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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az
onkofarmakológiai alapfogalmakat, az onkofarmakonok
tulajdonságait, és a tumor biológiára épített terápiák
lényegét. A fejezet teljesítését követően képes lesz a
hallgató arra, hogy megfelelően értelmezze és értse a
klinikumban használt onkofarmakonok
hatásmechanizmusát.

Bevezetés
A daganatok gyógyszeres terápiája egyre jelentősebb szerepet kap a
sebészi beavatkozás és a radioterápia mellett a daganatos betegek
gyógyításában. A malignus megbetegedés kiterjedése az egész
szervezetre, valamint recidívára való hajlama szükségessé teszi az
ún. szisztémás terápiát, amelytől a kezelés helyétől távol
meghúzódó tumor sejtek elpusztítása várható. A gyógyszeres
terápia eredményességének feltétele tumor biológiai sajátságainak,
továbbá a gyógyszer farmakológiai tulajdonságainak
figyelembevétele.
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A.) A gyógyszeres terápia jelentősége

Mit jelent a szűk terápiás
ablak fogalma?

A daganat elleni gyógyszerek fejlesztésekor eleget kell tenni a
tumorbiológiai elvárásoknak, alkalmazásukkor pedig követni kell a
farmakológia irányelveket, ezért nevezhetjük ezeket a
gyógyszereket onkofarmakonoknak. Különösképpen gondot kell
fordítani a hatékonyság és biztonságos kezelési elvek
érvényesítésére a szűk terápiás ablakot mutató citotoxikus
gyógyszerek esetében, amikor a gyógyszer alig alacsonyabb
koncentrációban károsítja a tumor sejtjeit, mint az egészségeseket.
A gyógyszer hatását ismertető iratokban feltüntetett alacsony
terápiás index figyelmeztetést jelent az optimális adagolás egyedi
eldöntésére. Ezt az igényt támasztja alá az emberi populáció
meglehetősen eltérő gyógyszer metabolizáló képessége. A
citotoxikus (genotoxikus) gyógyszerekkel történő kezelés során két
irányban is bekövetkezhetnek súlyos hibák: túladagolás vagy
aluladagolás esetén. Ez teszi érthetővé, hogy daganatok
gyógyszeres kezelése csak a kijelölt egészségügyi intézményekben
történhet. Kívánatos hogy ezek az intézmények rendelkezzenek a
gyógyszerek farmakokinetikai beleértve a metabolizmusuk
vizsgálatának módszereivel. Az újabb, remélhetően nagyobb hatású
gyógyszerek már jelentősen magasabb igényt fognak jelenteni az
optimális alkalmazásukra.

Bebizonyosodott, hogy mennyire fontos a citotoxikus kezelési
menetrend első szakaszában felismerni a toxikus mellékhatásokat
és amennyiben lehetőség van rá azonnal célirányos
farmakokinetikai és gyógyszermetabolizmus vizsgálatokat
kezdeményezni. A vizsgálat eredménye alapján a kezelő orvosnak
módosítani kell az adagolást vagy más, kevésbé toxikus gyógyszert
kell alkalmaznia. Nem kevésbé szükséges azt a nyilvánvaló
körülményt hangsúlyozni, hogy a daganatos beteg egy időben több,
egyéb kórképre irányuló gyógyszeres kezelést is kaphat, és a
különböző hatóanyagok egymás hatását befolyásolhatják.

Miért szükséges terápiás
szünet beiktatása a
citotoxikus gyógyszerek
alkalmazásakor?

Az onkofarmakonok kémiai szerkezetük és hatásmechanizmusuk
alapján több csoportba sorolhatók, toxikus mellékhatásaikat és a
klinikai alkalmazásukat számba véve két nagy csoportra
különíthetők el. A genotoxikus mellékhatások miatt alacsony
terápiás indexű citotoxikus gyógyszerek esetében a kezelések
között időt kell adni az egészséges sejtpopuláció megújulására.
Ezzel szemben a tumor sejtek szabályozási zavarait módosító
citosztatikumok, az előbbi csoport gyógyszereitől eltérő, enyhébb
toxicitásuk miatt folyamatos adagolásra adnak lehetőséget. Az
onkofarmakonok leggyakrabban a sebészi beavatkozás vagy a
radioterápia mellett alkalmazhatók mint neoadjuváns vagy adjuváns
kezelések, azonban egyre gyakrabban az egyetlen terápiás
lehetőséget képviselik. Egyes malignus megbetegedésekben pl. a
haematoblastosisok, továbbá az epiteliális eredetű daganatok
előrehaladott formáiban, amikor a sebészi és a radioterápia
lehetőségei kimerültek a gyógyszeres kezelés jelenti az egyetlen
lehetőséget a beteg életkilátásainak javítására.

