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CEL PRACY
Przerzuty do opony miękkiej i pajęczynówki mózgu i rdzenia kręgowego (leptomeningeal
metastasis, LMM) występują u około 3-5% chorych na nowotwór złośliwy. Przedstawiono
przegląd współczesnego piśmiennictwa poświęconego rozpoznawaniu takich przerzutów
i leczeniu z ich powodu.
OSTATNIE ODKRYCIA
Ustalenie rozpoznania LMM wymaga przede wszystkim uświadamiania sobie możliwości
wystąpienia takiego powikłania u chorego, u którego w przebiegu nowotworu złośliwego
pojawiają się objawy ze strony układu nerwowego, a także podjęcia odpowiedniej diagnostyki.
Polega ona na wykonaniu rezonansu magnetycznego (MR) mózgu i rdzenia kręgowego
z podaniem środka cieniującego oraz badaniu przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego
(cerebrospinal ﬂuid, CSF) z zastosowaniem radioznacznika u chorych, u których planuje się
podjęcie leczenia przeciwnowotworowego. Postępowanie polega zwykle na napromienianiu
wiązkami zewnętrznymi ognisk przerzutów osiągających znaczne rozmiary lub powodujących
występowanie objawów, a także zastosowaniu chemioterapii systemowo lub do CSF.
Systemowa chemioterapia dużymi dawkami leków bywa korzystna u chorych z LMM i pozwala
uniknąć chemioterapii podawanej do CSF. Do CSF podaje się zwykle jeden z trzech
chemioterapeutyków, tj. metotreksat, arabinozyd cytozyny lub tiotepę, w różnych schematach,
dokomorowo lub do kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. W dokanałowym leczeniu
chorych z LMM coraz częściej wykorzystuje się przeciwciała monoklonalne o ukierunkowanym
działaniu, takie jak rytuksymab i trastuzumab.
PODSUMOWANIE
Chociaż leczenie chorych z LMM jest paliatywne, a mediana czasu przeżycia wynosi
2-3 miesiące (15% chorych przeżywa rok), podjęcie tego leczenia może ułatwić ustabilizowanie
choroby i uchronić przed dalszym nasilaniem się objawów neurologicznych.
SŁOWA KLUCZOWE
przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego, chemioterapia podawana do CSF, przestrzeń
podpajęczynówkowa, przerzuty do opony miękkiej i pajęczynówki mózgu i rdzenia kręgowego
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WPROWADZENIE

OBRAZ KLINICZNY

Przerzuty do opony miękkiej i pajęczynówki mózgu
i rdzenia kręgowego (LMM) powstają w wyniku wszczepiania się komórek nowotworowych do opony miękkiej
i pajęczynówki oraz ich przenikania do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) w przestrzeni podpajęczynówkowej.
Są trzecim wśród najczęstszych powikłań powodowanych przez przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), a częstość ich występowania zwiększa się
w miarę wydłużania się czasu przeżycia chorych na nowotwory.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•11,12,13••,14-17 LMM są przyczyną znacznej chorobowości, a mediana czasu przeżycia
chorych jest krótka mimo leczenia. Jednak w wybranej
grupie chorych leczenie znacząco łagodzi dolegliwości.

Obraz kliniczny LMM jest zróżnicowany, a objawy
mogą dotyczyć trzech obszarów układu nerwowego:
półkul mózgowych, nerwów czaszkowych oraz
rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych. Zakres
nieprawidłowości stwierdzanych podczas badania neurologicznego jest zwykle szerszy od zgłaszanego przez
chorego.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17
Rozpoznanie LMM wymaga pamiętania o ich występowaniu i podejrzewania takiej możliwości. Nasuwa je często wieloogniskowe uszkodzenie układu
nerwowego u chorego na nowotwór. Niekiedy jednak
obserwuje się izolowane zaburzenia neurologiczne, takie jak zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
wodogłowie, zespół ogona końskiego lub neuropatia
nerwów czaszkowych.
W chwili ustalania rozpoznania LMM trzeba też
różnicować z przewlekłym zapaleniem opon wywołanym zakażeniem gruźliczym, grzybiczym lub sarkoidozą,
a także występującym w przebiegu encefalopatii metabolicznych lub toksycznych.32

EPIDEMIOLOGIA

LMM stwierdza się u 1-5% chorych na nowotwory
lite (rakowe zapalenie opon mózgu i rdzenia), 5-15%
chorych na białaczkę (białaczkowe zapalenie opon
mózgu i rdzenia) lub chłoniaka (chłoniakowe zapalenie
opon mózgu i rdzenia) oraz u 1-2% chorych na pierwotne nowotwory mózgu.1•,2,3•6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17
Występowanie takich przerzutów powoduje nasilone
objawy. Badania przeprowadzone pośmiertnie ujawniły cechy zajęcia opony miękkiej i pajęczynówki u 19%
zmarłych z powodu nowotworu złośliwego ze współistnieniem objawów neurologicznych.18 Najczęstszą
przyczyną takich przerzutów są raki gruczołowe,
wywodzące się głównie z piersi lub płuca, a także czerniaki.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17,19-21
LMM najczęściej występują w przebiegu uogólnionej i postępującej choroby nowotworowej (>70%), ale
mogą się też ujawniać po okresie remisji (20%), a nawet
być pierwszym, niekiedy jedynym objawem nowotworu
(5-10%).1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•11,12,13••,14-28
PATOGENEZA

