
Niepożądane działania leków ukierunkowanych molekularnie

Jacek Jassem

Gdański Uniwersytet Medyczny



Cele oceny toksyczności wgCTCAE(Common Terminology Criteria

for Adverse Events)

• Standaryzacja opisu nasilenia toksyczności w celu wymiany informacji pomiędzy 

klinicystami

• Określenie wskaźników stosowanych w badaniach klinicznych, np. maksymalnej 

tolerowanej dawki (MTD) lub toksyczności ograniczającej dawkę (DLT)

• Określenie zaleceń dotyczących modyfikacji dawek leków

• Obiektywizacja oceny nowych leków

• Porównanie bezpieczeństwa różnych interwencji medycznych





Leki ukierunkowane molekularnie:

oczekiwania i rzeczywistość

• Interakcja z procesami i szlakami sygnałowymi swoistymi dla nowotworu

• Idealna sytuacja: cel molekularny jest obecny tylko

w komórkach nowotworu, nie ma go w zdrowych komórkach (leczenie jest skuteczne i mało 

toksyczne)

• Rzeczywistość: komórki nowotworowe wywodzą się

z ich normalnych odpowiedników i podlegają toksyczności

• Sytuacja pożądana: cel molekularny występuje częściej

w komórkach nowotworu lub zdrowe komórki szybciej regenerują

• Rzeczywistość: lekicelowanesą związane z licznymi niepożądanymi objawami



Podstawowe różnice pomiędzy tradycyjnymi lekami cytotoksycznymi

i lekami ukierunkowanymi molekularnie

Cecha Tradycyjne leki cytotoksyczne Leki ukierunkowane molekularnie

Mechanizm działania Nieselektywny
Selektywny, dotyczy określonego celu 

molekularnego

Optymalna dawka Najwyższa tolerowana dawka Nie zawsze najwyższa tolerowana dawka

Droga i schemat podawania
Najczęściej

wokreślonych odstępach, dożylnie

Często w sposób

ciągły, doustnie

Profil toksyczności Dominuje toksyczność hematologiczna Dominuje toksycznośćniehematologiczna

Aktywność przeciwnowotworowa Remisja guza nowotworowego
Często tylko stabilizacja lub późna 

remisja guza nowotworowego



Sukces polega na trafieniu do celu



Skórne zmiany towarzyszące lekomanty-EGFR



Wysypka grudkowo-plamista

(nowa pozycja w CTCAE, wersja 4.0)

• Stopień 1: Grudkiobejmujące<10%powierzchni ciała

• Stopień 2: Grudkiobejmujące<30%powierzchni ciała

• Stopień 3: Grudkiobejmujące>30%powierzchni ciała

• Nie ma stopni 4 i 5



Ograniczenia obecnych kryteriów oceny skórnej 

toksyczności

• Nasilenie objawów oparte głównie na powierzchni skóry objętej zmianami

• Terapie anty-EGFRz reguły powodują zmiany obejmujące twarz i górną część tułowia i 

często

są w tych okolicach bardzo nasilone

• Ocena nie uwzględnia subiektywnej tolerancji

i dyskomfortu chorego



Te przypadki najpewniej będą

zakwalifikowane  jako stopień 1-2



Inne objawy ze strony skóry, włosów i paznokci towarzyszące terapiomcelowanym

5 – zanokcica i ropna ziarnina; 6 -trychomegalia(długie i kręte rzęsy);

7 – suchość skóry, suchy wyprysk i szczelina; 8 -teleangiektazje

Żaden z tych objawów nie istnieje w obecnej wersji CTCAE



Problem czasu trwania objawów

• KryteriaCTCAEopracowano w czasach, kiedy leki przeciwnowotworowe podawano na 

ogół co jakiś czas i towarzyszyły im przejściowe objawy niepożądane

• O ile 1-2 dniowa biegunka jest na ogół dobrze tolerowana, biegunka o tym samym 

nasileniu trwająca miesiącami może być koszmarem



Obecna klasyfikacja nasilenia biegunki

• Stopień 1: Wzrost liczby stolców o mniej niż4dziennie

• Stopień 2: Wzrost liczby stolców o4-6dziennielub wypróżnienia w nocy

• Stopień 3: Wzrost liczby stolców o więcej niż7dziennie;nietrzymanie stolca;konieczność 

hospitalizacji;trudności z radzeniem sobie samemu,upośledzenie podstawowych dziennych 

czynności

• Stopień 4: Stan zagrożenia życia;konieczność pilnej interwencji

• Stopień 5: Zgon

(przepraszam, nie dysponuję zdjęciami)



Co chory może tolerować, a co nie,

w odniesieniu do codziennych aktywności?

