
 
II./3.17.: A daganatellenes kezelés klinikai
farmakológiai vonatkozásai – Klinikai
gyógyszervizsgálatok
Kapocsi Judit

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a klinikai
vizsgálatokkal és a daganatellenes kezelések klinikai
farmakológiai vonatkozásaival.
A fejezet teljesítését követően a hallgató tisztában lesz a
Fázis vizsgálatok fogalmával, érteni és tudni fogja, hogy
az egyes fázisokban mi a vizsgálat célja, és betekintést
nyer a daganatellenes kezelések során odafigyelést
igénylő gyógyszer-interakciókkal is.

Bevezetés
Az intenzív gyógyszerkutatás-fejlesztés a korábban
gyógyíthatatlannak, kezelhetetlennek tartott betegek számára is új
terápiás lehetőségeket hozott. Ez azonban egyre nagyobb
felelősséget ró az orvosokra. Egyre több gyógyszernek kellene
ismerni az indikációs területeit, kontra indikációit,
hatásmechanizmusát, mellékhatásait, lehetséges veszélyes
interakcióit. A klinikai farmakológiai alapismeretek nem
nélkülözhetők a mindennapi munka során.

Kulcsszavak: klinikai vizsgálat, Fázis I. vizsgálat, Fázis II
vizsgálat, Fázis III vizsgálat, evidenciaszintek, GCP, enzim
induktor, citokróm p-450, gyógyszer mellékhatás, teratogén,
mutagén
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A.) Gyógyszervizsgálatok
A klinikailag rendkívül változatos formában megjelenő daganatos
betegségek kialakulásának pontos mechanizmusát a kiterjedt
kutatások ellenére sem ismerjük minden részletében. Emiatt az oki
terápia is csak részben valósítható meg. A rendelkezésre álló
szereknek súlyos mellékhatásai vannak, alkalmazásuk speciális
szakértelmet igényel. Az összegyűlt tudás, tapasztalat
felhasználásával, konszenzus alapján kialakított, szigorúan
betartandó sémák szolgálnak a kezelés alapjául. Cél a kontroll
nélküli sejtburjánzás megfékezése, a kóros sejtek elpusztítása. Ez
gyakran együtt jár az ép szövetek súlyos károsodásával, a beteg
állapotának átmeneti vagy végleges rosszabbodásával.

A terápiás gyakorlat évszázadokon át a pontos, egyedi
megfigyelések alapján gyűjtött empirikus adatokra támaszkodott,
amelyeknek nagy része ma is érvényes.

Magas szintű evidencia csak
jól tervezett, randomizált,
kontrollált, kettős vak
klinikai vizsgálatokból
nyerhető.

1. ábra

A daganatos betegségekben
használt gyógyszerek
klinikai farmakológiai
vizsgálata során az általános
szabályok követése mellett
speciális szempontokat kell
figyelembe vennünk.

Napjaink terápiás gyakorlatát az egyéni tapasztalat mellett a
racionálisan tervezett humán gyógyszervizsgálatokból nyert
adatok, az azokból levonható következtetések befolyásolják,
alakítják (Evidence Based Medicine, Bizonyítékokon Alapuló
Orvoslás). A különböző betegségek kezelésére kidolgozott kezelési
útmutatók (guideline-ok) használata vált a kezelés vezérfonalává.

A bizonyítékoknak (evidenciáknak) különböző bizonyító ereje van,
annak alapján, hogy milyen típusú klinikai vizsgálatból vagy
megfigyelésből származik az adat.



2. ábra

A klinikai farmakológia az emberben végzett farmakológiai
vizsgálatok tudománya, amelynek feladata, a gyógyszer és a
szervezet kölcsönhatásának tanulmányozása. A gyógyszer és az
emberi szervezet kölcsönhatásait a farmakokinetika és a
farmakodinámia fogalmak írják le.

A farmakokinetika azon hatások a sorozata, amelyeket az élő
szervezet gyakorol az alkalmazott gyógyszerre: abszorpció
(felszívódás), disztribúció (eloszlás), metabolizmus (anyagcsere) és
elimináció (kiválasztás). A farmakodinámiás hatások a
gyógyszernek az emberi szervezetre kifejtett hatását jelentik, ennek
alapján történik a hatástani csoportokba való besorolás. A klinikai
farmakológiai vizsgálatok szerepe alapvető az új gyógyszerek
kifejlesztésében.

