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Metastātiska melanoma:  
klīniskie gadījumi Latvijas Onkoloģijas centrā
Eva Vecvagare,  
onkoloģe ķīmijterapeite, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un 
hematoloģijas klīnika

Saslimstība ar ļaundabīgu ādas melano-
mu pasaulē [1] un arī Latvijā arvien pieaug. 
Pasaulē katru gadu diagnosticē apmēram 
160 000 jaunu melanomas gadījumu un 
reģistrē aptuveni 48 000 nāves gadījumu 
no melanomas. Latvijā diagnosticē caurmē-
rā ap 200 melanomas gadījumu gadā, vis-
biežāk pacientiem 40–60 gadu vecumā; 
apmēram 90% gadījumu melanomu dia
gnosticē agrīnās stadijās.

Ķirurģiska ārstēšana (audzēja ekscīzija) 
agrīnā stadijā nodrošina 5 gadu dzīvildzi 
90–95% pacientu.

Vēsturiski tiek uzskatīts, ka metastātiska 
melanoma ir pret ķīmijterapiju nejutīgs au-
dzējs. Līdz šim metastātiskas melanomas ār-
stēšanai bija apstiprināti tikai daži medika-
menti: Eiropā – dakarbazīns (DTIC), interfe-
rons alfa (IFNα), bet ASV – interleikīns2 
(IL2). Šiem preparātiem bija pierādīta mini-
māla efektivitāte, būtiska toksicitāte, un ne-
bija konstatēta dzīvildzes pagarināšanās.

Līdzšinējais ārstēšanas standarts (Stan-
dard Of Care) bija dakarbazīns: vispārējā 

atbildes reakcija (Overall Response Rates – 
ORR) bija novērota vidēji 10–15% gadīju-
mu, dzīvildze bez slimības progresēšanas 
(Progression-free Survival – PFS) bija vidēji 
apmēram 2 mēneši.

Metastātiskas melanomas sistēmiskas 
terapijas iespējas bija ierobežotas, gadu 
desmitiem netika panākts dzīvildzes pagari-
nājums [5] (skat. 1. tabulu).

Eiropas Onkologu ķīmijterapeitu biedrī-
bas (European Society for Medical Onco-
logy – ESMO) terapijas vadlīnijas nosaka, 
ka pacientiem ar progresējošu melanomu ir 
obligāts mutāciju skrīnings, lai palīdzētu 
izvēlēties terapijas taktiku [6].

BRAF mutāciju statuss ir prognostisks 
faktors terapijai ar BRAF inhibitoriem nere-

Īsumā
Metastātiska melanoma ir viens no agresīvākajiem ļaundabīgajiem audzējiem,  
tā ļoti ātri progresē, un prognoze ir ļoti slikta [2]. Metastātiskas melanomas 
gadījumā 5 gadu dzīvildze ir vidēji mazāk nekā 10% pacientu [3]; kopējā dzīvildze  
ir apmēram 6 mēneši [4].

1. attēls Divi jauni metastātiskas melanomas terapijas veidi: mērķterapija un imūnterapija

Mērķterapija 
Kavē regulācijas molekulas, kuras iesaistītas 

vēža šūnu augšanā un proliferācijā [12]
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zecējamas lokāli progresējošas vai metastā-
tiskas melanomas gadījumā, kā liecina iz-
teiktas atbildes reakcijas pacientiem ar 
BRAFV600E mutācijām, kuri ārstēti ar BRAF 
inhibitoriem [7, 8]:
 ja nav BRAF mutāciju, tad pirmās un 

otrās izvēles terapija ietver antiPD1 an-
tivielas (pembrolizumabu, nivolumabu), 
ipilimumabu, antiCTLA4 antivielu vi-
siem pacientiem;

 ja ir BRAF mutācijas, tad var lietot 
BRAF inhibitorus monoterapijā vai 
BRAF/ MEK inhibitoru kombinācijas [6];

