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» Niniejszy przewodnik jest przeznaczony
 dla osób przyjmujących terapię skojarzoną 
 lekami Cotellic® (kobimetynib) + Zelboraf® 
 (wemurafenib) z powodu czerniaka skóry 
 w stadium nieoperacyjnym lub rozsianym.

» Przewodnik uwzględnia zalecenia dotyczące
 zapobiegania i postępowania w przypadku 
 powikłań związanych z terapią.

Zgłoszenia działań niepożadanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, 
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, 
tel. +48 22 345 18 88, fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdujacego się pod adresem internetowym
www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych
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Biologiczne podstawy stosowania
terapii skojarzonej lekami Cotellic®

i Zelboraf®

» Czerniak (łac. melanoma malignum) to nowotwór skóry, błon śluzowych 
 lub błony naczyniowej oka, wywodzący się z melanocytów.

» Podstawową metodą leczenia czerniaka jest radykalne wycięcie guza 
 z odpowiednio szerokim marginesem zdrowych tkanek.

» W przypadku choroby nieoperacyjnej lub obecności przerzutów odległych 
 stosuje się leczenie systemowe.

» Wybór rodzaju leczenia systemowego zależy między innymi od obecności 
 mutacji w genie BRAF.

» U chorych z obecnością mutacji w genie BRAF można zastosować Zelboraf® 
 (wemurafenib) - doustny lek, którego działanie polega na blokowaniu 
 nieprawidłowego białka, kodowanego przez zmutowany gen BRAF.

» Dodatkowo można zastosować Cotellic® (kobimetynib) - doustny lek, którego 
 działanie polega na blokowaniu przekazywania sygnału wewnątrzkomórkowego
 szlakiem MEK.

W celu właściwej kwalifi kacji do leczenia niezbędne było
wykonanie następujących badań:

» badanie fizykalne z oceną skóry całego ciała,
» badania laboratoryjne z krwi,
» badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku,
» EKG oraz ECHO celem oceny mięśnia sercowego,
» badania obrazowe:
 » tomografia komputerowa mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej

  i miednicy (innych okolic zależnie od wskazań), rzadziej PET-CT, USG,

 » wykonanie badań CT/MRI z kontrastem dożylnym poprawia

  jakość badania. Przed podaniem kontrastu - poinformuj lekarza

  o możliwych uczuleniach oraz chorobach tarczycy,

» inne badania w zależności od potrzeby.

W celu oceny skuteczności terapii, monitorowania jej
bezpieczeństwa oraz celem decyzji o kontynuowaniu terapii
- wymienione wyżej badania należy powtarzać co 6-10 tygodni.

» Wynik badań obrazowych musi zawierać radiologiczną ocenę
 odpowiedzi na leczenie.
» Inne badania w zależności od potrzeby.

Regularnie wykonywane badania lekarskie,
obrazowe i laboratoryjne umożliwiają
bezpieczne i optymalne prowadzenie

terapii przeciwnowotworowej.

1 Diagnostyka przed i w trakcie
leczenia skojarzonego lekami
Cotellic® i Zelboraf®
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Choroby współistniejące
oraz inne przyjmowane leki

Koniecznie poinformuj lekarza prowadzącego o:

» innych schorzeniach niezwiązanych z chorobą nowotworową. 
 Jeśli jesteś pod opieką innego specjalisty – warto dostarczyć 
 pisemną konsultację,
» przyjmowaniu przewlekle innych leków, ponieważ
 Cotellic® może wpływać na ich działanie, a niektóre leki 
 mogą wpływać na działanie Cotellicu®.

Warto przed wizytą u lekarza przygotować na piśmie:

» listę chorób współistniejących oraz
» przyjmowane leki (nazwa, dawka oraz częstość przyjmowania).

Rozpoczął(a) Pan/Pani leczenie lekiem Cotellic® w skojarzeniu 
z lekiem Zelboraf®. Leczenie to jest zalecane chorym na nieresekcyjnego 
lub przerzutowego czerniaka skóry wykazującego mutację V600 genu BRAF.

Zelboraf® (wemurafenib)
» Każda tabletka leku Zelboraf® zawiera 240 mg wemurafenibu.
» Należna dawka leku to 4 tabletki Zelboraf® (960 mg)
 przyjmowane dwa razy dziennie (rano i wieczorem).
» Łącznie należy połknąć 8 tabletek na dobę (1 920 mg), 
 każdego dnia, bez przerw w czasie 28 dniowego cyklu.

Cotellic® (kobimetynib)
» Każda tabletka leku Cotellic® zawiera 20 mg kobimetynibu.
» Należna dawka leku to 3 tabletki (łącznie 60 mg) przyjmowane raz na dobę
» Okres leczenia - lek należy przyjmować od 1 do 21 dnia, potem 
 następuje siedmiodniowa przerwa.
» Przerwa w leczeniu – Cotellic® należy odstawić od dnia 22 do 28, 
 w tym czasie należy przyjmować tylko Zelboraf®.
» W trakcie leczenia lekiem Cotellic® nie powinno się pić soku z grejpfruta.

