
 

II./3.3.1.: Kemoterápia

Bíró Kriszta, Dank Magdolna

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a kemoterápia adásának lehetséges
módjait, ismerje a mellékhatásokat. Mivel nem szelektíven a tumorra ható
kezelésről van szó, fontos ismerni, hogy a kezelés hogyan függ a sejtciklustól.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra, hogy az egyes
tumorok kezelésekor be tudja illeszteni a kezelési palettába a kemoterápiát,
mérlegelve azt, hogy a kezelés milyen előnnyel, illetve hátránnyal járhat a beteg
számára.

Bevezetés
A citosztatikumok története több mint 60 évre nyúlik vissza. 1943-ban az olaszországi
Bari kikötőjében mustárgázt tartalmazó hordók robbantak fel, s a felszabaduló gázok a
munkások körében apláziával járó csontvelő-károsodást idézett elő. Ezt követően a Yale
egyetem onkológiai központjában Goodman és munkatársai leukaemiás és lymphomás
betegeket kezeltek mustárnitrogénnel, és a betegek rövid ideig tartó, de drámai javulását
észlelték. A háború miatt az első közlemények csak 1946-ban jelentek meg, és indult
meg világszerte a kemoterápiás szerek kutatása.

Kulcsszavak: citosztatikum, kemoterápia okozta mellékhatások, sejtciklus és
kemoterápia, hatás értékelése, adjuváns terápia, neoadjuváns terápia, dózis
intenzifikálás, rezisztencia
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A.) A kemoterápia lényege
A citosztatikus kezelés lényege az eltérő anyagcseréjű egészséges és daganatos sejtek
osztódásának befolyásolása. A citosztatikumok jobban befolyásolják a gyorsan osztódó,
vagyis a daganatos sejteket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne károsítanák a szervezet
többi ép sejtjét is. A szelektivitásnak ez a hiánya okozza a kemoterápiás szerek
alkalmazásakor észlelt mellékhatásokat. Érthető, hogy az utóbbi évek kutatásai a minél
szelektívebb szerek kifejlesztésére, az egészséges sejtek védelmére és a mellékhatásokat
kivédő gyógyszerek fejlesztésére irányultak.

B.) A sejtciklus

Elevenítse fel a
biológiában
tanultakat a
sejtciklus
folyamatáról!

Sejtciklusnak azt a folyamatot nevezzük melynek során egy sejtből osztódással kettő
lesz. A sejtciklus időtartama a különböző sejteken nagyon különböző lehet, a
granulocytáknál, a lymphocytáknál a bőr és a nyálkahártyák sejtjeinél például rövid. A
daganatok között is vannak gyorsabban és lassabban osztódók (különböző a kettőződési
idejük). Fiziológiás körülmények között a képződő és elpusztuló sejtek egyensúlyban
vannak, az osztódó sejtek száma a mindenkori szükséglet függvénye. A keletkező sejtek
számának csökkentése, illetve a pusztulók arányának a növelése akadályozza meg, hogy
felesleg keletkezzen. Daganatos burjánzás esetén ez az egyensúly felborul. A
citosztatikumok hatásmechanizmusának megértéséhez ismernünk kell a sejtciklust. (1.
ábra)

1. ábra

G0 fázisban (gap0) a sejt nyugalomban van, illetve speciális funkciókat lát el, esetleg
differenciálódik, vagy növekszik.



G1 fázisban (gap 1) RNS és fehérje szintetizálódik a specializált sejtfunkciónak
megfelelően. Késői G1 fázisban képződnek a DNS szintéziséhez szükséges enzimek.

S fázisban (szintézis) a sejt DNS tartalma megkettőződik.

G2 fázisban a DNS szintézise abbamarad, az RNS és a fehérjeszintézis folytatódik,
megkezdődik a mitotikus orsó kialakulása.

