monitorowanie

Neutralizacja działania
przeciwzakrzepowwego

Okres
Komentarz
półtrwania

Heparyna
Leczenie: bolus 40-80 U/kg i.v.,
niefrakcjonowana a następnie wlew 18 U/kg/h,a
proﬁlatkyka: 5000 U s.c.
co 12 h

Docelowa wartość aPTT
1,5-2,5 × ULN, kontrola
4 × dziennie, następnie
co 24 h

Protamina 1 mg/100 U
w powolnym wlewie
dożylnym (>10 min)

1h

Częściej występuje HIT
(u >1% pacjentów)

Dalteparyna

Leczenie: 200 U/kg s.c. raz na
dobę lub 100 U/kg s.c. co 12 h,
proﬁlaktyka: 2500-5000 U s.c.
co 24 h

Ocena stężenia anty-Xa
(rzadko stosowana)

Protamina 1 mg/100 U
w powolnym wlewie
dożylnym (>10 min)
(neutralizuje 74%
aktywności anty-Xa)
RhFVIIa (90 µg/kg i.v.)

3-5 h

HIT występuje rzadko
(u <1% pacjentów)
stosować ostrożnie
u chorych otyłych
i z klirensem kreatyniny
<30 ml/min)

Enoksaparyna

Leczenie: 1m/kg s.c. (maksymalna
dawka 100 mg co 12 h),
proﬁlatkyka: 40 mg s.c.
raz na dobę

Ocena stężenia anty-Xa
(rzadko stosowana)

Protamina 1 mg/100 U
w powolnym wlewie dożylnym
(>10 min) (neutralizuje 54%
aktywności anty-Xa) RhFVIIa
(90 µg/kg i.v.)

4,5 h

HIT występuje rzadko
(u <1% pacjentów)
unikać dawek 1,5 mg/kg
na początku leczenia.
Ostrożnie u chorych
z klirensem kreatyniny
<30 ml/min

Tinzaparyna

Leczenie 175 U s.c. raz na dobę

Ocena stężenia anty-Xa
(rzadko stosowana)

Protamina 1 mg/100 U
w powolnym wlewie dożylnym
(>10 min) (neutralizuje 54%
aktywności anty-Xa)
RhFVIIa (90 µg/kg i.v.)

3-5 h

HIT występuje rzadko
(u <1% pacjentów)
stosować ostrożnie
u chorych otyłych
i z klirensem kreatyniny
<30 ml/min)

Fondaparinuks

Leczenie: 5-10 mg s.c. raz na dobę, Ocena poziomu anty-Xa
5 mg (<50 kg), 7,5 mg (50-100 kg), (rzadko stosowana)
10 mg (>100 kg); proﬁlaktyka:
2,5 mg s.c. raz na dobę

RhFVIIa (90 µg/kg IV)

17-21 h

Nie opisywano
przypadków HIT

Warfaryna

Leczenie: 5 mg na dobę p.o.,
następnie dawkowanie wg
poziomu INR

Docelowa wartość
INR 2-3

Witamina K: 1-5 mg p.o. w celu
obniżenia INR, 10 mg powoli i.v.
w krwotokach zagrażających
życiu, świeżo mrożone osocze
(10-15 ml/kg i.v. lub rhFVIIa
(30-90 µg/kg) w krwotokach
zagrażających życiu

20-60 h

Wiele interakcji lekowych

Lepirudyna

Leczenie: bolus 0,4 mg/kg
(do 44 mg) i.v., a następnie
0,15 mg/kg/h (do 16,5 mg/h)
we wlewie dożylnym, redukcja
dawki przy niewydolności nerek,
nie stosować przy klirensie
kreatyniny <15 ml/min

Docelowa wartość aPTT
RhFVIIa (90 µg/kg i.v.)
1,5-2,5 ULN, kontrolować
aPTT w 4 godzinie po
rozpoczęciu leczenia
i przy każdej zmianie
dawkowania

0,8-2 h

Wskazania: leczenie HIT,
ryzyko anaﬁlaksji przy
kolejnym podaniu
w ciągu 3-4 miesięcy

Agratroban

Leczenie: 2 µg/kg/min i.v. przy
prawidłowej czynności wątroby,
przy zaburzeniach funkcji
wątroby 0,5 µg/kg/min i.v.