B.) Az onkofarmakonok celluláris és molekuláris
célpontjai
A gyógyszeres terápia akkor hatékony, ha a gyógyszer a



szövetekben a kívánt koncentrációban jelen van, túlzott adagolás
esetén toxikus mellékhatások, alacsony dózis esetén pedig
hatástalanság következik be. Az onkofarmakológia területén ez azt
jelenti, hogy a szelektíven a tumor elpusztítását célzó gyógyszernek
a malignus kórkép fenntartásában szerepet játszó mechanizmusokra
kell hatnia. Ugyanakkor az onkofarmakológia a több oszlopon álló,
komplex onkoterápiás beavatkozások között kiemelt szerepet kap a
tumor progresszió korlátozásában. Mindezen feladatok ellátásához
elengedhetetlen áttekinteni a malignus kórképek, napjaink
ismeretanyaga szerinti celluláris és molekuláris eseményeit, így
megismerhetők a jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek
hatékonyságának lehetőségei és korlátai.

B.)a. A malignus kórkép celluláris eseményei

Az emberi szervezetben előforduló több száz fajta roszindulatú
daganatra általánosságban, az alábbi biológiai sajátosságok
jellemzők:

A sejtműködés önfenntartó szabályozása. A tumor sejt képes
megtermelni saját növekedési faktorát (autokrin szabályozás).

A programozott sejthalál mechanizmusának hibái. Megbomlik a
sejtmegújulás és a programozott sejthalál közötti egyensúly.

Korlátlan szaporodási készség és immortalitás. A tumor
sejt-populáció kis hányadát képviselő tumor őssejtek biztosítják a
tumor növekedését, amelyek élettartama nem korlátozott.

Mit jelent a klónszelekció
fogalma?

Fokozott életképesség. A tumor sejtek – kiemelten a tumor őssejtek
– ellenállóak az endogén és exogén eredetű gátló tényezőkkel
szemben, a terápiát túlélik és repopulációra képesek (gyógyszer-
rezisztencia). A tumorok eltérő mértékben károsíthatók, a
gyógyszerekkel szembeni rezisztencia sokszor már a klinikai
megjelenéskor tapasztalható mivel a sejtkárosítás feltételei
hiányosak vagy a tumor képes a károsítást megszüntetni. A tumor
progresszió során fokozódik a gyógyszeres kezeléssel szembeni
ellenálló képesség. A sikertelen gyógyszeres terápia igen gyakran
klón-szelekció útján fejlődik ki, midőn az érzékeny sejtek
elpusztítása után a gyógyszer-rezisztens tumor sejtek fokozatosan
dominánssá válnak a tumorban.

Angiogenezis indukálása. A tumorok növekedésével igen gyakran
nem tart lépést az új erek képződése. Oxigén és tápanyag hiányában
s tumorok nem képesek 2-3 mm-nél nagyobbra nőni. A tumor képes
olyan növekedési faktorokat (pl. VEGF, bFGF) termelni, amelyek
neovascularizációt indítanak el.

Invazív növekedés és áttétképzés. A multipotenciális, életerős és a
mikrokörnyezethez alkalmazkodó – az őssejtek tulajdonságaira
emlékeztető – tumor sejtek áttörik a bazális membránokat,
elvándorolnak és távoli szövetekben telepednek le. A malignus
sejtek áttétképzése eldönti a malignus kórkép fatális lefolyásának
esélyét. A metasztatikus sejt magába foglalja a malignus fenotípus
több sajátosságát, ezért képes a változó körülmények között
elszakadni eredeti kötelékétől a primér tumorban, a bazális
membránt áttörni, elvándorolni és letelepedni távoli szövetben.
Fontos sajátossága a célirányos kapcsolata a környezetében lévő
sejtekhez, amely csökkent homotipiás és fokozott heterotípiás
affinitásban nyilvánul meg. A sejtvándorlás történhet egyedenként



ún. amoeboid-jellegűen vagy csoportban ún. cluster formában. A
két vándorlási forma függ a mikrokörnyezettől és egymásba
átalakulhat. Az epithel eredetű tumor sejt a vérpályába kerülve
fibroblast formát vesz fel (EMT : epithelial-mesenchymal
transition)

Mit jelent a dormant állapot?

„Dormant” állapot. A tumor sejtek átmenetileg felfüggesztik
osztódási képességüket, de életképességüket hosszú ideig megőrzik.

Lokális recidívák kifejlődése. A nem osztódó, nyugvó, dormant
tumor sejtek az eltávolított primer tumor környékén vagy a
mikrometasztázisokban aktiválódnak, osztódnak és telepet
képeznek.

A mikrokörnyezet és a tumor sejtek kölcsönhatása. A
mesenchymalis sejtek (pl. fibroblastok, makrofágok,
endothelsejtek) és a tumor sejtek között kölcsönhatás alakul ki,
amely a tumor progresszióját elősegítő szabályozó molekulák
kicserélődésében nyilvánul meg. Ennek következtében a tumor sejt
egyfelől alkalmazkodik a mikrokörnyezetéhez, másfelől annak
szerkezetét megváltoztatja.