A daganatellenes
gyógyszerek Fázis I
vizsgálatát nem egészséges
önkéntesekben, hanem
betegekben végezzük
(FázisI/II).

A daganatos betegségekben használt gyógyszerek klinikai
farmakológiai vizsgálata során az általános szabályok követése
mellett speciális szempontokat kell figyelembe vennünk.

Ha a potenciálisan gyógyszer-jelölt molekula, az in vitro
(szövettenyészet) és in vivo (állatokban) végzett farmakológiai és
toxikológiai tesztelés (preklinikai vizsgálatok) során,
biztonságosnak és hatásosnak bizonyult, következnek az emberben
végzett vizsgálatok (Fázis I-IV).

Európában még nem ment át az általános gyakorlatba, de ajánlás
létezik arra, hogy a preklinikai és a Fázis I vizsgálatok között
történjen Fázis 0 vizsgálat (microdose clinical study), amelyben a
feltételezett terápiás dózis 1 %-át adják rövid ideig (kevesebb, mint
14 nap) kisszámú önkéntesnek (6-10 fő). A cél annak tesztelése,
hogy az emberben megfigyelhető változások hasonlítanak-e a
preklinikai vizsgálatok eredményeire.

A Fázis I vizsgálatok lényegében humán tolerancia és
farmakokinetikai vizsgálatok. A fő feladat, annak eldöntése, hogy a
hatóanyag kellően biztonságos-e emberben. A daganatos betegek
kezelésére alkalmazott szerek többségéről ismert, hogy toxicus
hatású, a betegekben súlyos mellékhatásokat okoz. Emiatt, eltérően
az általánosan alkalmazott szabálytól, a daganatellenes gyógyszerek
Fázis I vizsgálatát nem egészséges önkéntesekben, hanem olyan
betegekben végezzük, akiknél az adott betegségre a protokoll
szerint ajánlott és alkalmazott kezelés hatástalan volt, remélhető,
hogy az új szer előnyös lesz, és a beteg hajlandó részt venni a
vizsgálatban.

A daganatos betegekben végzett Fázis I vizsgálatot ”pilot



study”-nak (terápiás próba tanulmány), illetve Fázis I/II
vizsgálatnak is szokás nevezni, hiszen ezekben az esetekben a
célcsoportban történik a tolerancia vizsgálat, és ez lehetővé teszi a
korai terápiás hatások megfigyelését. A vizsgálatban részt vevő
betegek száma 10-30 között van. A vizsgálat során az önkéntesek
valamennyi fontos életfunkcióját, szervműködését gondosan
monitorozni kell. A központi idegrendszeri hatások vizsgálatára
pszichológiai tesztek használata lehet szükséges. Nőknél külön
figyelmet kell fordítani a fogamzás elkerülésére.

Speciális előírások
vonatkoznak a biológiai
terápiában alkalmazott
szerekre.

Fentiek értelmében, a daganatos betegekben a Fázis I és II
vizsgálat átfedést mutat, mivel a Fázis I vizsgálatban már a Fázis II
vizsgálatban feltett kérdésre is kapunk előzetes adatokat. Fázis II
vizsgálatokban a betegcsoportok adatainak időközben végzett
analízisével (interim analízis) feltárjuk tolerálható-e a vizsgálati
szer toxicitása, meggyőző-e a hatékonysága. Ennek alapján
dönthető el, hogy érdemes-e a vizsgálati szert tovább fejleszteni.
Fontos feladat a mellékhatások figyelése és regisztrálása. A Fázis II
vizsgálatok további feladata, hogy meg kell állapítani azt a
dózistartományt és adagolási módot, amiben a szer hatása
összefüggést mutat a dózissal. A Fázis II vizsgálat elrendezése
kontrollált, randomizált egyszeri vagy kettősvak, a bevont betegek
száma 100-300 lehet. Ebben a szakaszban részben már olyan
vizsgálatok szükségesek, amelyeknek az eredménye evidenciának
tekinthető, azaz a további vizsgálatok tervezése szempontjából
„pivotal study”-k (a klinikai értékelése szempontjából legfontosabb,
fordulópontot jelentő).

