
 

II./3.7. Daganatos betegségek sürgősségi ellátása
Gál János, Madách Krisztina

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató legjellemzőbb
onkológiai sürgősségi állapotok diagnosztikájának és
terápiájának legfőbb jellemzőit.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a többnyire kritikus időfaktorral rendelkező kórképeket
időben felismerje, a korrekt terápiás tervet felállítsa, az akut
életveszélyt okozó helyzeteket elhárítsa.

Bevezetés
Az elmúlt években az onkológiai sürgősségi állapotok kezelésének
hatékonysága és sokfélesége jelentős fejlődésen ment át. A betegség
prognózisának, valamint a kezelés általános és prognosztikai hatásainak
figyelembe vételével választható meg a korrekt terápia. A fejezetben
szereplő kórképek közül néhány - ezen mérlegelés függvényében -
intenzív terápiát is igénylő sürgősségi állapot. Az intenzív terápia a
kiesett, felborult, veszélyeztetett vitális funkciók helyettesítésére,
helyreállítására törekszik, miközben széles körű megfigyelő,
diagnosztikus és terápiás rendszereket alkalmaz az oki terápia
érdekében. Az intenzív terápia indokoltsága és hatékonysága a kiváltó
ok reverzibilitásának függvénye.

Kulcsszavak: szívtamponád, vena cava superior szindróma, gerincvelő
kompresszió, légúti elzáródás, malignitás asszociált hypercalcaemia,
SIADH, lázas neutropenia, hyperviszkozitás szindróma, leukostasis,
tumor lízis szindróma
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A./ Strukturális, lokális tumor hatások

A/a. Szívtamponád

Tumoros betegben mely
mechanizmusok
lehetnek felelősek a
szívtamponád
következtében kialakuló
keringés összeomlásért?

Szívtamponád kialakulásakor a pericardialis térben felgyűlő folyadék
diastolés dysfunctiot és haemodinamikai instabilitást okoz. A
verővolumen csökkenésével kompenzatorikus tachycardia alakul ki. A
bal pitvar, a pulmonalis érrendszer, a jobb pitvar és a vena cava superior
nyomásai elkezdenek kiegyenlítődni, ami a keringés összeomlásához
vezet. Tumoros betegekben több mechanizmus is felelős lehet ezért a
jelenségért: a nyirokelvezető rendszer tumor okozta elzáródása, a
pericardialis felszínen található tumorszövet folyadéksecretiója, illetve
nem malignus okok (sugárterápia okozta pericarditis, kemoterápia
mellékhatása, hypothyreosis, uremia, fertőzés, autoimmun betegség).

Melyek a leggyakoribb
panaszok?

A tünetek megjelenése a pericardialis folyadék termelődésének
mennyiségétől és gyorsaságától függ. A szimptómás betegeknél a
leggyakoribb panaszok: dyspnoe, köhögés, orthopnoe, mellkasi
fájdalom. A szívtamponád leggyakoribb tünetei: a juguláris vénák
teltsége, tachycardia, pulsus paradoxus, 90 Hgmm-nél kisebb szisztolés
vérnyomás, pericardialis dörzszörej. A jobb- és balszívfél elégtelenség
további jelei: hepatosplenomegalia, peripheriás oedema, ascites. A
diagnosztika leghatékonyabb módja az echocardiographia, segítségével
a pericardialis folyadék nagysága, elhelyezkedése, haemodinamikai
hatása és a pericardiocentesis kivitelezhetősége vizsgálható. Egyes
centrumokban a jobb szívfél katéterezését és a kiegyenlítődő
nyomásértékek mérését tekintik bizonyító erejűnek. Mellkasröntgen a
szívárnyék megnagyobbodását jelezheti, ugyanakkor pangásos
szívelégtelenség jelei nem láthatóak. Ekg-n low voltage, ST-szegmens
elevatio figyelhető meg.

Haemodinamikai
instabilitást okozó
szívtamponád azonnali
drainálást igényel!

Akut, haemodinamikai instabilitást okozó szívtamponád azonnali
drainálást (pericardiocentesist vagy sebészeti feltárást) igényel. Az
ultrahang vezérelt pericardiocentesis biztonságos, továbbá lehetővé
teszi, hogy a terápiás beavatkozás haemodinamikai hatékonyságát
azonnal kontroláljuk. A lebocsátott folyadékból sejtszám-, tenyésztési-
és cytológiai vizsgálatot kell végezni. A stabil állapotú, pericardialis
folyadékkal diagnosztizált beteg ellátása obszervációt és onkológiai
konzultációt igényel. Az egyéb terápiás lehetőségek – intrapericardialis
sclerotherapia (doxycyclin, minocyclin, tetracyclin), szisztémás vagy
intrapericardialis chemoterápia (bleomycin, cisplatin, carboplatin,
mitoxantrone, fluorouracil, thiotepa), sugárterápia, pericardialis ablak
készítése, pericardiectomia - a pericardialis folyadék újbóli
kialakulásának esélyét csökkentik.

Malignus pericardialis folyadékgyülem vagy tamponád kialakulása
kontrolálatlan metasztatizáló folyamatot, következésképp rossz



prognózist jelez. A tamponáddal kezelt betegek közepes túlélési ideje
3,3-4,5 hónap.

A/b. Vena cava superior szindróma (SVCS)

A vena cava superior teljes vagy részleges elzáródása esetén a fej, nyak,
felső végtagok és a mellkas felső felének vénás visszaáramlása súlyos
mértékben csökken. A vékony falú ér kompresszió, invázió, trombózis
vagy fibrózis miatt záródhat el. Bár a SVCS-t klasszikus onkológiai
sürgősségi állapotnak tekintjük, ritkán okoz közvetlen életveszélyt. A
SVCS esetek 90%-áért malignitás felelős (pld. nem kissejtes tüdő
carcinoma, kissejtes tüdőcarcinoma, lymphoma, metasztatikus
betegségek, csírasejtes tumorok). A benignus kiváltó okok közt centrális
vénás katéter vagy pacemaker trombózis, retrosternalis struma,
thymoma, sarcoidosis, fertőzés, mediastinalis postirradiációs állapot és
idiopathiás fibrosis szerepelnek.