M fázis (mitózis): A fehérje és RNS szintézis hirtelen megszűnik, a genetikai állomány a
két utódsejten egyenletesen oszlik el. Mitózis után a két utódsejt G1 vagy G0 fázisba jut.

Mi az apoptózis
lényege?

Apoptózis: A felesleges, illetve sérült sejtek programozott halála. („Programozott
sejthalál”)

A sejteket általában csak akkor pusztítják el a citosztatikumok, ha azok belépnek a
sejtciklusba. A citosztatikumok közül még az ún. fázis specifikus szerek is, a sejtciklus
több fázisában is hatnak.

B./a. Nem fázis specifikus szerek:

a1./ Nem ciklus specifikus szerek: nem osztódó sejteket is képesek elpusztítani. Ilyenek a
glükokortikoidok és az antitumor antibiotikumok, kivéve a bleomycint.

a2./ Ciklus specifikus, de nem fázis specifikus szerek: Csak akkor hatékonyak, ha a sejt
belépett a sejtciklusba, de annak minden pontján képesek hatni, például az alkiláló
szerek.

Mit jelent a
lineáris-dózis
hatás?

a3./ Farmakokinetikai szempontok: Ezek a gyógyszerek lineáris dózis-hatás görbe
szerint hatnak, azaz: minél nagyobb a beadott dózis, a sejteknek annál nagyobb hányada
pusztul el.

B./b. Fázis specifikus szerek:

b1./ Ciklus és fázis specifikus szerek: A sejtciklusnak csak egy bizonyos fázisában
hatnak.

Mi a plafon
effektus?

b2./ Farmakokinetikai szempontok: Ezeknél a gyógyszereknél un. plafon-effektus lép
fel. A dózis növelése egy szinten túl nem jár a hatás növekedésével. Ugyanakkor, ha
hosszabb ideig sikerül megfelelő gyógyszer-koncentrációt fenntartani, több sejt lép be a
megfelelő fázisba, és így az elpusztult sejtek száma nő.

A 2-3. ábrán összefoglaljuk a citotoxikus szerek hatásmechanizmusait és
támadáspontjait.

2. ábra 3. ábra

C.) A daganatnövekedés kinetikája
A daganat növekedési üteme az osztódó és elpusztuló sejtek arányától függ. Minél
nagyobb a tumormassza, annál több benne a nem osztódó illetve pusztuló sejt, és annál
tovább tart az átlagos sejtnek az osztódás. A daganatnövekedés korai szakaszában éppen
ezért a növekedés gyorsabb, és az osztódó sejtek aránya nagyobb a daganaton belül.



(növekedési hányad). A növekedési hányad a tumor növekedésével csökken, azonban ha
radio- vagy kemoterápiával sikerül a tumor méretét csökkenteni, ismét nagyobb lesz. A
tumor nagysága végül elér egy platót a terület hiánya, a táplálék- és vérellátás
csökkenésével. A képalkotóval történő kimutathatóság alsó határa általában 1x109 sejt,
ugyanakkor 1x1012 sejt már olyan tumormennyiséget jelent, ami a szervezet pusztulását
eredményezi. Ebből következik, hogy a daganat életciklusa a felismerés előtt jóval
hosszabb, mint utána. A daganat méretének 50%-os csökkenése a tumor tömegének
mindössze 1/3 log csökkenését jelenti. Például, ha egy daganat 8x1010 sejtet tartalmaz,
és röntgenfelvételen mérete a felére csökken, még mindig 4x1010 sejtből áll.

4. ábra

D.) A daganat elpusztításának mechanizmusa
A daganatsejtek apoptózisa: A daganatsejtek külső inger nélkül is osztódnak, s e
folyamat során ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe bennük, mint az egészséges
sejtek osztódásakor. A DNS károsítása a tumorsejteknél is apoptózishoz, a sejt
pusztulásához vezet, így azokat a daganatsejteket, amelyeknél ép ez a mechanizmus, a
DNS károsításával apoptózisra lehet kényszeríteni. A kemoterápiás szerek elsősorban
ezzel a hatásmechanizmussal pusztítják el a daganatsejteket. Ideális esetben a daganatos
őssejt is elpusztul. Az elpusztult egészséges sejtek helyébe a pusztulás mértékéig újak
képződnek.