Docelowa wartość aPTT RhFVIIa (90 µg/kg i.v.)
1,5-3 × ULN, kontrolować
wartość aPTT 2-4 godziny
po rozpoczęciu leczenia
i przy każdej zmianie
dawkowania

30-50 min Wskazania: leczenie HIT

aPTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, ULN (upper limit of norma) – górna granica zakresu prawidłowego, i.v. – dożylnie, s.c. – podskórnie,
rhFVIIa – rekombinowany czynnik VIIa, HIT (heparin induced thrombocytopenia) – trombocytopenia indukowana przez heparynę.
aHeparyna niefrakcjonowana w bolusie powinna być stosowana tylko u pacjentów z dużym ryzykiem ciężkiej zatorowości płucnej. Minibolus (40 U/kg)
jest bardziej bezpieczny.
Na podstawie: Gerber DE, Grossman SA, Streiff MB. Management of venous thromboembolism in patients with primary and metastatic brain tumors.
J Clin Oncol 2006, 24: 1310, za zgodą.
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TF

Czynniki predysponujące

TF

UH
Warfaryna

IXa/VIIIa

TF-VIIa
Warfaryna

Xa/Va

UH
LMWH
Lapirudyna
Argatroban

Krążenie mózgowe

IIa (Trombina)

UH
LMWH
Warfaryna
Fondaparynuks

Zakrzep

DVT
Filtr IVC
PE
RYCINA 3. Mechanizm powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z guzem mózgu. Wskazano miejsce działania poszczególnych leków. Czynniki
krzepnięcia oznaczono cyframi rzymskimi. UH – heparyna niefrakcjonowana, LMWH – heparyna drobnocząsteczkowa, TF – czynnik tkankowy, DVT –
zakrzepica żył głębokich, PE – zatorowość płucna. (Z: Gerber DE, Grossman SA, Streiff MB. Management of venous thromboembolism in patients with
primary and metastatic brain tumors. J Clin Oncol 2006, 24: 1310, za zgodą).

i zapobieganiupowikłaniomzakrzepowo-zatorowymnajczęściejstosowanesąUFHi LMWH.WynikimetaanalizporównującychskutecznośćUFHi LMWHw leczeniuzakrzepicyżył
głębokichwskazująnamniejsząliczbępowikłańkrwotocznych
u chorychleczonychheparynądrobnocząsteczkową.174,175
Tylkochorzy,u którychistniejąbezwzględneprzeciwwskazaniado farmakoterapiiprzeciwzakrzepowejpowinnibyćleczeniﬁltramiwszczepianymido żyłygłównejdolnej(inferior
venacava,IVC).StosowanieﬁltrówIVCwiążesięz większym
ryzykiempowikłańi jestniecomniejskutecznew prewencji
zatorowościpłucnejniżleczenieprzeciwzakrzepowe.W retrospektywnej analizie przypadków pacjentów z guzami
mózgu, powikłania wystąpiły u 62% chorych, u których
wszczepionoﬁltryIVC.Powikłaniatewiązałysięzarównoz samąprocedurązałożeniaﬁltra(odmaopłucnowa,zakażenie,
krwotok,uszkodzenieścianyIVC)jaki z zaburzeniamikrzepliwości.Stwierdzonomiędzyinnymi12%ryzykonawracającejzatorowościpłucnej,w 26%wystąpiłazakrzepicaﬁltra,
a w 10%zespółpozakrzepowy.176 W badaniuopisanymprzez
Schiffa i deAngelisa, u czterech z dziesięciu pacjentów
z przerzutamido mózgu,u którychwszczepionoﬁltrIVC,wystąpiłynawracająceincydentyzakrzepowo-zatorowe.177 Za-
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stosowanie ﬁltrów IVC powinno być więc ograniczone
do chorych,u którychniedawnoprzeprowadzonokraniotomię,lubwystąpiłkrwotokśródczaszkowy.Innymiwskazaniamisączęsteupadki,brakwspółpracyzestronypacjentalub
długotrwała trombocytopenia związana z chemioterapią.
U pacjentówz czasowymiprzeciwwskazaniamido leczenia
przeciwzakrzepowego,zastosowanieﬁltrówIVC,a następnie
lekówprzeciwzakrzepowychmożezmniejszaćryzykopowikłańzakrzepowo-zatorowych.
W wielubadaniachwykazanowzględnebezpieczeństwodobrzekontrolowanegoleczeniaprzeciwzakrzepowegou chorychz pierwotnymilubprzerzutowymiguzamimózgu.177-181
Temattenomówionoszerokow piśmiennictwieneurochirurgicznymi neuroonkologicznym.145,146,178,182-185 W badaniach
tychczęstośćkrwotokówśródmózgowychniebyłaistotnie
większau chorychotrzymującychleczenieprzeciwzakrzepowe,178,180 natomiastczęstośćinnychkrwawieńniebyładuża
i niebyłyoneteżpoważne.177,186 Powikłaniakrwotocznenajczęściejwiążąsięz stosowaniemwiększychniżterapeutyczne
daweklekówprzeciwzakrzepowych.187,188 W tabeli4wymienionolekinajczęściejstosowanew leczeniuprzeciwzakrzepowym.Rycina3przedstawiaichmechanizmdziałania.
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Rozpoznanie powikłań
zakrzepowo-zatorowych

Przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego:
Zabieg chirurgiczny w ciągu 1-2 tygodni
Guz krwawiący:
czerniak,
kosmówczak,
rak tarczycy,
rak nerki
Inne przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego

Filtr IVC

Brak przeciwwskazań do leczenia
przeciwzakrzepowego

Badanie TK bez środka
cieniującego

Świeże krwawienie

Brak świeżego krwawienia

DVT

PE± DVT

O łagodnym
przebiegu

Heparyna dożylnie bez bolusa
lub LMWH± ﬁltr IVC

LMWH lub
LMWH/warfaryna
± ﬁltr IVC

Gdy stan
stabilny

O ciężkim
przebiegu
Heparyna dożylnie z małym lub
pełnym bolusem± ﬁltr IVC
RYCINA 4. Algorytm leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z guzami mózgu. DVT – zakrzepica żył głębokich, PE – zatorowość płucna,
LMWH – heparyna drobnocząsteczkowa. (Na podstawie: Wen PY, Schiff D, Kesari S, et al. Medical management of patients with brain tumors.
J Neurooncol 2006, 80: 313, za zgodą)

Warfarynajestlekiemnajczęściejstosowanymw długotrwałym leczeniu przeciwzakrzepowym chorych z guzami
mózgu.Doniedawnawiększośćchorychpoczątkowootrzymywałaheparynęniefrakcjonowanąlubdrobnocząsteczkową, a następnie przestawiana byli na warfarynę. Ponieważ
pacjenciz guzemmózgunajczęściejotrzymująleki,których
metabolizminterferujez warfaryną,istniejekoniecznośćstałego monitorowania wskaźnika INR. Stosowanie heparyn
drobnocząsteczkowychpozwalauniknąćwahańINR,ponieważwarfarynawchodziczęściejw interakcjez innymilekami.
Wzrastaznaczenieheparyndrobnocząsteczkowychw leczeniuchorychz guzamimózgu.Mimożebrakujedowodówna
większebezpieczeństwoi skutecznośćheparyndrobnocząsteczkowychw porównaniuz doustnymiantykoagulantami
u chorychz guzamimózgu,wydajesię,żelekiteogólniesą
bardziej skuteczne u pacjentów z chorobą nowotworową.
W randomizowanejpróbieklinicznejdotyczącejwtórnejprewencjipowikłańzakrzepowychu chorychz nowotworami
układowymi,stosowaniewarfarynywiązałosięz większymryzykiemkrwotokuw porównaniuz enoksaparyną(1,5 mg/kg
na dobę). W grupie chorych leczonych warfaryną doszło
do sześciuzgonówz powodukrwotoków.W grupiechorych
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otrzymującychheparynędrobnocząsteczkowązgonównie
zarejestrowano.189 W badaniuCLOT(RandomizedComparisonofLowMolecularWeightHeparinversusOralAnticoagulant Therapy for the Prevention Of Recurrent venous
Thromboembolism In Patients with Cancer) stwierdzono
większąskutecznośćdalteparynyw porównaniuz warfaryną
w prewencjipowikłańzakrzepowo-zatorowych,a częstość
powikłańkrwotocznychbyłaporównywalnaw obugrupach
chorych.190 Badanieprzeprowadzonoz udziałem27pacjentówz guzemmózgu.Stosowaniedalteparynyponadtowiązałosięz dłuższymczasemprzeżyciachorychz guzamilitymi
i powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi w porównaniu
do warfaryny. Podobnych różnic nie stwierdzono jednak
w grupie chorych z guzami przerzutowymi.191 Co więcej,
w badaniuprzeprowadzonymz udziałempacjentówz rozsianąchorobąnowotworowąi powikłaniamizakrzepowo-zatorowymi, dalteparyna nie zwiększała ryzyka powikłań
krwotocznych u chorych z przerzutami do mózgu.192
W ośrodku,w którympracująautorzyniniejszejpublikacjiheparynadrobnocząsteczkowajestchętniejstosowananiżdoustneantykoagulanty,choćdowodównajejwyższośćjest
jeszczezbytmało,abypodejścietostosowaćw odniesieniu