A Fázis I/II vizsgálatokon belül is speciális előírások vonatkoznak a
biológiai terápiában (immunterápia, célzott molekuláris kezelés)
alkalmazandó szerekre. A 2006-ban, Londonban, 8 egészséges
önkéntesben végzett TGN-1412 (humanizált monoklonális antitest)
Fázis I vizsgálata során bekövetkező súlyos mellékhatásokra
reagálva, 2007-ben az EMEA (European Medicines Agency) új
irányelvet adott ki. Megalkotta a „nagy rizikójú szerek” (high-risk
medicinal products) fogalmát, és állásfoglalást adott ki, amelyben
szigorúan szabályozta a nagy rizikójú szerek Fázis I/II vizsgálatát
(„first in man studies). A FázisI/II vizsgálatokra érvényes szabályok
vonatkoznak a bioegyenértékűségi és biosimilar (biológiai terápiák
követő molekulájának összehasonlító vizsgálata az originális
készítménnyel) vizsgálatokra is.

Daganatos betegekben
célszerű, ha a beteg a
vizsgálati szert hozzáadott
terápiaként vagy aktív
kontrollos elrendezésben
kapja.

A Fázis III vizsgálat célja a törzskönyvezés előkészítése. Ebben a
fázisban megoldandó feladatok a Fázis II-ben nyert eredmények
megerősítése. A vizsgálati szer biztonságosságának további
igazolása. Adatok gyűjtése a kockázat/haszon arányának
megítéléséhez. A gyógyszerjelölt hatásának speciális
betegcsoportokban történő vizsgálata (idősek, gyermekek, máj
illetve vesebetegek). Az indikáció, a dózirozás, a dózistartomány, a
napi összdózis és optimális dózis pontosítása. A készítmény
alkalmazási módjának meghatározása. További adatok nyerése a
mellékhatásokról, gyógyszer-interakciós vizsgálatok végzése.

A Fázis III vizsgálat általában több centrumban folyik, alanyai
önkéntes betegek, számuk 400-4000 között lehet. A Fázis III
vizsgálatok elrendezése kontrollált, randomizált, parallel csoportos,
kettősvak. A beválasztási és kizárási kritériumok jól körülírtak,
hogy lehetőleg homogén betegcsoportokat alakíthassunk ki. Mai
tudásunk szerint, és hatósági megítélési szempontból is, az ilyen
vizsgálati elrendezésben nyert adatok képviselik a bizonyítékok



hierarchiájában a legmagasabb szintet. Daganatos betegekben
célszerű, ha a beteg a vizsgálati szert hozzáadott terápiaként, vagy
aktív kontrollos elrendezésben kapja, amelyben a kontroll csoport
tagjai (ha létezik) az igazoltan hatékony készítményt kapják.
Etikailag nem elfogadható a placebo kontroll.

A hatásosság megítéléséhez alapvető a vizsgálati végpontok helyes
megválasztása. Tekintettel arra, hogy a daganatos betegség ritkán
gyógyítható, a teljes vagy részleges remisszió elérése, a
progresszióig eltelt idő, a relapszusig eltelt idő, túlélés ideje
lehetnek a vizsgálati végpontok.

A klinikai farmakológiai
vizsgálatok végzését
szabályozzák a kötelező
érvényű ajánlások, a jog,
valamint az aktuális szakmai
protokoll.

A Fázis IV vizsgálatok végzésére a gyógyszer törzskönyvezése
után kerülhet sor. A gyógyszert az elfogadott indikációban, és
dózistartományban, az elfogadott alkalmazási előirat alapján adjuk,
nagyszámú, kevésbé szelektált betegcsoportoknak. A Fázis IV
vizsgálatok célja a prospektív, randomizált klinikai vizsgálatok
végzése a terápiás hatékonyság és biztonságosság kiterjedt körben
való további igazolására, adatgyűjtés, összehasonlító, gyógyszer és
ételinterakciós, (daganatellenes szerek esetén) irradiációval történő
együtt alkalmazás, farmakoökonomiai és életminőség vizsgálatok
végzése.

A Fázis IV vizsgálatok elrendezése lehet kontrollált, randomizált,
akár nyílt akár kettősvak. A vizsgálati elrendezés határozza meg a
nyert adatok bizonyító erejét, evidenciaszintjét. A Fázis IV
vizsgálat alanyai mindazok az önkéntes betegek, akik megismerve a
vizsgálat feltételeit abban szabad akaratukból részt kívánnak venni.

Kiemelt jelentőségű a
gyógyszer-kölcsönhatások
témaköre.

A klinikai farmakológiai vizsgálatok végzését szabályozzák a
kötelező érvényű ajánlások (Helsinki Deklaráció, ICH-GCP,
Európai Parlament és Tanács Irányelve), a jog, valamint az aktuális
szakmai protokoll.

