
 

II./3.13. fejezet: Daganatos senyvesség – a daganatos
beteg táplálása
Szentmártoni Gyöngyvér, Zergényi Éva, Dank Magdolna

A fejezet célja a tumoros anorexia-cachexia kezelése
lehetőségeinek áttekintése, érintve az epidemiológia, az
etiológia és a tünetek, valamint a diagnosztika lehetőségeit is.
A fejezet áttanulmányozását követően a hallgató képessé válik
arra, hogy időben megfelelő intézkedéseket tegyen a
daganatos senyvességben szenvedő beteg érdekében.

Bevezetés
Az előrehaladott rákban megbetegedettek 2/3-nál alakul ki a tumoros
anorexia-cachexia szindróma, mértéke fordítottan arányos a túléléssel,
és jelenléte rosszabb prognózisra utal. A cachexia görög eredetű szó, a
„kakos” rosszat, a „hexia” állapotot, erőnlétet jelent. Az időben
felismert és elindított kezeléssel a beteg erőnléti állapota és túlélése
javítható.
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A.) Epidemiológia és etiológia
A cachexia kialakulása sem a betegség stádiumával, sem a daganat
tömegével nem függ össze, korai daganat esetén is előfordulhat. Az
azonban kétségtelen, hogy leggyakrabban hasnyálmirigy-, gyomor-,
vastagbéldaganatok esetén figyeljük meg, ahol a gastrointestinális
rendszer érintett. Progrediáló betegeknél daganattípustól függetlenül
alakul ki.

A nyelőcső-, gyomor- és hasnyálmirigy-daganatban szenvedő betegek
80%-ánál következik be súlyos fogyás. Colorectalis rákban szenvedő és
tüdődaganatos betegek 50-60%-ánál fogyás az első panaszok egyike.
Prostata-, emlődaganat nem jár extrém testsúlyvesztéssel a
megbetegedés kezdetén, de progresszió során kialakulhat. A betegek
10-50%-a még az aktív onkológiai kezelés megkezdése előtt veszít a



testsúlyából, amit később a kezelések okozta mellékhatások, émelygés,
hányás, hányinger csak tovább fokozhat.

Miért fontos a beteg
tápláltsági állapota?

A betegek tápláltsági állapota alapvetően befolyásolja az életminőséget,
a terhelhetőséget, a betegség kimenetelét. Az aktív onkológiai kezelések
tolerálhatósága alapvetően függ a beteg általános állapotától, kísérő
betegségektől. A fogyás megelőzése, megállítása, vagy lassítása
meghatározza a beteg kezelhetőségét és ez által a betegség kimenetelét
is.

A daganatos senyvesség kialakulása bonyolult folyamat, amiben számos
mediátor játszik szerepet.

Mediátorai: citokinek (TNFα, IL-1, IL-6), hormonok (leptin, ghrelin),
neuropeptidek, neurotranszmitterek (serotonin, dopamin) stb.

Célsejtek: zsír és harántcsíkolt izom.

Megváltozott metabolizmus

Vázizmokban: proteolízís↑, aminosav felvétel↓, glikogénszintézis↓

Zsírraktárak: lipolízís↑, zsíroxidáció↓, de novo lipogenezis↓

Májban: aminosav felvétel↑, fehérjeszintézis↑, glükoneogenezis↑
Az 1. ábra az anorexia-cachexia szindróma patomechanizmusát
szemlélteti.

1. ábra

B.) Tünetek és panaszok
A betegség diagnosztizálása előtt és alatt kialakuló fogyásra mindig
hangsúlyt kell fektetni az anamnézis során. A súlyvesztés mértéke
fontos információ a klinikus számára, súlyos testsúlycsökkenésnek
számít, ha a beteg a következők valamelyikéről számol be: a fogyás az
addigi testsúlyának 1%-a hetente, 5% havonta, 7.5% három hónap alatt,
vagy 10% hat hónap alatt. A kövér beteg a legesendőbb, mert nem
feltűnő a fogyás a kezdeti periódusban, ezért a gondos anamnézis
felvétel elengedhetetlen. Az ascites megléte szintén megtévesztő lehet,
súlymérésnél mindig figyelembe kell venni.

A 2. ábrán az anorexia és a cahexia jellemző tüneteit soroltuk fel.



2. ábra

C.) Diagnosztika

Melyek a tápláltsági
állapot felmérésének
objektív módszerei?

A tápláltsági állapot felmérésének objektív módszerei vannak, azon túl,
hogy a beteg az anamnézis felvétel során a fogyás különböző
mértékéről számol be.

Ezek antropometriás mérések, melyek a beteg testsúlyán és magasságán
alapulnak:

- Body mass index - BMI: testsúly kg/ testmagasság cm négyzete,
minden kórlapon szerepelnie kell. Hiányossága: nem mérhető a súlyos
állapotú beteg, aki ágyhoz kötött, valamint az ascitest, folyadékretenciót
sem veszi figyelembe.

- a felkar vastagságának mérése - izomatrófia

- bőrredő vastagság mérése: alapvetően a zsírszövet vastagságát méri
(triceps, thorax, has).

