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Chory 57-letni z rozpoznaniem raka nerki lewej
został w czerwcu 2008 r. skierowany do Zakładu Che-
mioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z
powodu uwidocznienia w badaniach obrazowych ma-
sywnych zmian przerzutowych w sąsiedztwie loży po
nefrektomii, w okolicznych węzłach chłonnych oraz
płucach. Pierwotnie rozpoznano operacyjnego raka
nerki w grudniu 2007 r. Wówczas chory z dolegliwo-
ściami bólowymi okolicy lewego śródbrzusza zgłosił się
do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
a na podstawie przeprowadzonej diagnostyki ultraso-
nograficznej stwierdzono podejrzaną zmianę w obrę-
bie lewej nerki. Chorego skierowano do Kliniki Uro-
logii UJCM, gdzie w badaniu  tomograficznym potwier-
dzono obecność guza nerki o wymiarach 83 ¥ 98 ¥
¥ 104 mm. Wywiad rodzinny w zakresie chorób nowo-
tworowych był ujemny. Wywiad w kierunku używek był
również ujemny. Od około 9 miesięcy chory był objęty
stałą kontrolą hematologiczną z powodu anemii auto-
immunohemolitycznej, leczono go glikokortykostero-
idami. W styczniu 2008 r. wykonano zabieg nefrekto-
mii lewostronnej z jednoczasową splenektomią z uwa-
gi na współistniejące schorzenie hematologiczne.
W przebiegu pooperacyjnym nie wystąpiły powikłania.
W badaniu histopatologicznym stwierdzono utkanie
raka jasnokomórkowego, podtyp sarkomatyczny,
z obecnością nacieku tkanki tłuszczowej okołonerko-
wej. Po zabiegu chorego objęto obserwacją. W maju
2008 r., w trakcie wizyty kontrolnej, chory skarżył się
na kaszel, osłabienie, duszność wysiłkową oraz bóle
lewej okolicy biodrowej. W wykonanym badaniu to-

mograficznym uwidoczniono liczne guzki przerzutowe
w obu płucach oraz podejrzane węzły chłonne prawej
wnęki i rozwidlenia tchawicy. Ponadto w obrębie mię-
śnia czworobocznego lędźwi, na wysokości kręgu L4
uwidoczniono zmianę o wymiarach 37 ¥ 26 mm nacie-
kającą talerz kości biodrowej i powodującą jego de-
strukcję. Obraz radiologiczny uznano za jednoznacz-
nie  odpowiadający rozsiewowi raka nerki. W sierpniu
2008 r. podczas konsultacji onkologicznej stan ogólny
pacjenta był średni, uskarżał się on na duszność, osła-
bienie oraz silne dolegliwości bólowe okolicy biodro-
wej lewej. Dobowe zapotrzebowanie na morfinę wy-
nosiło 240 mg, dodatkowo chory stosował diklofenak
w dawce 75 mg doustnie lub w czopku 2 razy dziennie,
doraźnie 1 g paracetamolu w postaci roztworu musu-
jącego. W badaniu fizykalnym stwierdzono: bladość
powłok oraz śluzówek, nad polami płucnymi liczne fur-
czenia, a miejscami ściszenie szmerów oddechowych,
bolesność uciskową lewego talerza biodrowego. W ba-
daniach biochemicznych krwi nie stwierdzono istotnych
odchyleń od normy, a w morfologii odnotowano obni-
żenie stężenia hemoglobiny do 8,6 g/dL. Biorąc pod
uwagę niekorzystne czynniki prognostyczne (rozsiew
po 5 miesiącach od leczenia operacyjnego, stan spraw-
ności 2 według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO,
World Health Organization), stężenie hemoglobiny po-
niżej dolnej granicy normy, rozsiew wielonarządowy),
zdecydowano o zastosowaniu terapii temsirolimusem.
Pierwszą dawkę 25 mg podano w sierpniu 2008 r. Po
4 dniach zaobserwowano spadek stężenia hemoglobi-
ny do wartości 6,6 g/dL. Przetoczono 2 jednostki krwi
i planowo podano drugą dawkę leku. Zwiększono daw-
kę prednizonu do 60 mg/dobę. W dniu, kiedy plano-
wano podanie trzeciej dawki, stężenie hemoglobiny
wynosiło 5,8 g/dL. Przetoczono 2 jednostki koncentra-
tu krwinek czerwonych. Po kolejnych 4 dniach nastą-
piła poprawa stanu ogólnego ze znacznym zmniejsze-
niem duszności i dolegliwości bólowych. Dobowe za-
potrzebowanie na morfinę zmniejszyło się do 60 mg,
chory przyjmował również mniejsze dawki niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (NSAID, non-steroidal
anti-inflammatory drugs) bez potrzeby stosowania pa-
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racetamolu. Po tygodniu od podania kolejnej dawki
preparatu Torisel zanotowano ponowny spadek stęże-
nia hemoglobiny do 4,7 g/dL. Podano 6 jednostek kon-
centratu krwinek czerwonych. Po tygodniu stan chore-
go oceniono jako dobry, z dalszym zmniejszaniem się
dolegliwości związanych z nowotworem. Podano 5.
dawkę temsirolimusu i zaplanowano badania obrazo-
we. Po 3 dniach wystąpiło krwawienie z dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego. W trakcie hospitaliza-
cji w szpitalu rejonowym nie znaleziono źródła krwa-
wienia, nie powtórzył się incydent krwotoku. W trak-
cie pobytu w szpitalu rozwinęło się obustronne zapale-
nie płuc. Chory otrzymał leczenie przeciwzapalne i po
5 tygodniach hospitalizacji był przygotowywany do
wypisania ze szpitala. W nocy poprzedzającej wypis
doszło do masywnego krwotoku z dolnego odcinka
przewodu pokarmowego oraz niewydolności krążenia
z hipowolemią. Chory zmarł wśród objawów wstrząsu.