A klinikai farmakológiai vizsgálatok (Fázis I-II-III) csak hatósági
engedély és etikai jóváhagyás birtokában végezhetők, a Fázis IV
vizsgálatok esetén csak bejelentési kötelezettség van a hatóság felé
(OGYI), de az etikai jóváhagyás ebben az esetben is szükséges. A
vizsgálatok végzésének további feltétele a megbízó és a
vizsgálóhely és/vagy a vizsgáló közötti érvényes szerződés.

B.) Interakciók lehetőségei a farmakokinetika
során
A mindennapi gyakorlat számára a klinikai farmakológia kiemelt
jelentőségű területe a gyógyszerkölcsönhatások témaköre. Az
utóbbi évtizedek gondosan tervezett és kivitelezett klinikai
farmakológiai vizsgálatai során is rejtve maradhatnak fontos
interakciók, mivel a törzskönyvezés előtt végzett vizsgálatok
relatíve kisszámú, szelektált betegekben történnek. Több gyógyszer
együttadása esetén előfordulhat, hogy az adott szerek egymás
farmakokinetikáját és/vagy farmakodinámiáját megváltoztatva
együttesen előre ki nem számítható hatásokat produkálnak.

A gyógyszer-interakciók jelentősége a mindennapi gyakorlatban
rendkívül nagy, bár sok esetben talán alábecsült. Az Egyesült
Államokban a kórházi felvételek 10, az Európai Unióban 5 %-a
gyógyszer mellékhatás miatt történik, amely évente 140 000-200
000 halálesetet okoz. Európai adatok szerint az Unióban a
kórházban kezelt betegek 5 %-ában lép fel gyógyszer mellékhatás,



és összességében ez az ötödik leggyakoribb halálok. Wester és
munkatársai átlagpopulációra vonatkozó vizsgálatai szerint
gyógyszer mellékhatás (adverse drug reaction) felelős a halálesetek
3 %-áért, amely a hetedik leggyakoribb halálok Svédországban.

A gyógyszer-mellékhatásokon belül a gyógyszer interakciók aránya
5 - 80 % (más források szerint 20-30%) között mozog.

Interakció létrejöhet két gyógyszer, gyógyszer és: gyógynövény,
étel, étrend kiegészítő, élvezeti cikk, kozmetikumok, növényvédő
szerek, diagnosztikus anyagok között.

Az interakciót számos tényező befolyásolja: a metabolizmus
sebessége, fennálló betegség, étrend, életkor, rassz, az alkalmazott
gyógyszer adagja, meredek dózis-hatás görbe, szűk terápiás
tartomány, transzplantált máj metabolizáló képessége

A gyógyszer interakciók pontos háttere nem minden esetben
tisztázott. A farmakokinetikai interakciók során a felszívódás, a
gyógyszermegoszlás, a metabolizmus és a kiürülés fázisában ható
tényezők befolyásolják a hatás helyén kialakuló gyógyszer
koncentrációt. A farmakodinámiás interakció kapcsán a gyógyszer
koncentrációja nem változik, de hatását gátolja vagy fokozza az
interakcióban részt vevő anyag.

Hatást csökkentő vagy fokozó interakció jöhet létre, ha az együtt
adott szerek valamelyike megváltoztatja a pH viszonyokat, a
gyomor-bélmozgást, a felszívódásban és/vagy kiürülésben szerepet
játszó transzport folyamatokat, a szállító fehérjékhez való kötődést,
az inaktiválás vagy aktiválás sebességét.

Jól ismert, hogy az antacidumok, bizmutsók, hashajtók, komplex
képzők, neomycin, H2 receptor blokkolók, protonpumpa gátlók,
vassók megváltoztatják más gyógyszerek felszívódását. Csökkenhet
ilyen módon a gombaellenes (konazolok) és a vírusellenes
(indinavir) szerek, az antibiotikumok (tetracyclin, fluorokinolonok,)
és a biszfoszfonátok felszívódása.

A bélmotilitást csökkentő ópiátok, anticholinerg szerek elhúzódóvá
teszik, a prokinetikumok gyorsíthatják a felszívódást, míg a
hashajtók a gyors kiürülés miatt hatáscsökkenéshez vezethetnek.

Számos gyógyszer interakció
mögött a citokróm P450
enzimrendszer, valamint a
transzportfehérjék
indukciója, illetve gátlása áll.