• Czy to, czego nie toleruje chory znaczy to samo

co „upośledzenie codziennych czynności”?

• Według obecnych kryteriów 4-6stolców dziennie

nie upośledza codziennych czynności

• W sytuacji wielomiesięcznej biegunki sytuacja jest inna

• W odniesieniu do np. nudności i wymiotów w ogóle

nie uwzględnia się upośledzenia codziennych czynności

• Czy 2 wymioty dziennie przez6tygodni rzeczywiście stanowią 1. stopień toksyczności?



Czy obecna wersja CTCAE pozwala

określić bezpieczną dawkę?

• Badania kliniczne powinny określać dawkę uważaną

za bezpieczną

• W rzeczywistości obecnie określają one dawkę, którą

chory toleruje przez krótki czas (często przy wsparciu entuzjastycznego badacza)

• Obecnie przyjęta w badaniach I fazy zasada określania toksyczności ograniczającej dawkę (DLT) na 

podstawie  jednego cyklu leczenia może być w przypadku lekówcelowanychnieadekwatna

• Podstawą rejestracji nowych leków jest ich większa skuteczność lub mniejsza toksyczność przy tej samej 

skuteczności w porównaniu z istniejącymi lekami



Czy rejestracja tego leku spełniła

te kryteria?

Moore MJi wsp.JClinOncol2007;25:1960
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Toksyczność

RT (N=212) RT+C(N=208)

Ogółem St. 3/4 Ogółem St. 3/4

Odczyny skórne 91% 18% 97%* 34%**

Zap. błon śluzowych 93% 52% 91% 54%

Dysfagia 63% 30% 64% 25%

Suchość w j. ustnej 70% 3% 64% 4%

Zmęczenie 50% 5% 52% 4%

Odczyny miejscowe# 2% – 14%** 3%*

*p <0,05, ** p <0,001,dokładny test Fishera

Objawy niepożądane



Odczyny skórne



Lord et al.ClinOncol2008;20:96

W retrospektywnej ocenie dobranych grup chorych toksyczność

cetuksymabubyła znacznie większa niżcisplatyny. Dotyczyło

to zapalenia błon śluzowych (p=0,014), odczynów skórnych (p=0,0004), ubytku

masy ciała>10% (p=0,03) i konieczności zastosowania zgłębnika (p=0,05).



• Porównano niepożądane objawy 12 lekówcelowanychzgłaszane w badaniach III fazy i w ostatecznej 

informacji o leku

• W ostatecznej informacji o leku znalazło się 76 poważnych działań niepożądanych, w tym 38 (50%) o 

potencjalnie śmiertelnym przebiegu

• Spośród nich,39%poważnych działań niepożądanych i39%działań o potencjalnie śmiertelnym przebiegu nie 

znalazło się w żadnym opublikowanym dokumencie z badania rejestracyjnego, a odpowiednio 49% i58%nie 

znalazło się

w pierwszej informacji o leku

• Po medianie4,3lat od zarejestrowania do pierwszego uaktualnienia informacji o leku, 

42%lekówcelowanychwymagało wprowadzenia co najmniej jednego ostrzeżenia

o najwyższym stopniu zagrożenia według kryteriów FDA

Zgłaszanie niepożądanych objawów lekówcelowanychw 

badaniach rejestracyjnych III fazy

Seruga i wsp. JClinOncol2010;29:174-185



Podsumowanie

• Terapiecelowanestanowią nową jakość w leczeniu nowotworów

• Leki te rodzą jednak nowe problemy, np. związane

z fizjologiczną rolą ich molekularnychcelów, przejawiające sięspecyficznymi niepożądanymi 

działaniami

• Odrębne cechy toksyczności leków celowanych należy

uwzględniać w kolejnych modyfikacjach CTCAE



Primum non nocere
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