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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A ROSSZINDULATÚ FOLYAMATOK CITOSZTATIKUS ÉS EGYÉB GYÓGYSZERES KEZELÉSÉRŐL

A citosztatikumok olyan kémiai anyagok, melyek a sejtek osztódását, szaporodását gátolják és a sejtek egy részét (elsősorban az osztódásban lévőket) elpusztítják. Ezen a nagy gyógyszercsoporton belül számos hatástani csoportot, és még több különböző készítményt különböztetünk meg, melyeknek egymástól eltérő mellékhatásai lehetnek. Speciális csoportok alkotnak azok a gyógyszerek, melyek valamilyen – az adott daganatféleségre jellegzetes – biológiai célpontra hatnak (célpontra ható kezelés, „target” terápia). 
Ezeknek a mellékhatásai az eltérő hatásmechanizmus miatt különböznek a „hagyományos” citosztatikumokétól, de (sajnos) ezeknek is vannak sajátos mellékhatásai. Gyakran kerül sor a két csoport kombinálására is a nagyobb hatásosság érdekében.

Általában egy adott betegséget egyszerre többféle gyógyszerrel, célszerűen összeállított gyógyszer-kombinációval kezelünk. ezeknek a rövidített neve a gyógyszerek nevének kezdőbetűiből tevődik össze, vagy szerzői névvel utalunk rájuk. Az egyes betegségek kezelésére javasolt kombinációkat sok betegen végzett, nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredménye alapján állapítják meg.

A citosztatikus kezelés céljai:

Kimutatható daganat esetén végzett kezelések – ezekben a cél a daganat elpusztítása, vagy legalábbis olyan mértékű megkisebbítése, mely az életveszély elhárítását, a panaszok csökkenését, a beteg életminőségének javulását, a túlélési esélyek javulását eredményezi; egyes esetekben ezzel a kezeléssel segítjük, elő a későbbre ütemezet műtéti beavatkozás jobb eredményét. 


Kimutatható daganat hiányában végzett „biztosító” (adjuváns) kezelések – ilyenkor arra törekszünk, hogy a szervezetben nem kimutatható, de az általános tapasztalatok alapján feltételezetten jelen levő daganatsejtek elpusztításával javítsuk a túlélés statisztikai esélyeit, csökkentsük annak kockázatát, hogy a rosszindulatú folyamat a későbbiekben kiújul és/vagy áttéteket ad. Előre nem tudjuk egy meghatározott beteg esetében pontosan megmondani (legfeljebb a kockázati tényezők nagy betegcsoportok alapján, klinikai vizsgálatokban történő elemzése alapján statisztikailag becsülni), hogy a besugárzás az adott beteg esetében kivédi-e a rosszindulatú folyamat visszatérését. 

Általános mellékhatások:

A leggyakrabban alkalmazott, hagyományos” citosztatikumok a sejtek osztódását gátolják és elsősorban a gyorsan osztódó sejteket pusztítják, de nem képesek különbséget tenni a „kóros” és „egészséges” sejtek között. A daganaton kívül gyorsan osztódó sejtek a csontvelő vérképző sejtjei, a bélnyálkahártya sejtjei, a hajhagymák sejtjei és az ivarsejtek.


Ezért a cito-sztatikumok általános mellékhatásai, melyek az egyes gyógyszereknél és gyógyszeres kombinációknál – eltérő mértékben és gyakorisággal – jelentkezhetnek, a következők:


A csontvelőben lévő vérképző sejtek károsodása révén a keringő vérben a vér alakos elemeinek (sejtjeinek) – elsősorban a fehérvérsejtek és vérlemezkék (trombociták) – a száma csökkenhet, esetleg vérszegénység is kialakulhat.


Mivel szervezetünk védekezőképessége a fehérvérsejtekkel és egyes, általuk termelt anyagokkal áll összefüggésben, a citosztatikus kezelés alatt a fertőzésveszély nagyobb, emiatt is szükséges a vérkép rendszeres ellenőrzése, az esetleges fertőzések megelőzése és kezelése.


A gyomor-bélrendszer osztódó sejtjeire kifejtett hatás révén a citosztatikus kezelésekre – egyénileg igen eltérő mértékben – a beteg hányingerrel, hányással reagálhat. A hányás kialakulásában, az agyban levő hányásközpontnak és pszichés tényezőknek is szerepe van. Ezek a tünetek a korszerű hányáscsillapító gyógyszerek birtokában nagy valószínűséggel kivédhetők. A gyomor- és bélnyálkahártya károsodása miatt hasi panaszok, különböző súlyosságú hasmenés is kialakulhatnak.
A szájüreg nyálkahártyájának károsodása és a szervezet védekezőképességének csökkenése miatt a szájban gyulladás, fertőzés (gyakran gombás fertőzés), kisebesedés fordulhat elő.