CYKL LECZENIA trwa 28 dni

3 Dawkowanie leków
Cotellic® i Zelboraf®
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Każdy kolejny cykl leczenia powinien rozpocząć się po 28 dniach cyklu.

Tabletki powinny być połykane w całości, o stałej porze i popijane wodą.

Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku 
(należy jednak unikać stałego przyjmowania tabletek “na pusty żołądek”)

Pominięcie dawki:
Jeśli zapomniałeś zażyć lek Cotellic® a czas do przyjęcia kolejnej dawki Cotellic 
przekracza 12 godzin, należy przyjąć pominiętą dawkę leku, jak tylko pacjent sobie 
o niej przypomni. Jeśli czas do przyjęcia kolejnej dawki Cotellic® wynosi mniej niż 
12 godzin, nie nalezy przyjmować pominiętej dawki. Następną dawkę Cotellic® 
należy przyjąć o zwykłej porze. Nie nalezy stosować dawki podwójnej w celu 
uzupełnienia pominiętej dawki Cotellic®.

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć Zelboraf® i czas do kolejnej dawki Zelboraf® 
przekracza 4 godziny, należy przyjąć dawkę leku jak tylko pacjent sobie o niej 
przypomni. Następną dawkę należy przyjąć w normalnym czasie. Jeżeli czas 
do kolejnej dawki Zelboraf® wynosi mniej niż 4 godziny,należy pominąć zapomnianą 
dawkę. Następną dawkę należy przyjąć w normalnym czasie. Nie nalezy stosować 
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki Zelboraf®.

Dawki pominiętej z powodu objawów toksyczności nie należy uzupełniać.
 

Większość ciężkich objawów niepożądanych (stopień toksyczności ≥3) 
występowało najczęściej w czasie pierwszych 28 dni leczenia, a następnie 
ustępowało w czasie od 1 do 3 miesięcy leczenia bez interwencji 
lub na skutek leczenia wspomagającego.

U niektórych chorych konieczna była czasowa przerwa w leczeniu 
lub redukcja dawek leków (wyłącznie za decyzją lekarza prowadzącego!).

Do najczęstszych objawów niepożądanych terapii Cotellic® i Zelboraf® należą:
» wysypki, hiperkeratoza (rogowacenie naskórka) oraz nadwrażliwość na światło,
» biegunka, nudności, wymioty,
» zaburzenia widzenia,
» wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, GGTP, ALP), 
 wzrost aktywności kinazy kreatynowej (CPK) oraz zwiększenie stężenia 
 bilirubiny we krwi,
» gorączka, dreszcze,
» nadciśnienie, krwotok, niedokrwistość,
» wtórne nowotwory skóry: rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy skóry, 
 rogowiak kolczystokomórkowy,
» zmęczenie, bóle stawów i kości,
» odwodnienie, hipofosfatemia (obniżenie stężenia fosforanów nieorganicznych 
 we krwi), hiponatremia (obniżony poziom sodu we krwi), hiperglikemia (stan 
 niedocukrzenia we krwi),
» zapalenie płuc,
» zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory.

Działania niepożądane
podczas terapii lekami
Cotellic® i Zelboraf®
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Zelboraf®
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Pozostałe działania niepożądane występują z różną częstotliwością:
» retinopatia surowicza ( uszkodzenie oka)-rzadko
» obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca-często
» wydłużenie odcinka QT-często
» krwawienia-bardzo często
» raki skóry (płaskonabłonkowe-niezbyt często i rogowiaki 
 kolczystokomórkowe-często)

Jeżeli w trakcie stosowania leków wystąpią takie objawy jak:
» pogorszenie ostrości wzroku, mroczki przed oczami, ograniczone
 pole widzenia, niewyraźne widzenie, zniekształcone widzenie,
 częściowa utrata wzroku lub inne niecharakterystyczne objawy
 związane z zaburzeniem widzenia,
» krwawienia,
» spadek wydolności, szybkie męczenie się, brak tchu, szybkie bicie
 serca, zawroty głowy, zasłabnięcie, duszność, zmęczenie, obrzęk nóg,
» wysypka skórna lub inne zmiany skórne,
» wysoka gorączka ≥ 38 st. C,
» biegunka lub/i wymioty (zwłaszcza skutkujące odwodnieniem),

Biegunka to zwiększona ilość wypróżnień (3 lub więcej/24h) lub zwiększona 
ilości stolca (≥200g/24h) wraz ze zmianą jego konsystencji na płynną bądź 
półpłynną. Biegunka jest jednym z najczęstszych powikłań leczenia 
lekami Cotellic® i Zelboraf®, może pojawić się już na początku leczenia 
(zazwyczaj w pierwszym cyklu terapii). W większości przypadków ma 
łagodny przebieg.