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do wszystkichchorych.PrzedrozpoczęciemleczeniaprzeciwzakrzepowegonależywykonaćprzesiewowebadanieTK
lubMRgłowyw celuwykluczeniakrwawieniawewnątrzczaszkowego (na rycinie 4 przedstawiono algorytm leczenia).
Obecnośćświeżego,samoistnegokrwawieniawewnątrzczaszkowegojestuznawanazaprzeciwwskazaniedo leczeniaprzeciwzakrzepowego. Terapii przeciwzakrzepowej należy
prawdopodobnieunikaću chorychz przerzutamido ośrodkowegoukładunerwowegoczerniaka,kosmówczakaorazrakanerkilubtarczycy,bowiemteguzywiążąsięz zwiększoną
częstościąkrwotoków.
Obecniedo heparyndrobnocząsteczkowychzaaprobowanychprzezFDAdo leczeniapowikłańzakrzepowo-zatorowych
należąenoksaparyna,dalteparyna,tinzaparynai nadroparyna.153 Dozaletheparyndrobnocząsteczkowychw porównaniu
z heparynąniefrakcjonowanąnależąlepszabiodostępność,
dłuższyczaspółtrwania,bardziejprzewidywalnazależnośćodpowiedziklinicznejod dawki,ograniczonakoniecznośćkontrolilaboratoryjnej,rzadszewystępowanietrombocytopenii
indukowanejheparynąi prawdopodobniemniejszaczęstość
osteopenii związanej z przyjmowaniem heparyny.188,193 Ze
względunabezpieczeństwoi łatwośćużycia,chorzyz zakrzepicą żył głębokich w dobrym stanie leczeni są heparynami
drobnocząsteczkowymi,a następniedoustnymiantykoagulantamiw trybieambulatoryjnym.194-196 Istniejąrównieżdowody
nawiększąskutecznośćheparyndrobnocząsteczkowychw leczeniuzakrzepicyżyłgłębokichoraznaconajmniejrównąskuteczność w leczeniu zatorowości płucnej w porównaniu
do heparynyniefrakcjonowanej.152 Leczenieambulatoryjne
jestskutecznei bezpieczne.152,197 Heparynaniefrakcjonowana
jestzarezerwowanadlachorychz ciężkązatorowościąpłucną
i pacjentówz wysokimryzykiempowikłańzakrzepowo-zatorowych.W tymwypadkudłuższyczaspółtrwaniai mniejszaodwracalnośćefektuterapeutycznegopodwpływemprotaminy
sprawiają,żeLMWHsągorszymwyborem.Heparynęniefrakcjonowanąw bolusienależystosowaću chorychz ciężką,objawową zatorowością płucną, w sytuacjach gdy uzyskanie
szybkiego działania przeciwzakrzepowego jest ważniejsze
od zwiększonegoryzykakrwotoku.Czastrwanialeczeniaprzeciwzakrzepowegozależyod długościutrzymywaniasięstanu
wzmożonejkrzepliwościkrwi.Ponieważwiększośćpierwotnychi przerzutowychguzówmózgujestnieuleczalna,terapia
przeciwzakrzepowamusibyćstosowanastale.Jeśliprzyczyna
nadkrzepliwościzostajeusunięta,leczenieprzeciwzakrzepowenależyprzerwaćpookoło6 miesiącach.
Trombocytopeniaindukowanaheparyną(heparininduced
thrombocytopenia,HIT)jestprzeciwwskazaniemdo przyjmowania heparyny. Stosowane mogą być w tym wypadku
bezpośrednieinhibitorytrombiny,takiejakagratrobanlubbiwalirudyna oraz heparynoid danaparoid (niezatwierdzony
do stosowania w Stanach Zjednoczonych). Niewiele jest
jednakdanychdotyczącychpodawaniatychlekówchorym
z guzamimózgu.Fondaparynuksjestsyntetycznympentasacharydem,którywiążącsięz antytrombinąselektywniehamuje czynnik Xa. W dużych randomizowanych badaniach
klinicznychfondaparynukswykazujeskutecznośćw porów-
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naniach z heparyną drobnocząsteczkową. Lek ten został
zaaprobowanydo leczeniai prewencjiepizodówzakrzepowo-zatorowych.Ponieważniewiążesięz płytkamianiz czynnikiempłytkowym 4,teoretycznieniepowinienpowodować
trobmocytopenii.Stądzastosowanietegolekumożnarozważaću chorychz HIT,choćbrakujedotądakceptacjiFDAw tej
kwestii.
KRWOTOK ŚRÓDCZASZKOWY