 pacientiem ar metastātisku melanomu 

un BRAFV600 mutācijām [6] pirmās iz-
vēles terapija ir BRAF/MEK inhibitoru 
kombinācija [9].
BRAF un MEK inhibitoru kombinācija ir 

jaunais terapijas standarts BRAFV600 mutā-
ciju gadījumā nerezecējamai lokāli progre-
sējošai vai metastātiskai melanomai [6, 
10]:
 gan Eiropas Onkologu ķīmijterapeitu 

biedrības (ESMO), gan Nacionālās vis-
aptverošās vēža organizācijas (National 
Comprehensive Cancer Network 
(NCCN)) vadlīnijās iekļautas BRAF/MEK 
inhibitoru kombinācijas kā pirmās izvē-

2. attēls

Metastātiskas melanomas klīniskā 
iznākuma uzlabošanās, veicot MAPK 
signālceļa divkāršo blokādi

 audzēja atbildes reakcija un klīniskā efektivitāte
 ādas toksicitātes izpausmes
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3. attēls Imūnterapija: organisma imūnsistēmas aktivēšana cīņai ar audzēja šūnām
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2. tabula Medikamenti, kuri apstiprināti pacientu ar nerezecējamu vai metastātisku melanomu ārstēšanai

Mērķterapija Imūnterapija

Vemurafenibs Kobimetinibs Dabrafenibs Trametinibs Ipilimumabs Pembrolizumabs Nivolumabs

FDA/EMA apstiprināšanas datums

Monoterapija 2011/2012 
[24, 25]

Nav lietojams 2013/2013 

[28, 29]
2013/2014 

[32, 33]
2011 
[35, 36]

2014/2015 
[40, 41]

2014/2015 

[38, 43, 44]

Kombinācija 2015 [26, 27] 
(+ kobimetinibs)

2015 [26, 27] 

(+ vemurafenibs)
2015 [30, 31] 
(+ trametinibs)

2015 [30, 31] 
 (+ dabrafenibs)

2015 [37]† 

(+ nivolumabs)
Nav lietojams 2015 [38, 43]** 

(+ ipilimumabs)

Apstiprināta lietošana

Pacienti BRAFV600 mutanti 
[24–27]

BRAFV600 mutanti 
[26, 27]

BRAFV600 mutanti 
[28–33]

BRAFV600 mutanti 
[32, 33]*

Visi 
[38]

Visi 
[40, 41]

Visi 
[38]

Darbības veids

Mērķis BRaf [17] MEK1/2 [17] BRaf [34] MEK1/2 [34] CTLa-4 [39] PD-1 [41] PD-1 [39]

Mehānisms Inhibē MAPK 
signālceļu
[17]

Inhibē MAPK 
signālceļu
[17]

Inhibē MAPK 
signālceļu
[34]

Inhibē MAPK 
signālceļu
[34]

Kavē T šūnu aktivācijas 
regulācijas pasliktināšanos
[39]

Kavē T šūnu 
inhibīciju
[42]

Kavē T šūnu 
inhibīciju
[39]

*   Nav ieteicama kā monoterapija pacientiem, kas iepriekš ir saņēmuši terapiju ar BRAF inhibitoriem.
**  Apstiprinājusi vienīgi FDA (Food and Drug Agency) – Pārtikas un zāļu aģentūra (ASV).

1. tabula

Atbildes reakcijas biežums uz 
sistēmisku terapiju pacientiem ar 
metastātisku melanomu (IV 
stadija)

Medikaments Atbildes reakcijas biežums 
pacientiem ar metastātisku 
melanomu (IV stadija)