Komórki nowotworowe docierają do opon kilkoma
drogami: z krwią, zarówno przez splot żylny kręgowy
(Batsona), jak i z prądem krwi tętniczej, a także w wyniku
bezpośredniego naciekania przez ciągłość oraz układowego
przemieszczania się w przestrzeniach okołonerwowej lub
okołonaczyniowej.18,29-31
Po przedostaniu się do przestrzeni podpajęczynówkowej
komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się wraz z CSF, co
sprawia, że w oponach powstaje wiele ognisk przerzutowych.
Nacieki nowotworowe pojawiają się najczęściej w okolicach
podstawy mózgu, grzbietowej powierzchni rdzenia kręgowego oraz ogona końskiego.29-31 Wodogłowie lub zaburzenia
przepływu CSF na każdym poziomie układu nerwowego są
spowodowane przez nowotworowe zlepne zapalenie opon,
które upośledza prawidłowe krążenie płynu.

ROZPOZNAWANIE

Badaniem laboratoryjnym najprzydatniejszym w rozpoznawaniu LMM jest ocena CSF.18,22,33 Zmiany płynu
mogą jednak jedynie sugerować występowanie takich
przerzutów. Wykrycie komórek nowotworu złośliwego
w CSF pozwala wprawdzie na ustalenie rozpoznania, ale
podobnie jak większość analiz cytologicznych, na ogół
nie wskazuje na rodzaj nowotworu.18,22,33
Wśród chorych z komórkami nowotworowymi
w CSF aż u 45% nie są one wykrywane podczas badania
wstępnego.18,22,24 Ocena CSF po ponownym nakłuciu
lędźwiowym zwiększa częstość rozpoznawania przerzutów do 80%, ale korzyści wynikające z dalszego powtarzania tego zabiegu są już niewielkie.18,22,24 Kaplan
i wsp.24 stwierdzili częstą rozbieżność między liczbą
komórek w CSF a występowaniem komórek złośliwych.
Murray i wsp.34 wykazali zmienność między zawartością
białka, glukozy i komórek nowotworowych na różnych
poziomach układu nerwowego, nawet wówczas, gdy
przepływ CSF jest swobodny.34,35
W grupie chorych z LMM z dodatnim wynikiem
badania cytologicznego CSF w chwili ustalenia rozpoznania i brakiem cech upośledzenia przepływu CSF wyniki badań cytologicznych płynu pobranego z komór mózgu
i płynu pobranego jednocześnie z okolicy lędźwiowej
kręgosłupa były odmienne u 30% badanych.36 W prospektywnym badaniu stwierdzono, że z uzyskiwaniem
fałszywie ujemnego wyniku badania CSF korelują: ocena
płynu pobranego z okolicy odległej od miejsca występowania zaburzeń wywołujących objawy lub zmian radiologicznych, a także pobranie zbyt małej objętości CSF
(<10,5 ml), długotrwałe przygotowywanie go do analizy

Tom 8 Nr 1, 2011 • Onkologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/onkologiapodyplomie

51

Przerzuty do opony miękkiej i pajęczynówki mózgu i rdzenia kręgowego

oraz badanie pojedynczej próbki.37 Nawet po uwzględnieniu tych czynników wynik analizy cytologicznej CSF
pozostaje ujemny u około 25% chorych z LMM. Glass
i wsp.18 przeprowadzali badania pośmiertne w celu oceny przydatności analizy cytologicznej CSF wykonanej
za życia chorych. Stwierdzili, że wynik jej był ujemny
u 40% z klinicznym podejrzeniem LMM, których obecność potwierdzono w badaniu pośmiertnym.
Niewielka czułość badania cytologicznego CSF utrudnia nie tylko rozpoznawanie LMM, lecz również ocenę
odpowiedzi na leczenie.5• W poszukiwaniu wiarygodnego
markera biologicznego choroby w analizie CSF wykorzystywano markery biochemiczne, badania immunohistochemiczne oraz techniki biologii molekularnej. Oceniono
wiele markerów biochemicznych, ogólnie jednak ich
przydatność jest ograniczona z uwagi na małą czułość
i swoistość. Wykrycie pewnych szczególnych markerów
nowotworowych, takich jak alfa-fetoproteina i ludzka
beta-gonadotropina kosmówkowa, typowych dla nowotworów jądra oraz pierwotnych pozagonadalnych nowotworów OUN, może być dość swoiste dla LMM, jeśli ich
stężenia w CSF są zwiększone, podczas gdy w surowicy
są małe.30 Nieswoiste markery nowotworowe, takie jak
czynnik wzrostu śródbłonka naczyń, mogą silnie pośrednio przemawiać za występowaniem LMM, żaden z nich
nie jest jednak wystarczająco czuły, by wspomóc rozpoznanie cytologiczne.5•,38-40 Ostatnio zasugerowano, że
przydatnym markerem pierwotnego chłoniaka OUN mogą być stężenia antytrombiny III w CSF, nie oceniano jednak ich roli w rozpoznawaniu chłoniakowego zapalenia
opon.41• Oznaczanie wymienionych markerów biochemicznych może być cennym uzupełniającym testem diagnostycznym, a oznaczanie ich seryjnie ułatwi ocenę
odpowiedzi na leczenie. Rzadko zdarza się, że ich wyniki
potwierdzają rozpoznanie LMM u chorych z klinicznym
podejrzeniem występowania takich przerzutów i ujemnym
wynikiem badania cytologicznego CSF.14,39,40,41•
Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w badaniach immunohistochemicznych służących wykrywaniu LMM nie zwiększa znacząco czułości wyłącznego
badania cytologicznego. Natomiast u chorych na białaczkę lub chłoniaka przeciwciała przeciw charakterystycznym
antygenom powierzchniowym bywają wykorzystywane
w celu odróżnienia limfocytów odczynowych od nowotworowych w CSF.42
W rozpoznawaniu nowotworów układu krwiotwórczego szczególnie przydatna jest cytometria przepływowa
CSF. Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań sugerują
nawet jej przewagę nad cytologią CSF w wykrywaniu LMM.43••,44,45 Cytometria DNA poszczególnych
komórek, pozwalająca na pomiar zawartości chromosomalnej w komórkach, a także ﬂuorescencyjna hybrydyzacja in situ (ﬂuorescence in-situ hybridization, FISH),
wykrywająca strukturalne nieprawidłowości genetyczne,
będące wyrazem przemiany złośliwej, dostarczają dodatkowych informacji diagnostycznych, ale ich czułość jest
nadal niewielka.46,47 Gdy wynik badania cytologicznego
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CSF nie jest jednoznaczny, w ustaleniu właściwego rozpoznania pomaga reakcja łańcuchowa polimerazy (polymerase chain reaction, PCR), pod warunkiem jednak, że są
znane zmiany genetyczne świadczące o nowotworzeniu,
by można było je powielić za pomocą tej techniki. Tymczasem takie zmiany na ogół pozostają nieznane, zwłaszcza
u chorych na nowotwory lite.48
Jeśli nie występują objawy uogólnionej choroby nowotworowej, a wynik badania CSF jest niejednoznaczny,
w ustaleniu rozpoznania pomaga niekiedy pobranie wycinka opony, zwłaszcza z okolicy ulegającej wzmocnieniu kontrastowemu podczas MR.49
Badania neuroradiologiczne