Min alapul a SVCS
diagnózisa?

A klinikai tünetek a retrograd vénás pangással, a csökkent cardialis
preloaddal és a kompenzatorikus kollateralis rendszer kialakulásával
magyarázhatók. A SVCS diagnózisa alapvetően a klinikai tüneteken
(dyspnoe, köhögés, rekedtség, syncope, fejfájás, esetleg epistaxis,
hemoptysis, dysphagia), és jeleken (arc oedema, tágult nyaki vénák,
felületes mellkasi vénák tágulata, kar oedema, arc plethora) alapul. A
tünetek fekve, lehajolva, köhögéskor vagy tüsszentéskor, vénás nyomás
fokozódásakor rosszabbodnak. A kórkép súlyosságát az elzáródás
gyorsasága és nagysága alapvetően befolyásolja, fokozatos progresszió
lehetőséget teremt a kollaterális hálózat kialakulására.

A SVCS mindig secunder betegség, kezelésében a kiváltó ok
azonosítása alapvető. A mellkasröntgen jobb paratrachealis
árnyéktöbbletet mutathat, vagy esetlegesen a primer tüdő- vagy
mediastinalis folyamat igazolásában segíthet. Sürgős kontrasztanyagos
mellkas CT alapvető, segít a külső kompresszió, illetve az
intravascularis trombózis elkülönítésében, és a diagnosztikus biopsia
megtervezésében. A diagnózis pontosítására - különösen, ha
intravascularis stentelés válik szükségessé - venogram, MRI is
készíthető.

Melyek az SVCS
kezelésének alappillérei?

Az ellátás első lépése a beteg felültetése, oxigén és corticosteroid
(dexamethason 4x 4 mg iv, methylprednisolone 125 mg iv), diuretikum
(furosemide 40 mg iv) adása. A corticosteroidok csökkentik a tumor
körüli oedemát, különösen lymphomás betegek reagálnak
szembetűnően jól a steroidokra, melyek itt cytotoxicus hatással is
bírnak. A további kezelés a kórok függvénye, a szövettani diagnózis
megismerése elsőbbséget élvez. A szövettani mintavételt megelőző
empirikus irradiatio – mely az esetek > 50%-ában értékelhetetlenné
teszi a biopsiás anyagot - többnyire kontraindikált. Ez alól a szabály
alól csak a közvetlen életveszélyt jelentő, fenyegető légúti obstrukciót
vagy intracraniális nyomásemelkedést okozó esetek kivételek.
Régebben a radiotherápia volt az elsődlegesen választandó kezelés,
manapság a kemoterápiát részesítik előnyben lymphoma, kissejtes
tüdőrák és csírasejtes tumorok esetén, melyek kifejezetten érzékenyek
erre a kezelésre.

Mely betegeknél javasolt

Az intravascularis stentelés biztosítja a leggyorsabb eredményt, azonban
ezek a stentek a betegek élete végéig helyben maradnak. Ennek
megfelelően stentelés olyan betegekben javasolt, ahol a szűkület
azonnali megoldása szükséges, ahol radio- és chemotherápia sikertelen
volt, vagy várhatóan hatástalan lesz. Antikoagulálás szükségessége a



az intravasculáris
stentelés?

stentelést követően kérdéses. A vena cava superior sebészeti rezekciója
és rekonstrukciója benignus esetekben, illetve chemo- és radiotherapia
refrakter, trachea obstrukciót okozó esetekben jöhet szóba.
Katétertrombózis esetén a katétert el kell távolítani és a beteget
antikoagulálni kell, trombolízis szintén megkísérelhető.

Malignus folyamat következtében kialakult SVCS-s betegek prognózisa
a kiváltó betegség függvénye; nem kissejtes tüdőrák esetén a közepes
túlélés 6 hónap, kemoszenzitív tumorok (lymphoma, csírasejtes tumor)
esetén ennél tartósabb remisszióval lehet számolni.

A/c. Gerincvelő kompresszió

A kezelés elkezdésének
késleltetése irreverzibilis
neurológiai
károsodásokat okoz!

A tumoros gerincvelő kompresszió leggyakrabban a dúrazsák és
tartalmának extradurális metasztatikus tumortömeg általi
összenyomatását jelenti. Leggyakrabban emlő-, prostata- vagy tüdőrák
áll a háttérben. Valós sürgősségi állapotként kezelendő, a kezelés
elkezdésének késleltetése irreverzibilis neurológiai károsodásokat okoz.

A lokalizált hátfájdalom és kötöttség a kompresszió és legkorábbi jelei,
a neurológiai tünetek megjelenését hónapokkal megelőzhetik. A
fájdalom jellegzetesen éjszakánként erősebb, általában használt
analgetikumokra nem reagál, háton fekve vagy epiduralis
nyomásemelkedést okozó helyzetekben (köhögés, tüsszentés,
erőlködés) fokozódik. A legtöbb beteg már neurológiai tünetekkel
jelentkezik (pld. végtagok erejének csökkenése vagy kiesése, vizelet
retentio, széklet incontinentia). A neurológiai statust a felvételkor és azt
követően naponta kell rögzíteni, ugyanis a betegek közel
egyharmadánál a végleges terápia szervezése közben a motoros és
autonom funkció romlik.

Mely vizsgálati módszer
a gerincvelő
kompresszió
diagnosztizálásának és a
terápiás beavatkozás
megtervezésének
alapvető módszere?

A mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) a gerincvelő kompresszió
diagnosztizálásának és a terápiás beavatkozás megtervezésének
választandó, alapvető és mielőbb (a tünetek kialakulásától számítva
lehetőleg 24 órán belül) elvégzendő vizsgálati módszere. Amennyiben
MRI kontraindikált CT javasolt. A diagnózis és egyben a terápiás terv
felállítását is megkönnyíti a szövettani mintavétel.

Gerincvelő kompresszió
gyanúja esetén
corticosteroidok adása
azonnal megkezdhető.

A kezelés alapcélja a fájdalom megszűntetése és a neurológiai funkciók
visszaállítása vagy fenntartása. Megfelelő analgesiáról kell
gondoskodni. Vizeletretentiót állandó katéter behelyezésével azonnal
meg kell szüntetni. Bélmotilitás megtartása, székrekedés elkerülése
végett laxativumok adhatók. Felfekvés elleni és trombózis profilaxis
szükséges. Mivel nem igazolt, hogy a mobilizálás a neurológiai
tüneteket rontaná, teljes ágynyugalom evidenciák híján általában nem
javasolt. A beteg immobilizálása esetén fokozódik a felfekvések,
tromboembóliás események, légúti infekciók kialakulásának rizikója,
így amennyiben kontraindikáció nem áll fenn, a beteg mielőbbi
mobilizálása javasolt. Kontraindikációt jelent, ha az MRI felvétel
alapján gerinc instabilitás lehetősége vetődik fel, ebben az esetben
szigorú ágynyugalmat kell biztosítani és azonnali ortopédiai-,
idegsebészeti konzilium szükséges. Gerincvelő kompresszió gyanúja
esetén corticosteroidok adása (dexamethason 10 mg iv bolus, majd 6



óránként 4 mg iv két hét alatt fokozatosan leépítve; vagy 12 óránként 8
mg per os két hét alatt fokozatosan leépítve) azonnal megkezdhető. A
corticosteroidok csökkentik a tumor körüli oedemát és átmeneti tüneti
javulást okoznak. Nagy dózisú steroid előnye kérdéses, ugyanakkor
szignifikánsan több mellékhatást tapasztaltak alkalmazásakor. Bár
továbbra is a radioterápia a legelterjedtebb kezelés gerincvelő
kompresszió esetén, bizonyos esetekben dekompressziós sebészeti
rezekcióval, majd radioterápiával funkcionális kimenetel tekintetében
jobb eredmények érhetők el, mint szóló radioterápiával. Az 1. ábra a
sebészeti beavatkozás relatív indikációit és kontraindikációit
tartalmazza.

1. ábra: A gerincvelő kompresszióban szenvedő betegek sebészeti beavatkozásának relatív
indikációi és kontraindikációi.

A tumoros gerincvelő kompresszióban szenvedő betegek prognózisa
rossz, a közepes túlélés 3-6 hónap és az egy éves túlélés 30% körüli.

A/d. Intracranialis nyomásfokozódás

Melyek az agyba
leggyakrabban
metasztatizáló tumorok?

Az intracranialis nyomás emelkedése onkológiai betegekben elsősorban
agyi metasztázisok következménye. Az agyba leggyakrabban
metasztázist adó tumorok a tüdő-, emlőtumor és a melanoma.

Az agyi metasztázis jellemző klinikai tünetei: fejfájás, hányinger,
hányás, görcsroham, viselkedésváltozás és fokális neurológiai tünetek.
A klinikum tumoros bevérzés esetén is hasonló. Melanoma,
choriocarcinoma, renalis tisztasejtes carcinoma esetén gyakran
észlelhető vérzés. A tumortömeg és a körülötte kialakuló ödéma
hydrocephalus kialakulásához vezet, a tumor növekedése herniatios
szindrómákat idéz elő.

Herniatio gyanúja esetén a klinikai állapot azonnali felmérése és az
intracranialis nyomást csökkentő terápia megkezdése szükséges. A
jugularis visszaáramlás könnyítésére az ágy fejét 30 fokkal meg kell
emelni, a jugularis vénák megtöretését kerülni kell. Tudatállapot,
légútvédelem szükségességének, légzéselégtelenségnek függvényében
intubálás, gépi lélegeztetés válhat szükségessé. Hyperosmoticus
mannitol hatása percek alatt jelentkezik és órákig hat. Szteroidokkal a
vazogén agyoedema csökkenthető: dexamethason 16-40 mg iv bolus,
majd 40-100 mg naponta adható. Hatása órákon belül elkezdődik és
napokig tart. Akut képalkotó vizsgálatra a beteg állapotának
stabilizálását, szállíthatóságának biztosítását követően kerül sor: bár az
MRI vizsgálat részletdúsabb, azonban időigényessége, a beteg instabil
állapota miatt általában először a kevésbé megterhelő CT vizsgálat
történik. A metasztázisok kezelésében radioterápia és műtéti
beavatkozás jöhet szóba. Több áttét esetén a teljes agy besugárzása,



egyetlen metasztázis esetében műtét és sugárterápia jön szóba.
Radiosebészet kevesebb, mint három, 2 cm-t nem meghaladó
metasztázis esetén kivitelezhető.

A/e. Akut légúti elzáródás

A légutak tumoros szűkületét intraluminalis tumor növekedése vagy
extraluminalis kompresszió okozhatja, általában fokozatosan kifejlődő
folyamat, mely ritkán okoz sürgősségi helyzetet. Elsősorban a fej-nyak
régió-, és tüdőtumorok, illetve angioedema okozhat szűkületet.

Melyek a légút elzáródás
tünetei?

A légút elzáródásának tünete a dyspnoe és stridor. Felső légúti
obstrukció esetén laryngoscopiával történő direkt vizualizációval
azonosítható az elváltozás. Alsó légúti obstrukciónál mellkasröntgen,
CT, bronchoscopia segíthet a diagnózisban.

