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Raki skóry- epidemiologia

Raki skóry stanowią 75%
wszystkich rozpoznawanych
nowotworów złośliwych oraz ok.
97% nowotworów skóry.

Najczęstszym rakiem skóry jest rak
podstawnokomórkowy stanowiący
80% raków skóry, na drugim
miejscu znajduje się rak
kolczystokomórkowy 15-20%
zachorowań.

Inne postacie raków skóry są
znacząco rzadsze.

Ryzyko zachorowania na te
nowotwory w ciągu życia (u
osób rasy kaukaskiej) przekracza
20%.

Częstość zachorowań na raka skóry w Polsce w 2010 roku

W 2011 roku w Polsce zarejestrowano
11,5 tys nowych zachorowań (5,5 tys u
mężczyzn i 6 tys. u kobiet), co
odpowiada zachorowalności
odpowiednio 7,5% i 8,3%.



Zachorowalno
ść na raka 

skóry 
w Polsce 

w zależności 
od wieku

Zachorowalność 
wykazuje tendencję 
rosnącą wraz 
z wiekiem
(najwięcej 
zachorowań notuje 
się w  8. 
dekadzie życia).

Trendy zachorowalności na raka skóry w 

Polsce (KRN)





Rak podstawnokomórkowy (BCC) i kolczystokomórkowy
skóry (SCC)

• Rozwijają się odpowiednio w warstwie podstawnej skóry i w 
naskórku

• Szybko rosnąca zachorowalność na BCC i SCC spowodowana 
jest nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe

• W obrębie głowy i szyi zlokalizowanych jest 80% raków skóry, 
pozostałe 20% występuje na kończynach i tułowiu

• Podejrzenie zmiany inwazyjnej jest wskazaniem do rozszerzenia 
diagnostyki o badania obrazowe (tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny)

• Postać zawansowana SCC stanowi do 5%, a postać z przerzutami 
odległymi (mSCC) ok. 2%

• Rozpoznanie wstępne ustala się na podstawie badania 
podmiotowego  i charakterystycznego dla SCC obrazu klinicznego 
zmiany skórnej, potwierdza się w biopsji z badaniem hp

• Podstawę leczenia przypadków o zaawansowaniu 
lokoregionalnym stanowi chirurgia +/- radioterapia



Nowotwory skóry a nowe terapie

Rozpoznanie Cel molekularny Terapia

Czerniak skóry BRAF Inhibitor BRAF +/- MEK (wemurafenib + 
kobimetynib, dabrafenib + trametynib, 
enkorafenib + binimetynib)

PD-1/PD-L1/anty-
CTLA-4

Niwolumab, pembrolizumab, ipilimumab

T-VEC, PV-10

Rak 
podstawnokomórk
owy skóry

hedgehog WISMODEGIB, sonidegib

DFSP PDGFRB Imatynib

Rak z komórek 
Merkla

PD-1/PD-L1 Awelumab, pembrolizumab, niwolumab

Rak 
kolczystokomórko
wy skóry

PD-1 Cemiplimab, pembrolizumab







Cemiplimab w raku płaskonabłonkowym 
skóry

Badanie EMPOWER-CSCC-1, otwarte badanie 2. fazy

Cemiplimab (anty PD-1) 3mg/kg m.c. co 2 tygodnie

Wyniki analizy badania 1. fazy oraz kohorty chorych na raka
płaskonabłonkowego skóry z przerzutami z badania 2. fazy (NCT02383212, 
NCT02760498)

Migden MR, Rischin D, Schmults CD. PD-1 Blockade with Cemiplimab in 
Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2018; 
379:341-351



Cemiplimab w raku płaskonabłonkowym skóry

w 10.2018 dopuszczony do stosowania przez FDA, w 07.2019 przez EMA

Zdarzenia niepożądane

• Biegunka (u 27% chorych)

• Zmęczenie (24%)

• Nudności (17%)

• Zaparcia (15%)

• Osutka (15%)

• 4 chorych (7%) zakończyło leczenie z 
powodu zdarzeń niepożądanych

• Zdarzenia niepożądane w stopniu co 
najmniej 3., które wystąpiły u co 
najmniej 1 chorego, to zapalenie
tkanki podskórnej, zapalenie płuc, 
hiperkalcemia, wysięk w opłucnej
oraz zgon.