Metodą z wyboru w ocenie chorych z podejrzeniem LMM jest rezonans magnetyczny z podaniem gadolinu jako środka cieniującego (magnetic resonance imaging
with gadolinium enhancement, MR-Gd).50-55 Ponieważ
takie przerzuty mogą powstać wzdłuż całej osi nerwowej,
konieczne jest badanie całego OUN. U chorych na nowotwór wartość diagnostyczną mają takie zmiany, jak wzmocnienie kontrastowe nerwów czaszkowych oraz ulegające
wzmocnieniu guzki w przestrzeni podpajęczynówkowej.
Niemniej jednak wyniki MR-Gd są fałszywie ujemne u ponad 30% chorych, dlatego prawidłowy obraz nie wyklucza
obecności LMM. Z kolei u chorych z typowym obrazem
klinicznym same zmiany obserwowane w MR-Gd wystarczają, by ustalić takie rozpoznanie.33,50,54,55
Każde podrażnienie opon (przez krew w przestrzeni
podpajęczynówkowej, zakażenie) powoduje wzmocnienie kontrastowe ich obrazu podczas MR-Gd. Samo nakłucie lędźwiowe wywołuje niekiedy reakcję zapalną
przyczyniającą się do wzmocnienia kontrastowego opon
twardej i pajęczej, dlatego badania obrazowe powinny je
poprzedzać.56
Badania z zastosowaniem radioznaczników, takich
jak kwas dietylenotriaminopentaoctowy znakowany
indem 111 lub makroagregaty albumin znakowane
technetem 99, są techniką z wyboru w ocenie dynamiki
przepływu CSF.57-63 Zaburzenia przepływu CSF wykazano u 30-70% chorych z LMM. Przeszkody powstają
zwykle w okolicy podstawy czaszki, kanale kręgowym
i nad półkulami mózgu.57-63 W trzech badaniach klinicznych stwierdzono, że przeżycie chorych z utrudnieniem
przepływu CSF widocznym podczas wentrykulograﬁi
z użyciem radioznacznika było krótsze w porównaniu
z obserwowanym wśród chorych z przepływem
prawidłowym.58-60 Miejscowe napromienianie okolic
z zaburzonym przepływem CSF przywraca przepływ
u 30% chorych z przerzutami w obrębie rdzenia kręgowego i 50% chorych z przerzutami wewnątrzczaszkowymi.63 Podanie chemioterapii dokanałowej po takim
postępowaniu wydłuża przeżycie, zmniejsza odsetki powikłań leczenia i odsetki zgonów z powodu progresji LMM w porównaniu ze stwierdzanymi wśród
chorych ze stałym zahamowaniem przepływu CSF.58-63
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ROKOWANIE

Mediana czasu przeżycia chorych z LMM wynosi
4-6 tygodni, a przyczyną śmierci są na ogół postępujące
zaburzenia czynności układu nerwowego.1•,2,3•6•,7,8,
9•,10•,11,12,13••,14-17 Leczenie ma na celu poprawienie
lub ustabilizowanie stanu neurologicznego, zachowanie jakości życia i wydłużenie czasu przeżycia. Utrwalone ubytki neurologiczne rzadko zmniejszają się pod wpływem
leczenia, ale u niektórych chorych udaje się zahamować
progresję uszkodzeń neurologicznych i wydłużyć medianę
czasu przeżycia do 4-8 miesięcy.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17
Podjęcie decyzji o tym, u którego z chorych należałoby
rozpocząć leczenie, jest trudne. W wytycznych National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) dotyczących
postępowania w zaburzeniach OUN usiłowano odróżnić

chorych, których leczenie jest uzasadnione od chorych,
u których właściwsze byłoby zastosowanie działań wspomagających.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17,60,64,65,66•,
67•,68,69