Postępowanie
» Jeżeli biegunka jest łagodna (liczba wypróżnień <4 epizody w ciągu doby 
 względem stanu wyjściowego) nie wymaga przerywania leczenia 
 onkologicznego. Należy włączyć odpowiednią dietę, nawodnienie oraz
 można przyjmować loperamid*.
» Jeżeli biegunka jest bardziej nasilona (liczba wypróżnień >4 epizodów 
 w ciągu doby lub brak kontroli nad wypróżnianiem) należy niezwłocznie 
 skontaktować się z lekarzem prowadzącym, wstrzymać przyjmowanie
 leków onkologicznych oraz zastosować odpowiednią dietę, nawodnienie 
 oraz przyjmować loperamid *.

* Loperamid: początkowo 4 mg, następnie 2 mg po każdym luźnym stolcu. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 
2-12mg/dobę, dawkę tę należy stosować aż do momentu uzyskania 1-2 normalnych stolców na dobę. 
Dawka maksymalna u dorosłych wynosi 16mg/dobę =8 tabl/dobę

POWIKŁANIA 
GASTROENTEROLOGICZNE
Biegunka
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Wówczas niezwłocznie skontaktuj się 
z lekarzem prowadzącym!



Pamiętaj!
» Pojawienie się biegunki zawsze wymaga kontaktu z lekarzem!
» Ważne abyś pił często i dużą ilość płynów (np. miętowa letnia herbata, 
 ponad >3 L lub więcej zależnie od intensywności biegunki).
» Spożywaj małe porcje jedzenia, które nie obciążają żołądka (5-6 razy
 dziennie), powinny to być pokarmy lekkie i zapierające takie jak: Banany,
 biały Ryż, mus jAbłkowy, Tosty- najlepiej słone 
 (tzw. dieta BRAT – bananas, rice, apples, toasts).
» Unikaj pokarmów bardzo gorących lub bardzo zimnych, ostrych, 
 tłustych i smażonych (np. czosnek, chili, pieprz itp.), ale nie ograniczaj 
 jedzenia - badania wykazały, że to może spowodować wydłużenie czasu 
 trwania biegunki.

Nudności to nieprzyjemne odczucie potrzeby zwymiotowania znacznie upośledzające 
jakość życia. Nudnościom mogą towarzyszyć: zwiększone wydzielanie śliny, 
przyśpieszone bicie serca, zblednięcie skóry i wzmożenie potliwości; mogą 
dodatkowo występować odruchy wymiotne, a następnie wymioty. Wymioty 
to gwałtowny wyrzut treści pokarmowej z żołądka/jelit w wyniku silnych skurczów 
mięśni brzucha i klatki piersiowej. Nudności i wymioty mogą występować w czasie 
leczenia, ale najczęściej są w łagodnym stopniu nasilenia.

Postępowanie
» W stopniu 1. (1–2 epizody w odstępie ≥ 5 min w ciągu doby) nie jest konieczna 
 interwencja, pomaga modyfikacja diety i odpowiednie nawadnianie.
» W stopniu 2. (3–5 epizodów w odstępie ≥ 5 min / dobę) lub stopniu 3. (6 lub więcej 
 epizodów w odstępie ≥ 5 min/dobę) konieczne jest pilne skontaktowanie się 
 z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie i modyfikacje dawkowania 
 (lub czasową przerwę w leczeniu).

Pamiętaj!
» Pij często małe ilości płynów.
» Spożywaj często małe porcje jedzenia lekkostrawnego, unikaj pokarmów
 ostrych, tłustych i smażonych.
» Unikaj pokarmów i płynów bardzo gorących - sprzyjają wymiotom
» W przypadku wystąpienia wymiotów po podaniu leku Cotellic® lub/i Zelboraf®, 
 nie przyjmuj tego dnia dodatkowej dawki leku! Następnego dnia natomiast, 
 leczenie należy prowadzić zgodnie z obowiązującym dotychczas schematem.

POWIKŁANIA 
GASTROENTEROLOGICZNE
Nudności i wymioty
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Jeżeli wymioty są gwałtowne lub/i długotrwałe oraz dochodzi 
do zaburzenia przyjmowania płynów i pokarmów - należy 
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, 

który zaleci odpowiednie leczenie.

Gwałtowna biegunka może być groźna dla zdrowia i życia
z uwagi na utratę wody oraz zaburzenia gospodarki elektrolitowej. 

Jeżeli dodatkowo występuje gorączka i/ lub kurczowe bóle brzucha, 
zaburzenia przyjmowania płynów i pokarmów należy niezwłocznie 

skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zaleci 
odpowiednie leczenie.



ODCHYLENIA W BADANIACH 
LABORATORYJNYCH
Zaburzenia funkcji wątroby (podwyższenie stężenia ASPAT/ALAT)
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Jeżeli pomimo stosowania powyższych zaleceń dalej następuje spadek
wagi ciała, należy uzupełniać dietę gotowymi preparatami odżywczymi.

Jeżeli doszło do uszkodzenia wątroby (objawy jak wyżej, wzrost 
parametrów ASPAT/ALAT) - lekarz prowadzący zaleci 

odpowiednie postępowanie.

