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Oksaliplatyna jest now¹ pochodn¹
platyny trzeciej generacji z obecnoœci¹ grupy 1,2-diaminocykloheksanowej (DACH), która hamuje replikacjê DNA poprzez tworzenie krzy¿owych wi¹zañ w obrêbie DNA.
Badania in vitro z u¿yciem ró¿nych
linii komórkowych potwierdzi³y skutecznoœæ przeciwnowotworow¹
oksaliplatyny, równie¿ w przypadkach stwierdzanej opornoœci na cisplatynê i karboplatynê. Skutecznoœæ leczenia oksaliplatyn¹ w monoterapii i w skojarzeniu z innymi
lekami oceniano w badaniach klinicznych u chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego. W leczeniu pierwszej linii oksaliplatyna w po³¹czeniu z 5-fluorouracylem/kwasem
folinowym umo¿liwia uzyskanie
wiêkszego odsetka odpowiedzi i wyd³u¿enie czasu wolnego od progresji u tych chorych. Ponadto u pacjentów z rakiem jajnika, wczeœniej
leczonych cisplatyn¹, oksaliplatyna
jest podobnie skuteczna jak paklitaksel. Obiecuj¹ce wstêpne wyniki
uzyskano równie¿ u chorych z innymi nowotworami, np. ch³oniakami
nieziarniczymi, rakiem trzustki, rakiem piersi. Najczêstsze objawy niepo¿¹dane wystêpuj¹ce w czasie leczenia oksaliplatyn¹ dotycz¹ uk³adu nerwowego, krwiotwórczego
i przewodu pokarmowego. Sta³ym
objawem ubocznym oksaliplatyny
jest obwodowa polineuropatia czuciowa, manifestuj¹ca siê parestezjami i dyzestezjami w obrêbie koñczyn, wywo³ywana lub nasilana ekspozycj¹ na zimno. Ma charakter
kumulacyjny, zale¿ny od dawki, ale
jest w wiêkszoœci przypadków odwracalna w ci¹gu kilku miesiêcy po
zaprzestaniu leczenia. W odró¿nieniu od cisplatyny, oksaliplatyna nie
wykazuje dzia³ania nefro- i ototoksycznego.
S³owa kluczowe: oksaliplatyna, rak
jelita grubego, rak jajnika.
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WSTÊP
Od czasu wprowadzenia przed
30 laty do leczenia nowotworów
cisplatyny poszukiwano nowych
pochodnych o mniejszej toksycznoœci i lepszej skutecznoœci przeciwnowotworowej. Zsyntetyzowano
i przebadano wiele zwi¹zków, ale
badania udowodni³y, ¿e dopiero
pochodne zawieraj¹ce w swojej
cz¹steczce grupê 1,2-diaminocykloheksanow¹ (DACH) charakteryzuj¹ siê, dziêki swojej budowie
wiêksz¹ aktywnoœci¹ cytotoksyczn¹ i brakiem opornoœci krzy¿owej
w stosunku do cisplatyny. Lekiem,
którego skutecznoœæ potwierdzono
w badaniach klinicznych jest oksaliplatyna ([SP-4-2(IR-trans-1,2-cykloheksanodiamino-N,N’) [etanodialo(2-)O,O’] platyna), inne s¹ jeszcze w fazie wczesnych badañ
klinicznych [1–3].

MECHANIZM DZIA£ANIA
Mechanizm dzia³ania oksaliplatyny
nie zosta³ w pe³ni wyjaœniony, ale cytotoksyczne dzia³anie leku zale¿y
przede wszystkim od zahamowania
replikacji DNA. Dzia³anie cytotoksyczne polega na tworzeniu krzy¿owych
po³¹czeñ miêdzy aktywn¹ pochodn¹
platyny a dwiema s¹siednimi cz¹steczkami guaniny lub s¹siednimi