Podgrupy ryzyka chorych (modyﬁkacja National
Comprehensive Cancer Network [NCCN] dla
OUN):60,64,65,66•,67•,68,69
1. Grupa dużego ryzyka
(a) Niska punktacja w skali Karnofsky’ego
(b) Liczne, poważne lub duże ubytki neurologiczne
(c) Rozsiana choroba układowa i ograniczone
możliwości leczenia
(d) Rozległe zajęcie OUN
(e) Encefalopatia wywołana przerzutami do układu
nerwowego
(f) Zahamowanie przepływu CSF

TABELA 1
Chemioterapia regionalna u chorych z LMM
Schematy indukujące

Leki
Metotreksat
70-76,77•

Cytarabina71,72,78

Cytarabina
liposomalna73,74,
76,77•,79-81,82•

Tiotepa73

Interferon α83

Szybkie
wstrzyknięcie
dożylne

Dawka
i czas
podania

Schematy konsolidujące
Szybkie
wstrzyknięcie
dożylne

Dawka
i czas
podania

Schematy podtrzymujące
Szybkie
wstrzyknięcie
dożylne

Dawka
i czas
podania

10-15 mg 2 razy
2 mg/24 h przez 5 dni
w tygodniu
co drugi tydzień
(łącznie 4 tygodnie) (łącznie 8 tygodni)
25-100 mg, 2 razy
25 mg/24 h przez 3 dni
w tygodniu
w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie) (łącznie 4 tygodnie)
50 mg co 2 tygodnie
(łącznie 8 tygodni)

10-15 mg
2 mg/24 h przez 5 dni 10-15 mg raz
raz w tygodniu
co drugi tydzień
w miesiącu
(łącznie 4 tygodnie)
(łącznie 4 tygodnie)
25-100 mg
25 mg/24 h przez 3 dni 25-100 mg
raz w tygodniu
co drugi tydzień
raz w miesiącu
(łącznie 4 tygodnie)
(łącznie 4 tygodnie)
50 mg co 4 tygodnie
(łącznie 24 tygodnie)

2 mg/24 h
przez 5 dni
co miesiąc
25 mg/24 h
przez 3 dni
co miesiąc

10 mg 2 razy
10 mg/24 h przez
w tygodniu
3 dni w tygodniu
(łącznie
(łącznie 4 tygodnie)
4 tygodnie)
1x106 j. 2 razy
w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie)

10 mg raz w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie)

10 mg/24 h
przez 3 dni
raz w miesiącu

Etopozyd84

1x106 j. 3 razy
w tygodniu
co 2 tygodnie
(łącznie 4 tygodnie)

0,5 mg/24 h przez 5 dni
co drugi tydzień
(łącznie 8 tygodni)

Topotekan85

0,4 mg 2 razy
w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie)

Rytuksymab82•,86

25 mg 2 razy
w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie)

Trastuzumab87-89

20-100 mg
raz w tygodniu
(łącznie 4 tygodnie)

10 mg/24 h przez 3 dni 10 mg
co drugi tydzień
raz w miesiącu
(łącznie 4 tygodnie)
1x106 j. 3 razy
w tygodniu przez
tydzień co miesiąc
0,5 mg/24 h przez 5 dni
co drugi tydzień
(łącznie 4 tygodnie)

0,4 mg 2 razy
w tygodniu
co drugi tydzień
(łącznie 4 tygodnie)
25 mg 2 razy
w tygodniu
co drugi tydzień
(łącznie 4 tygodnie)
20-60 mg
raz na dwa tygodnie
(łącznie 4 tygodnie)

0,5 mg/24 h
przez 5 dni
raz w miesiącu
0,4 mg 2 razy
w tygodniu
raz w miesiącu
25 mg 2 razy
w tygodniu
co miesiąc
20-60 mg
raz na 4 tygodnie
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RYCINA

Ustalenie rozpoznania

Postępowanie wspomagające

Leczenie

Badania obrazowe OUN

Duże ogniska lub występowanie objawów

Brak dużych ognisk

Wszczepienie zbiornika Ommaya
Postępowanie wspomagające

Radioterapia

Wszczepienie zbiornika Ommaya

Badanie przepływu CSF

Zahamowanie przepływu CSF

Prawidłowy przepływ CSF

Napromienianie miejsca
zahamowania przepływu

Chemioterapia podawana do CSF

Badanie przepływu CSF

Zahamowanie przepływu CSF

Postępowanie wspomagające

Algorytm leczenia chorych z LMM.
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2. Grupa małego ryzyka
(a) Wysoka punktacja w skali Karnofsky’ego
(b) Brak większych ubytków neurologicznych
(c) Choroba układowa o niewielkim nasileniu
(d) Możliwości leczenia choroby układowej
(e) Przepływ CSF bez utrudnień
Podobnie jak nadtwardówkowy ucisk rdzenia kręgowego, LMM należy rozpoznać jak najszybciej, by zapobiec
progresji zmian i wystąpieniu ubytków neurologicznych
upośledzających sprawność chorego.