POWIKŁANIA 
GASTROENTEROLOGICZNE
Zmniejszenie lub utrata apetytu

Utrata apetytu (łaknienia) to niechęć do spożywania pokarmów, której następstwem 
jest spadek masy ciała oraz ogólne osłabienie. Najczęściej jest związana 
z nudnościami, stanami zapalnymi w jamie ustnej, bólem w trakcie spożywania 
pokarmów oraz ogólnym złym samopoczuciem i negatywnym nastawieniem 
psychicznym do jedzenia; często wiąże się z zaburzeniami smaku oraz osłabieniem 
lub brakiem wyczuwania zapachów.

Postępowanie
» Należy jeść co najmniej 5-6 razy dziennie małe pod względem objętości 
 posiłki w regularnych odstępach czasu (co 3-4 godziny).
» Dania powinny być różnorodne pod względem smaku, koloru oraz ładnie 
 podane, odpowiednio przyprawione (dodatek aromatycznych ziół jak: bazylia, 
 oregano, majeranek, kminek, zaostrza apetyt oraz przyspiesza proces trawienia).
» Kwaśny smak wzmaga apetyt, słodki go zmniejsza.
» Należy unikać potraw smażonych i ciężkostrawnych (najlepiej gotować na parze), 
 należy ograniczyć spożywanie słodyczy, ponieważ zawierają mało składników 
 odżywczych, a szybko dają uczucie sytości i pełności oraz zmniejszają apetyt.
» Przed posiłkiem nie jest wskazane przyjmowanie płynów, aby nie 
 wypełniać żołądka.
» Należy dbać o odpowiednią atmosferę podczas posiłku (nie należy się spieszyć, 
 pomieszczenie, w którym się je, powinno być dobrze wywietrzone, ponieważ 
 czasem nadmiar aromatów potraw zniechęca do jedzenia lub nawet może 
 powodować mdłości).
» Niewielki wysiłek fizyczny w postaci spacerów na świeżym powietrzu jest 
 wskazany szczególnie przed posiłkiem, ponieważ zaostrza apetyt oraz pobudza 
 perystaltykę jelit.

W trakcie terapii może dość do polekowego uszkodzenia wątroby, które 
powoduje wzrost aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz): 
ALAT, ASPAT lub/i bilirubiny. Podwyższenie prób wątrobowych jest częstym 
powikłaniem przy stosowaniu leku Cotellic® lub/i Zelboraf®.

Postępowanie
» Poinformuj lekarza o innych stosowanych lekach i preparatach, 
 ponieważ mogą one nasilać toksyczne działanie na wątrobę preparatów 
 Cotellic® lub/i Zelboraf®.
» Z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby w trakcie terapii 
 preparatami Cotellic® lub/i Zelboraf®, lekarz będzie systematycznie 
 zalecał badanie krwi w celu oznaczenia aktywności enzymów 
 wątrobowych. W razie wzrostu poziomu ALAT/ASPAT zaleci odstawienie 
 leków lub zmodyfikuje dawkowanie.

Pamiętaj!
» Pij dużo płynów (ok. 2l/dobę).
» Stosuj odpowiednią dietę: spożywaj często małe porcje jedzenia 
 lekkostrawnego, nietłustego; unikaj pokarmów ostrych, tłustych i smażonych.
» Unikaj alkoholu!
» Skontaktuj się pilnie z lekarzem jeśli zauważysz:
 »  zażółcenie białkówek oczu, błon śluzowych lub skóry,
 »  świąd skóry,
 »  utratę apetytu, zgagę, niestrawność, ból brzucha,
 »  nudności i wymioty.

5



Najczęściej występujące powikłania dermatologiczne ujawniają się już w ciągu 
pierwszych tygodni leczenia i większość ustępuje do 6 tygodnia.

Należą do nich:
» wysypki,
» świąd skóry,
» suchość skóry,
» nadwrażliwość na promieniowanie UV (słoneczne),
» nadmierne rogowacenie.

W ciągu kolejnych tygodni mogą wystąpić:
» wtórne nowotwory i rozrosty,
» wypadanie włosów.

Pamiętaj!
» W czasie całego okresu trwania terapii zaleca się łagodną pielęgnację skóry 
 i bezwzględną jej ochronę przed promieniowaniem słonecznym.
» Większość działań niepożądanych ma charakter przemijający, a natężenie 
 łagodne lub umiarkowane.
» W wielu dolegliwościach skórnych stosowanie się do ogólnych zaleceń może 
 przynieść ulgę.
» O każdym powikłaniu dermatologicznym musi być poinformowany lekarz 
 prowadzący.
» Nagłe nasilanie się wysypki i/lub pojawienie się zmian nadżerkowych w jamie 
 ustnej, może być początkiem ciężkiej nadwrażliwości na lek i dlatego wymaga 
 niezwłocznej interwencji lekarskiej.
» Zwłaszcza w początkowym okresie leczenia - powinna być regularnie wykonywana 
 ocena skóry, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wskazana jest 
 współpraca lekarza prowadzącego (onkologa klinicznego) i lekarza dermatologa.

POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE

5
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ODCHYLENIA W BADANIACH 
LABORATORYJNYCH
Kinaza kreatynowa (CPK)

Kinaza kreatynowa (CPK) jest enzymem oznaczanym w surowicy krwi; jest on 
uwalniany z mięśnia sercowego, mózgu lub mięśni szkieletowych w razie 
ich uszkodzenia.

Podwyższenie wartości CPK w surowicy jest bardzo częstym działaniem niepożądanym 
podczas stosowania leków z grupy inhibitorów MEK (Cotellic®) i występuje najczęściej 
w trakcie pierwszego kursu leczenia.

Bezobjawowe podwyższenie CPK w trakcie stosowania leków Cotellic® i Zelboraf® 
nie wymagało przerywania leczenia.

Postępowanie
» Lekarz będzie systematycznie zlecał badanie krwi w celu oznaczenia CPK. 
 W razie wzrostu poziomu CPK, lekarz zleci dodatkowe badania celem oceny 
 mięśnia sercowego oraz mięśni szkieletowych.
» W razie znacznego wzrostu wartości CPK lekarz zaleci odstawienie leków 
 lub zmodyfi kuje ich dawkowanie.

Pamiętaj!
» Skontaktuj się pilnie z lekarzem w razie wystąpienia poniższych objawów:
 »  obrzęki kończyn lub/i twarzy,
 »  uogólnione bóle mięśni,
 »  bóle w klatce piersiowej,
 »  pojawienie się krwistego moczu.

5

Jeżeli wzrost wartości kinazy kreatynowej jest istotny klinicznie i świadczy
o uszkodzeniu mięśni lub mięśnia sercowego, lekarz prowadzący zaleci

odpowiednie leczenie.



Wysypki to rozsiane zmiany skórne o zabarwieniu różowym lub czerwonym, 
o charakterze: drobnych plamek/plam, drobnych plamek ze zmianami grudkowymi 
grudek, grudek i krostek, plam i pęcherzy, w obrębie których tworzą się nadżerki 
(w ciężkich reakcjach skórnych). Najczęściej mają charakter łagodny i nie wpływają 
na przebieg leczenia, 90% zmian ustępuje w ciągu 3 miesięcy. W zależności od stopnia 
zajętego obszaru ciała, wyznaczane są określone stopnie jej nasilenia. Zmiany, 
które zajmują około 30% powierzchni ciała mogą wymagać redukcji dawki leku, 
o czym decyduje lekarz prowadzący.

Pamiętaj!
» Podczas leczenia skóra staje się bardzo wrażliwa na urazy i podatna na zakażenia.
» Świąd może być spowodowany wysypką lub suchością skóry.
» Leki przeciwhistaminowe dostępne w aptece mogą przynieść ulgę, 
 ale samodzielnie stosowane muszą być zgodnie z załączoną ulotką informacyjną.
» Ciało należy myć łagodnymi syndetami (tzw. mydła bez mydła) i natłuszczać 
 emolientami dla skóry suchej i wrażliwej kupowanymi w aptece.
» Wysypka grudkowo-krostkowa pojawia się najczęściej na twarzy, dekolcie 
 i górnej części pleców, chociaż przypomina trądzik, jest leczona odmiennie.
» Miejscowe leki glikokortykosteroidowe mogą być aplikowane na twarz jedynie 
 za zaleceniem lekarza.

POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE
Wysypki

5
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POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE
Nadwrażliwość na słońce (fototoksyczność)

Fotoksyczność jest to nadmierna reakcja zapalna (oparzenie) po krótkotrwałej 
ekspozycji na promieniowanie UV o natężeniu niższym od średniej dawki wywołującej 
rumień skóry. Podczas leczenia lekami Cotellic® i Zelboraf®, nadwrażliwość 
na promieniowanie słoneczne dotyczy szczególnie pasma UVA.

Postępowanie
» Unikaj długotrwałego przebywania na zewnątrz - szczególnie w godzinach 
 11.00-17.00.
» Stosuj produkty przeciwsłoneczne nakładając je na skór równomierną, grubszą 
 warstwą, nie pomijając warg, uszu, szyi, karku, okolicy oczu, dłoni i stóp (jeśli 
 są odsłonięte). Preparaty należy kupować w aptece i wybierać mieszaniny filtrów 
 mineralnych (fizycznych) i chemicznych. Produkty te są dostępne jako aerozole,
 olejki, kremy, żele lub jako lekka emulsja dla skóry trądzikowej np.: Anthelios, 
 Bioderma, Iwostin Solecrin. Czynność należy powtarzać co 2-3 godziny.
» Konieczne jest dodatkowo ochranianie skóry ubraniem z tkaniny o gęstym splocie, 
 noszenie kapelusza o szerokim rondzie i okularów z filtrem UV.
» W razie zaobserwowania wystąpienia rumienia, pęcherzy i nadżerek, należy 
 niezwłocznie udać się do lekarza, który zaleci stosowanie maści 
 glikokortykosteroidowych.