A hajhagymák osztódó sejtjeinek károsodása hajhulláshoz vezethet, mely a haj alig észrevehető ritkulásától a teljes kopaszságig terjed. A citosztatikus kezelés befejezése után a haj általában visszanő, az átmeneti időszakra gyógyászati segédeszközként paróka felírására van lehetőség.


Az ivarsejtek károsodása révén előfordulhat a citosztatikus kezelés során a menstruáció elmaradása, illetve férfiaknál a megtermékenyítő-képesség csökkenése vagy megszűnése. Ezek a hatások általában átmenetiek, de a kezelések utáni gyermekvállalás előtt minden esetben célszerű kikérni a kezelőorvos tanácsát, illetve esetleges egyéb eljárások (pl. hímivarsejt-tárolás) lehetőségét megkérdezni.

A citosztatikumok jó része a szövetek közé kerülve gyulladást, szövetelhalást okozhat, ezért az infúziós kezelés során a legkisebb kellemetlenséget, feszítő érzést, fájdalmat, égő, csípő érzést azonnal jelezni kell.

A fenti általános mellékhatásokon kívül az egyes szereknek speciális mellékhatásai lehetnek, melyeket az egyes szervekre (bőr, nyálkahártya, szív, vese, máj, idegrendszer, stb.) fejthetnek ki. Ezekről a mellékhatásokról kezelőorvosától minden esetben külön tájékoztatást kap, illetve a későbbiekben ezekre részletesebben is kitérünk.

A citosztatikus kezelés a fent felsorolt mellékhatások és szövődmények ellenére a beteg környezetére – a szokásos higiénés szabályok betartása mellett – nem veszélyes.

Megjegyezzük, hogy amennyiben az alább felsorolt gyógyszereken túl – pl. klinikai vizsgálat keretében – új, fejlesztés vagy klinikai kipróbálás alatt álló gyógyszereket kap, úgy azok ismert és lehetséges mellékhatásairól, illetve a klinikai vizsgálatba való beleegyezés és a beleegyezés visszavonása különleges szabályairól részletes, írásos tájékoztatást kap.

Azacitidin (Vidaza): Lehetséges mellékhatások Álmosság, reszketés, sárgaság, has puffadás és véraláfutások kialakulására való hajlam. A láb és a lábfej dagadása, hátfájdalom, csökkent vizeletürítés, fokozott szomjúság, gyors pulzus, szédülés és hányinger, hányás, illetve csökkent étvágy, valamint zavartság, nyugtalanság és kimerültség érzése. Láz. Vérzés. Allergiás reakció. Csökkent vörösvértestszám. Csökkent fehérvérsejt szám. Alacsony vérlemezkeszám.

Alemtuzumab: Láz, hidegrázás, hányinger, hányás, vérnyomáscsökkenés, kimerültség, bőrkiütés, nehézlégzés, fejfájás, viszketés, hasmenés vagy székrekedés, fertőzések, vérzések, csontvelőműködés gátlása, étvágytalanság, hátfájás, mellkasi fájdalom, gyengeség, rossz közérzet, influenza-szerű tünetek, vizenyő, vérnyomás-emelkedés, szapora szívműködés, érgörcsök, kipirulás, ízérzés elvesztése, remegés, érzészavarok, szédülés, kötőhártya-gyulladás, nyálkahártya-gyulladások és vérzések; a fehérvérsejtek és a vérlemezkék számának csökkenése, vérszegénység, izületi- és izomfájdalmak, zavartság, nyugtalanság, aluszékonyság, depresszió, köhögés, hörgőgörcs, torok- és tüdőgyulladás.

Bendamustin: alacsony fehérvérsejtszám, a vér hemoglobin szintjének csökkenése, alacsony vérlemezkeszám, fertőzések, émelygés (hányinger), hányás, nyálkahártya gyulladás, a vér kreatinin szintjének növekedése, a vér karbamid szintjének növekedése, hidegrázás, láz, kimerültség (fáradtság), hasmenés, székrekedés, szájüregi fájdalom (szájnyálkahártya gyulladás, étvágytalanság, hajhullás, bőrelváltozások, elmaradt menstruáció, álmatlanság, kiszáradás.


Bleomycin: Láz, hajhullás, étvágytalanság, gyengeség, tenyér, talp bőrének gyulladása, a bőr megvastagodása, bőrelszíneződés, körmök elszíneződése és deformitása, hányinger, hányás, fejfájás, a daganat helyén jelentkező fájdalom, érelmeszesedés, érelzáródás, érzészavarok, izom- és végtagfájdalmak, szájnyálkahártya gyulladása, tüdőgyulladás, illetve a tüdőszövet hegesedése, a fehérvérsejtek és vérlemezkék számának csökkenése. 