®

trabectedin

LECZENIE

Leczenie chorych z LMM sprawia problem, nie opracowano bowiem standardowych metod postępowania,
trudno ocenić odpowiedź na podjęte działania z uwagi
na suboptymalną czułość metod diagnostycznych,
a większość takich chorych umiera z powodu uogólnienia nowotworu, dlatego badania poświęcone przerzutom do opon są zwykle niewielkie, nierandomizowane
i retrospektywne (tab. 1).70-76,77•,78-81,82•,83-89 Na rycinie przedstawiono algorytm leczenia tej grupy chorych.
Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne chorych z LMM polega
na wprowadzeniu cewnika wewnątrzkomorowego i zbiornika podczepcowego, wytworzeniu połączenia komorowo-otrzewnowego u chorych z wodogłowiem wywołującym objawy oraz wycięciu dużych ognisk przerzutowych
w mózgu powodujących występowanie objawów.70,90-92
Kontrowersje budzi to, czy usunięcie przerzutu z móżdżku
zwiększa ryzyko rozsiewu nowotworu w obrębie OUN
i późniejszego powstania LMM.70,92
Leki można podać do przestrzeni podpajeczynówkowej drogą nakłucia lędźwiowego lub przez zbiornik z cewnikiem dokomorowym. Drugą z tych metod wykorzystuje
się chętniej, ponieważ jest prostsza i pozwala na bardziej
równomierny rozkład leku w CSF.93 Natomiast po około 10% nakłuć lędźwiowych lek jest uwalniany do przestrzeni nadoponowej, nawet jeśli po nakłuciu następuje
wypływ CSF.5•,7 Wyniki przeprowadzonej niedawno analizy retrospektywnej sugerują, że po podawaniu leku
o krótkim okresie półtrwania, np. metotreksatu, drogą
nakłucia lędźwiowego przeżycie chorych jest krótsze niż
po stosowaniu go dokomorowo.94••
LMM mogą się stać przyczyną wodogłowia komunikującego i wystąpienia objawów podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Należy wówczas podjąć
próbę ogniskowego napromieniania w celu usunięcia
zmian upośledzających przepływ CSF i uniknięcia wytwarzania połączenia komorowo-otrzewnowego. Jeśli
mimo to wodogłowie się utrzymuje, trzeba wytworzyć
takie połączenie, by zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe, co często powoduje złagodzenie objawów
klinicznych.62-65,66•,67•,68-70,90-93,94••,95
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Yondelis
Trabectedin
Cytostaticum

Radioterapia

Celem zastosowania radioterapii u chorych z LMM
jest złagodzenie objawów, zmniejszenie masy nowotworu oraz usprawnienie przepływu CSF. Niektórym chorym z nasilonymi objawami, ale bez cech radiologicznych
rozległego procesu nowotworowego, takie postępowanie przynosi poprawę.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17
Zastosowanie radioterapii jest wskazane również
z uwagi na ograniczenia chemioterapii dokanałowej, bowiem leki podane tą drogą przenikają do guza zaledwie
na głębokość 2-3 mm.1•,2,3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17
Ponadto napromienianie koryguje zaburzenia przepływu
CSF i poprawia wynik leczenia.58-60 U chorych z przerzutami oponowymi nowotworów litych rzadko wykorzystuje się napromienianie całej osi nerwowej z uwagi
na silne układowe działania niepożądane takiego postępowania, które nie prowadzi do wyleczenia oraz brak
dowodów na jego wpływ na poprawę przeżycia w porównaniu z wpływem wyłącznej chemioterapii.