Najpoważniejszympowikłaniemleczeniaprzeciwzakrzepowegou chorychz guzemmózgujestkrwotokśródczaszkowy.
Każdynowyobjawneurologicznylubnagłewystąpieniesilnychbólówgłowyjestwskazaniemdo natychmiastowegobadania neuroobrazowego. Jeśli potwierdzone zostanie
rozpoznaniekrwotokunależyfarmakologiczniezahamować
działanielekówprzeciwzakrzepowychi przeprowadzićkonsultację neurochirurgiczną. Protamina odwraca całkowicie
przeciwzakrzepowe działanie heparyny niefrakcjonowanej.
Działanieheparynydrobnocząsteczkowej,fondaparynuksu
i innychbezpośrednichinhibitorówtrombinyjestodwracany
przezprotaminęw znaczniemniejszymstopniu.145,198 WitaminaKodwracawpływwarfaryny,alejejdziałanierozwijasię
w ciągugodzinlubdni.199 Dlategow pierwszymrzuciepowinnybyćstosowaneproduktykrwiopochodne,takiejakświeżo
mrożone osocze, rekombinowany ludzki czynnik VIIa, czy
koncentratykompleksuprotrombiny.200-202 Rekombinowany
czynnikVIIapozwalatakżeodwrócićdziałanieheparyndrobnocząsteczkowych,bezpośrednichinhibitorówtrombinyi fondaparynuksu.203,204

Zaburzenia neuropsychiatryczne
U większościchorychz guzamimózguobecnesązaburzenia
neuropsychiatryczne,takiejaknadmiernamęczliwość,depresja,zaburzeniafunkcjipoznawczych,któreprzyczyniająsię
do znacznegozmniejszeniajakościżycia.205 Właściwaocena
tychobjawówi ichwielowymiarowegocharakterumająszczególneznaczenieu wszystkichchorychz guzamimózguwe
wczesnejichidentyﬁkacjii wdrożeniaodpowiedniegoleczenia.W diagnostycenależyuwzględnićwszystkiepotencjalnie
uleczalnestany,któremogąprzyczyniaćsiędo powstawania
objawówneuropsychiatrycznych(np.niedokrwistość,stan
odżywienia,zaburzeniahormonalne,depresja,lęk).
MĘCZLIWOŚĆ

Nadmiernamęczliwośćjestczynnikiemobniżającymjakość
życiawiększościchorychz guzamimózgu.206,207 W jednym
z badańz udziałempacjentówz pierwotnymiguzamimózgu,
42%badanychzgłaszałoniskilubbardzoniskipoziomenergii
w ankiecieFunctionalAseessmentofCancerTherapyBrain
Scale.205 Zwiększonamęczliwośćwykazywałaścisłąkorelację
z obniżeniemjakościżycia.W kilkubadaniachoceniających
jakośćżyciachorychzezłośliwymiglejakamimęczliwośćbyła
objawemnajczęstszymi uznawanymzanajbardziejuciążliwy.207,208 Męczliwośćjestczęstszau chorychz glejakamio wy-
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RYCINA 5. Obrazy MR w sekwencji FLAIR w projekcji poprzecznej u chorego z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego. Obraz po stronie
lewej przedstawia prawidłową istotę białą. Po stronie prawej przedstawiono badanie wykonane trzy miesiące później po 6-krotnym zastosowaniu wysokiej
dawki metotreksatu. Widoczne są nieprawidłowe obszary wzmożonego sygnału w czasie T2 zależnym w obrębie podkorowej i okołokomorowej istoty białej
obejmujące obustronnie rejon torebki wewnętrznej. Ciało modzelowate pozostało niezajęte. U chorego wystąpiły zaburzenia pamięci, uwagi i płynności
mowy.