NCT02760498

Migden MR, Rischin D, Schmults CD. 
PD-1 Blockade with Cemiplimab in 
Advanced Cutaneous Squamous-Cell 
Carcinoma. N Engl J Med 2018; 
379:341-351



Cemiplimab w raku
płaskonabłonkowym skóry- mSCC

Grupa 1- dorośli chorzy na
raka płaskonabłonkowego
skóry z przerzutami (do 
węzłów i/lub odelgłymi)
Podstawowe kryteria
włączenia:
- ECOG 0-1
- odpowiednia funkcja
narządów wewnętrznych
- co najmnjej 1 zmiana
mierzalna wg RECIST 1.1.

Cemiplim
ab

3mg/kg.
m.c. co 2 
tygodnie

do 96 
tygodni

Ocena w 
badaniach
obrazowyc

h co 8 
tygodniGrupa 2- dorośli chorzy na

raka płaskonabłonkowego
skóry w stadium 
zaawansowanym miejscowo

Ocena w 
badaniach
obrazowyc

h co 9 
tygodni

Cemiplim
ab 350 
mg co 3 
tygodnie

do 54 
tygodni

Grupa 3- dorośli chorzy na
raka płaskonabłonkowego
skóry z przerzutami (do 
węzłów i/lub odelgłymi)

n=59, mediana wieku- 71 lat

ECOG 0-1

Wcześniejsze leczenie:

- u 33/59 (56%) leczenie 

systemowe

- u 50/59 (85%) RTH

Mediana obserwacji 16,5 mies.

ORR 49,2% (95% CI: 34,3–60,9; 

10 CR i 19 PR)

Mediany DOR nie osiągnięto, 

najdłuższy czas DOR 21,6 mies.

DOR > 12 mies. u 22/29 chorych

U 3 chorych z odpowiedzią 

wystąpiła PD 

DDCR (SD lub odpowiedź przez co 

najmniej 16 tyg.) 62,7% 

Mediana PFS 18,4 mies. Mediany 

OS nie osiągnięto

Działania niepożądane wszystkie 

stopnie, ≥G3): biegunka (28,8%, 

1,7%), zmęczenie (25,4%, 1,7%), 

nudności (23,7%, 0,0%). IrAEs ≥G3 

u 13,6% chorych

Guminski; J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 9526)



Cemiplimab w raku
płaskonabłonkowym skóry- laSCC

Grupa 1- dorośli chorzy na raka
płaskonabłonkowego skóry z 
przerzutami (do węzłów i/lub
odelgłymi)
Podstawowe kryteria włączenia:
- ECOG 0-1
- odpowiednia funkcja narządów
wewnętrznych
- co najmnjej 1 zmiana mierzalna
wg RECIST 1.1.

Cemiplim
ab

3mg/kg.
m.c. co 2 
tygonid
do 96 

tygodni

Ocena w 
badaniach
obrazowyc

h co 8 
tygodniGrupa 2- dorośli chorzy na

raka płaskonabłonkowego
skóry w stadium 
zaawansowanym miejscowo

Ocena w 
badaniach
obrazowyc

h co 9 
tygodni

Cemiplim
ab 350 
mg co 3 
tygodnie

do 54 
tygodni

Grupa 3- dorośli chorzy na
raka płaskonabłonkowego
skóry z przerzutami (do 
węzłów i/lub odelgłymi)

n=70, mediana wieku- 74 lata

ECOG 0-1

Wcześniejsze leczenie:

- u 33/59 (56%) leczenie 

systemowe

- u 50/59 (85%) RTH

Mediana obserwacji 9,3 mies.

ORR  43,6% (95% CI: 32,4–

55,3; 10 CR i 24 PR)

DDCR (SD lub odpowiedź 

przez co najmniej 16 tyg.)-

62,8%

Mediana czasu o wystąpienia 

odpowiedzi- 1,9 mies.

Działania niepożądane 

wszystkie stopnie, ≥G3): 

zmęczenie (42,3%, 1,3%), 

biegunka i świąd (oba 26,9%, 

0%), nudności (21,8%, 0%). 