A gyógyszerek bélből történő felszívódását befolyásolják a
bélhámsejtekben működő aktív transzportfolyamatok. Ismertté vált,
hogy a citosztatikumok multidrug rezisztenciájának kialakulásában
is szerepet játszó MDR1 (P-glikoprotein) felelős egyes gyógyszerek
sejtből történő eltávolításáért. Ez a pumpa funkció indukálható és
gátolható, aminek következtében gyógyszerkölcsönhatások
jöhetnek létre. Az MDR1 szubsztrátjai: vinca alkaloidák,
antraciklinek, epipodofillotoxinok, camptotecin származékok,
dactinomycin, taxánok, mitomycin C. A P-glikoprotein erőteljes
induktora a rifampicin, de a betegek körében gyakran használt
gyógyhatású készítményekben előforduló orbáncfű is. Az eredmény
enzim indukció eredménye a szubsztrátok fokozott eltávolítása a
sejtből, ami a hatás csökkenését vonja maga után. Ugyanakkor a
nifedipin, verapamil, ciclosporin, tamoxifen és a grépfrútlé
hatásosan gátolja a P glikoprotein pumpa funkcióját, emelve ez által
a citosztatikumok intracelluláris szintjét, aminek eredménye a hatás
visszaállítása, vagy a citotoxicitás megjelenése lehet.



A gyógyszerek 90 %-ának a
metabolizálásáért mindössze
hat enzim felelős.

A gyógyszerek az érpályában különböző erősséggel, reverzibilisen
kötődnek a fehérjékhez. A kötőhelyekért történő versengés során
leszoríthatják egymást, megváltoztatva ezzel a szabad molekulák
koncentrációját a vérben. Klinikailag jelentős interakcióra akkor
számíthatunk, ha a kompetítor molekula a leszorított szer
kiválasztását is csökkenti.

Az életveszélyes
gyógyszerkölcsönhatások
nagy részéért az irreverzibilis
enzimgátlás felelős.

Számos gyógyszer interakció mögött a citokróm P450
enzimrendszer, valamint a transzportfehérjék indukciója, illetve
gátlása áll. A gyógyszer-metabolizmus nagy individuális eltéréseket
mutathat, aminek következtében jelentősen különbözhet egyes
betegekben a gyógyszerekre adott válasz. Ennek egy részéért
genetikai tényezők, a citokróm P 450, és a metabolizmusban
résztvevő egyéb enzimek (N-acetiltranszferáz, glukuronil-, szulfo-,
glutationtranszferáz, hidroláz), valamint a gyógyszertranszporter
fehérjék és gyógyszer-receptorok polimorfizmusa felelősek.

A gyógyszerek metabolizmusa döntően a májban zajlik. A
biotranszformáció leggyakoribb reakciója az oxidáció, amit
zömében a citokróm p-450 enzimrendszer katalizál. Az
enzimkomplex nem szubsztrát- specifikus. Számos, különböző
típusú gyógyszert, endogén anyagot (koleszterin, szteroidok,
prosztaciklinnek, tromboxan A2) képes oxidálni.

Az egyes izoenzimek neve CYP szótaggal kezdődik. A
gyógyszerek 90 %-ának a metabolizálásáért mindössze hat enzim, a
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 és a CYP3A5
felelős. Kiemelt jelentőségű a CYP3A alcsalád, az összes májbeli
izoenzimek 40-60 %-ka. A gyógyszerek metabolizmusában
szerepet játszó enzimek többsége indukálható és gátolható. Az
enzim induktorok gátolják az ugyanazon enzim által metabolizált
szerek hatását, az enzim gátlók fokozzák az ugyanazon enzim által
metabolizált szerek hatását. (3. ábra)

3. ábra

Az életveszélyes gyógyszerkölcsönhatások nagy részéért az
irreverzibilis enzimgátlás felelős. (4. ábra)



4. ábra

Egyes gyógyszerek induktorok és gátlók is lehetnek (omeprazol,
haloperidol), ami tovább bonyolítja a képet.