Dakarbazīns 5,3–28%

Temozolomīds 13,5–24%

Fotemustīns 7,4–24,2%

Vindesīns 12–26%

Interferons-α-2B* 13–25%

Interleikīns-2* 16–22%

*  Tikai 2. fāzes pētījumi
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les terapija BRAFV600 mutāciju pozitīvas 
melanomas gadījumā [6, 10];

 pašreizējie dati liecina, ka BRAF/MEK 
inhibitoru kombinācija pirmās izvēles te-
rapijā potenciāli dāvā maksimālu klīnis-
ku ieguvumu visiem pacientiem ar me-
tastātisku melanomu un BRAF mutāci-
jām, gūstot ātrākas un noturīgākas atbil-
des reakcijas nekā BRAF inhibitoru mo-
noterapijas gadījumā [11].
Progress izpratnē par melanomas biolo-

ģiju un imunoloģiju ir novedis pie divu jau-
nu terapijas veidu attīstības [12–15] (skat. 
1. attēlu).

2. attēlā parādīts, kā MAPK signālceļa 
divkāršā blokāde salīdzinājumā ar BRAF in-
hibitoru monoterapiju uzlabo metastātiskas 
melanomas klīnisko iznākumu [16–21].

BRAFV600 mutantas melanomas gadīju-
mā MAPK signālceļa pamatkomponentu 
BRAF un MEK divkārša inhibīcija rezultējas 
kā:

 ātra audzēja atbildes reakcija caur onko-
gēnās signalizācijas divkāršu inhibīciju 
[16–20];

 pastiprināta klīniskā efektivitāte, par ko 
liecina labāka vispārējā atbildes reakcija 
(ORR), dzīvildze bez slimības progresē-
šanas (PFS) un vispārējā dzīvildze (OS) 
salīdzinājumā ar BRAF inhibitoru mono-
terapiju [17, 19, 20];

 mazāk izteiktas ādas proliferatīvās toksi-
citātes izpausmes [17, 19, 20]. 
MEK un BRAF inhibitoru vienlaikus ie-

vadīšana var novērst iespējamās iegūtas re-
zistences attīstību pret BRAF inhibitoriem 

[21].

3. attēlā atainots, kā saņemtā imūntera-
pija aktivē organisma imūnsistēmu cīņai ar 
audzēja šūnām [13, 22].

CTLA4 un PD1 antivielas tiecas reakti-
vēt vēža imunitātes ciklu un spēj inducēt 
noturīgu audzēja atbildes reakciju pacien-
tiem bez BRAF mutācijas [13, 22, 23]. 
Ekspresējot ligandus šo antivielu (piemē-
ram, PDL1) molekulām, audzēja šūnas 
spēj izmantot šo mehānismu, lai izvairītos 
no imūnā uzbrukuma [13, 22]. Imūnterapi-
jas veidi, kuri inhibē PD1 saistību ar tā li-
gandiem (PDL1 un PDL2), novērš T šūnu 
regulācijas pasliktināšanos un veicina imū-
no atbildi uz vēzi [13].

3. tabula Kombinētas BRAF un MEK inhibitorterapijas salīdzinājums ar BRAF inhibitormonoterapiju

Iznākums coBRIM (III fāze) [11, 45] COMBI-d (III fāze) [46] COMBI-v (III fāze) [47]

Kobimetinibs + 
vemurafenibs
(n=247)

Vemurafenibs
(n=248)

Dabrafenibs + 
trametinibs 
(n=211)

Dabrafenibs
(n= 212)

Dabrafenibs + 
trametinibs 
(n=352)

Vemurafenibs
(n=352)

Efektivitāte Objektīvā atbildes reakcija,% 70 50 69 53 66 53

Vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas 
(PFS), mēneši

12,3 7,2 11,0 8,8 12,6 7,3

Vidējā kopējā dzīvildze (OS), mēneši 22,3 17,4 25,1 18,7 25,6 18,0

1 gada kopējā dzīvildze (OS), % 75 64 74 68 73 64

Drošums 2 gadu kopējā dzīvildze (OS), % 48 38 51 42 51 38

Blakusparādības, 3.–4. pakāpe, % 57 50 32 30 n/a n/a

Terapijas pārtraukšana blakusparādību dēļ, % 13 7 11 7 16 14

Apstiprināts fDa/eMa fDa/eMa

FDA (Food and Drug Agency) – Pārtikas un zāļu aģentūra (ASV); EMA (European Medicines Agency) – Eiropas Zāļu aģentūra