cz¹steczkami guaniny i adenozyny
podwójnej helisy DNA. Po³¹czenia
tworzone przez oksaliplatynê z DNA
s¹ najprawdopodobniej identyczne,
jak tworzone przez inne pochodne
platyny. Silniejsze dzia³anie cytotoksyczne i hamowanie replikacji DNA
zale¿y od obecnoœci du¿ej grupy
DACH w cz¹steczce oksaliplatyny,
która decyduje równie¿ o braku
opornoœci krzy¿owej miêdzy oksaliplatyn¹ i cisplatyn¹. Grupa DACH
mo¿e tak¿e hamowaæ procesy naprawy helisy DNA poprzez zahamowanie lub zmniejszenie ³¹czenia siê
z ni¹ specyficznych kompleksów
bia³ek i enzymów uczestnicz¹cych
w procesach postreplikacyjnej naprawy DNA. W wyniku tych procesów dochodzi do uszkodzenia integralnoœci ³añcucha DNA i indukcji
apoptozy.
Antyproliferacyjne dzia³anie oksaliplatyny potwierdzono w badaniach in vitro na szeregu nowotworowych linii komórkowych. Ponadto potwierdzono wiêksz¹ aktywnoœæ
cytotoksyczn¹ oksaliplatyny ni¿ cisplatyny i karboplatyny w stosunku do niektórych lekoopornych nowotworowych linii komórkowych.
W badaniach in vivo na modelu
mysim udowodniono podobn¹ do
cisplatyny aktywnoœæ cytostatyczn¹ w raku jelita grubego, czernia-
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Oxaliplatin is a new third-generation
platinum complex with a 1,2-diaminocyclohexane (DACH) carrier ligand that inhibits DNA synthesis,
primarily by causing intrastrand
cross-links in DNA. Oxaliplatin has
shown in vitro and in vivo efficacy
against many tumor cell lines, including some that are resistant to cisplatin and carboplatin. In patients
with advanced colorectal cancer,
oxaliplatin has been tested as a monotherapy and in combination with
other agents. First-line therapy with
oxaliplatin and 5-fluorouracil/folinic
acid improves response rate and
median progression-free survival in
patients with advanced colorectal
cancer. In addition, oxaliplatin has
shown efficacy in patients with platinum-pretreated ovarian cancer
with response rates similar to paclitaxel in these patients. Promising results have also been found with oxaliplatin in patients with non-Hodgkin’s lymphoma, pancreatic cancer,
breast cancer and other tumors.
The main toxicities occurring with
oxaliplatin are neurological, haematological and gastrointestinal. The
most constant side effect of oxaliplatin is peripheral sensory neuropathy which is manifesting as paresthesia and dysesthesia in the
extremities and is induced or
exacerbated by exposure to cold.
This neurological toxicity is dependent on the cumulative dose of oxaliplatin but reversible within a few
months of discontinuation of the
treatment in the majority of cases.
Unlike cisplatin, oxaliplatin is not
associated with renal or auditory
toxicity.
Key words: oxaliplatin, colorectal
cancer, ovarian cancer.

ku, niektórych liniach bia³aczkowych, a wiêksz¹ skutecznoœæ ni¿
cisplatyny, np. w raku piersi i miêsaku. Ponadto potwierdzono addycyjny lub synergistyczny efekt
skojarzeñ oksaliplatyny z niektórymi innymi cytostatykami, przede
wszystkim z 5-fluorouracylem [1, 4].

METABOLIZM LEKU
Oksaliplatyna podlega w organizmie nieenzymatycznej biotransformacji do aktywnych pochodnych, które szybko i silnie ³¹cz¹
siê z bia³kami surowicy i erytrocytami. W³aœciwoœci przeciwnowotworowe wykazuj¹ jednak pochodne
cytostatyku pozostaj¹ce w surowicy w postaci wolnej niezwi¹zanej
z bia³kami i erytrocytami. W badaniach in vitro stwierdzono, ¿e maksymalne przy³¹czenie leku do erytrocytów wystêpuje w ci¹gu
2 godz. od podania, a zwi¹zany
z erytrocytami lek nie podlega
uwalnianiu do surowicy [1, 5].
Metabolity oksaliplatyny wydalane s¹ przede wszystkim z moczem, tylko ok. 2 proc. podanej
dawki leku wydalane jest z ka³em.
Eliminacja z organizmu oksaliplatyny jest doœæ wolna, 33 proc. jest
usuwane w ci¹gu 48 godz., ale minimalne stê¿enia leku s¹ wykrywane jeszcze po 63 dniach. U chorych z umiarkowan¹ niewydolnoœci¹ nerek nie stwierdzano jednak
nasilenia toksycznego dzia³ania leku, mimo jego nieco wy¿szych stê¿eñ w surowicy. Jest to szczególnie istotne u chorych z upoœledzon¹ funkcj¹ nerek po wczeœniejszej
chemioterapii i stosowaniu w okresach neutropenii antybiotyków nefrotoksycznych. Niezmieniony równie¿ pozostaje klirens cytostatyku
u chorych z upoœledzeniem funkcji w¹troby. Wyniki badañ dotycz¹ce interakcji oksaliplatyny i 5-fluorouracylu sugeruj¹ ich synergistyczne i addycyjne dzia³anie, nie
stwierdzono natomiast interakcji
farmakokinetycznych miêdzy oksaliplatyn¹ a irinotekanem i topotekanem [1, 5].