A daganatos betegek kezelésében alkalmazott szerek lehetnek a
citokróm p-450 enzimrendszer szubsztrátjai (5. ábra)

5. ábra

C.) A daganatos betegek kezelésének fontos
szempontjai
A daganatos betegek több, mint 50 %-a idős ember, akiknél
károsodott lehet a gyógyszerek metabolizmusában, kiválasztásában
meghatározó szerepet játszó máj és vese funkció.
Immunszupprimált állapot miatt a betegek hajlamosabbak
fertőzésekre. Gyakran előfordul, hogy más egyéb chronicus és/vagy
akut betegség (szívelégtelenség, hypertonia, keringési zavarok,
depresszió, mozgásszervi, gastrointestinális és légzőszervi
megbetegedések) miatt is gyógyszeres kezelést kapnak. Idősebb
korban csökken a szomjúságérzés, könnyebben kiszárad a beteg. A
daganatos betegségek kezelésére alkalmazott citosztatikumok kis
terápiás szélességű farmakonok, meredek dózis-hatás görbével, a
könnyen kialakuló toxikus vérszint miatt súlyos mellékhatásokat
okozhatnak.

Az alábbiakban konkrét példák mutatják be a daganatos betegekben
előforduló gyógyszer-kölcsönhatásokat a teljesség igénye nélkül.

C./a. Cyclophosphamid (alkilező szer)

A cyclophosphamid: inaktív vegyület, főleg a májban aktiválódik



cP450 hatására. Lebontását aldehid dehidrogenázok végzik.
Aldehid-dehidrogenáz gátlók fokozzák a citotoxicus hatást. Más
citosztatikumokkal, allopurinollal, hydrochlorothiaziddal történő
alkalmazása során additív myelotoxicitás lép fel. Cyclophosphamid
fokozza az antraciklinek cardiotoxicus hatását. Cyclophosphamid
és oralis antidiabetikumok együtt adása esetén a vércukorszint
csökkentő hatás erősödése figyelhető meg.

C./b. Procarbazin (alkilező szer)

A procarbazint MAO enzim aktiválja és a citokróm P450
segítségével tovább bomlik. Procarbazin kezelés mellett- MAO
gátló, illetve tiramin tartalmú étel adása tilos.

C./c. Methotrexát (fólsav antagonista)

A salicilátok, egyéb non-szteroidok, penicillinek, béta-lactám
antibiotikumok, probenecid és omeprazol gátolják a methotrexat
kiürülését. A háttérben a vizelet pH értékének befolyásolása, a
transzporterekért való versengés, valamint a vese vérátáramlásának
befolyásolása állhat. A vizelet lúgosításával (NaHCO3) a
methotrexat ürülése fokozható. A salicilátok, a phenytoin, a
barbiturátok, bezodiazepinek, oralis fogamzásgátlók, tetraciklinek
és szulfonamidok képesek kiszorítani a methotrexatot a
fehérjekötésből. Következményként súlyosabbá válhat a
methotrexat myelotoxicus hatása. Ismert farmakodinámiás
interakció a methotrexát myelotoxicus hatásának fokozódása
szulfonamidokkal, leflunomiddal, cotrimoxazollal, sulfasalazinnal,
chlorampnenicollal, pyrimethaminnal történő együttadás esetén
(additív hatások).

C./d. Cisplatin (platina vegyület)

A cisplatin együtt adása egyéb nefrotoxicus szerekkel (furosemid,
aminoglikozidok) súlyosbítja a vesefunkció romlását. Cisplatin
lassítja a paclitaxel kiürülését, ha a platina vegyületet adjuk előbb.
A cisplatinnak szinergista hatása lehet etopoziddal.

C./e. Paclitaxel (taxán-vegyület)

A cardiotoxicitás csökkentése érdekében doxorubicinnel történő
kombináció esetén a doxorubicint 24 órával a paclitaxel kezelés
előtt kell adni. A nefrotoxicitás csökkentése céljából a cisplatinnal
történő kombináció esetén a paclitaxelt kell előbb adni. A
taxánoknak szinergista hatásuk lehet a vincristinnel.

A ketoconazol valamint CYP3A4 egyéb szubsztrátjai módosíthatják
a paclitaxel metabolizmusát.

C./f. Tamoxifen (nem-szteroid antiösztrogén)

A tamoxifen-warfarinnal együtt adva fokozott vérzéshajlamhoz
vezet. (lehetséges mechanizmus a CYP3A4 enzimért VALÓ
vetélkedés). Figyelmet érdemlő, hogy más gyógyszerrel



(cyclophosphamiddal, methotrexattal és fluorouracillal) együtt adva
a tamoxifen hatása ettől eltérő is lehet – posztmenopausában az
oralis antikoagulánsok hatásának gyengülése, fokozott trombózis
készség figyelhető meg. Az interakció mechanizmusa nem
tisztázott. Tamoxifen gátolja a P glikoprotein pumpa működését, a
következmény a gyógyszer intracelluláris szintjének növekedése.