Brentuximab: A leggyakoribb mellékhatásnak a perifériás szenzoros neuropathia, fáradtságérzés, hányinger, felső légúti fertőzések és hasmenés.

Bortezomib: Izomgörcsök, izomgyengeség -zavartság, látásvesztés vagy látászavar, vakság, görcsrohamok, fejfájás - légszomj, a lábak feldagadása vagy a szívverés megváltozása,magas vérnyomás, fáradtság,  ájulás -köhögés és légzési nehézség vagy mellkasi szorító érzés. A Zegomib-kezelés nagyon gyakran okozhatja a vörösvértestek és fehérvérsejtek,valamint a vérlemezke számának a csökkenését a vérben. Vérlemezkeszám-csökkenés..
Carfilzomib: (Kyprolis): Szívelégtelenség és más szívproblémák, például szapora, erős vagy szabálytalan szívverés, veseproblémák, például veseelégtelenség, vérrögképződés a vénákban (mélyvénás trombózis), forróságérzés, vérrög a tüdőben

Ixazomib (Ninlaro): Felsőlégúti fertőzés, thrombocytopenia, neutropenia, hasmenés, hányinger, hányás, székrekedés, perifériás ödéma

Cisplatin: Vesekárosodás, halláskárosodás, egyensúlyzavar, csontvelőműködés gátlása, fehérvérsejtek, vérlemezkék számának csökkenése, vérszegénység, hányinger, hányás, májkárosodás, idegrendszeri károsodása, érzészavarok, végtagzsibbadás.

Citarabin: láz, kevés fehérvérsejtszám, vörösvértestszám vagy vérlemezkeszám, ami miatt hajlamosabb a fertőzésekre vagy vérzésekre. a fehérvérsejtek számának csökkenését hidegrázás és láz kísérheti, étvágytalanság, nyelési nehézség, hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés

Cladribine (Litak): pancytopénia/myeloszupresszió, neutropenia, thrombocytopenia, anaemia, lymphopenia, pneumonia, sepsis

Clorambucil: Csontvelőműködés gátlása, hányinger, hányás, hasmenés, remegés, izomrángás, zavartság, izgatottság, koordinációs zavarok, bőrkiütés, allergiás reakciók, tüdőszövet hegesedése, májkárosodás, sárgaság.

Cyclophosphamid (Endoxan): Hányinger, hányás, gyengeség, rossz közérzet, menstruáció elmaradása, hasi fájdalom, hasmenés, hajhullás, fehérvérsejt, vérlemezkék számának csökkenése, húgyhólyag és húgycsőgyulladás, véres vizeletürítés, vesekárosodás, tüdőgyulladás, allergiás reakciók, szívkárosodás, szájnyálkahártya kifekélyesedése, bélgyulladás, sárgaság, bőrkiütések, bőrelszíneződés, körömelváltozások.

Dacarbazine: Hányinger, hányás, gyengeség, hasmenés, hajhullás, vese- és májműködési zavar, bőrkiütések, influenzaszerű tünetek, arckipirulás, érzészavarok, fehérvérsejtek, vérlemezkék számának csökkenése, vérszegénység.

Doxorubicin: Csontvelőműködés gátlása, szívműködés zavara, szívizom károsodás, hajhullás, hányinger, hányás, hasmenés, emésztőrendszer nyálkahártyájának gyulladása, fekélyesedése, láz, hidegrázás, bőrkiütések, allergiás reakciók, arckipirulás, véna-meszesedés, vénagyulladás, a gyógyszer vénafalon kívül kerülésekor szövetkárosodás, a bőr kifekélyesedése, fény- és sugárérzékenység. (Az egyes vegyületek néhány tulajdonságban – elsősorban a szívizomra kifejtett károsító hatás mértékben – eltérnek egymástól).

Etoposide: Csontvelőműködés gátlása, hányinger, hányás, allergiás reakciók, vérnyomásesés, hajhullás, gyengeség, étvágytalanság, hasmenés, hasi fájdalom, szájnyálkahártya gyulladás májkárosodás, láz, viszketés, bőrkiütések. 


Fludarabine: Csontvelőműködés gátlása, láz, hidegrázás, fertőzések, hányinger, hányás, hasmenés, gyengeség, rossz közérzet, kimerültség, látászavar, zsibbadás, érzészavarok, szívpanaszok, bőrkiütések, tüdőgyulladás, véres vizeletürítés. 

Ibrutinib (Imbruvica): a hasmenés, a musculoskeletalis fájdalom, a felső légúti fertőzés, a véraláfutás, a bőrkiütés, a hányinger, a láz, a neutropenia és a székrekedés volt. Húgyúti fertőzés, szájszárazság. A leggyakoribb 3/4. fokozatú mellékhatás (≥ 5%) az anaemia, neutropenia, pneumonia és thrombocytopenia volt.