4. attēls

Pacients ar diseminētu kakla ādas 
melanomu pirms terapijas ar BRAF V600 
selektīvu inhibitoru

5. attēls BRAF inhibitoru darbība un melanomas attīstība (attēli adaptēti no [48–51])

Vemurafenibs

BRAF = strauji paātrināta fibrosarkomas izoforma B; ERK = ārpusšūnu signālu regulēta kināze; GTP = guanozīna 
trifosfāts; MEK = mitogēnaktivēta proteīnkināze (MAPK) vai ERK kināze; P = fosfāts; RTK = receptoru tirozīnkināze.

Normāls RAS–RAF signālceļš [48]
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Aktivētas audzējspecifiskas T šūnas spēj 
nogalināt audzēja šūnas un producēt citokī-
nus, kas aktivē/iesaista citas imūnšūnas 
līdzdalībai atbildes reakcijā pret audzēju.

2. tabulā uzskaitīti medikamenti, kuri 
apstiprināti pacientu ar nerezecējamu vai 
metastātisku melanomu ārstēšanai [17, 
24–44].

3. tabulā parādīts, ka kombinēta BRAF 
un MEK inhibīcija dod pacientam lielāku 
labumu nekā monoterapija ar BRAF inhibi-
toriem [11, 45–47].

1. klīniskais gadījums
Pacients G.T. – vīrietis, 36 gadus vecs, 

2011. gada oktobrī vērsās SIA Rīgas Aus-
trumu klīniskā universitātes slimnīca Lat-
vijas Onkoloģijas centrā ar sūdzībām par 
veidojumu kakla kreisajā pusē.

Objektīvā atrade: veidojums 1,0 cm dia-
metrā kakla kreisajā pusē. LOR onkologa 
konsultācija: indicēta operatīva terapija, 
nevar izslēgt melanomas diagnozi.

Sākotnēji pacients no piedāvātās terapi-
jas atsakās, bet 2012. gada janvārī atkār-
toti ierodas uz konsultāciju Latvijas Onkolo-
ģijas centrā – kakla kreisajā pusē vizuali-
zēts tumšs veidojums 1,5 cm diametrā. 
2012. gada februārī tika veikta veidojuma 
operatīva terapija un morfoloģiski (histolo-
ģiski) verificēta pigmentēta melanoma, II lī-
menis pēc Klārka klasifikācijas (Clark II), 
biezums pēc Breslova sistēmas (Breslow) 4 
mm; rezekcijas līnijas tīras.

Apstiprināta diagnoze: kakla ādas mela-
noma T3 N0 M0, IIA stadija.

Imunologa konsultācija: ordinēta terapi-
ja ar ECHO vīrusa preparātu, kura ilga no 
2012. gada marta līdz 2014. gada janvā-
rim.

2015. gada augustā pacients sataustīja 
palielinātu limfmezglu kakla kreisajā pusē, 
tāpēc tika veikta ultrasonogrāfija (USG), 
kurā konstatēja 3 hipoehogēnus nehomogē-
nus limfmezglus (0,5x0,4 cm, 0,7x1,8 cm, 
0,5x2,0 cm) kakla kreisajā pusē, domā-
jams, specifiska rakstura.

2015. gada septembrī pacientam tika 
veikta limfadenektomija kakla kreisajā pusē 
un histoloģiskajā izmeklēšanā konstatētas 
pigmentētas epitelioīdo šūnu melanomas 
metastāzes limfmezglos.