A gégétől oralisan elhelyezkedő szűkület esetén cricothyroidotomia, jet
lélegeztetés, tracheostomia végzése életmentő lehet. Distalisabb
szűkület esetén lézeres bronchoscopia, photodinámiás terápia vagy
stentelés segíthet. Kívülről történő besugárzás, illetve brachyterápia
steroid kezeléssel együtt szintén megnyithatja az elzáródást. Külső
kompresszió esetében stent behelyezése jön szóba.

A/f. Masszív haemoptysis

Mikor beszélünk
masszív haemoptysisről?

Masszív haemoptysisről akkor beszélünk, ha egy alkalommal 100 ml
feletti vagy 24-48 óra alatt 600 ml-nél több vért köhög fel a beteg.
Amennyiben a légúti vérzés következtében életveszélyes légúti
elzáródás, aspiráció, anaemia vagy hypovolaemiás shock alakul ki,
szintén masszív haemoptysis áll fenn. Tumoros betegek haemoptysisét
malignus és nem malignus okok idézhetik elő. Tüdőrákban szenvedő
betegek 20%-ában alakul ki haemoptysis, de carcinoid, emlő-, colon-,
veserák, melanoma és sarcomák endobronchialis metasztázisai is
gyakran vezetnek vérzéshez. Nem malignus eredetért leggyakrabban
gombafertőzés, thrombocytopenia, alvadási zavarok felelnek.

Az ellátás első lépése oxigén adása és légútbiztosítás, mely súlyos
dyspnoe, keringési instabilitás, hypoxia esetén intubálást, gépi
lélegeztetést tesz szükségessé. Az esetlegesen fennálló alvadási
zavarokat korrigálni kell. A vérzésforrás azonosítása segíthet a további
terápia megválasztásában, ami elsősorban sebészeti beavatkozást jelent,
de neodymium-yttrium-garnet lézeres phototerápiát is sikerrel
alkalmaztak. A hörgőartéria embolizációja segíthet a vérzés
kontrollálásában, míg sor kerülhet a sebészeti beavatkozásra. A
sugárterápia a vérzést okozó véredények thrombosisát és necrosisát
okozva, szintén csökkentheti a haemoptysist.

A/g. Húgyúti elzáródás

A húgyutak elzáródása nőgyógyászati, urológiai tumorok és
kismedencei metasztázisok, valamint sebészeti-, kemoterápiás-,
irradiációs kezelést követően kialakuló retroperitonealis fibrosis esetén
a leggyakoribb. Az alsó húgyutak elzáródása nem csak mechanikai
eredetű lehet, az antiemetikumok, fájdalomcsillapítók és folyadékpótlás
vizeletretentiót idézhetnek elő, különösen prostata hypertrophia esetén.



Deréktáji fájdalommal és anuriával, néha alternáló polyuriával,
emelkedő kreatinin szinttel jelentkező beteg esetén a húgyutak
átjárhatóságát ki kell vizsgálni. A vesék ultrahang vizsgálatával a
következményes hydronephrosis könnyen kimutatható, CT az
obstrukció helyét segíthet meghatározni.

Fájdalmat, fertőzést, vesefunkció csökkenést okozó húgyúti elzáródás
esetén azonnali beavatkozás, urológiai konzultáció szükséges. Alsó
húgyúti elzáródás esetén katéterezés, percutan cystostomia, magasabb
szintű obstrukciónál ureter stent behelyezése, ennek sikertelensége
esetén percutan nephrostomia segítségével a vizelet retentio
megoldható. Az obstrukció áthidalását követően gyakran polyuria
alakul ki, mely hypovolaemiához, elektrolit eltéréshez, elsősorban
hypokaliaemiához vezethet, így a folyadék-, és ionháztartás szoros
monitorozása és korrigálása szükséges.

B./ Metabolikus szövődmények

B/a. Malignitás asszociált hypercalcaemia (MAH)

Mikor beszélünk
hypercalcaemiáról?

A hypercalcaemia a leggyakoribb paraneoplasztikus szindróma, mely
magas morbiditással és mortalitással járó, komoly sürgősségi állapotot
teremt. Hypercalcaemiáról beszélünk amennyiben a korrigált szérum
kalcium > 2,6 mmol/l. MAH hátterében legtöbbször myeloma
multiplex, tüdő-, emlő-, vesetumor, fej-, nyak régió tumora, malignus
lymphoma áll. Kórélettanában csontáttétek, csont reszorpciót előidéző
cytokinek, parathormon-szerű peptid (PTHrP), tumor mediált calcitriol
termelés, ektópiás mellékpajzsmirigy hormontermelés játszhatnak
szerepet. A hypercalcaemiát alapvetően a csontból fokozott mértékben
felszabaduló kalcium okozza: a csontképződés lecsökken, és az
osteoclastok gyorsabb aktivációja és proliferációja miatt a
csontresorptio üteme nő.

Leggyakrabban emelkedett szérum calcitriol, normál vagy enyhén
emelkedett foszfát szint és magas vizelet kalcium ürítés, továbbá
csökkent PTH aktivitás mérhető. Az állapot súlyosbodásával fáradtság,
gyengeség, rossz közérzet, étvágytalanság, hányinger, hányás,
zavartság, polydypsia, polyuria, székrekedés, akut pancreatitis,
veseelégtelenség, progresszív mentális hanyatlás, kóma alakul ki. A
dehydratio igen gyakori.