C./g. Imatinib (tirozinkináz gátló)

Az imatinib plazmaszintjét növelheti a clarithromycin,
erythromycin, ketoconazole, itraconazole, mivel gátolják,
csökkentheti a carbamazepine, dexamethasone phenobarbital,
phenytoin, rifampicin és az orbáncfű, mivel indukálják a CYP3A4
enzimet. (felsorolás nem teljes). Mivel az imatinib maga is gátolja a
CYP3A4-et, növelheti a: sztatinok, ciclosporin, pimozid, triazolo-
benzodiazepinek, valamint a dihidropyridin calciumcsatorna gátlók
plazma szintjét, ami hatás, mellékhatás növekedéséhez vezet.

Imatinib gátolja (in vitro) a CYP2D6 izoenzim aktivitását, ezért
imatinibbel kezelt beteg esetén, ha antikoagulácós terápia
szükséges, heparin adása javasolt.

Az imatinib bejutása a sejtekbe aktív transzport útján valósul meg
(hOCT1 = human organic cation transporter 1). A transzportert
gátló anyagok (prazosin, procainamide, amantidine stb.) az imatinib
hatásának csökkenését eredményezhetik. Imatinib adása mellett
megnő a paracetamol toxicitása.

A mellékhatások, a várt pozitív eredmény elmaradása miatt, a
betegek egy része alternatív szerekkel próbálkozik a javasolt terápia
mellett vagy helyett, és ez nem mindig derül ki időben. Mindezek a
körülmények együttesen a klinikailag jelentős gyógyszer
interakciók bekövetkezésének valószínűségét fokozzák, amelyek
csökkenthetik az alkalmazott terápia hatékonyságát, vagy
fokozhatják a mellékhatások súlyosságát.

D.) Daganatos betegek kezelése során gyakran
alkalmazott egyéb gyógyszerek.
A daganatos betegek kiegészítő kezelésként gyakran kapnak a
lehetséges interakciókban fontos szerepet játszó egyéb
gyógyszereket. (6. ábra)

6. ábra



D./a. Fájdalomcsillapítók

A tramadol és az opioidok a CYP3A4 enzim szubsztrátjai.

A CYP3A4 inhibitorokkal (konazolok, makrolidek, HIV-proteáz
gátlók, amiodaron, kinolonok, fluvoxamin, imatinib, dasatinib,
bicalutamid, grépfrútlé) együtt adva, interakció léphet fel a
metabolizmus gátlása miatt. A következménye hatáserősödés,
amely a légzésdepresszió klinikai képében nyilvánulhat meg.

A CYP3A4 induktorai (carbamazepin, barbiturátok, efavirenz,
glucocortikoidok, phenytoin, rifampicin, orbáncfű) a tramadol és
opioidok (CYP3A4 szubsztrátok) hatásának csökkenéséhez
vezetnek a metabolizmus gyorsítása miatt.

A fájdalomcsillapító hatás csökkenése az enzim induktor adása után
7-10 nappal jelenik meg.

D./b. Antibiotikumok, antivirális szerek,
antimycotikumok

A conazolok, makrolidek, fluorokinolonok, HIV-proteáz gátlók a
citokróm P 450 enzimek erős inhibitorai. Az enzim szubsztrátjaival
együtt adva hatás, mellékhatás fokozódás léphet fel. A makrolidek
és a béta-laktám antibiotikumok, ciprofloxacin, fluconazol,
isoniazid, iatroconazol, metronidazol, miconazol, norfloxacin,
ofloxacin, tetracyclin, trimethoprim/sulfamethoxazol orális
antikoagulánsokkal együtt adva fokozák a vérzés kockázatát.

A clarithromycin, az erythromycin, az azol antimikotikumok, a
fluorokinolonok gátolják a CYP3A4 enzimet, ami egyes statinok,
béta blokkolók, a diltiazem, a verapamil, a clopidogrel és a
roziglitazon lebontásáért felelős. A felsorolt gátló hatású
gyógyszerek fokozhatják a statinok okozta lehetséges szövődmény
(myopathia vagy rhabdomyolysis) kialakulásának kockázatát,
illetve a verapamil esetén hipotoniát és/vagy QT- intervallum
megnyúlást, a béta blokkolók adása esetén súlyos bradycardiát,
átvezetési zavart, clopidogrél alkalmazása során pedig vérzészavart
okozhatnak.