A MUST – Malnutrition Universal Screening Tool score 5 lépésben, a
fenti adatokat is figyelembe véve pontosabb felmérést tesz lehetővé,
alternatívát ad a fekvő betegek vizsgálatára is, valamint ötvözi a
kockázatmérést a terápiás javaslattal.

D.) A gyógyszeres kezelés lehetőségei
Az erőltetett táplálás önmagában nem használ, mivel a szindróma
kialakulásában bonyolult molekuláris mechanizmusok játszanak
szerepet. Az étvágy javítására és a testtömeg növelésére az enterális
tápszerek használata mellett gyógyszeres kezelésre is szükség van.

D./a. A tápszerek

Miért optimális választás
az eneterális tápszer?

adagolásánál a per os bevitel az elsődleges, amennyiben a beteg állapota
megengedi, akkor ezt kell előnyben részesíteni. Az enterális tápszerek
megfelelő arányban tartalmazzák a tápanyagokat, vitaminokat és
nyomelemeket, higiénikusak, több ízben kaphatóak, mert a betegek
megváltozott ízérzékelése mellett ez is fontos tényező. Folyékony és
por alakban, önmagukban fogyasztva és az otthon készített ételek
dúsítására egyaránt alkalmasak. Amennyiben a beteg nem tud szájon át
táplálkozni, úgy a szondatáplálás megfelelő alternatíva lehet hosszabb-
rövidebb ideig, bár az előbbihez képest az életminőség romlik. Ez
történhet naso-gastricus, naso-jejunalis szondán keresztül, de PEG



(percután endoszkópos gastrosztóma) vagy PEJ (percután endoszkópos
jejunosztóma) sztómákon keresztül. A perioperatív periódusban gyakori
ez a táplálási típus. A parenterális táplálás csak átmeneti megoldás,
kórházi körülményeket igényel, szövődménye több mint az előbbieknek
és drágább is.

D./b. Gyógyszeres kezelés

b/1. Corticosteroidok: csak átmenetileg nő az étvágy, 4 hétig.
Antiemetogének, az általános állapotot javító, fájdalomcsökkentő
hatásuk is van, hátrány a sok mellékhatás.

b/2. Cyproheptadine (Peritol): régóta ismert antiserotonerg, de szedatív.
Az étvágy nő, de a testsúly nem.

b/3. Thalidomid: teratogén hatása miatt sokáig nem használták,
azonban ígéretes molekula az onkológiában. Ismert a testsúlynövelő és
antiemetikus hatása, angiogenezisgátlóként is vizsgálják.

b/4. Melatonin: a keringő TNF szintet csökkenti, jól tolerálható per os.

b/5. Pentoxiphyllin: a TNF szintet csökkenti, de nem meggyőző a
testsúlynövelő hatás.

b/6. Anabolikus steroidok: mellékhatásaik miatt nem javasoltak.

b/7. Cannabinoidok- dronabiol: antiemetogén, étvágyfokozó. Központi
idegrendszerre gyakorolt hatása miatt nem javasolt.

Mennyi a megestrol-
acetát optimális terápiás
dózisa anorexia-cahexia
szindróma kezelésében?

b/8. Megestrol-acetat (Megesin, Megace): antiemetogén, bizonyítottan
testsúlynövelő 4 hét után is. Adása a trombózis és trombophlebitis
kockázatát növelheti. Hatékony megoldás a szupportációban, hatása
bizonyított, korrekt anamnézis birtokában a vénás trombózis kockázata
is minimálisra csökkenthető, egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatása
nem ismert. Szintetikus progesztogén, amelyet 1967 óta használnak az
onkológiában: emlő-, majd endometrium carcinoma kezelésére.
Tumorellenes hatásmechanizmusa nem teljesen ismert, vs.
hormondependens sejtekre hat, étvágyfokozó hatása nem tisztázott.
Jelenleg anorexia-cachexia syndroma kezelésére használják, nemcsak
tumoros, hanem egyéb senyvesztő betegségekben (AIDS, központi
idegrendszeri degeneratív megbetegedésekben és idős korban). Az
optimális terápiás dózis 800 mg/nap, a kezelés hossza minimum 6-8 hét,
ezért akkor alkalmazzák, ha a beteg életkilátásai meghaladják az
egy-két hónapot.

A 3. ábrán látható táblázatban összefoglaltuk a táplálás folyamatát a
beteg kezelése során.



3. ábra

E.) Az alap energiaszükséglet kiszámítása
A 4. ábra az alap energiaszükséglet kiszámítására használt Harris-
Benedict egyenletet tartalmazza.

4. ábra

Az egyenlet bonyolultsága miatt a napi gyakorlatban ennél egyszerűbb
és gyorsabb módszereket alkalmazunk:

- alapszükséglet 1500-2000 kcal/nap, a klinikai tapasztalat szerint max.
2000 kcal/nap.

- a fehérjeszükséglet számítása: 1-2g/tskg/nap, azaz 70-140 g/nap.

F.) Összefoglalás
A cachectizálódott beteg roborálása során a fentiek értelmében a
gyógyszeres kezelést együtt kell alkalmazni a tápszerekkel, biztosítani
kell a diétás tanácsadás lehetőségét a betegnek és hozzátartozójának.
Orvos, diétás szakember és a hozzátartozók együttműködése szükséges
a sikeres szupportációhoz.
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