Pamiętaj!
» Promieniowanie UVA przenika przez szyby i jest obecne nawet, gdy niebo 
 jest zachmurzone!
» Tylko preparaty przeciwsłoneczne o najwyższym stopniu ochrony przeciw
 promieniowaniu UVB - oznaczonym wskaźnikiem SPF 30-50+, będą mogły
 istotnie zmniejszyć ryzyko oparzenia skóry.
» Jeśli po zastosowaniu preparatu przeciwsłonecznego wystąpiła po 2-3 
 dniach swędząca wysypka, należy podejrzewać powstanie kontaktowej 
 reakcji alergicznej. Rozpoznanie to musi potwierdzić specjalista dermatolog. 
 Należy wówczas stosować preparaty zawierające tylko filtry mineralne 
 (fizyczne).

5

Szybkie rozprzestrzenianie się zmian skórnych, stwierdzenie: 
pęcherzy, nadżerek, bolesności skóry, nadwrażliwości spojówek
 lub bólu gardła (trudności w połykaniu) – to objawy alarmujące, 

które wymagają niezwłocznej wizyty u lekarza prowadzącego 
lub lekarza dermatologa.



Nadmierna utrata włosów wiąże się z utratą ponad 50 włosów/dobę. Objawy 
rozwijają się stopniowo i są w pełni odwracalne. Zmianie może także ulec 
struktura i zabarwienie łodyg włosów.

Postępowanie
» Stymulację odrostu włosów można wspomóc lekiem - 2-5% minoksydylem 
 stosowanym 2 razy dziennie. Lek w stężeniu 2% jest dostępny bez recepty 
 w aptece. Niestety na początku stosowania (około 2-3 miesiąca) może wystąpić 
 przejściowo większa utrata włosów, związana z utratą starych, nierosnących 
 włosów. Aplikując lek należy pamiętać, aby płyn nie spływał po skórze gładkiej 
 (tj. twarzy, karku).
» W pielęgnacji należy stosować łagodne szampony (najlepiej bez dodatków 
 zapachowych i koloryzujących) np.: Sensinol, Node, Emolium, Mediderm, 
 Phisiogel, Emotopic, Dermena, Vichy i odpowiednio natłuszczające odżywki.
» Należy unikać uszkadzania włosów poprzez mechaniczne ich pociąganie 
 (zakładanie wałków na włosy na noc, ciasne upinanie), stosowanie wysokiej 
 temperatury (używając prostownicy lub lokówki) lub poprzez wpływ 
 substancji chemicznych (np. farby do włosów). Mogą one mieć niekorzystny 
 wpływ na strukturę odrastających włosów.

Pamiętaj!
» Nadmierne wypadanie włosów dotyczy w największym stopniu skóry głowy, 
 ale może także objąć inne okolice ciała (np. brwi, rzęsy, klatkę piersiową).
» Włosy mogą samoistnie zacząć odrastać po około 6 miesiącach trwania leczenia, 
 ale mogą także odrosnąć w gorszej kondycji (zwłaszcza jeśli uprzednio 
 występowało wypadanie włosów).
» W przypadkach o dużym nasileniu, może zajść konieczność wykluczenia
 dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na utratę włosów tj. np.: 
 niedobór żelaza i zaburzenia czynności tarczycy.

POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE
Wypadanie włosów (alopecja)
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POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE
Nadmierne rogowacenie

Nadmierne rogowacenie związane jest z wystąpieniem na skórze szorstkiej 
powierzchni (w dotyku przypominającej tarkę) oraz zgrubień naskórka wywołujących 
wtórne pęknięcia skóry. Nadmierne rogowacenie w przebiegu leczenia przypomina 
rogowacenie mieszkowe. Towarzyszą mu objawy suchości skóry widoczne na całym 
ciele. Na stopach (w obrębie podeszew) mogą tworzyć się największe nawarstwienia 
naskórka, ze skłonnością do występowania bolesnych pęknięć. Podobne zmiany 
na palcach rąk mogą utrudniać wykonywanie czynności precyzyjnych.

Postępowanie
» Mycie skóry łagodnymi żelami pod prysznic zalecanymi dla skóry bardzo suchej 
 o fizjologicznym odczynie pH (syndetami), w wodzie o temperaturze 35-37°C.
» W przypadku jedynie suchości skóry należy stosować  emolienty do skóry suchej 
 dostępne w aptece i przeznaczone najczęściej dla osób z atopowym  zapaleniem 
 skóry (np.: Mediderm, Dexeryl, Emolium, Lipikar, Xeraclam AD, Cetaphil MD, 
 A-derma Exomega, Atoderm, Emotopic, Oillan).
» Natłuszczanie okolic z nadmiernym rogowaceniem produktami keratolitycznymi 
 np.: kremami lub emulsjami zawierającymi 10-20% mocznika i / lub 2-5-6% kwas 
 salicylowy (dostępny także w produktach dla chorych  na łuszczycę) np.: Squamax, 
 Pilarix, Cerkoderm 15.
» W przypadku świądu skóry należy używać emolientów zawierających 
 polidokanon (2 razy dziennie) – dostępne w aptece bez recepty.