ZASTOSOWANIE KLINICZNE
Kliniczne zastosowanie oksaliplatyny to obecnie przede wszystkim leczenie zaawansowanego raka jelita grubego, w leczeniu którego – w odró¿nieniu od innych
pochodnych platyny – okaza³a siê
skuteczna. Ponadto oksaliplatyna
jest obecnie w trakcie badañ klinicznych, oceniaj¹cych jej dzia³anie w leczeniu przede wszystkim
raka jajnika, a tak¿e innych nowotworów, jak np. ch³oniaków nieziarniczych, raka piersi, niedrobnokomórkowego raka p³uca, raka
trzustki i innych.
Rak jelita grubego jest jedn¹
z najczêstszych przyczyn zgonu
chorych z nowotworami w krajach
uprzemys³owionych. Podstawow¹
metod¹ leczenia raka jelita grubego jest leczenie chirurgiczne, pozwalaj¹ce uzyskaæ wyleczenie
u chorych z ograniczon¹ chorob¹.
Jednak dla wiêkszoœci chorych ze
zmianami przerzutowymi jedynym
leczeniem pozostaje paliatywna
chemioterapia, której celem jest
poprawa jakoœci ich ¿ycia. Od 40
lat w leczeniu cytostatycznym zaawansowanego raka jelita grubego najskuteczniejszym cytostatykiem by³ 5-fluorouracyl skojarzony
z kwasem folinowym, ale odsetek
odpowiedzi wynosi³ ok. 23 proc.,
a mediana czasu prze¿ycia ok. 10
mies. Z nowych cytostatyków w³aœnie oksaliplatyna, a ponadto irinotekan (CPT-11 inhibitor topoizomerazy I) oraz raltitreksed (inhibitor
syntetazy tymidylowej) wykazuj¹
aktywnoœæ kliniczn¹ podobn¹ lub
wiêksz¹ od 5-fluorouracylu/kwasu
folinowego. Odsetek odpowiedzi
u chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego uzyskiwany po
podaniu oksaliplatyny jako monoterapii w leczeniu pierwszej linii
by³ podobny (20–24 proc.) [1, 6].
Poprawê wyników uzyskano jednak
w leczeniu skojarzonym oksaliplatyny z chronomodulowanym 5-fluorouracylem/kwasem folinowym
w porównaniu z leczeniem tylko 5fluorouracylem/kwasem folinowym
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(51 proc. vs 22 proc. odpowiedzi,
mediana czasu prze¿ycia wolnego
od progresji 9 vs 6,2 mies.), nie
stwierdzono jednak znacz¹cych
ró¿nic w ca³kowitym czasie prze¿ycia tych chorych (mediana czasu prze¿ycia 16,2 vs 14,7 mies.)
[1, 6, 7]. U chorych z progresj¹
nowotworu po wczeœniejszym leczeniu 5-fluorouracylem/kwasem folinowym leczenie skojarzone oksaliplatyny z 5-fluorouracylem/kwasem
folinowym pozwala na uzyskanie
odpowiedzi u 13–45 proc. chorych.
Mediana prze¿ycia wolnego od
progresji wynosi od 5 do 10 mies.,
a mediana ca³kowitego prze¿ycia
wynosi od 9 do 17 mies. [1, 8].