IrAEs ≥G3 u 10,3% chorych
J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 6015)







Pembrolizumab w I linii leczenia
nieresekcyjnego raka płaskonabłonkowego
skóry, badanie CARSKIN, (NCT02883556)
• otwarte badanie 2. fazy przeprowadzone w 25 

ośrodkach we Francji

• n=39, chorzy na potwierdzonego w badaniu
patologicznym raka płaskonabłonkowego skóry, 
wcześniej nie leczeni systemowo, ECOG 0-1, ze 
zmianami mierzalnymi wg RECIST 1.1

• pembrolizumab 200mg Q3W, maks. do 24 mies.

• ocena po 9, 15 i 24 tyg. a następnie co 12 tyg.

• mediana czasu trwania odpowiedzi: 12,5 mies.

• mediana liczby podań leku: 11

• pierwszorzędowy punkt końcowy: wskaźnik
odpowiedzi po 15 tyg.

J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr

Mediana OS - nie

osiągnięto

Wskaźnik OS 6 mies.

- 75%

Mediana PFS - 14,2 mies.

Wskaźnik 6 mies. PFS -

65,7%

CR 5,1%

PR 33,3%

SD 12,8%

PD 35,9%

Wskaźnik odpowiedzi (CR+PR) 38,5%

Wskaźnik kontroli (CR+PR+SD) 51,3%

Wyniki skuteczności niezależne od ekspresji

PD-L1

Profil tolerancji pembrolizumabu zgodny z 

dotychczas znanym (u 67% chorych

obserwowano AE związane z leczeniem)



Pembrolizumab w I linii leczenia chorych na nieresekcyjnego
raka płaskonabłonkowego skóry (n=33)

Maubec E, Boubaya M, Petrow P i in. Pembrolizumab as 
first line therapy in patients with unresectable squamous 
cell carcinoma of the skin: Interim results of the phase 2 
CARSKIN trial. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr 9534)





Zestawienie wyników badań z anty-PD-1 w SCC (M. Dudzisz-
Śledź, Nowotwory Journal of Oncology 2019)



Rak z komórek Merkla

• MCC (Merkel cell carcinoma) to rzadko
występujący nowotwór skóry o
wysokiej złośliwości, który
prawdopodobnie wywodzi się z
komórek neuroendokrynnych (komórek
Merkla)

• zapadalność na MCC jest niska i sięga
0,25–0,32/100 osób rocznie

• częściej chorują mężczyźni (w stosunku
1,5:1), przedstawiciele rasy białej

• ryzyko zachorowania zwiększa się z
wiekiem, a częstość MCC u chorych
poniżej 50. roku życia jest bardzo mała

• najczęściej nowotwór zlokalizowany jest
na skórze głowy i szyi (44–48%
przypadków), a następnie skórze
kończyn górnej (ok. 19% przypadków) i
dolnej (16–20% przypadków)

• większość przypadków MCC dotyczy
skóry. Inne lokalizacje są rzadkie

• etiologia nowotworu jest nieznana,
niemniej istnieją dobrze zidentyfikowane
czynniki predysponujące do wystąpienia
MCC. Spośród nich wymienia się przede
wszystkim:

• ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe
(UV) [naturalne lub sztuczne, np. po leczeniu
łuszczycy z użyciem fototerapii i psolarenów
(PUVA, psolaren ultraviolet A)],

• choroby przebiegające z upośledzeniem
odporności, takie jak:

- zakażenie HIV/AIDS (ryzyko zachorowania
wzrasta 11-krotnie),

- immunosupresja po przeszczepieniu
narządów (ryzyko zachorowania wzrasta 5-
krotnie),

- przewlekła białaczka limfatyczna,

• niektóre infekcje wirusowe, spośród których
największe znaczenie przypisuje się zakażeniu
wirusem polioma [odmiana charakterystyczna
dla MCC: poliomawirus raka Merkla (MCPyV,
Merkel cell polyoma virus)]



Rak z komórek Merkla

• akronim: AEIOU (7% pacjentów)- u 90%
min. 3 z cech:

• Asymptomatic

• Expanding

• Immunosuppressed

• Older than 50 years

• Ultraviolet-exposed site

• w momencie rozpoznania:

-choroba ograniczona do skóry-szybki wzrost
guza (66%)

-zajęcie węzłów chłonnych (27%)

-przerzuty odległe (7%)

• odsetek 10- letnich przeżyć- 57%, gdy guz
ma średnicę > 2 cm- 10 lat przeżywa 39%
pacjentów

• opisane pojedyncze przypadki
samoistnych regresji guza

• podstawą leczenia jest resekcja zmiany
(margines >1-2cm)

• u chorych bez wykrywalnych przerzutów
do węzłów chłonnych- wskazane
wykonanie BWW:

- pozwala wykryć przerzuty u ok. 30%
pacjentów z klinicznie
niepodejrzanymi węzłami chłonnymi

- możliwy korzystny wpływ na
przeżycia odległe

• zastosowanie uzupełniającej radioterapii na
obszar ogniska pierwotnego pozwala na
zmniejszenie częstości nawrotów
miejscowych;

• nie ma dowodów na poprawę przeżyć po
zastosowaniu uzupełniającej chemioterapii,
choć jej zastosowanie można rozważyć przy
masywnych przerzutach do węzłów
chłonnych

• radioterapia radykalna możliwą alternatywą
dla zabiegu operacyjnego- wysokie dawki
frakcyjne (RFS 80%, OS 5-letnie 40%).



Rak z komórek 
Merkla- choroba 
zaawansowana 
miejscowo (st. I i II)

• podstawą terapii w przypadkach o
zaawansowaniu lokoregionalnym jest
leczenie chirurgiczne +/- RTH (na podstawie
metaanalizy korzyść ze skojarzenia chirurgii z
radioterapią odnoszą chorzy na MCC o
zaawansowaniu miejscowym co najmniej T2)

• w przypadku braku wykrywalnych przerzutów
w regionalnych węzłach chłonnych należy
rozważyć biopsję węzła wartowniczego oraz
szerokie (do uzyskania marginesu co najmniej
1–2 cm) wycięcie blizny; wynika to z
obserwacji, że przerzuty w wartowniczych
węzłach chłonnych występują u 25–35%
chorych mimo braku klinicznych objawów
przerzutów (ryzyko powstania
mikroprzerzutów wzrasta znacząco u chorych
z pierwotnym ogniskiem o średnicy ponad 1
cm)

U 1/3 chorych z 
prawidłowymi

klinicznie węzłami
chłonnymi występują

przerzuty do węzła
wartowniczego



BWW                 
w MCC

wytyczne 
NCCN 

v.1.2019Leczenie MCC powinno 
być prowadzone w 

ośrodkach 
wysokospecjalistycznych



1. Cowey CL, et al. Future Oncol. 2017;13(10):1699-1710.
2. Becker JC, et al. Oncotarget. 2017;8(45):79731-79741.
3. Iyer JG, et al. Cancer Med. 2016;5(9):2294-301.

CHTH 1 
linii

CHTH 2 
linii

Skuteczność chemoterapii w leczeniu chorych na
raka z komórek Merkla.



Rak z komórek Merkla



Rak z komórek Merkla- choroba z 
przerzutami
Dotychczasowy standard:

• chemioterapia z udziałem
pochodnej platyny,
etopozydem, adriamycyną i
taksoidami (w
terapii skojarzonej lub
monoterapii)

• w I linii leczenia wskaźnik
odpowiedzi ok. 53-61%; w
drugiej linii ok. 23-45%

• krótki czas utrzymywania się
odpowiedzi: ok. 3 mies w
pierwszej linii I ok. 2 mies. w
drugiej linii

• nowotwór wrażliwy na
radioterapię

• awelumab (anty PD-L1) jako
pierwszy lek z
grupy inhibitorów punktów
kontrolnych zarejestrowany w

Nowy standard:

• duża skuteczność immunoterapii:

• awelumab (anty PD-L1) jako

pierwszy lek z grupy inhibitorów

punktów kontrolnych

zarejestrowany w II linii (po

CHTH)- bad. Javelin, następnie

w I linii

• pembrolizumab (anty PD-1)

zarejestrowany przez FDA do

leczenia MCC



Rak z komórek Merkla



Avelumab (10 mg/kg co 2 tygodnie) u chorych 
leczonych (n=88)