Pamiętaj!
» Skóra sucha i złuszczająca się, powoduje uczucie swędzenia, nawet po
 rozpoczęciu jej natłuszczania.
» Unikaj drapania skóry, gdyż niesie to ryzyko wtórnych jej zakażeń.
» Nie używaj bez konsultacji z dermatologiem pilingów do ciała oraz samodzielnie 
 nie usuwaj zrogowaceń na podeszwach.

5



Osłabienie jest to subiektywne uczucie wyczerpania i znużenia zarówno fizycznego 
jak i psychicznego, które nie przemija po odpoczynku. Może być to objaw, który 
znacząco obniża jakość życia chorego.

Postępowanie
» Wskazane jest, aby wykonać badania laboratoryjne np. morfologię krwi, 
 aby wykluczyć inne przyczyny osłabienia takie jak np.: niedokrwistość.
» Zalecana jest aktywność fizyczna dostosowana do możliwości chorego.

Pamiętaj!
» Należy poinformować lekarza prowadzącego o tej dolegliwości.
» Należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i o prawidłowej diecie.

INNE DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE
Zmęczenie/osłabienie

5
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POWIKŁANIA 
DERMATOLOGICZNE
Wtórne nowotwory skóry

W czasie leczenia lekami Cotellic® i Zelboraf® mogą rozwinąć się nowotwory skóry, 
takie jak: raki kolczystokomórkowe (płaskonabłonkowe) lub łagodne rozrosty 
określane jako rogowiaki kolczystokomórkowe oraz raki podstawnokomórkowe.
Raki skóry mają charakter zmiany guzkowej, o powierzchni pokrytej strupem 
lub okresowo krwawiącej. Zmiany nowotworowe ujawniają się najczęściej na głowie, 
szyi, tułowiu i kończynach górnych, a więc w okolicach, które były dotychczas 
najbardziej uszkodzone przez promieniowanie słoneczne.

Postępowanie
» Decyzja o postępowaniu podejmowana jest przez lekarza na podstawie 
 dermoskopowego badania skóry.
» Najczęściej raki skóry są wycinane chirurgicznie (zabieg w znieczuleniu 
 miejscowym), w uzasadnionych przypadkach - zmiany mogą być usuwane 
 innymi metodami (dermatochirurgicznymi).

Pamiętaj!
» Powstające zmiany skórne mają charakter miejsowo złośliwy, ale to  nie stanowi 
 zagrożenia dla zdrowia czy życia!
» Ujawnienie się wtórnych nowotworów nie jest podstawą do zaprzestania terapii 
 onkologicznej.
» Część zmian skórnych może ulec samoistnemu wyleczeniu po zakończeniu terapii.
» Zgłaszaj lekarzowi pojawianie się nowych zmian skórnych.

5



Gorączka to podwyższenie temperatury ciała powyżej 38°C. 
Wyróżniamy:
» 37-38,0°C – stan podgorączkowy (status subfebrilis)
» 38,0-38,5°C – gorączka nieznaczna (niska)
» 38,5-39,5°C – gorączka umiarkowana
» 39,5-40,5°C – gorączka znaczna
» 40,5-41,0°C – gorączka wysoka
» >41°C – hiperpireksja

Postępowanie
» Zastosowanie mają leki p/gorączkowe dostępne w aptece bez recepty.
» Zastosuj zimne kompresy na czoło, kark lub podudzia z mokrych ręczników lub 
» okłady z lodu (woreczek z lodem należy wcześniej owinąć ręcznikiem). Okładów 
 z lodu nie stosujemy bezpośrednio na skórę. Kompresy należy zmieniać 
 co 15 minut, aż temperatura ciała się obniży.
» W razie szybkiego narastania gorączki możesz zastosować kąpiel w wodzie 
 o temperaturze niższej o ok. 2 °C od temperatury ciała. W wodzie należy zanurzać się 
 powoli! Co uchroni organizm przed szybką reakcją zwiększającą przepływ krwi.
» Hiperpireksja wymaga intensywnego działania w kierunku obniżenia temperatury 
 ciała, by nie doszło do trwałego uszkodzenia tkanki mózgowej.

Pamiętaj!
» Współwystępowanie dodatkowych objawów takich jak kaszel, katar, bóle zatok, biegunka, 
 problemy z oddawaniem moczu mogą sugerować, że gorączka jest spowodowana infekcją.

INNE DZIAŁANIA 
NIEPOŻĄDANE
Gorączka
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INNE DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE
Bóle stawów i kości

Bóle kostno-stawowe mogą dotyczyć jednego lub wielu stawów. Najczęściej 
występują w pierwszych tygodniach terapii. W niektórych przypadkach ból może 
być bardzo nasilony. 

Postępowanie
» Leczenie przeciwbólowe należy dostosować indywidualnie – zależnie 
 od intensywności objawów.
» Zastosowanie mają leki z grupy OTC dostępne w aptece bez recepty, do których 
 należy paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne m.in.ibuprofen.
» Jeśli leki dostępne bez recepty nie przyniosą ulgi można zastosować silniejsze, 
 przepisywane przez lekarza.