trójlekowej terapii zaawansowanego raka jelita grubego z zastosowaniem oksaliplatyny, 5-fluorouracylu/kwasem folinowego i irinotekanu. Uzyskano wysoki odsetek
odpowiedzi u leczonych chorych
– 58 proc., mediana czasu do
progresji choroby wynosi³a 13
mies. Chocia¿ ocena ca³kowitego
czasu prze¿ycia tych chorych nie
zosta³a
jeszcze
zakoñczona,
a grupa chorych (31 osób) nie
by³a du¿a, wyniki s¹ zachêcaj¹ce,
konieczne s¹ jednak dalsze badania, w tym porównawcze ze schematem leczenia dwulekowego (5fluorouralyl/kwas folinowy z irinotekanem) [9].

Badania kliniczne dowodz¹ równie¿, ¿e oksaliplatyna mo¿e byæ
skuteczna w zaawansowanym raku jelita grubego w skojarzeniu
z irinotekanem (w leczeniu drugiej
linii 28–44 proc. odpowiedzi) i raltitreksedem (w leczeniu pierwszej
linii 62 proc. odpowiedzi) [1].
Ostatnio przeprowadzono równie¿
badania kliniczne z zastosowaniem

Obiecuj¹ce wyniki w badaniach
II fazy uzyskano równie¿ u chorych z rakiem jelita grubego stosuj¹c leczenie skojarzone oksaliplatyny z kapecytabin¹ (49 proc.
odpowiedzi w leczeniu pierwszego rzutu i 15 proc. odpowiedzi
w leczeniu drugiego rzutu) [10].
Chemioterapia skojarzona – oksaliplatyna z 5-fluorouracylem/kwasem

folinowym jest równie¿ skuteczna
w zmniejszeniu wielkoœci przerzutów raka jelita grubego do w¹troby,
co umo¿liwia leczenie chirurgiczne
chorych z wczeœniej nieoperacyjnym nowotworem. U chorych tylko
z przerzutami do w¹troby wczeœniejsze podanie leczenia oksaliplatyny z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym pozwoli³o na uzyskanie ≥50
proc. zmniejszenia rozmiarów wczeœniej nieoperacyjnych przerzutów
do w¹troby i póŸniejsze poddanie
ich zabiegowi operacyjnemu, który
doprowadzi³ do uzyskania ca³kowitej remisji u 58 z 151 ocenianych
chorych. Mediana ca³kowitego prze¿ycia wszystkich 151 chorych wynosi³a 24 mies., natomiast chorych
operowanych wynosi³a 48 mies.,
a prze¿ycie 5-letnie – 50 proc. [6,
11]. W toku s¹ dalsze wielooœrodkowe badania z zastosowaniem oksaliplatyny oraz innych cytostatyków
w leczeniu raka jelita grubego i na
ostateczne wyniki trzeba jeszcze
poczekaæ.
W chwili obecnej leczeniem
z wyboru zaawansowanego raka
jajnika jest skojarzona chemioterapia paklitakselem z cisplatyn¹ lub
karboplatyn¹ pozwalaj¹ca na uzyskanie odpowiedzi u 70–80 proc.
chorych. Jednak u wielu z nich
dochodzi do wznowy raka, w czêœci przypadków z opornoœci¹ komórek nowotworowych na pochodne platyny.
U chorych z rakiem jajnika w badaniach klinicznych oceniano skutecznoœæ leczenia oksaliplatyn¹ zarówno w monoterapii, jak i w po³¹czeniu z cyklofosfamidem, cisplatyn¹
i/lub paklitakselem. Badania w wiêkszoœci dotyczy³y chorych z nawrotem nowotworu po wczeœniejszej
chemioterapii z zastosowaniem cisplatyny, ale przeprowadzono równie¿ badania, w których oksaliplatyna zosta³a podana w ramach terapii pierwszoliniowej. W leczeniu
pierwszego rzutu w skojarzeniu
z cyklofosfamidem oksaliplatyna jest
porównywalnie do cisplatyny skuteczna w zaawansowanym raku jaj-
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nika (33 proc. vs 42 proc. odpowiedzi, mediana prze¿ycia 36 vs 25
mies.) [12]. Natomiast u chorych
z nawrotem raka jajnika po wczeœniejszym leczeniu cisplatyn¹ leczenie oksaliplatyn¹ w monoterapii
w dawce 100–130 mg/m2 pozwala
na uzyskanie odpowiedzi w 16–26
proc. z median¹ czasu prze¿ycia
10–15 mies. Dotyczy³o to zarówno
chorych z rakiem jajnika platynowra¿liwym, jak i platynoopornym.
W badaniach porównawczych oksaliplatyna wykazuje porównywaln¹
skutecznoœæ jak paklitaksel, jako
monoterapia drugiej linii leczenia
(16 proc. vs 17 proc. odpowiedzi,
mediana prze¿ycia 42 vs 37 mies.).
Oceniano równie¿ ró¿ne programy
leczenia z zastosowaniem oksaliplatyny w skojarzeniu z paklitakselem,
cisplatyn¹ lub oboma lekami, wyniki by³y obiecuj¹ce (40–75 proc. odpowiedzi), ale wymagaj¹ jeszcze
potwierdzenia na wiêkszych grupach chorych [13].
Przeprowadzono tak¿e badania
kliniczne z zastosowaniem oksaliplatyny w monoterapii i/lub skojarzeniu
z innymi cytostatykami w leczeniu
chorych z rakiem gruczo³u krokowego, ch³oniakami nieziarniczymi, rakiem piersi, niedrobnokomórkowym
rakiem p³uca, miêdzyb³oniakiem,
czerniakiem i rakiem trzustki. Wiêkszoœæ tych badañ obejmuje jednak
niewielkie grupy chorych i ocena
ich wyników wymaga dalszych obserwacji [1, 14, 15].