®

Postać farmaceutyczna i zawartość opakowania:
-proszek do sporz. konc. do sporz. roztw. do inf.: (0,05 mg) 1 fiolka 0,25 mg (Rpz)
-proszek do sporz. konc. do sporz. roztw. do inf.: (0,05 mg) 1 fiolka 1 mg (Rpz)
Skład: 1 fiolka zawiera 0,25 mg lub 1 mg trabektedyny.
Działanie: Przeciwnowotworowe działanie trabektedyny polega na wiązaniu się leku z dużym rowkiem
DNA i zaginaniu helisy do głównego rowka, w wyniku czego dochodzi do uwalniania kaskady zdarzeń
wpływających na szereg czynników transkrypcyjnych, białka wiążące DNA i ścieżki naprawy DNA, w rezultacie czego dochodzi do zaburzenia cyklu komórkowego. Lek wykazuje działanie antyproliferacyjne in vitro
i in vivo wobec szeregu ludzkich linii komórek raka i guzów doświadczalnych, w tym złośliwych takich jak
mięsaki, rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak jajnika i czerniak złośliwy. Lek wiąże się z białkami osocza
w 94-98%. Końcowy okres półtrwania wynosi 180 h. Lek usuwany z organizmu z kałem i przez nerki.
Wskazania: Zaawansowany mięsak tkanek miękkich po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i ifosfamidem
lub terapia chorych nie kwalifikujących się do leczenia tymi lekami. Wskazania opierają się głównie na wynikach
uzyskanych u pacjentów z tłuszczakomięsakami i mięsakami gładkomórkowymi. Leczenie pacjentów z wznową
raka jajnika wrażliwego na związki platyny w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na trabektedynę lub pozostałe składniki preparatu. Współistniejące poważne
lub niekontrolowane zakażenie. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne podanie szczepionki przeciwko żółtej
febrze. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Podwyższone stężenie bilirubiny. Stężenie
kinazy kreatynowej >2,5 X GGN. Ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego
kursu manifestujące się liczbą granulocytów obojętnochłonnych <1,5x109/l lub liczbą płytek krwi ≤100x109/l).
Środki ostrożności: W trakcie terapii trabektedyną należy regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek.
Morfologię krwi, wzór odsetkowy i liczbę płytek krwi należy zbadać przed leczeniem, raz w tygodniu podczas
dwóch pierwszych cykli a następnie zbadać jednorazowo pomiędzy kolejnymi cyklami. Pacjenci, u których
pojawiła się gorączka, powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu rozpoczęcia aktywnego
leczenia wspomagającego. Należy zachować ostrożność, jeśli równocześnie z trabektedyną podawane są leki,
z którymi wiąże się rabdomioliza (np. statyny). U pacjentów z podwyższoną pomiędzy cyklami aktywnością
AspAT i AlAT oraz fosfatazy alkalicznej może być konieczne zmniejszenie dawki leku. W celu uniknięcia
wystąpienia poważnej reakcji w miejscu wstrzyknięcia zaleca się podawanie leku przez dostęp założony do
żyły centralnej a nie do żyły obwodowej. Należy unikać jednoczesnego podawania leku z potencjalnymi
inhibitorami enzymu CYP3A4. Należy zachować ostrożność, jeśli równocześnie z trabektedyną podawane
są leki, z którymi wiąże się toksyczność wątrobowa, ponieważ ryzyko takiej toksyczności może być wówczas
większe. Nie zaleca się stosowania trabektedyny z fenytoiną lub szczepionkami osłabiającymi wątrobę,
a w przypadku szczepionki przeciwko żółtej febrze stosowanie trabektedyny jest szczególnie przeciwwskazane.
Ciąża i okres karmienia piersią: Nie stosować, jeżeli leczenie preparatem nie jest bezwzględnie konieczne.
Lek może powodować uszkodzenie płodu. Karmienie piersią jest przeciwwskazane podczas leczenia i przez
3 miesiące po jego zakończeniu. Jeśli którykolwiek z partnerów jest leczony preparatem, zaleca się stosowanie
skutecznych metod antykoncepcji podczas leczenia oraz w przypadku kobiet dodatkowo przez 3 miesiące po
zakończeniu leczenia, a w przypadku mężczyzn dodatkowo przez 5 miesięcy po zakończeniu leczenia.
Działania niepożądane: Bardzo często: ból głowy, wymioty, nudności, zaparcie, jadłowstręt, zmęczenie, astenia, neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość, leukopenia, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej
we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia albuminy we krwi, hiperbilirubinemia,
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, zwiększenie fosfatazy zasadowej we
krwi, zwiększenie aktywności gamma glutamylotransferazy. Często: zawroty głowy, parestezje, duszność, kaszel,
biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, dyspepsja, ból w nadbrzuszu, zmniejszenie masy ciała, gorączka
neutropeniczna, neuropatia czuciowa obwodowa, zaburzenia smaku, ból mięśni, ból stawów, ból pleców, odwodnienie, zmniejszenie apetytu, hipokaliemia, zakażenia, niedociśnienie, nagłe zaczerwienienie twarzy, gorączka,
obrzęk, obrzęk obwodowy, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, łysienie, bezsenność.
Interakcje: Ponieważ trabektedyna jest głównie metabolizowana przez CYP3A4, jednoczesne podawanie leków,
które hamują ten izoenzym (np. ketokonazol, flukonazol, rytonawir lub klarytromycyna) może zmniejszyć metabolizm i zwiększyć stężenie trabektedyny w organizmie. Jeśli wymagane jest jednoczesne stosowanie tych leków, konieczne jest ścisłe monitorowanie objawów toksyczności. Jednoczesne stosowanie trabektedyny z silnymi lekami
indukującymi ten enzym (np. ryfampicyna, fenobarbital, ziele dziurawca) może zmniejszyć ekspozycje układową
trabektedyny. Konieczne jest unikanie spożycia alkoholu podczas leczenia trabektedyną w związku z działaniem
toksycznym leku na wątrobę. Równoczesne stosowanie inhibitorów P-gp np. cyklosporyny lub werapamilu może
zmienić dystrybucję i (lub) eliminację trabektedyny.
Dawkowanie: Lek należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię
cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu
chemioterapii. W leczeniu mięsaka tkanek miękkich lek należy podawać dożylnie przez cewnik założony
do żyły centralnej. Zalecana dawka wynosi 1,5 mg/m2 pc. podawana we wlewie dożylnym trwającym
24 h, z trzytygodniową przerwą miedzy cyklami. W leczeniu raka jajnika lek należy podawać w dawce
1,1 mg/m2 raz na trzy tygodnie w infuzji trwającej 3 godziny natychmiast po podaniu PLD w dawce 30 mg/m2.
Na 30 minut przed podaniem leku wszystkim pacjentom należy podać dożylnie 20 mg deksametazonu w celu
profilaktyki przeciwwymiotnej i działania ochronnego na wątrobę. W razie potrzeby można podać dodatkowe
leki przeciwwymiotne. Leczenie preparatem można zastosować w przypadku spełnienia nst. kryteriów: liczba
granulocytów obojętnochłonnych ≥1500/mm3, liczba płytek ≥100 000/mm3, bilirubina ≤ górna granica normy
(GGN), fosfataza zasadowa ≤2,5 GGN, albumina ≥25 g/l, aminotransferaza alaninowa (AlAT) i asparaginianowa
(AspAT) ≤2,5 X GGN, klirens kreatyniny ≥30 ml/min, kinaza kreatynowa (CK) ≤2,5 X GGN, stężenie hemoglobiny
≥9 g/dl. Takie same kryteria muszą być spełnione przed ponownym podaniem leku. W przeciwnym razie należy
opóźnić podanie leku maksymalnie do 3 tygodni aż do spełnienia tych kryteriów przez pacjenta o ile nie
wystąpią objawy toksyczności 3. lub 4. stopnia. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń
w dowolnym czasie pomiędzy cyklami, dawkę należy zmniejszyć do 1,2 mg/m2 pc. podczas kolejnych cykli
leczenia: neutropenia <500/mm3 trwająca dłużej niż 5 dni lub z występującą jednocześnie gorączką lub
zakażeniem, małopłytkowość <25 000/mm3, zwiększenie stężenia bilirubiny >GGN i (lub) fosfatazy alkalicznej
>2,5 x GGN, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT lub AlAT) >2,5 x GGN, które nie ustąpiło do 21. dnia,
jakiekolwiek inne działania niepożądane 3. lub 4. stopnia. Po zmniejszeniu dawki w związku z wystąpieniem
objawów toksyczności nie zaleca się zwiększania dawki w kolejnych cyklach. Jeśli którekolwiek objawy
toksyczności wystąpią ponownie w kolejnych cyklach u pacjenta wykazującego korzyść kliniczną, dawkę można
ponownie zmniejszyć do 1 mg/m2 pc. W przypadku konieczności dalszego zmniejszenia dawki należy brać pod
uwagę odstawienie leku.
Uwagi: Należy unikać jednoczesnego stosowania trabektedyny i picia alkoholu. Zalecana jest ostrożność
w przypadku prowadzenie pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jeśli
utrzymuje się osłabienie i zmęczenie. Okres ważności: Zamknięte fiolki: 24 miesiące. Po odtworzeniu wykazano
stabilność chemiczną i fizyczną leku przez 30 godzin w temperaturze do 25oC.
Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/07/417/001, EU/1/07/417/002.
Podmiot odpowiedzialny: Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes 1, Poligono Industrial La Mina, 28770 Colmenar
Viejo (Madryt), Hiszpania. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Swedish Oprhan International s.r.o., Karla
Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5, Czech Republic, +420 257 222 034, mail.cz@swedishorphan.com
Piśmiennictwo:

Chemioterapia

Pełna informacja o leku znajduję się w charakterystyce produktu leczniczego dostępnej na stronie:
www.imed.com.pl
Informacji naukowej udziela: Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Imed Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, Tel.: 022 663 43 10, fax: 022 663 43 39
www.imed.com.pl, imed@imed.com.pl
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Chemioterapia układowa lub podawana do CSF oraz
napromienianie czaszki i kręgosłupa są jedynymi metodami leczenia z powodu przerzutów rozsianych wzdłuż
całej osi nerwowej. Zasadniczą metodą leczenia chorych
z LMM jest chemioterapia podawana do CSF, choć nie
wiadomo dotąd, czy wydłuża ona czas przeżycia.1•,2,
3•-6•,7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17,70,91-93,94••,95,96 Na ogół
wykorzystuje się trzy leki: metotreksat, cytarabinę (w tym
cytarabinę liposomalną) oraz tiotepę (tab. 1).70-76,77•,
78-81,82•,97 Przeprowadzono dotąd sześć randomizowanych badań z udziałem chorych z LMM i nie stwierdzono różnic w odpowiedzi między chorymi leczonymi
wyłącznie metotreksatem a chorymi leczonymi tiotepą,
a także między chorymi otrzymującymi skojarzenie metotreksatu, tiotepy i cytarabiny lub skojarzenie metotreksatu
z cytarabiną a chorymi otrzymującymi wyłącznie metotreksat (tab. 2).72-74,78
Wśród powikłań chemioterapii podawanej do CSF
są powikłania związane ze zbiornikiem dokomorowym
oraz powikłania związane ze stosowanymi lekami.
Najczęstszymi powikłaniami związanymi ze zbiornikiem
dokomorowym są jego niewłaściwe umiejscowienie
(opisywane u 3-12%), niedrożność lub zakażenie
(u 2-13%).77•,78-81,82•,83-89,97,98 Chemiczne i aseptyczne zapalenie opon mózgowych występuje u 50% chorych po podaniu leków dokomorowo, choć większość
z nich można leczyć z tego powodu ambulatoryjnie
za pomocą podawanych doustnie leków przeciwgorączkowych, przeciwwymiotnych i kortykosteroidów.74,78
Rzadko obserwuje się działania niepożądane ze strony
układu nerwowego, ujawniające się w formie leukoencefalopatii lub mielopatii. Natomiast u chorych z LMM,
którym skojarzenie radioterapii z chemioterapią wydłużyło przeżycie, badania obrazowe układu nerwowego
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TABELA 2
Randomizowane badania kliniczne
Badanie

Projekt badania

Odpowiedź

Toksyczność

Shapiro i wsp.76

Guzy lite (n=103): DepoCyt vs MTX;
chłoniaki (n=25): DepoCyt vs Ara-C

DepoCyt vs MTX/Ara-C: AE w wyniku
leczenia 48 vs 60%; poważne AE 86
vs 77%

Boogerd i wsp.97

n=35, rak piersi, IT vs brak ITb

Glantz i wsp.78

n=28, chłoniak, DepoCyt vs Ara-C

DepoCyt vs MTX/Ara-C: PFSa 35 vs 43 d;
DepoCyt vs MTX: PFS 35 vs 37,5;
DepoCyt vs Ara-C: CRa 33,3 vs 16,7%,
PFS 34 vs 50 d
IT vs brak IT: poprawa lub stabilizacja 59 vs 67%;
TTP: 23 vs 24 tygodnie; mediana czasu
przeżycia: 18,3 vs 30,3 tygodnia
DepoCyt vs Ara-C: TTPa 78,5 vs 42 d;
OSa 99,5 vs 63 d; RRa 71 vs 15%

