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Terapia monitorowana sorafenibem – opis przypadku
Therapeutic drug monitoring of sorafenib – a case report
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Streszczenie
Wstęp. Sorafenib jest lekiem stosowanym w terapii raka wątrobowokomórkowego, nerkowokomórkowego 

i zróżnicowanego raka tarczycy. Jego działanie wynika z inhibicji wielu kinaz, ingerując tym samym w procesy 
wzrostu i apoptozy komórek nowotworowych. Terapia celowana, do której zaliczamy terapię sorafenibem, jest z 
reguły opcją bezpieczniejszą od klasycznych metod leczenia systemowego. Nie jest jednak pozbawiona działań 
niepożądanych wpływających negatywnie na jakość życia pacjentów do tego stopnia, iż konieczna staje się reduk-
cja dawki przyjmowanego leku. Terapeutyczne monitorowanie stężeń leku we krwi pozwala dobrać taką dawkę 
leku, by zapewnić skuteczność i zwiększyć bezpieczeństwo terapii. Opis przypadku. W omawianym przypadku 
klinicznym, mimo zwiększenia dawki leku, minimalne stężenie sorafenibu w stanie stacjonarnym było bardzo 
niskie, w odniesieniu do danych przedstawionych w badaniach klinicznych, a mimo to wiązało się z wystąpieniem 
działań niepożądanych. (Farm Współ 2018; 11: 183-187)
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Abstract
Background. Sorafenib is a drug used for treatment of hepatocellular carcinoma, renal cell carcinoma and 

differentiated thyroid cancer. Its mechanism of action is based on multikinase inhibition and has an influence on 
cancer cell growth and apoptosis. Targeted therapy – including sorafenib – is safer than classic systemic treatment 
but its adverse events could lower patients quality of life and sometimes dosage reducing is unavoidable. Therapeutic 
drug monitoring allows to adjust dosage to provide drug effectiveness and safety. Case report. In presented case 
although the dose of sorafenib was increased, the sorafenib concentration in the patient’s blood was low in rela-
tion to the data presented in clinical trials and was associated with adverse effects. (Farm Współ 2018; 11: 183-187)
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Wstęp
Sorafenib (Nexavar®) będący drobnocząsteczkowym 

inhibitorem multikinazowym występuje w lecznictwie w 
postaci tozylanu. Lek ten zarejestrowany jest w leczeniu 
raka wątrobowokomórkowego, nerkowokomórkowego. 
Innym wskazaniem do stosowania sorafenibu jest tera-
pia zróżnicowanego raka tarczycy opornego na leczenie 
jodem radioaktywnym [1]. Obecnie prowadzone są 

badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpie-
czeństwo skojarzonego leczenia sorafenibu z innymi 
lekami, np. temsirolimusem, inteferonem α [2,3], jak 
również wykorzystania sorafenibu w innych typach 
nowotworów, m.in. przerzutowym czerniaku oka, 
zaawansowanym raku trzustki lub opornym na leczenie 
niedrobnokomórkowym raku płuc [4-6]. Efekt biolo-
giczny leku wynika ze strukturalnego podobieństwa do 