sokimniżo niskimstopniuzłośliwości209 i jestbardziejnasilona u chorych poddawanych radioterapii.210,211 Nasilenie
męczliwościzwiększasięwrazz liczbąpodanychfrakcjinapromienianiai jestnajwiększenakoniecradioterapii.Męczliwość
odbieranajestnaogółjakonieodłącznyelementradioterapii
i problem,z którympacjentmusisobiesamporadzić.Objaw
tennależyzwalczaćw celupoprawyjakościżyciachorego.Nasilona męczliwość wiąże się również z gorszym rokowaniem.212,213
Donasileniamęczliwościprzyczyniająsielekiprzeciwpadaczkowe,chemioterapia,niedokrwistość,zaburzeniametaboliczne,depresja,zaburzeniahormonalnei przyrostwagi
powodowany długotrwałym przyjmowaniem steroidów.
W diagnostycei leczeniuistotnejestwykluczenieniedoczynnościtarczycyi korynadnerczy,orazfarmakoterapianiedokrwistości i zaburzeń depresyjnych. Pomocne w leczeniu
męczliwościu chorychz guzemmogąbyćlekipsychostymulujące.Dogrupytejnależąmetylfenidat,modaﬁnil,pemolina,
dekstroamfetamina.Sąonedobrzetolerowaneprzezchorych
z guzem mózgu, choć mogą potencjalnie obniżać próg
drgawkowy.Wyjątekstanowitutajmodaﬁnil,któryniezwiększaprawdopdobieństwanapadówpadaczkowych.Lektenjest
pomocnyw leczeniumęczliwościpowodowanejprzezróżne
przyczyny i nasila działanie leków przeciwdepresyjnych,
zwłaszczau chorychz rezydualnąmęczliwością.223-226 W badaniu pilotażowym, dotyczącym zastosowaniu modaﬁnilu
w leczeniu zaburzeń neurobehawioralnych i męczliwości
u dorosłychchorychz guzamimózgu,wykazanoredukcjęzaburzeńpoznawczych,męczliwościi poprawęnastroju.Lek
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byłdobrzetolerowany.227 Modaﬁnilmożebyćstosowanyw leczeniumęczliwościporadioterapii.
ZABURZENIA POZNAWCZE

Zaburzenia poznawcze są częstymi objawami u chorych
z guzamimózgu.Najczęściejwystępujązaburzeniapamięci
krótkotrwałej,koncentracjiuwagi,zmianyosobowości,chwiejność emocjonalna, zaburzenia funkcji wykonawczych i obniżony napęd psychoruchowy. Dolegliwości te bywają bezpośrednio związane z guzem, nasila je chemioterapia,
radioterapia,lekiprzeciwpadaczkowei kortykosteroidy.228 Napromienieniecałegomózgu,szczególniew połączeniuz dużymidawkamilekówcytostatycznychprowadzidowiększego
nasileniazaburzeńpoznawczychw porównaniudoczęściowej
radioterapii czy wyłącznie chemioterapii.229 W badaniu MR
u tychchorychczęstostwierdzasięokołokomorowezmiany
istotybiałej(ryc. 5).U chorychpoddawanychleczeniunależy
ocenićwyjściowypoziomfunkcjipoznawczych,takabypóźniej możliwa była dokładna ocena zmian pojawiających się
w wynikuterapii.228 Pogorszeniesprawnościfunkcjipoznawczychmożewiązaćsięz zaburzeniamizachowania,wymagać
interwencjipsychiatryczneji pomocysocjalnej.Leki,takiejak
metylfenidat pozwalają poprawić motywacje, uwagę oraz
zmniejszyćzaburzenianeurologiczne.230 Donepezil,inhibitor
acetylocholinoesterazyzaakceptowanydo leczeniachoroby
Alzheimera korzystnie wpływa na zaburzenia poznawcze,
zwłaszczanapamięć,nastrójorazjakośćżyciachorychz guzemmózguporadioterapii.231 Inneinhibitoryacetylocholinoesterazyi inhibitoryreceptorówglutaminergicznych,takiejak
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memantynatakżemogąbyćużytecznew leczeniuzaburzeńpamięci.Atypowelekiantypsychotyczne–kwetiapina,risperidon
i olanzapina–stosowanesąw leczeniuobjawówpsychotycznych,złości,nadpobudliwościorazobniżonejkontroliimpulsywności.232 Pacjenciz zaburzeniamipoznawczymi,czołowymi
zaburzeniamichodui nietrzymaniemmoczupowinnibyćpoddani diagnostyce pod kątem wodogłowia komunikującego
i mogą odnieść korzyść z założenia zastawki komorowo-otrzewnowej.233
DEPRESJA