E.) A kemoterápiás szerekkel szemben a kezelés során kialakuló
rezisztencia okai

E/a. A tumor heterogenitása

Mit értünk egy
tumor
heterogenitása
alatt?

Vannak eleve kemorezisztens daganatok, amelyek már az első kezelésre sem, vagy alig
reagálnak, és vannak, amelyek a kezelés során válnak rezisztenssé. Utóbbi esetben
szerzett rezisztenciáról beszélünk, melynek oka a tumor heterogenitása. Spontán
mutáció már a kezelések megkezdése előtt is előfordul a daganatban, és ezek közül a
szubpupulációk közül néhány kemorezisztens. Ezek a sejtek túlélik a kezelést, és
belőlük „repopulálódik” a tumor, és a továbbiakban már a tumor domináns sejttípusát
hozzák létre. A szerzett rezisztencia tehát szelekciós mechanizmus útján jön létre. A
Goldie-Coldman hipotézis alapján a rezisztens sejtek jelenlétének valószínűsége a
sejtszám függvénye, azaz a daganat diagnosztizálásának idején a rezisztens sejtek
jelenléte már nagyon valószínű.

E/b. A rezisztencia lehet egyes gyógyszerekkel szembeni rezisztencia
(„single-drug resistance”)

b1./ Katabolikus enzimek: A daganatsejtek olyan katabolikus enzimeket termelhetnek,
amelyek hatástalanítják a citosztatikumokat. A katabolikus enzim termelését a
daganatsejtben génamplifikáció gyorsíthatja, ezzel fokozva a rezisztenciát.

b2./ GSH (Gluthathion): A GSH nélkülözhetetlen a DNS prekurzorainak szintéziséhez.
Daganatsejtekben gyakran találnak a környező ép szöveteknél magasabb GSH szintet.



Úgy tűnik, a GSH-nak és enzimeinek fontos szerepük van az alkiláló szerek
deaktiválásában, direkt kötés, fokozott metabolizmus, detoxikálás és a DNS sérülésének
helyreállítása révén (DNS repair). A különböző alkiláló szerek között gyakran
keresztrezisztencia áll fenn, a DNS-repair mechanizmus miatt.

Mi lehet a
topoizomerázokkal
szembeni
rezisztencia oka?

b3./ Topoizomeráz I és II: A DNS működéséhez (replikáció, transzkripció)
elengedhetetlenül szükséges hogy többszörösen felcsavarodott szerkezete időszakosan
meghatározott helyeken (domain) átrendeződjön, illetve fellazuljon, amit a
topoizomerázok tesznek lehetővé. A topoizomerázok gátlása mind a replikációt, mind a
törések helyreállítását akadályozza. Camtothecin származékok (irinotecan, topotecan) a
Topo I-t, podofillinek (etoposid, teniposid) a Topo II-t gátolják. A gátlás következtében a
stabil DNS-ben letális lánctörések alakulnak ki. A topoizomerázokkal szembeni
rezisztencia az enzim struktúrájának, illetve aktivitásának változásával, a DNS-repair
működésének fokozásával, illetve az MDR fehérje (ld. később) megjelenésével függ
össze.

b4./ Transzport fehérjék: A gyógyszerrel való találkozás megváltoztathatja a sejtfelszíni
transzport-folyamatokat, amelyeknek következtében kevesebb gyógyszer jut be a sejtbe,
vagy nagyobb mennyiség távozik onnan. Ilyen módon jöhet létre a methotrexáttal
szembeni rezisztencia.