A MAH rossz prognózisú, a betegek több, mint 50%-a adekvát terápia
ellenére a diagnózist követő 50 napon belül meghal. Kezelése abban az
esetben javasolt, ha van esély a kiváltó tumoros betegség
kontrollálására, illetve a hypercalcaemia csökkentésével még javítható
az életminőség a beteg hátralévő életében. A terápia megkezdése mellett
a kórok kivizsgálása is lényeges. Laborvizsgálatok közül: vérkép,
elektrolitok, szérum kalcium, foszfát, magnézium koncentráció, vese-,
májfunkció alapvetők. A mellkasröntgen az egyik leggyakoribb kiváltó
okot, a tüdőrákot igazolhatja. PTH szint mérése javasolt, PTHrP mérése
aktuálisan nem rutin vizsgálat.

A MAH kezelése során –a dehydratio mértéke és volumenterhelhetőség
függvényében - erőteljes rehydrálás (NaCl 0,9% 100-300 ml/h)
szükséges, melyet követően, a volumenháztartás rendezésével,
furosemid adható. Amennyiben a kacsdiuretikumokat a glomerulus
filtrációs ráta helyreállása előtt alkalmazzák a vese kalcium kiválasztása
tovább romolhat és a hypercalcaemia súlyosbodhat. Foszfor szájon vagy



nasogastricus szondán keresztül pótolható. Intravénás bisphosphonat
súlyos hypercalcaemia (Ca > 3,5 mmol/l) vagy neurológiai tünetek,
illetve veseelégtelenség esetén már rögtön a terápia kezdetén, a
rehydrálás folyamán elkezdhető. Enyhébb esetekben ugyanis egy 6-12
órás rehydrálás már 20-40%-kal is csökkentheti a szérum kalcium
szintet, bár igaz, hogy ez ritkán elegendő a bisphosphonat terápia
mellőzéséhez. Bisphosphonat (zoledronsav, pamidronate) terápiával az
osteoclastok migrációja és érése, ezáltal csontreszorpciója gátolható,
továbbá javítható a betegek életminősége is, csökkenthető a
csontfájdalom és a szükséges analgetikumok mennyisége. Zoledronsav
(4 mg 15 perc-30 perc alatt, intravénás infúzióban) és pamidronate (90
mg másfél óra alatt, intravénás infúzióban) is adható, az eddigi
vizsgálatok alapján a zoledronsav hatékonyabb. A hatás 2-4 napon belül
megfigyelhető, a maximalis kalcium szint csökkenés 7-10 napon belül
várható, a hatástartam 2 hét-2 hónap közötti. Amennyiben a szérum
kalcium szint nem normalizálódik, egy második dózist 7-10 nappal a
kezdő dózist követően lehet alkalmazni. Veseelégtelenség esetén
dózismérséklés válhat szükségessé. A kórképet rontó gyógyszerek
(thiazid diuretikumok, kalciumpótlás) elhagyandóak. Kiegészítő
terápiaként haemodialízis, glucocorticoid, calcitonin, plicamycin,
galliumnitrát adása jön szóba. Haemodialízis súlyos mentális zavar,
veseelégtelenség és volumenterhelés intoleranciája esetén javasolt.

B/b. SIADH (nem megfelelő antidiuretikus hormon
hyperszekréció szindróma)

A tumorsejtek által termelt többlet arginin-vasopressin fokozza a vesék
víz visszaszívását: aránytalanul magas vizelet ozmolaritás (uOsm >
100mOsm/l) mellett, plazma hypoozmolaritás (seOsm < 280 mOsm/l),
hyponatraemia (seNa< 135 mmol/l) alakul ki. Az extracelluláris
ozmolaritás csökkenésével, intracelluláris oedema jön létre.
Amennyiben a kórkép hirtelen alakul ki, akut neuronalis oedemát és
következményes súlyos neurológiai tüneteket eredményez. SIADH
alapvetően kissejtes bronchogen carcinoma, központi idegrendszeri- és
tüdőmetasztázisok esetén, valamint bizonyos kemoterápiás gyógyszerek
alkalmazásakor alakul ki.

Melyek a SIADH
tünetei?

Jelei étvágytalanság, depresszió, ingerlékenység, lethargia, gyengeség,
hányinger, myalgia, fejfájás, súlyosabb esetben kóros reflexek, görcsök,
papillaoedema, kóma lehetnek. A kivizsgálás során fel kell mérni a
volumen státuszt, a gyógyszerelést, a szérum és vizelet elektrolit
szinteket, az ozmolaritást és a kreatinin szintet. Koponya és mellkasi CT
javasolt tüdő és központi idegrendszeri kórok feltérképezésére.

Az oki terápia alappillére a kiváltó tumoros betegség kezelése. Az akut
tüneti kezelés a hyponatraemia kialakulásának gyorsasága és tünetei
függvénye. Krónikus, súlyos hyponatraemiát általában elég csak
folyadék-megszorítással kezelni. Az akut tüneteket okozó
hyponatraemia kezelését a 2. ábrán tüntettük fel.



2. ábra: Szimptómás akut hyponatraemia ellátásának algoritmusa

A hyponatraemia túl
gyors korrekciója
centrális pontin
myelinolysishez
vezethet!

A demeclocyclin antibiotikum SIADH-ra kifejtett hatása voltaképp
mellékhatásának tulajdonítható, nephrogen diabetes insipidust indukál,
a nátrium szintet 3-4 napon belül rendezi. A demeclocyclin különösen
vese- és májfunkciók zavara esetén vesetoxikus lehet. Kezdeti dózisa
600 mg naponta 2-3 részre osztva, maximális dózisa napi 1200 mg.
Görcstevékenység, kóma, dekompenzáció esetén intenzív osztályos
ellátás, hypertoniás sóoldat, furosemid adása javasolt, mely izotóniás
diurézist indukál. Amennyiben a nátrium szint 120 mmol/l fölé
emelkedik, a nátriumpótlás lassítása javasolt. A szérum nátrium 0,5
mmol/l/óránál nem emelkedhet gyorsabban. A hyponatraemia túl gyors
korrekciója centrális pontin myelinolysishez vezethet, mely jellemzően
3-5 nappal a nátriumszint rendezését követően alakul ki, corticobulbáris
spinális dysfunctiot, dysphasiát, dysphagiát, diplopiát, para-,
tetraparesist, deliriumot, locked-in-szindrómát okozhat.

