
 1 

Protokół projektu badawczego 
 
 

Porównanie skuteczności, bezpieczeństwa oraz jakości życia terapii 
metotreksatem oraz INFα u chorych na pierwotne chłoniaki skóry z linii 

limfocytów T – badanie obserwacyjne 
 
 

I. Wprowadzenie 
Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, z 

których około 65% wywodzi się z dojrzałych limfocytów T (CTCL, cutaneous T-cell 
lymphoma), 25% z dojrzałych komórek B (CBCL, cutaneous B-cell lymphoma), a pozostałe 
obejmują nowotwory z komórek naturalnej cytotoksyczności (NK, natural killers). Chłoniaki 
skóry definiuje się jako pierwotnie skórne, jeżeli rozrost chłoniakowy ograniczony jest 
wyłącznie do skóry i przy rozpoznaniu nie stwierdza się zmian w węzłach chłonnych, szpiku 
czy narządach wewnętrznych. Częstość zachorowań na CTCL szacuje się na około 0.7-0.8 
przypadków na 100000 na rok, a CBCL na około 0.3 na 100 000 na rok. Częstość 
występowania poszczególnych podtypów jest bardzo różna. Do najczęstszych chorób z ww 
grupy należy ziarniniak grzybiasty (MF, Mycosis fungoides). Do jednych z najczęściej 
stosowanych leków, oprócz miejscowych glikokortykosteroidów oraz fototerapii, należą 
metotreksat i INF. Pomimo wielu lat doświadczeń z ww lekami w terapii chłoniaków skóry 
– brak badań porównujących skuteczność oraz komfort terapii w MF, a w Polsce o wyborze 
jednej z metod decyduje często specjalizacja lekarza leczącego: dermatolodzy preferują 
metotreksat, ze  względu na wiele lat doświadczeń w terapii chorób zapalnych ( m.in. 
łuszczycy) oraz braku dostępu do list chemioterapii, do której mają dostęp tylko onkolodzy i 
hematolodzy.   
 

II. Cele badania 
              

1. Porównanie skuteczności terapii metotreksatem oraz INFα u chorych na MF 
2. Porównanie bezpieczeństwa  terapii metotreksatem oraz INFα u chorych na 

MF 
3. Porównanie jakości życia podczas terapii metotreksatem oraz INFα u chorych 

na MF 
 

III. Kryteria włączenia 
 
1. Pacjenci z rozpoznaniem pierwotnego chłoniaka skóry z limfocytów T w stadium 

zaawansowania klinicznego  II A - IV  
2. Wiek od 18 r.ż 
3. Stan kliniczny wg WHO 0-3 
4. Prawidłowa funkcja wątroby, nerek oraz szpiku ( w badaniach lab.: AspAT, ALAT, 

bilirubina, kreatynina, mocznik, morfologia krwi) 
5. Brak skuteczności leczenia miejscowego i fototerapii w CTCL 
6. Podpisana świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu. 

 
IV. Kryteria wyłączenia 
 
1. Brak skuteczności terapii odpowiednio MTX lub INFα 
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2. Działania niepożądane terapii MTX lub INFα zmuszające w przeszłości do 
odstawienia leku 

3. Obecność cech uszkodzenia narządów:  
- upośledzona czynność wątroby (bilirubina > 1,5 x górna granica normy, 
aminotransferazy > 3 x górna granica normy), zwłóknienie wątroby, marskość 
watroby 
- upośledzona czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > 1,5 x górna granica 
normy), 
- upośledzona funkcja szpiku (HGB <9g/dl, RBC<3mln/mm3, leukopenia <3000/mm3, 
neutropenia <1500/mm3, PLT<100tys/mm3)  
- infekcja WZW B, WZW C 

       4.  Anoreksja 
5. Głęboka depresja z myślami samobójczymi, próba samobójcza w przeszłości 
6. Padaczka, ciężkie zaburzenia funkcji OUN  
7. Nieleczona zastoinowa niewydolność krążenia 
8. Obecność aktywnych ognisk infekcyjnych skóry nie związanych z CTCL, infekcja wirusem 
HIV, gruźlica 
       9. Ciąża lub okres laktacji. 
       7. Choroba psychiczna uniemożliwiająca udzielenie świadomej zgody na udział w 
badaniu. 