2015. gada novembrī konstatēta:
 pozitīva BRAFV600 mutācija papildu his-

toloģiskā izmeklēšanā (BRAFV600 mutā-
cijas konstatē apmēram 50% metastā-
tiskas melanomas gadījumu);

 lokālas progresēšanas turpināšanās kak-
la limfmezglos (izmeklējot ultrasonogrā-
fiski);

 datortomogrāfijā – multiplas metastāzes 
plaušās.
2015. gada decembrī Latvijas Onkoloģi-

jas centra konsilijs lēma, ka pacientam in-
dicēta lokāla staru terapija ar sekojošu 
mērķterapiju – lietot vemurafenibu 960 
mg 2 x dienā līdz slimības progresēšanai.

Pacients 2015. gada 23. decembrī bei-
dza saņemt staru terapiju kreisās puses 
zemžokļa, kakla un supraklavikulārajiem 

limfmezgliem (kopējā deva 48 Gy), bet bez 
pozitīva efekta. Tāpēc pacients vērsās Na-
cionālajā veselības dienestā (NVD) ar lūgu-
mu rast iespēju kompensēt viņam onkologu 
ķīmijterapeitu konsilijā nozīmētā mērķtera-
pijas preparāta vemurafeniba iegādi.

2015. gada decembrī Nacionālā veselī-
bas dienests (NVD) informēja pacientu, ka 
valsts kompensēs 14 000 EUR no 65 000 
EUR, kas nepieciešami šī preparāta gada 
terapijai nepieciešamā daudzuma iegādei; 
tādējādi pacientam pašam nācās apmaksāt 
apmēram 78,5%, t.i., 51 000 EUR.

6. attēls
Pētījums BRIM-3: kopējā dzīvildze (OS) BRAF inhibitoru un dakarbazīna 
lietošanas rezultātā

7. attēls
Pētījums BRIM-3: dzīvildze bez slimības progresēšanas (PFS) BRAF inhibitoru un 
dakarbazīna lietošanas rezultātā
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5. attēlā parādīta BRAF inhibitoru darbī-
ba caur RASRAF signālceļu, kuram ir bū-
tiska nozīme melanomas attīstībā [48–51].

6. attēlā parādīti BRIM3 pētījuma re-
zultāti – lietojot vemurafenibu, novēroja la-
bāku kopējo dzīvildzi (OS), nekā lietojot da-
karbazīnu [52].

7. attēlā parādīti BRIM3 pētījuma re-
zultāti – lietojot vemurafenibu, novēroja la-
bāku dzīvildzi bez slimības progresēšanas 
(PFS)*, nekā lietojot dakarbazīnu: lietojot 
vemurafenibu, vidējā dzīvildze bez slimības 
progresēšanas bija 6,9 mēneši, bet, lietojot 
dakarbazīnu, – tikai 1,6 mēneši [53, 54].

4. tabulā parādīts, ka vairāk nekā 5% 
pacientu ar metastātisku melanomu, kuri 
lietoja BRAF inhibitorus vai dakarbazīnu, 
attīstījās blaknes 2. vai augstākā pakāpē 
[55].

No 2016. gada janvāra līdz novembrim 
pacients saņēma terapiju ar vemurafenibu 
960 mg 2x dienā, kuras rezultātā bija iz-
teikti pozitīvs lokāls efekts (limfmezglu pa-
toloģisks palielinājums netika konstatēts); 
bija arī blaknes – fotosensitivitāte.

2016. gada maijā un oktobrī pacientam 
veica datortomogrāfiju plaušām – bija vēro-
jama pozitīva dinamika, nebija datu par 
metastāzēm.

8. attēlā parādīts staru terapijas lokālais 
efekts uz kakla limfmezgliem pacientam ar 
diseminētu kakla ādas melanomu.

9. attēlā parādīts 2 mēnešu ilgas 
BRAFV600 inhibitorterapijas ar vemurafeni-
bu lokālais efekts uz kakla limfmezgliem 
pacientam ar diseminētu kakla ādas mela-
nomu.