C./ Haematológiai szövődmények

C/a. Lázas neutropenia

A lázas neutropenia életveszélyes állapot, kialakulásakor azonnali
kezelés szükséges. Neutropeniáról beszélünk, ha az abszolút neutrophil
szám <0,5x109/l vagy <1x109/l, és várhatóan 24-48 órán belül a
sejtszám 0,5x109/l alá csökken. Lázas neutropenia esetén a fenti
kritériumok mellett egy alkalommal 38,3°C feletti vagy több mint egy
órán át 38°C láz mérhető. Kezelés nélkül rapidan septicaemia alakulhat
ki, mely a kemoterápia asszociált halálozás többségéért felel. A kezdeti,
általában bakteriális fertőzést, gomba, vírus vagy protozoon
felülfertőzés követheti. A kemoterápia citotoxicitása a tápcsatornában
mucositist előidézve infekciós kaput nyithat.

A diagnózis időbeni felállítása nem mindig könnyű feladat. A
neutropeniás betegek jelentősen csökkent immunválaszuk miatt gyakran
sem lázat, sem a fertőzés lokális tüneteit nem képesek produkálni.
Minden olyan lázas vagy rosszul lévő beteget, aki 4-6 héten belül
kemoterápiában részesült, lázas neutropenia irányában ki kell vizsgálni.
Ismerni kell az utolsó kemoterápia protokollját, dózisát, időpontját,
profilaktikus antibiotikum használatot, mely a beteg mikroflóráját
megváltoztathatta és befolyásolhatja az antibiotikum választást. A
kórtörténet felvétele és a fizikális vizsgálat segítségével a primer
infekciós hely meghatározására kell törekedni.



Mellkasröntgen
elvégzése minden
esetben szükséges!

A terápia és a további diagnosztika párhuzamosan zajlik. A terápia első
lépése a beteg cardiorespiratorikus állapotának stabilizálása, szükség
szerint légzés-, keringéstámogatás megkezdése. Laborvizsgálatokban a
teljes (ezen belül kvalitatív) vérkép, máj-, vesefunkciók, teljes vizelet,
elektrolitok, gyulladásos paraméterek vizsgálata indokolt. Az empirikus
antibiotikum terápia elkezdése előtt tenyésztések vétele szükséges.
Mellkasröntgen elvégzése minden esetben szükséges, további képalkotó
vizsgálatok a klinikum függvényében javasoltak. Lázas neutropenia
esetén, a tenyésztések levételét követően, intravénás, széles spektrumú
antibiotikum terápia mielőbbi elkezdése szükséges. A helyi
epidemiológiai adatok figyelembe vételével széles spektrumú
antipseudomonas penicillin és aminoglycosid kombinációja javasolt.
Vancomycin hozzáadása Gram-pozitív fertőzés gyanújakor indokolt. Az
intravénás antibiotikumokat addig kell adni, míg a beteg 48 órán
keresztül láztalanná válik, klinikailag bizonyítható a fertőzés
megszűnése, és a neutrophil szám elkezd normalizálódni. Ekkor a beteg
célzott oralis antibiotikum terápiára állítható, illetve, ha a tenyésztések
negatívak lettek fluorokinolon adása javasolt további 7 napon keresztül.

Amennyiben a beteg állapota az empirikus, széles spektrumú,
kombinált antibiotikum terápia megkezdését követően 36-48 órával
nem javul, továbbra is lázas, ismételt mikrobiológiai mintavétel,
infektológiai, mikrobiológiai konzultáció javasolt. Haematológiai
malignitás esetén elhúzódó neutropenia következtében a betegek
fokozottan hajlamosak gomba-, vírus, protozoon fertőzésekre.
Antibiotikum terápiára nem reagáló betegeknél az ilyen irányú kezelés
megfontolandó. Amennyiben az antibiotikus terápia megkezdését
követően 3 nappal sem látható javulás antifungális kezelés megkezdése
javasolt. Hematopoetikus kolónia stimuláló faktor (CSF) fokozhatja a
myeloid vonal progenitor és érett sejtjeinek túlélését, proliferációját,
differenciálódását és funkcióját, lerövidítheti a neutropeniás periódust.
Adása azon betegekben javasolt, ahol a neutropenia várhatóan elhúzódó
lesz és a beteg antibiotikus terápia ellenére lázas marad.

C/b. Hyperviszkozitás szindróma és leukostasis

Hyperviszkozitás szindróma esetén a vér áramlási tulajdonságai
folyékony vagy sejtes összetevőiben bekövetkező kóros eltérések miatt
megváltoznak. Leukostasis esetén az éretlen, rigid blastok elzárhatják a
központi idegrendszer, tüdő, szívkapillárisok lumenét, ami szöveti
hypoxiához, cytokin felszabaduláshoz és az alvadás aktivációjához
vezet. A fenti folyamatok következtében akut respirációs disztressz
szindróma (ARDS), láz, fokozott érpermeabilitás, többszervi
elégtelenség alakulhat ki. Folyadékvesztés, dehydratio a tüneteket
tovább súlyosbíthatja. Leukostasis kialakulásának rizikója a fehérvérsejt
szám, a blastok százaléka és a sejtszám emelkedés gyorsaságának
függvénye.

Melyek a
hyperviszkozitás és
leukostasis tünetei?

A hyperviszkozitás és leukostasis tünetei fáradtság, hasi fájdalom,
hypoxia, dyspnoe, cardialis ischemia és szívelégtelenség, fejfájás,
diplopia, papillaoedema, retinabevérzés, ataxia, tudatzavar, stupor,
coma, intracranialis vérzés és thrombosis lehetnek. Az aspecifikus
tünetcsoport mellett a kóros laborleletek, a szérum viszkozimetria (>
5cP) és a protein elektroforézis segíthetnek a diagnózis felállításában.
Az alvadási paraméterek vizsgálata alapvető, mivel a leukostasis egyik
leggyakoribb szövődménye a vérzés.