Glantz i wsp.74

n=61, guzy lite, DepoCyt vs MTX

DepoCyt vs MTX: RRa 26 vs 20%,
OSa 105 vs 78 d, TTP 58 vs 30 d

Grossman i wsp.73 n=59, guzy lite i chłoniaki
(u 90%), IT MTX vs tiotepa

IT MTX vs tiotepa: poprawa neurologiczna,
mediana czasu przeżycia 15,9
vs 14,1 tygodnia

Hitchins i wsp.72

IT MTX vs MTX+Ara-C: RRa 61 vs 45%,
mediana czasu przeżyciaa 12 vs 7 tygodni

n=44, guzy lite i chłoniaki,
IT MTX vs MTX+Ara-C

IT vs brak IT: powikłania neurologiczne
47 vs 6%
DepoCyt vs Ara-C: ból głowy 27 vs 2%,
nudności 9 vs 2%, gorączka 8 vs 4%,
ból 5 vs 4%, splątanie 7 vs 0%,
senność 8 vs 4%
DepoCyt vs MTX: zaburzenia czuciowe/
ruchowe 4 vs 10%, zaburzenia psychiczne
5 vs 2%, ból głowy 4 vs 2%
IT MTX vs tiotepa: poważne działania
niepożądane podobne w obu grupach,
zapalenie błon śluzowych i powikłania
neurologiczne częstsze w grupie MTX
IT MTX vs MTX-Ara-C: N/V 36 vs 50%,
posocznica, neutropenia 9 vs 15%,
zapalenie błon śluzowych 14 vs 10%,
pancytopenia 9 vs 10%. AE związane
ze zbiornikiem: niedrożność zbiornika
Ommaya 17 vs 0%, krwotok
wewnątrzczaszkowy 11 vs 0%

AE – działania niepożądane, CR – odpowiedź całkowita, MTX – metotreksat, N/V – nudności/wymioty, OS – przeżycie całkowite, PFS – przeżycie bez progresji
nowotworu, RR – odsetek odpowiedzi, TTP – czas do wystąpienia progresji.
aBrak znamiennych różnic między grupami.
bOdpowiednia układowa chemioterapia i/lub radioterapia zastosowana w obu grupach.

często ujawniają późne cechy leukoencefalopatii, która
niekiedy wywołuje objawy.97,98
Celowość podawania chemioterapeutyków do CSF
opiera się na założeniu, że większość z nich po zastosowaniu układowym słabo przenika do CSF i nie osiąga
w nim stężeń terapeutycznych. Wyjątkami są metotreksat, cytarabina i tiotepa podawane w dużych dawkach,
które osiągają stężenia cytotoksyczne w CSF.1•,2,3•-6•,
7,8,9•,10•,11,12,13••,14-17,99 Możliwość ich systemowego stosowania ograniczają jednak uogólniona toksyczność oraz trudność kojarzenia tego schematu z innymi
programami chemioterapii układowej. Poprawa wyników leczenia dzięki chemioterapii podawanej do CSF
budzi kontrowersje, ponieważ wiadomo, że leki stosowane układowo mogą docierać do ognisk przerzutów
w przestrzeni podpajęczynówkowej przez ich własną
sieć naczyniową.75,96,99
Przeprowadzono też badania oceniające nowe leki,
m.in. mafosfamid, diazykwon, topotekan, gemcytabinę,
busulfan, etopozyd, interferon α i temozolomid, żaden
z nich jednak nie przyczynił się do poprawienia odsetka
odpowiedzi ani wydłużenia czasu przeżycia.83,84,100-102

Zachęcające wyniki przyniosły nieco późniejsze badania
z użyciem przeciwciał monoklonalnych o ukierunkowanym działaniu, takich jak rytuksymab i trastuzumab,
zastosowanych u chorych z LMM chłoniaka lub raka
piersi z ekspresją Her2-neu (tab. 1).77•86-89
Postępowanie paliatywne

Opieki paliatywnej wymagają wszyscy chorzy niezależnie od tego, czy otrzymują leczenie z powodu LMM.
Postępowanie to polega na stosowaniu leków przeciwdrgawkowych w celu opanowania napadów drgawek
(obserwowanych u 10-15% chorych z takimi przerzutami), odpowiednich leków przeciwbólowych, w tym
opioidów, gdy to konieczne, a także leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych w razie potrzeby. Kortykosteroidy znajdują mniejsze zastosowanie u chorych
z objawami wywołanymi przez LMM, są jednak przydatne w zmniejszaniu obrzęku pochodzenia naczyniowego, powstającego wokół ognisk nowotworu w tkankach
lub przestrzeni zewnątrzoponowej, a także w łagodzeniu nudności i wymiotów w przebiegu chemicznego
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zapalenia mózgu po leczeniu. Chorym z zaburzeniami
uwagi i sennością po napromienianiu całego mózgu
można podać leki psychostymulujące.

Rozstrzygnięcie tych zagadnień wymaga przeprowadzenia dalszych badań klinicznych.
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