Litalir: csontvelő-elégtelenség, fehérvérsejtszám-csökkenés, vérlemezkeszám-csökkenés, vérszegénység, hasmenés, székrekedés, hasi diszkomfortérzés, szájnyálkahártya-gyulladás, bőrpír, fokozott festéklerakódás a bőrben, hajhullás, a bőr és az alatta fekvő izmok gyulladása, bőrfekély karbamid nitrogén- és húgysavszint
Lenalidomid (Revlimid): Neutropenia, fertőzések, thrombocytopenia, anaemia, fáradtság, constipatio, diarrhoea, izomgörcs
Melphalan (Alkeran): Csontvelőműködés gátlása, hajhullás, vérszegénység, tüdőgyulladás, tüdőszövet hegesedése, májkárosodás. 


Methotrexate: Kifekélyesedő szájnyálkahártya-gyulladás, fehérvérsejtszám csökkenése, hányinger, hányás, hasi diszkomfort-érzés, gyengeség, rossz közérzet, fáradtság, kimerültség, hidegrázás, láz, szédülés, fertőzésekre való hajlam, bőrkiütés.

Mitoxantrone: Hányinger, hajhullás, vérzészavar, fokozott hajlam légúti és húgyúti fertőzésekre, szájnyálkahártya gyulladás, szívritmuszavar, hasmenés vagy székrekedés, hátfájás, fejfájás, gyengeség, láz, allergiás reakciók, fehérvérsejtek és vérlemezkék számának csökkenése.

Nivolumab (Opdivo): Colitis, hepatitis, hypothyreosis, hyperthyreosis, hyperglykaemia, colitis, stomatitis, hányás, hasi fájdalom, székrekedés, pneumonitis, dyspnoe, köhögés

Obinutuzumab (Gazyvaro): emlékezetvesztés - beszédzavar - járászavar – látásproblémák. A felső légúti fertőzések (például a torok és az orr fertőzései), köhögés, hasmenés, székrekedés, ízületi fájdalom, láz, gyengeség, neutropenia (alacsony fehérvérsejtszám), thrombocytopenia (alacsony vérlemezkeszám) és az anémia (alacsony vörösvértestszám).

Rituximab (MabThera, Truxima): Láz, hidegrázás, kipirulás, vizenyő, hányinger, hányás, bőrkiütés, fáradtság, fejfájás, torokirritáció, orrfolyás, daganat helyén jelentkező fájdalom, vérnyomás csökkenés vagy emelkedés, hörgőgörcs, meglévő szívpanaszok rosszabbodása, fehérvérsejtek, vérlemezkék számának csökkenése, vérszegénység, túlérzékenységi allergiás reakciók, izom és ízületi fájdalmak, érzészavarok, nyálkahártya gyulladások, hasmenés.

Tirozin-kináz gátlók:  (Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, Ponatinib): Perifériás ödéma, mellkasi folyadékgyülem, QT megnyúlás, artériás érelzáródás

Thalidomid: Székrekedés, aluszékonyság, thromboembólia, fertőzések, neutropenia
Imatinib (Glivec): Gyors testsúlygyarapodás. Fertőzésre utaló jelek pl. láz, súlyos hidegrázás, torokfájás, szájfekélyek. Csökkent fehérvérsejtszám. Vérzés, véraláfutás.
Vinblastine: Csontvelőműködés károsodása, fehérvérsejtek, vérlemezkék számának csökkenése, vérszegénység, hajhullás, székrekedés, étvágytalanság, hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, vérnyomás-emelkedés, izomfájdalom, szájnyálkahártya-gyulladás. 


Vincristine: Hajhullás, hasi görcsök, hányinger, hányás, hasmenés vagy székrekedés, bélelzáródás, vérnyomás-emelkedés vagy csökkenés, vizelési panaszok, érzészavarok, mozgászavarok, láz, bőrkiütés, testsúlycsökkenés.

A citosztatikus kezelés elmaradásának veszélyei és más kezelési lehetőségek:

A citosztatikumok érpályába vagy szájon át beadva és felszívódva az egész szervezetbe eljutnak, és mindenütt pusztítják a daganatos sejteket. Ilyen értelemben az esetek nagy részében más beavatkozással nem helyettesíthetők.

A szervezetben kimutatható daganat esetén kezelőorvosa tájékoztatja Önt arról, hogy – az onkoteam javaslatát is figyelembe véve – a daganatkezelés milyen egyéb módszerei jöhetnek szóba az adott esetben, mi szól az egyes kezelés módszerek ellen és mellettük.