A kezelés első lépése az intravascularis volumenhiány pótlása. Súlyos
tünetek esetén (stupor, coma) azonnali plasmapheresis végezhető.
Haematológus mielőbbi bevonása szükséges. Leukostasis esetén cél a
tumorsejt terhelés csökkentése anélkül, hogy lysist indukálnánk.
Leukopheresis AML esetén 100.000 feletti fehérvérsejtszám, ALL
esetén 250.000 feletti fehérvérsejtszám esetén indikált. A
leukoapheresis általában 20-50%-kal csökkenti az intravascularis
fehérvérsejtszámot, hatása 12-48 óráig tart. Sajnos a betegek 40%-a
nem reagál a kezelésre. A szükségtelen vörösvérsejt transzfúzió
kerülendő, mivel ez tovább emelheti a viszkozitást. A
hydroxycarbamide (más néven hydroxyurea) kezelés a leukopheresis
alternatívája a tünetmentes, leukostasis tekintetében kis-, közepes
rizikójú betegekben. A 100 mg/kg /nap kezdő dózis 12g/nap összdózisig
emelhető. A leukocytaszám a kezelés megkezdését követően 24-72 órán
belül elkezd csökkenni.

D./ Onkológiai kezeléssel összefüggő szövődmények

D/a. Tumor lízis szindróma (TLS)

Mit takar a tumor lízis
szindróma fogalma?

A tumor lízis szindróma (TLS) a daganatos sejtek akut destrukciója
következtében az intracelluláris sejttartalom keringésbe kerülése miatt
kialakuló, a szervezet homeosztázisát felborító metabolikus eltérések
összefoglaló neve. A TLS elsősorban erősen kemoszenzitív vagy
agresszív tumorokban, akut leukémiában, Burkitt és diffúz agresszív
lymphomákban gyakori. A masszív tumornekrózis tumor hypoxia,
kemoterápia, sugárkezelés, embolizáció következménye lehet. A tumor
szétesését hyperuricaemia, hyperkalaemia, hyperphosphataemia,
hypocalcaemia és veseelégtelenség követi. A metabolikus acidózissal
kombinálódó hyperuricaemia a vese gyűjtőcsatornáiban és az
uréterekben a húgysav kikristályosodásához és obstruktív uropathiához
vezet. A hyperphosphataemia kalcium-foszfát lerakódást indít el a
renális tubulusokban. A következményes veseelégtelenség a
hyperkalaemiát és hypocalcaemiát súlyosbítja. A hyperkalaemia
következtében életveszélyes kamrai ritmuszavarok alakulhatnak ki.

Melyek a TLS tünetei?

A TLS diagnózisa a klinikai összképen alapul, kiterjedt, rapid
progressziót mutató tumorban szenvedő betegben kialakuló azotaemia,
hyperuricaemia, hyperphosphataemia és hypocalcaemia esetén állítható
fel. Hyperkalaemia és metabolikus acidózis lehet észlelhető. A
vizeletben urát kristályok mutathatók ki. Tünetei hányinger, hányás,
fáradtság, gyengeség, myalgia, sötét vizelet. Az elektrolit eltérések
súlyosbodásával izomgyengeség, neuromuscularis irritabilitás,
görcstevékenység, arrhythmiák alakulhatnak ki, és hirtelen halál léphet
fel.

Melyek a TLS
terápiájának lépései?

A terápia része a megelőzés, konzervatív kezelés és haemodialízis. TLS
kialakulásakor intenzív osztályos ellátás, monitorozás szükséges. A
húgysav termelés csökkentésére 200-600 mg/m2/nap allopurinol adható.
Az urát oxidáz nemrégiben kifejlesztett rekombináns formája a
rasburicase igen hatékony gyógyszer, a húgysav allantoinná történő
enzimatikus oxidációját katalizálja, ez a metabolit a húgysavnál majd
10-szer jobban oldódik a vizeletben. A rasburicase-t közvetlenül az első
kemoterápiás kezelés megkezdése előtt vagy annak megkezdésekor
lehet alkalmazni (0.20 mg/kg/nap max. 7 napig). Rasburicase adása
glukóz-6-foszfát dehydrogenáz hiány esetén kontraindikált. A
konzervatív kezelés lényeges eleme az intravénás hydrálás, óránként



legalább 100 ml izotóniás sóoldat adható, cél a 100ml/órás óradiurézis
biztosítása (diuretikumokkal ha szükséges). Az infúzióhoz 25-50 mEq/L
NaHCO3 adható, cél a vizelet pH 7.0 felett tartása, e célból
acetazolamid is alkalmazható. A vizelet túlalkalizálása ugyanakkor
kalcium-foszfát kicsapódásához vezethet a renális tubulusokban. A
hyperkalaemia kezelésére β-mimetikum, glukóz-inzulin infúzió,
NaHCO3, natrium polystyrene sulfonate adható. Kalcium adása
lehetőleg csak cardiovascularis instabilitás és neuromuscularis
irritabilitás esetére korlátozandó, ugyanis a többlet kalcium szintén
kalcium-foszfát kicsapódást eredményezhet a vese tubulusokban.
Haemodialízis perzisztáló hyperkalaemia, súlyos hyperphosphataemia
(>10.2 mg/dl), szimptómás hypocalcaemia, azotaemia, oligo/anuria,
refrakter acidózis vagy folyadék túlterhelés esetén indokolt. A jelentős
katabolikus ráta miatt a haemodialízist általában napi gyakorisággal
szükséges végezni. A folyadékháztartás, elektrolitok (kálium, kalcium,
foszfor, nátrium), húgysavszint szoros, naponta többszöri ellenőrzése
szükséges.