Depresja jest częstym objawem u pacjentów z guzem
mózgu.Możewiązaćsięz lokalizacjąguzaw obrębiepłatów
czołowychi stosowanymilekami(deksametazon,lewetiracetam).Objawydepresyjnesątakżeczęstąreakcjąnapostawionądiagnozę.Częstośćdepresjijestróżnaw różnychbadaniach
klinicznychi zależyod przyjętegosposobuoceny.W badaniu
GliomaOutcomeProjectwystępowałydużeróżnicepomiędzyczęstościądepresjizgłaszanejprzezpacjentówi rozpoznawanejprzezlekarzy.234 W grupie598pacjentówzezłośliwymi
glejakamilekarzeopierającsięnakryteriachDiagnosticand
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition
(DSM-IV)rozpoznalidepresjęu 15%chorychwewczesnym
okresiepooperacji.W tymsamymokresieobjawydepresji
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zgłaszało93%chorych.234 Ponieważczasprzeżyciapacjentów
z depresjąjestkrótszynienależylekceważyćznaczeniarozpoznawania i leczenia zaburzeń depresyjnych.234 Pacjenci
z depresjąwymagajądodatkowejpomocypsychologaorazpowinnibyćpoddanileczeniufarmakologicznemu.Najczęściej
stosowanymilekamiprzeciwdepresyjnymisąinhibitoryzwrotnegowychwytuserotoniny(ﬂuoksetyna,ﬂuwoksamina,paroksetyna,citaloprami escitalopram),inhibitoryzwrotnego
wychwytunoradrenalinyi serotoniny(duloksetyna,milnaciprani wenlafaksyna)orazlekinoradrenergicznei serotoninergiczne(mirtazepina).Środkitesąnaogółdobrzetolerowane.
Bupropion–inhibitorwychwytuzwrotnegonoradrenaliny
i dopaminy–możeobniżaćprógdrgawkowyi dlategonienależygostosowaću osóbz guzemmózgu.

Podsumowanie
Napadypadaczkowe,obrzękmózgu,powikłaniazakrzepowo-zatorowe,zaburzeniapoznawczei depresjatoczęstedolegliwościu chorychz guzamimózgu,któreistotniewpływają
nachorobowośći śmiertelność.Ichskuteczneleczeniemożeznaczącopoprawićjakośćżycia.Aktualnedanewskazują,
żeleczenieprzeciwzakrzepoweu pacjentówz guzamimózgu
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nie zwiększa istotnie ryzyka krwotoku śródczaszkowego, chyba
że istnieją wyraźne przeciwwskazania. W celu ustalenia zasad
optymalnej proﬁlaktyki przeciwzakrzepowej konieczne są jednak dalsze badania. Leki przeciwpadaczkowe powinny być stosowane tylko u chorych z napadami drgawkowymi. Brakuje
dowodów wspierających proﬁlaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u chorych z guzami mózgu, u których nie
występują napady padaczkowe. W celu ograniczenia interakcji
lekowych należy rozważać użycie środków niebędących induktorami enzymów wątrobowych. Kortykosteroidy są bardzo skuteczne w leczeniu obrzęku wokół guza, ale powodują także
wiele działań niepożądanych. Należy więc stosować je w najmniejszych możliwych dawkach i przez jak najkrótszy czas.
Męczliwość i depresja często nie są rozpoznawane i leczone
u pacjentów z pierwotnymi guzami mózgu. Skuteczna terapia
tych dolegliwości istotnie poprawia jakość życia chorych.
This article from Neurologic Clinics of North America (Volume 25, Number 4, November
2007: 1035-1071, Jan Drappatz, MD, David Schiff, MD, Santosh Kesari, MD, PhD, Andrew
D. Norden, MD, Patrick Y. Wen, MD) is published by arrangement with Elsevier Inc., New
York, New York, USA.
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A