 
 
 

V. Populacja i czas realizacji badania 
 
Grupa badana: 100 chorych zakwalifikowanych do terapii MTX lub IFNalfa 
Czas rekrutacji: 01.06.2014– 31.05.2017 
Czas obserwacji: Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa -12 miesięcy od zakończenia 
rekrutacji.  
Zakończenie badania: 31.05.2017 lub wcześniej, zależnie od czasu rekrutacji  
 
 

VI. Protokół leczenia 
 
- MTX 20mg co 7 dni w dawkach podzielonych po 5 mg co 8 godzin lub 
- INFα 3 razy 3mln U w tygodniu   
Ocena stanu pacjenta (mSWAT), DLQI i badania laboratoryjne zgodnie z tabelą co miesiąc 
W przypadku wystąpienia toksyczności (ocenianej wg CTC) postępowanie lekarza będzie 
zgodne z charakterystyką produktu i zasadami GCP. 
 
 

 
VII. Metody statystyczne 

 
Cele pierwszorzędowe: 

Porównanie  ORR chorych leczonych MTX i IFN (kryteria mSWAT, Załącznik …) 
Zmiana DLQI w zależności od metody oraz czasu trwania terapii 

 
Cele drugorzędowe: 

Porównanie toksyczności i bezpieczeństwa terapii MTX i IFN 
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Cele trzeciorzędowe: 

Analiza danych demograficznych ( zamieszkanie, zatrudnienie) 
 

VIII. Piśmiennictwo 
 

1. Ewa Chmielowska,  Aleksandra Grzanka, Anna Krause, Maciej Studziński, Marcin 
Świeżyński1, Kinga Lewandowska, Katarzyna Kalinowska, Jan Kopeć Ocena 
korzyści klinicznej i bezpieczeństwa stosowania interferonu alfa-2b (INF) w leczeniu 
ziarniniaka grzybiastego Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, 6: 301–310 

2. Sokołowska-Wojdyło M. Pierwotne Chłoniaki Skóry Zalecenia postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. T. 2 : praca 
zbiorowa red. M. Krzakowski, K. Warzocha, Gdańsk : Via Medica, 2013: 948-967 

3. Sokołowska-Wojdyło M., Lech-Marańda E., Placek W., Medre J., Zaucha JM., 
Walewski J. w imieniu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Leczenie pierwotnych 
chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy 
Badawczej Chłoniaków ( PLRG). Onkologia w Praktyce Klinicznej 2010; tom 6; nr 1: 
29-47.  

4. Willemze R., Jaffe ES.; Burg G., Cerroni L., Berti E., Swerdlow SH., Ralfkiaer E., 
Chimenti S., Diaz-Perez JL., Duncan LM., Grange F., Harris NL., Kempf W., Kerl H., 
Kurier M., Knobler R., Pimpinelli M., Sander Ch., Santucci M., Sterry W., Vermeer 
MH., Werschler J., Whittaker S., Mejer CJLM. WHO-EORTC classification for 
cutaneous lymphomas  Blood 2005 105: 3768-3785.        

5. Whittaker SJ., Marsden JR., Spittle M., et al. Joint British Association of 
Dermatologists and U.K. Cutaneous Lymphoma Groups guidelines for the 
management of primary cutaneous T-cell lymphomas. Br J Dermatol 2003, 149: 1095-
1107. 