Two-year efficacy and safety update from <br />JAVELIN Merkel 200 part A: a registrational study of avelumab in metastatic Merkel 
cell carcinoma progressed on chemotherapy

Presented By Paul Nghiem at 2018 ASCO Annual Meeting



JAVELIN Merkel 200: study design (NCT02155647)<br />Phase 2, prospective, single-arm, open-label, multicenter trial

Presented By Paul Nghiem at 2018 ASCO Annual Meeting



Zaktualizowana analiza skuteczności awelumabu w II linii leczenia MCC 
w badaniu JAVELIN Merkel p. A 

ASCO 2018, abstr. 9507, Nghiem P.



Tolerancja leczenia II linii awelumabem
chorych na MCC na podstawie wyników
badania JAVELIN 200



Zaplanowana analiza 
przejściowa

(3-miesięczna 
oberwacja)

D’Angelo SP, et al. ASCO 
2017. Streszczenie 9530

Punkt odcięcia danych: 
30 grudnia 2016 r.

Odpowiedź
≥3-miesięczna 

obserwacja

(n=29)

≥6-miesięczna 

obserwacja 

kliniczna 

(n=14)

Potwierdzony ORR (95% CI), % 62,1 (42,3–79,3) 71,4 (41,9–91,6)

Potwierdzona BOR, n (%)

Odpowiedź całkowita

Odpowiedź częściowa

Stabilizacja choroby

Progresja choroby

Nie podlega ocenie*

4 (13,8)

14 (48,3)

3 (10,3)

7 (24,1)

1 (3,4)

4 (28,6)

6 (42,9)

1 (7,1)

2 (14,3)

1 (7,1)

Trwałość odpowiedzi n=18 n=10

Mediana DOR (95% CI), miesiące NE (4,0–NE) NE (4,0–NE)

Odsetek pacjentów z odpowiedzią trwającą ≥3 

miesięcy (95% CI), %
93 (61–99) 100 (NE–NE)

Odsetek pacjentów z odpowiedzią trwającą ≥6 

miesięcy (95% CI), %
83 (46–96) 89 (43–98)

PFS
Zestaw pełnej analizy

(N=39)

Mediana PFS (95% CI), miesiące 9,1 (1,9–NE)

Odsetek PFS po 3 miesiącach (95% CI), % 67 (48–80)

Badanie 

JAVELIN 

Merkel 200 –

część B (1L)



Tolerancja leczenia I linii awelumabem
chorych na MCC na podstawie wyników
badania JAVELIN 200

TRAE

Jakikolwiek 

stopień nasilenia, 

n (%)

Zdarzenia 

≥stopnia 3, n (%)

Jakiekolwiek TRAE 28 (71,8) 8 (20,5)

Zmęczenie 9 (23,1) 0

Reakcja związana z infuzją* 9 (23,1) 1 (2,6)

Osłabienie 3 (7,7) 0

Zwiększenie aktywności lipazy 3 (7,7) 1 (2,6)

Podwyższona aktywność ALT 3 (7,7) 1 (2,6)

Zwiększenie aktywności CPK we 

krwi
2 (5,1) 1 (2,6)

Autoimmunologiczne zapalenie 

nerek
1 (2,6) 1 (2,6)

Zapalenie dróg żółciowych 1 (2,6) 1 (2,6)

Podwyższona aktywność AST 1 (2,6) 1 (2,6)

Zaburzenia chodu 1 (2,6) 1 (2,6)

Paraneoplastyczne zapalenie 

mózgu i rdzenia
1 (2,6) 1 (2,6)

Polineuropatia 1 (2,6) 1 (2,6)

Zespół paraneoplastyczny 1 (2,6) 1 (2,6)

Wzrost stężenia troponiny 1 (2,6) 1 (2,6)

irAE

Sto

pie

ń 

wg

CTC

AE

Podjęte 

działania 

dotyczące 

leczenia 

badanego

Rezultat* Ciężkie AE?