rtykułomawiającyróżneaspektywspółczesnegoleczeniazachowawczegochorychz guzamimózgujest
bardzoprzydatny,ponieważwiększośćchorychwymagatakiegoleczeniapopostawieniurozpoznania,a ze
względunaniekorzystnerokowaniew przypadkuguzów
złośliwychczęstokoniecznejestprzewlekłeleczenieobjawowe,którejestczęściąpostępowaniapaliatywnego.Autorzywskazująnamożliwościleczeniachirurgicznego,ale
do takiegoleczeniakwaliﬁkujesiętylkoczęśćchorych(na
przykładnajwyżej20%chorychz przerzutami,okołopołowaz glejakamizłośliwymi)i naogółleczeniechirurgiczne
w nowotworach złośliwych przedłuża tylko życie, co
w praktyceoznacza,żepokilkumiesiącachchorzyponowniewymagająleczeniaobjawowego,któretrzebakontynuowaćdo końcażycia.
Odnosząc się do poszczególnych problemów klinicznych omówionych przez autorów można stwierdzić, że
przedstawilionidośćpowszechnieprzyjętezasadypostępowania,wskazującprzytymnaniemałąrolętradycji,którasprawia,żenadalczęstostosujesię„proﬁlaktycznie”leki
przeciwpadaczkowe.Napewnotakiestosowanietychlekównieprzynosikorzyścichorym,którzyniemieliwcześniej napadów. Bardziej dyskusyjne jest postępowanie
w przypadkuchorych,którzymielijedennapadi u których
ponapadziewykonanobadaniaobrazowei rozpoznano
guzmózgu.Jakwskazanow artykule,nawetjeżeliguzzostaniecałkowicieusunięty,wpływzabiegunawystępowanie napadów jest trudny do przewidzenia i wdrożenie
leczeniaprzeciwpadaczkowegowydajesięwskazane.Biorącjednakpoduwagędziałanianiepożądanelekówprzeciwpadaczkowych oraz brak dobrych dowodów na
skutecznośćpodawanialekóww tejsytuacji,pozostajeindywidualnieocenić,cooznaczawspomnianeprzezauto-
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rów„dużeryzykonawrotównapadów”.W mojejpraktyce
przedstawiamchorymryzykozwiązanez leczeniemi brakiemleczeniai jeżelichoryniemapreferencji,zalecam
wstrzymaniesięz rozpoczęciemleczeniado wystąpienia
kolejnegonapadu.Wskazówkęułatwiającąpodjęciedecyzji
możestanowićtubadanieEEG.
Wartozwrócićuwagęnadobreomówienieproblemu
obrzękumózgu.Dostępnośćdiagnostykiobrazoweji badaniapatoﬁzjologiitegozjawiskapozwoliływreszcieoddzielićzagadnienieobrzękuod podwyższonegociśnienia
wewnątrzczaszkowego.Dlategodużomiejscapoświęcono
omówieniu różnych aspektów stosowania kortykosteroidów– jedynychpowszechniestosowanychleków,które
wywierająwpływnaobrzękmózgu.Pozostałetzw.lekiprzeciwobrzękowe (często jeszcze tak myląco nazywane)
zmniejszająciśnieniewewnątrzczaszkowe.Diagnostykaobrazowaw połączeniuz ocenąklinicznąpozwalanastopniowane podejście terapeutyczne. Chorzy z obrzękiem
widocznymw badaniachobrazowychbezdużegoefektu
masy oraz bez objawów podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowegoi deﬁcytównaogółniewymagająleczenia.Obrzęk,któryjestprzyczynąwystąpieniaobjawów,
alebezdużegoefektumasy,wymagaleczeniasteroidami.
Jeżeliefektmasyjestdużylubchorymawyraźneobjawy
podwyższonegociśnieniawewnątrzczaszkowego,potrzebnejestrównieżleczeniezmniejszająceciśnieniewewnątrzczaszkowe. Taka gradacja postępowania jest ważna,
ponieważkortykosteroidymająlicznedziałanianiepożądanei powinnybyć–jaksłuszniewskazująautorzy– stosowanejaknajkróceji w jaknajmniejszejdawce.
Zwracarównieżuwagępodkreślanaprzezautorówczęstośćwystępowaniazaburzeńneuropsychiatrycznychw tej
grupiechorych.Znacznieczęściejuwagęklinicystówopiekujących się chorymi z guzami mózgu zajmuje leczenie
przeciwnowotworowe,obrzękumózgu,rehabilitacja.Tymczasemleczeniezaburzeńnastroju,męczliwości,poprawa
sprawnościumysłowejmogąnajbardziejpoprawićjakość
przeżycia,tymbardziej,żeu wieluchorychleczenieguza
mózguwzględnieszybkoprzechodziw leczeniepaliatywne,
w którymjakośćżyciajestpodstawowymcelemterapeutycznym.
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