6. (…) 
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IX. Zespół badawczy / dane kontaktowe 
 

  
Główny 
badacz 

Dr Ewa Chmielowska 
Dr hab. n. med. Maria Sokołowska-
Wojdyło 

CO Bydgoszcz 
GUMed ( Gdańsk) 

Koordynator Dr hab. n. med. Maria Sokołowska-
Wojdyło  

GUMed ( Gdańsk) 

Zespół 
badawczy 
 

m.in.  
Alicja Rustowska 
Marta Malek 

GUMed ( Gdańsk) 
GUMed ( Gdańsk) 
 
 
 
 

   

   

   

   

Biostatystyka   
 

 
 
Załączniki: 
1. Klasyfikacja TNMB 
2. Klasyfikacja stopnia zaawansowania 
3. Ocena odpowiedzi zmian skórnych wg Swat 
4. Kwestionariusz DLQI 
5. Tabela badan lab  
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Załącznik 1. Klasyfikacja TNMB 
 
 
Klasyfikacja TNMB: 
 
T ( skóra): 
 
T1- zmiany rumieniowe¹, grudkowe i/lub naciekowe² zajmujące <10% powierzchni skóry, 
      T1a- tylko zmiany rumieniowe ( < 10% powierzchni skóry), 
      T1b- zmiany rumieniowe i naciekowe ( < 10% skóry); 
 
T2- zmiany rumieniowe, grudkowe i/lub naciekowe zajmujące ≥10% powierzchni skóry;    
       T2a- tylko zmiany rumieniowe (≥10% powierzchni skóry), 
       T2b- zmiany rumieniowe i naciekowe ( ≥10% powierzchni skóry); 
 
T3- zmiany guzowate³ ( pojedyncze lub liczne, średnica ≥1 cm); 
     
T4- Erytrodermia ( ponad 80% powierzchni skóry); 
 
¹- zmiana rumieniowa oznacza każdą zmianę skórną ( niezależnie od wielkości), która nie jest w istotny sposób 
uniesiona i twarda; należy odnotować nadmierną pigmentację, niedostateczną pigmentację, złuszczanie, strupy, 
pikilodermię. 
²- zmiana naciekowa oznacza każdą zmianę skórną ( niezależnie od wielkości), która jest uniesiona lub twarda. 
Należy odnotować dodatkowe cechy, takie jak w przypadku zmiany rumieniowej oraz uwzględnić ewentualny 
folikulotropizm, transformację wielokomórkową ( > 25% dużych komórek), ekspresję lub brak ekspresji CD30 i 
cechy kliniczne ( np. owrzodzenia). 
³- guz oznacza zmianę litą o średnicy ≥ 1 cm wrastającą wgłąb skóry i/lub wyrastającą ponad jej poziom. Należy 
odnotować liczbę zmian, ich całkowitą objętość, wielkość największej zmiany oraz zajętą okolicę ciała, a także 
wymienione wyżej cechy histologiczne ( ekspresja CD30, transformacja wielokomórkowa). 
 
N ( węzły chłonne): 
 
N0- w badaniu klinicznym nie stwierdza się nieprawidłowych¹ obwodowych węzłów chłonnych ( szyjnych, 
nadobojczykowych, nadkłykciowych, pachowych, pachwinowych); biopsja węzła chłonnego nie jest wymagana; 
 
N1- w badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe¹ obwodowe węzły chłonne, histopatologicznie wg. NCI: 
LN 0-2 lub wg. klasyfikacji holenderskiej: stopień 1, 
       N1a- w badaniu molekularnym: poliklonalne², 
       N2a- w badaniu molekularnym: monoklonalne²; 
 
N2- W badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe¹ obwodowe węzły chłonne, histopatologicznie wg. NCI: 
LN 3 lub wg. klasyfikacji holenderskiej stopień 2, 
       N2a- w badaniu molekularnym: poliklonalne², 
       N2b- w badaniu molekularnym: monoklonalne²; 
 
N3- W badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe¹ obwodowe węzły chłonne, histopatologicznie wg. NC: 
LN 4 lub wg. Klasyfikacji holenderskiej stopień 3-4, poliklonalne lub monoklonalne²; 
 
Nx- W badaniu klinicznym stwierdza się nieprawidłowe¹ obwodowe węzły chłonne, bez oceny 
histopatologicznej; 
 
¹- nieprawidłowy, obwodowy węzeł chłonny to wyczuwalny, twardy, nieregularny obwodowy węzeł chłonny, 
także w pakietach albo nieruchomy względem podłoża lub skóry lub o średnicy ≥ 1,5 cm. Obecność 
patologicznych, centralnych węzłów chłonnych, niedostępnych rutynowej diagnostyce patologicznej, nie 
znajduje odzwierciedlenia w powyższej klasyfikacji. 
²- klonalność komórek T określa się metodą PCR lub Southern Blot oceniając klonalność rearanżacji genów 
receptora TCR ( T-cell receptor). 
 