E/c. Több gyógyszerrel szemben kialakuló rezisztencia
(MDR=multidrug resistance)

Rezisztencia – elsősorban az antimetabolitokkal szemben – olyan mutáció révén jöhet
létre, amely csak az adott gyógyszer ellen irányul, de egyetlen gyógyszerrel történő
találkozás létrehozhat olyan mutációt is, mely több gyógyszer hatását is gátolja.

E/d. Az apoptózis mechanizmus elvesztése, mint a rezisztencia egyik
formája

A legtöbb citosztatikus szer hatásához ép apoptózis mechanizmus szükséges.
Amennyiben a daganatnál ez a mechanizmus sérül, a daganatsejt korlátlan osztódása és
a DNS mutációk száma nő.

F.) A citosztatikumok klinikai alkalmazása

F/a. Indikáció

A kemoterápiás szereket e következő indikációkban használjuk.

Bizonyos daganatok gyógyítására (ld. később).

Disszeminált daganatokban a tünetek enyhítése céljából (palliatív kezelés) Ilyenkor
mindig azt kell figyelembe venni, hogy a kezelés a beteg számára hatékony, ugyanakkor
elviselhető legyen. Ez az „effektivitás/toxicitás” kérdése.

Tünetmentes betegek kezelésére, ha a betegség biológiai viselkedése agresszív és
kezelhető (kissejtes tüdőrák, leukaemia), vagy ha a kezelés igazoltan növeli a túlélést
vagy a relapszus mentes túlélést (C stádiumú colon carcinoma, I-II stádiumú emlőrák,
osteosarcoma).

F/b. Kontraindikáció

Melyek a

Amennyiben hiányoznak a megfelelő személyi és tárgyi feltételek a hatás leméréséhez
és a mellékhatások monitorozásához.

Amennyiben a kezelés hatására nem várható javulás.

Amennyiben a beteg állapota miatt nem valószínű, hogy megéri a gyógyszer hatásának
kialakulását.



kemoterápia
kontraindikációi?

Amennyiben a beteg jól van, és lassan növekvő, tünetmentes, nem gyógyítható daganata
van. Ilyen esetben a kemoterápiát el lehet halasztani a tünetek megjelenéséig. („wait and
see”)

G.) A kemoterápia hatása

G/a. Nagy gyakorisággal gyógyulást eredményez

Gyermekkori daganatokban: akut lymphocytás leukaemia, non-Hodgkin lymphoma,
Wilms tumor, Ewing sarcoma, retinoblastoma, rhabdomyosarcoma. (≥50%), Hodgkin
kór, egyes agresszív lymphomák, (≥50%), Heretumor (≥75%), Nők choriocarcinomája
(≥90%)

G/b. Javítja a túlélést

Gyermekkori neuroblastoma, agresszív non-Hodgkin lymphomák, kissejtes tüdőrák,
emlődaganat, osteosarcoma

G/c. A daganat reagál a kezelésre, kisfokú javulás érhető el a
túlélésben

Lágyrész sarcoma, agydaganatok, nem kissejtes tüdőrák, fej-nyaki daganatok,
húgyhólyag átmeneti sejtes rákja, malignus melanoma (bőr, vagy nyirokcsomó
érintettséggel), gyomorrák

G/d. Életminőség javulás érhető el (palliatív terápia)

Non-Hodgkin lymphoma (alacsony és közepes malignitás), krónikus leukaemia,
myeloma multiplex, prostatacarcinoma, endokrin szervek daganatai, pancreas carcinoma

G/e. A kemoterápia hatástalan

Malignus melanoma viszcerális érintettséggel, hypernephroma

H.) Kezelési módozatok

H/a. Mono-, polykemoterápia

Mi a
polykemoterápia
lényege?