Redzams, ka vemurafenibs ir efektīvs 
medikaments BRAFV600 mutāciju pozitīvas 
metastātiskas melanomas ārstēšanai gan 
1. izvēles, gan 2. izvēles terapijā ar pētīju-
mos pierādītu dzīvildzes bez slimības pro
gresēšanas un kopējās dzīvildzes ieguvu-
mu, kā arī šī preparāta drošuma profils ir 
kontrolējams.

2. klīniskais gadījums 
Paciente – sieviete, 30 gadus veca, 

2012. gada augustā vērsās pie dermatolo-
ga kādā no Rīgas veselības centriem ar sū-
dzībām par izmaiņām ādā ap labo ausi. 
Dermatologa slēdziens: naevus periauriku-
lāri labajā galvas pusē. Tajā pašā mēnesī 
pacientei tika veikta veidojuma lāzerterapi-
ja. Histoloģiskās izmeklēšanas slēdziens: 
intradermāls naevus ar papilomatozi. 
2012. gada septembrī rētas rajonā bija re-

dzams veidojums, tāpēc pacientei veica in-
cīzijas biopsiju. Izmeklējot histoloģiski, 
konstatēja pedžetoīda tipa pigmentēta na-
evus recidīvu.

2012. gada novembrī paciente griezās 
SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca Latvijas Onkoloģijas centrā ar sū-
dzībām par palielinātiem kakla limfmez-
gliem, tāpēc viņai tika veikta limfadenekto-
mija kakla labajā pusē. Histoloģiskā atrade: 
epitelioīdo un vārpstveida šūnu pigmenta 
melanomas makrometastāzes 3 limfmez-
glos ar kapsulas cauraugšanu, tāpēc tika 
pārskatīta primārā perēkļa histoloģija un 
konstatēta melanoma, IV līmenis pēc Klār-
ka klasifikācijas (Clark IV).

Turpmāk paciente saņēma terapiju ar in-
terferonu (IFN) no 2012. gada decembra 
līdz 2013. gada jūlijam.

2013. gada aprīlī pacientei veica ultra-
sonogrāfiju kakla rajonam un atkārtoti kon-
statēja metastāzes zemādā kakla labajā 
pusē, tāpēc tika veikta Kraila operācija 
kakla labajā pusē limfātiskās sistēmas II–IV 
līmenī (operatio m. Crile II–IV dx.), labās 
puses pieauss dziedzera apakšējās daivas 
ekstirpācija (extirpatio lobi inferioris dx. 
glandulae parotis) un ādas pigmentēta au-
dzēja ekscīzija (excisio tumoris cutis pig-
mentosa). Histoloģiski konstatēja vārpst-
veida šūnu melanomas kompleksus der-
mā.

2013. gada jūlijā pacientei interferona 
terapijas laikā veica kontroles ultrasonogrā-
fiju kakla rajonam un konstatēja metastāžu 
recidīvu kakla labajā pusē, tāpēc tika at-
kārtoti veikta Kraila operācija kakla labajā 
pusē V līmenī (operatio m. Crile V dx.); 
histoloģiski konstatēja vārpstveida šūnas ar 
gigantšūnu komponentiem, pigmentētas 
melanomas kompleksus mīkstajos audos.

Pacienti konsultēja imunologs un nozī-
mēja 2 mēnešu terapiju ar ECHO vīrusa 
pre parātu, ko paciente saņēma no 2013. 
ga da augusta līdz 2013. gada oktobrim.

2013. gada novembrī pacientei veica 
atkārtotu ultrasonogrāfiju kakla rajonam un 
konstatēja metastāzes zemādā un specifis-
kus limfmezglus kakla labajā pusē, tāpēc 
jau trešo reizi tika veikta Kraila operācija 
kakla labajā pusē II–III līmenī (operatio m. 
Crile II–III dx.); histoloģiski konstatēja pig-
menta melanomas metastāzes zemādā un 
limfmezglos.

2013. gada decembrī tika veikts histo-
loģisks tests mutācijas noteikšanai BRAF 
gēnā.