 
M ( narządy wewnętrzne): 
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M0- bez zajęcia narządów wewnętrznych; 
M1- z zajęciem narządów wewnętrznych ( niezbędne potwierdzenie histopatologiczne¹ oraz wskazanie zajętego 
narządu); 
¹- w przypadku wątroby i śledziony można stosować kryteria obrazowe. 
 
B ( krew obwodowa): 
 
B0- bez cech zajęcia krwi obwodowej lub ≤ 5% limfocytów krwi obwodowej o morfologii komórek Sezary’ego, 
w ilości niespełniającej kryterium B2, 
 
       B0a- poliklonalnych¹, 
       B0b- monoklonalnych¹; 
 
B1- >5% limfocytów krwi obwodowej o morfologii komórek Sezary’ego, w ilości niespełniającej kryterium B2, 
      B1a-poliklonalnych¹, 
      B1b-monoklonalnych¹; 
 
B2- ≥ 1000 monoklonalnych komórek Sezary’ego we krwi obwodowej/ul² lub 
 
¹- klonalność komórek T określa się metodą PCR lub Southern Blot oceniając klonalność rearanżacji genów 
receptora TCR ( T-cell receptor). 
²- w przypadku krwi obwodowej komórki Sezary’ego definiuje się na podstawie morfologii jądra komórkowego 
( silnie pofałdowane, z licznymi wrębami błony jądrowej [mózgokształtne]). Jeżeli nie można ocenić liczebności 
komórek Sezary’ego, należy wykorzystać modyfikowane kryteria opracowane przez ISCL: 10 rozrost komórek 
CD3+ lub CD4+ przy stosunku CD4/CD8 wynoszącym > 10 lub 20 rozrost komórek CD4+ o nieprawidłowym 
immunofenotypie ( tj. z utratą CD7 i CD26) 



 7 

Załącznik 2. Klasyfikacja stopnia zaawansowania 
 

 
Stopień 

zaawansowania  
T N M B 

I A 1 0 0 0,1 
IB 2 0 0 0,1 

II A 1,2 1,2 0 0,1 
II B 3 0-2 0 0,1 
III A 4 0-2 0 0 
III B 4 0-2 0 1 

IV A 1 1-4 0-2 0 2 
IV A2 1-4 3 0 0-2 
IV B 1-4 0-3 1 0-2 

 
 
Stopnie zaawansowania histopatologicznego węzłów chłonnych  w przebiegu ziarniniaka 
grzybiastego i zespołu Sezaryégo wdług International Society for Cutaneous Lymphoma  
( ISCL) oraz European Society of Research and Treatment of Cancer ( EORTEC) z 
2007 roku: 
 
Klasyfikacja 
ISCL/EORTEC 
(TNM) 

System holenderski NCI-VA 

N1 Stopnień 1: odczynowe zapalenie węzłów 
chłonnych ( dermatopathic 
lymphadenopathy- DL) 

LN0: brak atypowych 
limfocytów; 
LN1: przypadkowe i 
pojedyncze atypowe limfocyty 
( nietworzące grup); 
LN2: liczne atypowe limfocyty 
lub grupy liczącego 3-6 
komórek; 

N2 Stopień 2: DL; wczesne zajęcie przez MF 
(obecność pofałdowanych, powrębianych 
[mózgokształtnych] jąder komórkowych > 
7,5 um) 

LN3: skupiska atypowych 
limfocytów; zachowana 
architektura węzła chłonnego; 