Pacjent przeżył 16 tygodni mimo masywnego za-
awansowania zmian przerzutowych i współistnienia
anemii immunohemolitycznej, ze zmniejszeniem dole-
gliwości bólowych oraz duszności spoczynkowej. Lecze-
nie było możliwe dzięki współpracy z lekarzami hema-
tologami oraz internistami. Pomimo komplikacji wy-
nikających ze współistnienia anemii immunohemoli-
tycznej oraz depresji szpiku spowodowanej temsiroli-
musem chory był wysoko zmotywowany do prowadze-
nia leczenia, zwłaszcza po zmniejszeniu się dolegliwo-
ści bólowych.

Omówienie

Podtyp mięsakowaty (sarkomatyczny) nie jest od-
rębnym wariantem histologicznym raka nerkowoko-
mórkowego, oznacza natomiast transformację w nowo-
twór o wyższym stopniu złośliwości cechujący się obec-
nością wysoce pleomorficznych komórek wrzecionowa-
tych oraz komórek olbrzymich towarzyszących komór-
kom odpowiedniego typu raka. Klinicznie podtyp sar-
komatyczny cechuje się dużą złośliwością miejscową
i dużym potencjałem metastatycznym, co wpływa na złe
rokowanie [1, 2]. Postępowanie jedynie operacyjne nie
wpływa istotnie na czas przeżycia chorych wobec za-
awansowania lokoregionalnego lub uogólnienia stwier-
dzanego w momencie diagnozy. Średni okres przeży-
cia po zabiegu wynosi 9–19 miesięcy [3].

Temsirolimus (Torisel) jest selektywnym inhibitorem
kinazy ssaków mTOR (mammalian target of rapamy-
cin). Wiąże on wewnątrzkomórkowe białko (FKBP-12),
zaś powstały w ten sposób kompleks hamuje aktywność
kinazy mTOR kontrolującej podział komórek [4] Ha-
mowanie aktywności mTOR powoduje zahamowanie
wzrostu komórek nowotworowych w fazie G1 oraz in-
hibicję procesu angiogenezy, co skutkuje regresją zmian

nowotworowych obserwowaną w modelach zwierzęcych
[5]. Działanie przeciwnowotworowe preparatu Torisel
in vivo potwierdzono w randomizowanych badaniach
klinicznych z udziałem chorych z rozpoznaniem za-
awansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC,
renal cell carcinoma). W badaniu III fazy porównano
skuteczność i bezpieczeństwo leczenia temsirolimusem,
interferonem a oraz skojarzonej terapii dwoma prepa-
ratami u pacjentów z RCC o niekorzystnym rokowa-
niu, dotychczas nieleczonych systemowo [6]. Wykaza-
no korzyść kliniczną ze stosowania preparatu Torisel
w postaci wydłużenia czasu do progresji (PFS, prog-
ression free survival) z 1,9 miesiąca do 3,7 miesiąca
oraz czasu przeżycia całkowitego (OS, overall survival)
z 7,3 miesiąca do 10,9 miesiąca w porównaniu z mono-
terapią interferonem. Czas przeżycia całkowitego
w grupie chorych stosujących terapię skojarzoną wy-
niósł 8,4 miesiąca, leczenie obarczone było jednak
zwiększonym odsetkiem zdarzeń niepożądanych stop-
nia 3 i 4 (utrata masy ciała, niedokrwistość, neutrope-
nia, małopłytkowość i zapalenie błon śluzowych)
w porównaniu z monoterapią. Badaniem tym objęto
chorych z rozległą chorobą uogólnioną i licznymi ne-
gatywnymi czynnikami prognostycznymi, u których
należy spodziewać się krótszego czasu przeżycia całko-
witego niż u pacjentów włączanych do badań z cytoki-
nami lub sunitybem, sorafenibem [7, 8]. W poprzed-
nich badaniach z udziałem pacjentów bez niekorzyst-
nych czynników ryzyka według Memorial Sloan-Kette-
ring Cancer Center (MSKCC) lub tylko z 1 z nich czas
przeżycia całkowitego wynosił około 2 lata, natomiast
chorzy z 3 i więcej czynnikami ryzyka przeżywali śred-
nio 4–8 miesięcy [9–11]. Pacjenci z rozległą chorobą
o dużej dynamice mogą gorzej tolerować leczenie, a
oporność na terapię może być u nich większa.

Umiarkowana skuteczność leczenia preparatem
Torisel w chorobie zaawansowanej może sugerować, iż
zysk z terapii odnoszą chorzy z rozsianym rakiem ner-
ki, jednak z chorobą mniej rozległą. [6]. W opisanym
przypadku obserwowano przejściowy dobry efekt pa-
liatywny terapii w postaci zmniejszenia duszności i do-
legliwości bólowych, co miało pozytywny wpływ na ja-
kość życia chorego.

Najczęstszym powikłaniem hematologicznym stwier-
dzanym podczas terapii preparatem Torisel jest niedo-
krwistość. Występowała ona u 45% badanych chorych,
z czego u 20% w stopniu 3 i 4 [6]. Ponieważ nie jest ona
zależna od aktywności antyproliferacyjnej leku i nie ma
typowych cech anemii chorób przewlekłych, uważa się,
że wiąże się z bezpośrednim wpływem leku na home-
ostazę żelaza w organizmie [12]. Jako powikłanie mają-
ce istotny wpływ na jakość życia wymaga ona aktywnego
leczenia. W opisanym przypadku klinicznym powikła-
nia hematologiczne terapii nasilone były współistnienie-
jącym schorzeniem hematologicznym.
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