Vannak olyan daganatok, amelyeknek a kezelése egy kiválasztott citosztatikummal is
megvalósítható (nők choriocarcinomája, Burkitt lymphoma), a tumoros sejtpopuláció
heterogenitása az esetek többségében szükségessé teszi a több hatóanyagból álló
kombinációs kezelést. Ilyenkor több hatásponton érvényesülő gyógyszerek egyidejű
beadására kerül sor, általában meghatározott protokoll szerint. A különböző
támadáspontok mellett az ilyen kezelés előnye az is, hogy a különböző mellékhatások, a
toxikus tünetek a nagyobb hatás ellenére sem erősödnek fel. A legjobb daganatgátló
hatást akkor érhetjük el, ha a sejtciklus különböző fázisában ható vegyületeket
kombinálunk, pl.: alkilező (S-G2) + antimetabolit (G1-S) + antimitotikum (M gátlás).
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy csak olyan szert alkalmazzunk kombinációban,
amely önmagában is hatásos.

H/b.Adjuváns kezelés

A daganat műtéti eltávolítása után adott kezelés, amelynek célja a mikrometasztázisok
elpusztítása. Olyan betegeknek adjuk, akiknél nincs kimutatható daganat, de a relapszus



veszélye nagy. Igazoltan javítja a túlélést az emlődaganat, a vastagbéltumor és az
osteosarcoma adjuváns kezelése.

H/c. Primer szisztémás (neoadjuváns) kezelés (PST)

Mikor van értelme
PST kezelés
alkalmazásának,
valamint mi a
jelentősége?

A műtét előtt adott kezeléssel a daganatot meg lehet kisebbíteni. A nagy kiterjedésű,
kezdetben nem operálható daganat ily módon operábilissá válhat. A kezelés
monitorozása során kiderül, hogy a daganat az adott kemoterápiára érzékeny-e.
Hatékony a mikrometasztázisok elpusztításában is. PST után a szövettani lelet kevésbé
értékelhető, azért a kezelés megkezdése előtt core biopszia végzése szükséges. Javallata:
gyermekkori szolid tumorok (Wilms tumor, Ewing sarcoma, rhabdomyosarcoma),
kissejtes tüdőrák, mastitis carcinomatosa, inoperábilis emlőtumor, azokban az esetekben,
ha emlőmegtartó műtét nem kivitelezhető, jó általános állapotú gyomortumoros
betegeknél.

H/d. Dózis-intenzifikálás

Mit jelent a dózis
intenzifikálás?

A dózis-intenzifikálás az utóbbi években került előtérbe, mint a rezisztencia áttörésének
egyik módja. A módszer lényege, hogy a kombinációs kezelés részeként beadott
gyógyszerek a lehető legnagyobb dózisban és a legrövidebb időközönként (dózis
denzifikálás) kerüljenek beadásra. A szupportív eljárások fejlődése tette lehetővé,
különböző „rescue-manőverek” felhasználásával (colonia stimulálók, autológ őssejt-
szupportáció, allogén csontvelő-transzplantáció), hogy ma már a korábban letálisnak
tartott dózisok is beadhatók. A módszer klinikai tesztelése folyik, de azt az elképzelést,
hogy a nagyobb dózisok bevitele valóban jobb, mint a standard dózisoké, még
bizonyítani kell.

H/e. Loco-regionális kezelés

Az egy szervre lokalizált daganat kezelésében alkalmazott eljárás. A módszer elvi alapja,
hogy a helyi kezeléssel az adott szervben nagyobb gyógyszer koncentrációt lehet elérni,
és az ép szövetek terhelése is kisebb. ( Pl. arteria mammariába adott kemoterápiával a
mellksfali cután metasztázisok kezelhetőek, arteria hepatica kanülön át a máj áttétek
kezelésére alkalmazható)

H/f. Hosszan tartó kezelés

A különböző, egyszerűen használható pumpák kifejlesztésével lehetővé vált a betegek
elhúzódó kemoterápiás kezelése, ágyhoz kötöttség nélkül. Ez elsősorban a fázis-
specifikus szereknél előnyös, ahol a dózis növelése egy szinten túl nem jár a hatás
növekedésével. Viszont ha hosszabb ideig sikerül megfelelő gyógyszer-koncentrációt
fenntartani, több sejt lép be a megfelelő fázisba, és így az elpusztult sejtek száma nő.