OBJAWY NIEPO¯¥DANE
Objawy niepo¿¹dane wystêpuj¹ce w czasie leczenia oksaliplatyn¹
najczêœciej dotycz¹ uk³adu nerwowego, krwiotwórczego i przewodu
pokarmowego. Najpowa¿niejszym,
ale zwykle odwracalnym objawem
ubocznym ograniczaj¹cym stosowanie leku jest obwodowa polineuropatia czuciowa. Neurotoksycznoœæ jest typowa dla pochodnych
platyny
zawieraj¹cych
grupê
DACH. Zaburzenia neurologiczne
mog¹ mieæ charakter ostry lub
przewlek³y, zale¿ny od dawki ku-

mulacyjnej oksaliplatyny. Objawy
ostre to dyzestezje (nieprawid³owe
odczuwanie bodŸców) i parestezje
w obrêbie koñczyn, które wystêpuj¹ u 85–95 proc. chorych i mog¹
byæ wywo³ane lub nasilone ekspozycj¹ na zimno. Zwykle wystêpuj¹
w ci¹gu kilku godzin po podaniu
oksaliplatyny, s¹ ³agodne u wiêkszoœci chorych i ustêpuj¹ w nastêpnych godzinach lub dniach.
Sporadyczne obserwowano skurcz
gard³a i krtani z umiarkowan¹
dusznoœci¹ lub zaburzeniami po³ykania ustêpuj¹cy po kilku godzinach. Wyd³u¿enie czasu wlewu do¿ylnego oksaliplatyny wyraŸnie
zmniejsza czêstoœæ wystêpowania
ostrych objawów ubocznych. Jednak najbardziej typowa dla oksaliplatyny polineuropatia obwodowa
czuciowa zale¿y od dawki kumulacyjnej cytostatyku. Ciê¿ka postaæ
polineuropatii wystêpuje u 10–15
proc. chorych po zastosowaniu
dawki kumulacyjnej 780 mg/m 2,
a u ponad 50 proc. chorych po
podaniu dawki kumulacyjnej 1 170
mg/m 2. W odró¿nieniu jednak od
polineuropatii po cisplatynie zaburzenia neurologiczne po oksaliplatynie szybko ustêpuj¹ po zaprzestaniu podawania leku lub zmniejszaj¹ siê po zredukowaniu dawki
[1, 16].
Badania neurofizjologiczne dowodz¹, ¿e neurotoksycznoœæ po oksaliplatynie jest spowodowana dysfunkcj¹ kana³u sodowego w neuronach obwodowych. W warunkach
prawid³owych w wyniku aktywacji
pod wp³ywem bodŸca dochodzi do
depolaryzacji b³ony komórkowej
neuronu, co jest wynikiem szybkiego nap³ywu jonów sodowych przez
w³aœciwe dla tych jonów kana³y. Powrót do fazy spoczynkowej wi¹¿e
siê z zamkniêciem kana³u sodowego i otwarciem kana³ów potasowych. Oksaliplatyna i jej metabolity
powoduj¹ wyd³u¿enie otwarcia kana³u sodowego poprzez chelatowanie jonów Ca++ [17]. Profilaktyczne podanie przed i po wlewie
oksaliplatyny w 15-minutowym wle-