Makrolidek (erythromycin, clarithromycin, roxitromycin),
moxifloxacin, ketoconazol, iatroconazol, HIV-proteáz inhibitorok
loratidinnel, illetve antiarrhythmiás szerekkel (kinidin,
disopyramid, sotalol, amiodaron) együtt adva, életveszélyes
ritmuszavart (torsades de pointes) okozhatnak.

A macrolidek gátolják a metilprednisolon metabolizmusát, ezt az
interakciót hasznosítják a terápiában.

D./c. Allopurinol

Az allopurinol gátolja a 6-merkaptopurin és azatioprin lebontását, a
vidarabin kiürülését, valamint a theophyllin és aminophyllin
metabolizmusát, növeli a ciclosporin plazma szintjét. A
következmény a felsorolt szerek hatásának, mellékhatásának
fokozódása lehet. Allopurinol adása mellett fokozódhat a
citosztatikumok vérképzőszervi mellékhatása, a chlorpropamid



hypokalemizáló hatása, valamint az ampicillin, amoxicillin
kiváltotta bőrreakció.

D./d. Protonpumpa gátlók

A protonpumpa gátlók (omeprazol, lanzoprazol) erős enzim
induktorok és enzim gátlók lehetnek, valamint a gyomornedv
pH-jának megváltoztatásával befolyásolják más gyógyszerek
felszívódását. Együtt adás esetén csökkenhet vagy fokozódhat az
indukált vagy gátolt enzim által metabolizált szerek hatása,
csökkenhet: a gombaellenes (konazolok) és vírusellenes (indinavir)
szerek, az antibiotikumok (tetracyclin, fluorokinolonok,) és a
biszfoszfonátok felszívódása.

A pantoprazol: szintén a citokróm P 450 enzimrendszeren keresztül
metabolizálódik, de eddig klinikailag jelentős kölcsönhatást egyéb
gyógyszerekkel nem észleltek.

D./e. Hányáscsökkentők

A diphenhydramin, dolasetron, tropisetron QT szakasz megnyúlást
okozó szerekkel (amiodaron, budipine, chloroquine, cisaprid,
chlarithromycin, disopyramid, droperidol, erythromycin,
halofantrine, haloperidol, ibutilide, mesoridazine, methadone,
pentamidine, pimozid, procainamid, chinidine, terfenadine,
thioridazone) együtt adva életveszélyes ritmuszavart (torsades de
pointes) okozhatnak. Nem észleltek klinikailag szignifikáns
gyógyszer interakciót ondansetront szedő betegeknél. feltehetően az
a magyarázat, hogy az ondasetront a májban több enzim
metabolizálja (CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2), valamelyik enzim
gátlását vagy indukcióját normál helyzetben a többi kompenzálja.

D./f. Biszfoszfonátok

A clodronát 80 %-kal emelheti az estramustin vérszintjét, a
mechanizmus nem tisztázott. Non-szteroidok és clodronát együtt
adása esetén a vesefunkció romlása figyelhető meg, a mechanizmus
nem ismert. Myeloma multiplex kezelése során a zoledronát és
thalidomiddal együtt adása fokozta a vesefunkció romlását, a
mechanizmus tisztázatlan.

E.) Teratogenitas, mutagenitás
Külön figyelmet érdemel a tény, hogy daganatellenes szerek
többsége bizonyítottan teratogén, mutagén és carcinogén, emiatt
terhesség alatt nem adhatók. Citotoxicus kezelés szükségessége
esetén a terhesség megszakítása indokolt.

F.) Összefoglalás
A sor vég nélkül folytatható, de nem ez a cél. Alapvetően fontos,
hogy ha a betegnek „indokolatlannak tűnő” panasza van,
gondoljunk a gyógyszer-interakció lehetőségére. Kerüljük a
veszélyes kombinációkat, lehetőség szerint válasszuk az alternatív



Számos gyógyszer interakció
mögött a citokróm P450
enzimrendszer, valamint a
transzportfehérjék
indukciója, illetve gátlása áll.

megoldásokat. Szükség esetén ellenőrizzük a mellékhatással
gyanúsítható gyógyszer vérszintjét. Óvakodjunk a
polipragmáziától. Kérdezzük meg a beteget fogyaszt-e táplálék-
kiegészítőt.

A gyors fejlődés szükségessé teszi, hogy a terápiás lehetőségek
bővülését folyamatosan kövessük. Az újabb szerek alkalmazása
során fokozott figyelemmel kell kísérni a mellékhatások fellépését.
Az észlelt mellékhatások jelentése kötelező.
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