I.) A kemoterápia hatásának értékelése
A kemoterápia hatásának lemérésére szolgáló fogalmak és azok magyarázata az 5. ábrán
olvashatóak.



5. ábra

J.) A kemoterápia mellékhatásai
Az egyes gyógyszereknél jelentkező specifikus mellékhatásokat nem ismertetjük, csak
néhány általános elvre és a leggyakrabban fellépő mellékhatásokra térünk ki. (6. ábra)

6. ábra

Fáradtság, rossz közérzet: Igen gyakori panasz, a kemoterápia után 1 hétig vagy még
tovább is tarthat.

Hidegrázás, láz: Bizonyos gyógyszereknél a beadás után tipikusan 6 órával láz
jelentkezik, és általában 24 órát tart.

Hajhullás: Bár nagyon riasztó a beteg számára, nem teszi szükségessé a dózis
módosítását.

Mit értünk nadír
alatt?

Csontvelő-szuppresszió: A nadír időpontja a különböző gyógyszereknél különböző, a
legtöbb kombinációnál a vérsejtek a 10. napon érik el a mélypontot. A kemoterápia
akkor hatékony, ha az előírt dózisban adjuk. Skipper és munkatársai állatkísérletei azt
mutatták, hogy a dózis mindössze 20%-os csökkentése a gyógyulási arányt 50%-kal
csökkentette, éppen ezért a kemoszenzitív tumoroknál mindenképpen törekedni kell a
protokoll által előírt dózis beadására.

Emésztőrendszeri mellékhatások: A hányinger és hányás ellen ma már megfelelő
prevenciót tudunk alkalmazni. A mucositist és hasmenést okozó gyógyszereket
tartalmazó kezelést addig nem kezdjük meg, amíg a betegnél teljesen meg nem szűntek
ezek a tünetek. A további kezeléseknél gyakran kényszerülünk dóziscsökkentésre.

Vesefunkció romlása: Vesetoxikus gyógyszereket (cisplatin, methotrexat, streptozocyn)
55ml/min alatti clearence esetén nem adunk. Ilyenkor a csökkentett dózis beadása sem
ajánlott. A vesén át kiválasztódó egyéb gyógyszerek dózisát is csökkenteni célszerű
alacsony clearence esetén.

Csökkent májfunkció: Emelkedett májfunkciós értékek esetén a vinca alkaloidák és az
anthracyclinek dózisát csökkenteni kell. A többi olyan a gyógyszert, amelyet az epe
választ ki, fokozott figyelemmel vagy csökkentett dózisban adagoljuk.

Bőrtünetek: A kemoterápiás szerek egy része bőr és nyálkahártya gyulladást, un.
Hand-foot szindrómát okozhat (capecitabine, liposzomális antracyclin), valamint a bőr



hyperpigmentációja jöhet létre.

K.) Összefoglalás
A laikusok számára retteget dolog a kemoterápia. A mellékhatásoktól való félelem akár
a beteg kezelhetőségének is gátja lehet, hiszen pszichésen is alakulhatnak ki, vagy
fokozódhatnak a mellékhatások. Számos daganat esetén a műtéttel tumormentessé tett
betegnél kemoterápiával érhető el, hogy ne alakuljon ki távoli áttét (azaz az
áttétképződés rizikóját tudjuk csökkenteni). Máskor a kezelés hatására nem operábilis
daganatok válnak műthetővé. Áttétes betegnél súlyos, életet veszélyeztető állapotokban
az egyik legfontosabb kezelési lehetőséget adják.

A kemoterápia adása fegyelmet igényel az orvos és beteg részéről egyaránt. A
mellékhatások gyors észlelése és ellátása teszi lehetővé a biztonságos kezelés
megvalósítását.
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