15
wie do¿ylnym glukonianu wapnia (1
g) i siarczanu magnezu (1 g) znacz¹co zmniejsza nasilenie neuropatii, a tak¿e astenii i biegunek po
oksaliplatynie [18].
Objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego i krwiotwórczego s¹ powszechne, ale ³agodne lub
umiarkowane. Nudnoœci i wymioty
zwykle s¹ dobrze kontrolowane profilaktycznym i terapeutycznym podawaniem antagonistów 5-HT3. Biegunka zwykle o umiarkowanym nasileniu (1–2o wg WHO) jest doœæ
czêsta, ale wystêpuje g³ównie
w czasie leczenia skojarzonego
z 5-fluorouracylem przy zastosowaniu du¿ych dawek leku i przed³u¿onego wlewu, rzadko powoduje
jednak koniecznoœæ przerwania leczenia [5].
Mielosupresja po podaniu oksaliplatyny jest stosunkowo rzadka
i niewielka, szczególnie gdy lek
jest podawany w monoterapii. Czêstoœæ objawów niepo¿¹danych po
oksaliplatynie wyraŸnie zwiêksza
siê, gdy lek podawany jest w po³¹czeniu z innymi cytostatykami,
zwykle 5-fluorouracylem/kwasem folinowym, a tak¿e irinotekanem, paklitakselem, cyklofosfamidem.
W odró¿nieniu do cisplatyny
i karboplatyny oksaliplatyna nie
wykazuje dzia³ania nefro- i ototoksycznego. Farmakokinetyka oksaliplatyny u chorych z prawid³ow¹
i upoœledzon¹ funkcj¹ nerek jest
porównywalna. Maksymalna dawka oksaliplatyny 130 mg/m 2 nie
powoduje pogorszenia funkcji nerek, oksaliplatyna nie ulega te¿ kumulacji po kolejnych podaniach
u chorych z upoœledzon¹ funkcj¹
nerek, mo¿e wiêc byæ w tych
przypadkach odmiennie ni¿ cisplatyna podawana bez koniecznoœci
modyfikacji dawki i wczeœniejszego nawodnienia [1, 2, 5].

DAWKOWANIE
Oksaliplatyna jest w chwili
obecnej przede wszystkim stosowana w skojarzeniu ze zwi¹zkami
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fluoropyrimidynowymi w leczeniu
pierwszoliniowym zaawansowanego raka jelita grubego. Zalecana
dawka oksaliplatyny w tych schematach to 85 mg/m2 jednorazowo
co 2 tygodnie lub 130 mg/m 2 co
3 tygodnie. Cytostatyk powinien
byæ podawany w 2–6-godzinnym
wlewie przed podaniem 5-fluorouracylu/kwasu folinowego. Wskazane jest profilaktyczne podanie
leków przeciwwymiotnych. Nie jest
wymagane poprzedzaj¹ce nawodnienie. Szczególnej uwagi wymagaj¹ chorzy z wywiadem reakcji
alergicznych po lekach z grupy
platyny, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
wyst¹pienia ostrych objawów neurologicznych (przede wszystkim
dyzestezji gard³a i krtani), konieczne jest w tych przypadkach wyd³u¿enie czasu do¿ylnego wlewu
oksaliplatyny.
Ostateczne zalecenia dotycz¹ce
dawkowania oksaliplatyny w innych
nowotworach i w skojarzeniach
z innymi cytostatykami (np. irinotekan) nie zosta³y jeszcze ustalone
i wymagaj¹ zakoñczenia prowadzonych badañ klinicznych [1, 2].
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