Pamiętaj!
» Nie jest zasadne cierpienie z powodu bólu i rozpoczynanie leczenia 
 przeciwbólowego dopiero wtedy, gdy ból jest bardzo trudny do zniesienia.
» Należy dążyć do uzyskania kontroli bólu co przyczyni się do poprawy jakości życia.

5

Na najbliższej wizycie należy poinformować lekarza prowadzącego 
o tej dolegliwości, w niektórych przypadkach może być wskazane 
badanie takie jak RTG lub USG, aby wykluczyć inne przyczyny bólu.

Gorączka w trakcie stosowania leków Cotellic© i Zelboraf© jest 
stanem alarmującym. W razie pojawienia się gorączki (powyżej 38°C)

należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym,
który zleci odpowiednie leczenie i/lub czasowe przerwanie terapii.



Występują u ok 1/4 chorych, zwykle w pierwszym miesiącu leczenia. 
Pacjent może zauważyć u siebie:
» pogorszenie ostrości widzenia,
» zaburzenia widzenia barw,
» błyski, mroczki,
» ograniczenie pola widzenia,
» zaczerwienienie spojówek,
» częściową utratę wzroku,
» zaczerwienienie powiek.

W razie wystąpienia zaburzeń widzenia należy skontaktować się z lekarzem 
prowadzącym. Konieczna może być konsultacja okulistyczna.

W zdecydowanej większości przypadków objawy są łagodne i ustępują samoistnie, 
czasami zastosowanie mają leki przeciwzapalne stosowane miejscowo. W rzadkich 
przypadkach powikłania okulistyczne mają ciężki przebieg. W niektórych przypadkach 
konieczne jest czasowe przerwanie terapii lekiem Cotellic®.

INNE DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE
Okulistyczne działania niepożądane

5
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INNE DZIAŁANIA
NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane związane z układem krążenia

Powikłania kardiologiczne występują stosunkowo rzadko. 
Objawami mogącymi zaniepokoić są:
» spadek wydolności fizycznej,
» duszność,
» uczucie kołatania serca,
» obrzęki nóg,
» męczliwość,
» zasłabnięcie.
Niektóre zaburzenia nie są odczuwalne przez chorego – dlatego konieczne 
jest monitorowanie przez lekarza prowadzącego wydolności serca.

Postępowanie
» W trakcie terapii lekami Cotellic® i Zelboraf® prowadzona jest przez lekarza 
 prowadzącego rutynowa kontrola funkcji serca. Okresowo wykonywane jest 
 badanie ekg oraz echo serca.
» Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich lekach przyjmowanych 
 przez pacjenta w trakcie terapii onkologicznej. Łączenie niektórych leków 
 z lekami Cotellic® i Zelboraf® może negatywnie wpływać na pracę serca.
» W niektórych przypadkach może być konieczna modyfikacja dawek leków 
 lub odstawienie jednego z nich.

Pamiętaj!
» Jeżeli wystąpią któreś z powyższych objawów, skontaktuj się z lekarzem 
 prowadzącym w trybie pilnym.

5

W trakcie stosowania leku Cotellic© w połączeniu z lekiem Zelboraf© 
może dojść do uszkodzenia wzroku ze ślepotą włącznie. 

Niezmiernie ważne jest zgłaszanie wszelkich zmian w zakresie widzenia. 
Szybka reakcja i zastosowanie odpowiedniej terapii nie dopuści 

do pogorszenia lub utraty wzroku.



1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cotellic® i Ulotka dla Pacjenta 
 o leku Cotellic®, aktualizacja 9 sierpnia 2018
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Zelboraf® i Ulotka dla Pacjenta 
 o leku Zelboraf®, aktualizacja 14 sierpnia 2018 
3.  B.Dreno i wsp. Annals of Oncology 28:113-1144,2017; Incidence, course 
 and management of toxicities associated with cobimetinib in combination 
 with vemurafenib in the coBRIm study
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Uwagi

Antykoncepcja
W czasie oraz przez co najmniej trzy miesiące po zakończeniu terapii lekiem Cotellic® 
i sześć miesięcy po zakończeniu terapii lekiem Zelboraf® należy stosować dwie 
skuteczne metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywa lub inne metody 
mechaniczne (barierowe) z substancją plemnikobójczą (jeżeli są dostępne).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
» Cotellic® i Zelboraf® mogą powodować powodować zaburzenia zdolności 
 do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
» Nie należy prowadzić pojazdów, zwłaszcza jeżeli u pacjenta wystąpią zaburzenia 
 widzenia lub inne problemy, które mogą wpływać na zdolność do prowadzenia 
 pojazdów i obsługiwania maszyn, np. zawroty głowy lub zmęczenie.

6

W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze skontaktuj się
i porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym!

Broszura nie wyczerpuje informacji na temat wszystkich
działań niepożądanych, które mogą wystąpić w czasie leczenia,

stąd bardzo ważny jest kontakt z lekarzem.
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