9. attēls

Pacients ar diseminētu kakla ādas 
melanomu pēc 2 mēnešu ilgas BRAFV600 
inhibitorterapijas ar vemurafenibu

8. attēls

Pacients ar diseminētu kakla ādas 
melanomu pēc staru terapijas (pirms 
BRAFV600 inhibitorterapijas sākšanas)

4. tabula
Blakņu biežums (%), lietojot BRAF 
inhibitorus vai dakarbazīnu

Blaknes Vemurafenibs (n=336) Dakarbazīns (n=282)

2. pakāpe, 
%

3. pakāpe, 
%

2. pakāpe, 
%

3. pakāpe, 
%

Artralģija 18 3 < 1 < 1

Izsitumi 10 8 0 0

Nogurums 11 2 12 2

Ādas 
plakanšūnu 
vēzis

– 12 – < 1

Kerato-
akantoma

2 6 0 0

Slikta dūša 7 1 11 2

Alopēcija 8 – 0 –

Nieze 6 1 0 0

Hiper-
keratoze

5 1 – –

Caureja 5 < 1 1 < 1

Galvassāpes 4 < 1 2 0

Vemšana 3 1 5 1
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2014. gada janvārī pacientei veica dator-
tomogrāfiju plaušām – bija aizdomas par 
metastāzēm labās plaušas I un X segmentā, 
tādēļ izdarīja diagnostisku videotorakoskopi-
ju ar labās plaušas I un X segmenta rezekci-
ju. Histoloģiskā atrade: pigmenta melano-
mas metastāzes zemādā un limfmezglos.

2014. gada maijā pacientei izdarīja 
kontroles datortomogrāfiju plaušām un kon-
statēja multiplas metastāzes plaušās, tā-
pēc Līdzjūtības programmas ietvaros tika 
veikta terapija ar BRAF/MEK inhibitoru 
kombināciju (dabrafenibu, trametinibu) no 
2014. gada maija līdz 2016. gada novem-
brim, kuras rezultātā jau pēc pāris mēne-
šiem iestājās pilnīga remisija, kura turpinās 
joprojām. Pašreiz paciente turpina saņemt 
iesākto terapiju, kuras panesība ir laba, un 
turpina strādāt algotu darbu.

Metastātiskas melanomas 
sistēmiskā standartterapija: 
kopsavilkums

Pacientiem ar BRAFV600 mutāciju:
 1. izvēles terapija – BRAF inhibitori (ve-

murafenibs, dabrafenibs, enkorafenibs) 
monoterapijā vai kombinācijā ar MEK 
inhibitoriem (binimetinibu, kobimetini-
bu, trametinibu);

 2. izvēles terapija – ipilimumabs vai ķī-
mijterapija, vai līdzdalība klīniskā pētīju-
mā.
Pacientiem bez BRAFV600 mutācijas:

 1. izvēles terapija – imūnterapija/mono-
klonāla antiviela pret citotoksisko T lim-
focītu asociēto antigēnu4 (CTLA4) ipi-
limumabs vai PD1 receptoru inhibitori 
(nivolumabs, pembrolizumabs);

 2. izvēles terapija – ķīmijterapija, kom-

binēta mērķterapija vai līdzdalība klīnis-
kā pētījumā.

Metastātiskas melanomas 
terapijas iespējas Latvijā

Metastātiskas melanomas ārstēšanai 
Latvijā pašlaik netiek kompensēts neviens 
no mērķterapijas un jaunākās paaudzes 
imūnterapijas medikamentiem. Tāpēc paš-
reiz Latvijā pacientiem ar metastātisku me-
lanomu ir šādas iespējas:
 līdzdalība klīniskos pētījumos (ne vien-

mēr);
 līdzdalība pacientu līdzjūtības pro

grammās (ne vienmēr);
 uz individuāliem konsilija lēmumiem 

balstītas terapijas daļēja kompensācija 
no Nacionālā veselības dienests (NVD);

 pašfinansējums.