Wysypka 1
Bez zmiany 

dawki

Wyleczenie/ust

ąpienie
Nie

Świąd 1
Bez zmiany 

dawki

Bez 

wyleczenia/ust

ąpienia

Nie

Świąd 1
Bez zmiany 

dawki

Wyleczenie/ust

ąpienie
Nie

Niedoczy

nność 

tarczycy

1 Nie dotyczy 
Wyleczenie/ust

ąpienie
Nie

Wysypka 1
Bez zmiany 

dawki

Bez 

wyleczenia/ust

ąpienia

Nie

Świąd 1
Bez zmiany 

dawki

Wyleczenie/ust

ąpienie
Nie



Pembrolizumab w I linii leczenia
mMCC/nawrotowego laMCC



Zaktualizowana analiza skuteczności awelumabu w II linii leczenia MCC w 
badaniu JAVELIN Merkel p. A 

ASCO 2018, abstr. 9507, Nghiem P.



Anty PD-1 i anty PD-L1 w 
MCC- choroba
zaawansowania

I linia II linia

ORR 56-73% 33-50%

PFS 17 mies
(mediana
)

3 mies
(mediana
)

OS mediany
nie
osiągnięt
o

13 mies. 
(mediana
)

Pembrolizumab w 

I linii

Awelumab w II 

linii

Zmiana SoC w I linii 

leczenia laMCC/mMCC



Utrzymywanie się
odpowiedzi

• Plateau przed upływem 12 mies.
leczenia

• Po 12 mies. leczenia ryzyko 
progresji choroby ulega 
znaczącemu zmniejszeniu

• U większej liczby chorych w II linii 
leczenia obserwowana jest 
oporność pierwotna

• Oporność wtórna na podobnym 
poziomie           w I i II linii leczenia

Pembrolizumab 
w I linii

Awelumab w 
II linii



Niwolumab w raku z komórek Merkla

• badanie fazy 1./2. z zastosowaniem niwolumabu

• chorzy na MCC, n= 22

• ORR wyniósł 68% po 26-tygodniowym okresie obserwacji 
(zakres 5-35 tygodni):

• u chorych wcześniej nie poddawanych leczeniu systemowemu (71%, 
n=14) 

• u chorych wcześniej leczonych (63%, 1 lub 2 linie wcześniejszego 
leczenia, n= 8)

Topalian, S.L., et al., Abstract CT074: Non-comparative, open-label, multiple 

cohort, phase 1/2 study to evaluate nivolumab (NIVO) in patients with virus-

associated tumors (CheckMate 358): Efficacy and safety in Merkel cell carcinoma 

(MCC). Cancer Research, 2017. 77(13 Supplement): p. CT074-CT074.



Badania z zastosowaniem immunoterapii w 
leczeniu chorych na raka z komórek Merkla w 
stadium zaawansowanym.

Lek (badanie) Linia

leczeni

a

cel n Wcześniejsza

CHTH

Wskaźnik

odpowiedzi

obiektywnych

Mediana

PFS

Mediana

OS

Pembrolizumab

(NCT02267603)

CITN-09

1. PD-

1

26 Nie 56% 16,8 mies. Nie

osiągnięto

Awelumab

(NCT02155647)

JAVELIN Merkel 200

1. PD-

L1

29 Nie 63% Nie

osiągnięto

Nie

osiągnięto

Niwolumab

(NCT02488759)

CheckMate-358

1./2. PD-

1

15

/1

0

Nie/tak 73%/50% Nie

osiągnięto

Nie

osiągnięto

Awelumab

(NCT02155647)

JAVELIN Merkel 200

2. PD-

L1

88 Tak 33% 3 mies. 13 mies.

1. Nghiem PT et al. N Eng J Med 2016, 374:2542; 

2. D’Angelo SP et al. ASCO 2017 abstr. 9530; 3. 

Topalian S et al. Cancer Res  2017, 77 (suppl 13):  

abstr. CT074; 4. Kaufman HL et al. Lancet Oncol 

2016, 17: 1374; 5. Kaufman H et al. J Immunother

Cancer 2018, 6:7

W Polsce awelumab jedynie w ramach 
wniosków na terapię ratunkową na chwilę 

obecną- RDTL, w 1. i 2. linii
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