N3 Stopień 3: częściowe zatarcie architektury 
węzła chłonnego; obecność licznych 
jednojądrowych komórek o pofałdowanych 
jądrach ( cerebriform mononuclear cells 
(CMCs); 
Stopień 4: całkowite zatarcie architektury 
węzła chłonnego; 

LN4: częściowe/całkowite 
zatarcie architektury węzła 
chłonnego przez limfocyty 
atypowe lub komórki 
nowotworowe; 
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Zaąłcznik 3. Kryterium mSWAT (Modified Severity Weighted Assessment Tool)  i  ocena 
progresji/remisji zmian skórnych  
Uwaga: powierzchnia dłoni plus palców pacjenta to 1% powierzchni ciała 
 

Ocena zmian skórnych 
 Region ciała % BSA w obrębie 

regionu Zmiany 
rumieniowe* 

Zmiany 
naciekowe† Guzy‡ 

Głowa 7    
Szyja 2    
Tułów - przód 13    
Ramiona 8    
Przedramiona 6    
Ręce 5    
Tułów tył 13    
Pośladki 5    
Uda 19    
Podudzia 14    
Stopy 7    
Pachwiny 1    
Suma zmian w kolumnie 

(%BSA) 100 A B C 

Współczynnik nd ×1 ×2 ×4 
Suma zmian (%BSA)× 
współczynnik nd A×1 B×2 C×4 

Uwaga:  Współczynnik mSWAT oznacza sumę wartości poszczególnych kolumn z ostatniego 
wersu:  mSWAT = [(A×1)+(B×2)+(C×4)] 

%BSA (%body surface area) – % powierzchni ciała 
nd – nie dotyczy 

*- zmiana rumieniowa oznacza każdą zmianę skórną ( niezależnie od wielkości), która nie jest w istotny sposób 
uniesiona i twarda; należy odnotować nadmierną również poikilodermię 
† -zmiana naciekowa oznacza każdą zmianę skórną ( niezależnie od wielkości), która jest uniesiona lub twarda; 
możliwa obecność strupów, owrzodzeń, poikilodemii 
‡- guz oznacza zmianę litą o średnicy ≥ 1 cm wrastającą wgłąb skóry i/lub wyrastającą ponad jej poziom. 

W przypadku erytrodermii należy uwzględnić tylko kolumny dotyczące zmian rumieniowych 
i naciekowych 
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Ocena odpowiedzi w skórze: 
Odpowiedź Definicja 

Remisja całkowita 
(Complete 
response, CR) 
 

100% ustąpienie zmian skórnych* 

Cześciowa remisja 
(Partial response, 
PR) 

Ustąpienie zmian skórnych w 50% - 99% mSWAT w stosunku do 
stanu wyjściowego, bez nowych guzów (T3) w stadiach T1, T2 lub T4 
(choroba ograniczona do skóry) 

Stan stabilny 
(Stable disease, 
SD) 

Ustąpienie zmian skórnych poniżej 50% mSWAT lub pojawienie sie 
nowych zmian skórnych w ilości nie przekraczającej 25%  mSWAT w 
stosunku do stanu wyjściowego, bez nowych guzów (T3) w stadiach 
T1, T2 lub T4 (choroba ograniczona do skóry) 

Progresja choroby 
(Progressive 
disease, PD)† 

Pojawienie się nowych zmian skórnych na obszarze przekraczającym 
25% mSWAT lub 
Nowe guzy (T3) u pacjentów w stadiach T1, T2 or T4 (choroba 
ograniczona do skóry) lub 
Utrata odpowiedzi na leczenie: u pacjentów z CR lub PR u których 
mSWAT osiągnął wartość wyższą niż nadir plus 50% wartości 
wyjściowej 

Nawrót (Relapse) Jakiekolwiek zmiany u pacjenta z całkowitą remisją choroby 
 

* Biopsja skóry nie jest wymagana. Biopsja skóry z badaniem histopatologicznym jest 
konieczna w przypadku wątpliwości co do ustąpienia zmiany (rumień przetrwały, 
przebarwienie nie w przebiegu aktywnej choroby) - jeśli histopatologicznie sugestia lub 
podejrzenie MF/SS należy ocenić jako odpowiedź częściową (PR) 
† Dowolne z kryteriów, które pojawi się jako pierwsze. 
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Załącznik 4. Kwestionariusz DLQI 
 