A kifejlődött TLS kimenetele rossz, szolid tumor TLS esetén 36%-os
halálozást regisztráltak. Ennek megfelelően a magas rizikójú betegeknél
prophylaxis alkalmazása és korai haemodialízis javasolt.

D/b. Anaphylaxiás/anaphylactoid reakciók

Számos onkológiai gyógyszer okozhat anaphylaxiás/anaphylactoid
reakciót. A leggyakrabban L-asparaginase, taxánok, platinum
származékok válthatják ki. A reakciók enyhe bőrtünetektől akár
keringés megállásig változhatnak, jelentkezhetnek az infúzió
megkezdésétől számított néhány percen vagy befejezését követő több
napon belül. Az olyan súlyos reakciók, amelyek shockot okoznak,
általában röviddel a gyógyszer beadása után kialakulnak. A klinikai
képet ebben az esetben elsősorban bőrtünetek (erythema, urticaria, stb.)
és légúti szűkület, elzáródás tünetei jellemzik. Alkalmanként a reakció
annyira súlyos, hogy myocardium depresszióval idéz elő shockot.

3. ábra: Anapahylaxiás shock elsődleges kezelése

D/c. Extravasatios sérülések

A legtöbb kemoterapeutikum az érpályán kívülre kerülve, bőrre jutva
súlyos hegesedést, ízületek közelében kontraktúrát idézhet elő. Az
extravasatios sérülés klinikai jelei a kemoterápiát követően néhány órán
belül, az infúzió helyén megjelenő erythema, duzzadás, és necrosis.
Mielőbbi diagnózis és gyors reagálás szükséges a kiterjedt sérülések
elkerülésére.



Az infúzió azonnali leállítása szükséges, a branülön keresztül meg kell
kísérelni a toxikus anyag visszaszívását. Amennyiben az adott
kemoterapeutikumnak van antidótuma, azt az eredeti branülön keresztül
be kell adni (4. ábra).

4. ábra: Az érpályán kívülre került cytotoxikus gyógyszerek antidótumai

A sérült terület masszírozása, nyomkodása tilos, mivel ez a
szövetsérülést okozó anyag szétterjedéséhez vezethet. A végtagot
nyugalomba kell helyezni és megemelni. Erythema esetén az elhalt-
sérült szövet kiterjedt eltávolítása válhat szükségessé.

D/d. Gastrointestinalis panaszok

A dehydratio és a hypovolaemia a tumorterápia sokszor figyelmen kívül
hagyott mellékhatása. A deliráló rákbetegek közel 30%-a dehydrált, és a
vastagbélrákkal kezelt betegek körülbelül 50%-ban alakul ki
hypovolaemia a hányás, hasmenés és mucositits következtében. A
kezelés a volumen- és elektrolitháztartás rendezéséből, antiemetikumok
és antidiarrhoikumok adásából áll.

A székrekedés - 3-5 naponkénti gyakoriságú, kemény széklet és hasi
panasz – szintén gyakori probléma. Ez elsősorban az analgetikumok és
alkalmanként a neurotoxicus hatású kemoterápeutikumok mellékhatása.
A volumen-, elektrolitháztartás rendezése itt is alapkérdés, laxatívumok
adhatók, illetve súlyos esetben - a beteg onkológusával történő
konzultáció függvényében – a kemoterápia módosítása jön szóba.

D/e. Haemorrhagiás cystitis

Haemorrhagiás cystitis elhúzódó oxazafoszforin (ifosfamid vagy
cyclophosphamid) kezelés esetén alakul ki. Ezen alkiláló anyagok a
vizeletben kiválasztódó, erősen irritáló akroleinné metabolizálódnak. A
hólyagirritáció következtében dysuria, gyakori, sürgető vizelés, égető
érzés, masszív haematuria, inkontinencia alakulhat ki. A probléma
kezelésének legegyszerűbb módja a megelőzés: bőséges
folyadékbevitellel fokozható a vizeletmennyiség, csökkenthető az
akrolein kontaktideje a hólyagban. Oxazofoszforinok 10 mg/ttkg feletti
dózisban történő alkalmazása, illetve ifosfamid adása előtt mesnat
javasolt alkalmazni, mely közömbösíti a vizeletbe megjelenő akroleint
és metabolitjait.



Amennyiben haemorrhagiás cystitis lép fel, első lépésben bő hydrálás
és a vizelet elválasztás stimulálása szükséges. Az állandó katétert
vérrög zárhatja el, ennek következtében jelentős retentio, urosepsis,
hólyagruptura, akár életveszélyes haemodinamikai instabilitás is
kialakulhat. Ilyen esetben öblítőkatéter behelyezése, folyamatos
izotóniás sóoldattal történő hólyagöblítés szükséges. Jelentős vérrög
eltávolítására cystoscopiára lehet szükség. Az eddigi terápiákra refrakter
haemorrhagia esetén 10 perces formalin oldatos hólyagöblítés
megállíthatja a vérzést. Extrém esetekben az artéria hypogastricák
sebészeti ligatiója vagy intervenciós radiológiával történő
embolizációja, esetleg cystectomia lehet indokolt.

E./ Összefoglalás
Az onkológiai sürgősségi állapotok hatékony kezelésének lehetőségei
bővültek az elmúlt években. A rövidtávú terápiás célok (akut
életveszély elhárítása) mellett a hosszabbtávú terápiás terv felállítása is
alapvető. A kezelés hosszú távon akkor mondható hatékonynak, ha oki
terápia is biztosítható, de legalábbis az életminőség javítható. A
betegség prognózisának, valamint a kezelés általános és prognosztikai
hatásainak figyelembe vételével választható meg a korrekt terápia.
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