Kwestionariusza  DLQI (wskaźnik jakości życia zależny od dolegliwości skórnych, 

Dermatology Life Quality Index polska wersja językowa.  Chory odpowiadał na 10 pytań , 

które dotyczyły ostatniego tygodnia  

Celem tego kwestionariusza jest zbadanie w jakim stopniu dolegliwości skórne wpływały na Pana/Pani 
życie W OSTATNIM TYGODNIU.  

W jakim stopniu odczuwał/a Pan/Pani w ostatnim 
tygodniu swędzenie, bolesność,  pieczenie lub 
mrowienie skóry? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia był/a  
Pan/Pani zakłopotany/a lub zażenowany/a stanem 
swojej skóry? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
dolegliwości skórne przeszkadzały Panu/Pani w 
robieniu zakupów, wykonywaniu prac domowych 
lub ogrodniczych? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
dolegliwości skórne wpływały na Pana/Pani ubiór? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
dolegliwości skórne wpływały na Pana/Pani życie 
towarzyskie lub spędzanie wolnego czasu? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
dolegliwości skórne przeszkadzały Panu/Pani w 
uprawianiu sportu? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

Czy w ostatnim tygodniu dolegliwości skórne 
uniemożliwiały Panu/Pani pracę lub naukę? 

Tak 
Nie 

 
 

 
Nie dotyczy 

 
Jeśli odpowiedział Pan/Pani „Nie", to w jakim stopniu 
w ostatnim tygodniu dolegliwości skórne Pana/Pani 
utrudniały Panu/Pani pracę zawodową lub naukę? 

Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 

 
 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
dolegliwości skórne stanowiły problem w kontakcie z 
partnerem lub partnerką, przyjaciółmi lub rodziną?  

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia stan 
Pana/Pani skóry utrudniał współżycie seksualne? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia 
leczenie dolegliwości skórnych stanowiło dla 
Pana/Pani problem, taki jak np. utrudnienie utrzymania 
porządku czy nadmierne zaabsorbowanie czasu? 

Bardzo mocno 
Bardzo 
Trochę 
Wcale 

 
 
 
 

 
 
 

Nie dotyczy 
 

 
Zastosowano następującą punktację w skali:  

Skala: 
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Bardzo mocno – 3 pkt. 

Bardzo – 2 pkt. 

Trochę – 1 pkt. 

Wcale, nie dotyczy – 0 pkt. 

Następnie na podstawie punktacji DLQI jakość życia pogrupowano do następujących 

kategorii: 

Punktacja DLQI: 

0-1 pkt.  - normalna jakość życia  

2-5 pkt.  - nieznacznie obniżona jakość życia  

6-10 pkt.  - umiarkowanie obniżona jakość życia 

11-20 pkt. - mocno obniżona jakość życia  

21-30 pkt. - bardzo mocno obniżona jakość życia  

 
 
Załącznik 5. Badania laboratoryjne/konsultacje 

 Przy przyjęciu D. 28 +/- 5 dni D. co 
miesiąc 

Po 12 
miesiącach 

mSWAT x x x x 
Morfologia + 
rozmaz 

x codziennie do regeneracji 
(a), potem 2x/tydz. 

1x/tydzień co 3 mies. 
przez 2 lata 

Biochemia (a) x 1x/tydzień ( panel I) 1x/tydzień  
(panel II) 

co 3 mies. 
przez 2 lata 
( panel II) 

Mocz x    
Badanie hist-
pat skóry 

x lub posiadane przez pacjenta z 
przeszłości 

   

DLQI 
kwestionariusz 

x x x x 

a- panel AspAT, AlAT, FA, GGTP, bilirubina, Na, K, kreatynina, glukoza 
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