A gazdaszervezet károsítása. Biológiailag aktív anyagok (citokinek,
prosztaglandinok, hormonok) szabadulnak fel, amelyek
immunszuppressziót, anaemiát, cachexiát és szubjektív panaszokat
váltanak ki.

B.)b. Az onkofarmakonok molekuláris célpontjai

A malignus kórképek femtiekben bemutatott patobiológiai
eseményei, amelyek a morfológiai vizsgálatok különböző
eszközeivel tanulmányozhatók, alapvető segítséget nyújtanak a
kórkép dignózisában. A celluláris eseményeket azonban
molekuláris folyamatok hozzák létre, amelyek a gyógyszerek
számára a kémiai kölcsönhatások letéteményesei.
Következésképpen a gyógyszertervezés mellett a klinikai
alkalmazás eredményessége érdekében egyaránt számba kell venni
az onkofarmakonok ígéretes és a már hasznosítható molekuláris
támadáspontjait.

b/1. A génállomány

A daganatok keletkezését és
progresszióját több gént
érintő változások határozzák
meg.

A tumorok keletkezésében meghatározó szerepet játszó
génállomány gyógyszeres módosításához nagy remények fűzhetők.
A DNS, mint a génállomány kémiai szerkezeti formája mintegy
négy évtizede tekinthető a daganat elleni gyógyszerek támadás-
pontjának. Az alkilező (pl. cyclophosphamid, cisplatin) és a
DNS-hez nem kovalensen kötődő antibiotikumok genotoxikus
hatása a tumor sejtek pusztulását eredményezi. Számos elvi és
biotechnológiai nehézség lassította le a génterápia megvalósulását.
Megállapítható ugyanis, hogy a daganatok keletkezését és
progresszióját több gént érintő változások határozzák meg, amelyek
igen változatosak még azonos szöveti eredet esetében. Exogén vagy
endogén eredetű genotoxikus hatások érik az egészséges sejteket és
akkor következik be a malignus transzformáció ha a sejtek nem
rendelkeznek elhárító és helyreállító mechanizmussal.



Említésre méltó, hogy génmutációk ritkábban alakulnak ki a
csírasejtekben, mint a felnőtt szervezet szomatikus sejtjeiben. A
humán génállományban átíródott gének több mint 1%-a (mintegy
291 gén) hozható kapcsolatba általánosságban a malignitással. A
tumor progresszió során a mutációk gyakorisága emelkedik, amely
a génkárosodást helyreállító mechanizmusok elégtelensége mellett
hozzájárul a génállomány instabilitásához.

Tumor progresszió során a
mutációk gyakorisága
emelkedik.

A malignusan transzformált sejtekben a protoonkogének serkentő
hatása állandósul, (konstitutív lesz) a szuppresszorgének gátló
hatása elmarad, amelynek következtében a sejtszabályozás zavarai
fejlődnek ki. A malignus fenotípus számos és sejtenként változatos
megnyilvánulásai a következőképpen foglalhatók össze. A sejt
paradox válaszreakciója az extracelluláris szabályozókkal szemben
biztosítja autonómiáját a gazdaszervezetben. A metabolikus
adaptáció lehetőséget ad a bioenergetikailag igényes biopolimér
szintézisre. A sejtszaporodás és az sejtelhalás (apoptózis) közötti
egyensúly az előbbi javára változik meg. A tumor sejt felszíni
módosulásai és a proteázok termelése következtében átalakul az
extracelluláris tér, amely kedvez a sejtvándorlásnak és a távoli
szövetekbe történő letelepedésnek. A tumor sejt módosíthatja a
mikrokörnyezete mesenchymális sejtjeinek fenotípusát, majd ez
utóbbiak hozzájárulnak a tumor progressziójához. Ezek azok az
átfogóan bemutatott molekuláris/celluláris mechanizmusok,
amelyek kapcsolatba hozhatók a protoonkogének állandósult
aktiválásával vagy a szuppresszorgének inaktiválásával.

b/2. Sejtproliferáció mehanizmusa

A klinikopatológiai tanulmányok az 1920-1960-as években a
daganatok legjellemzőbb tulajdonságát a szöveti burjánzásban
jelölték meg, ami a sejtproliferációt gátló vegyületek kutatását
indította el. A farmakológiai vizsgálatok célja olyan vegyületek
felismerése, amelyek szelektíven a tumor sejtek szaporodását
képesek gátolni és ezáltal a tumor növekedését korlátozni. Ez a
kutatási irányzat magába foglalta azt a feltételezést, hogy a tumor
és az egészséges sejtek proliferációjának mechanizmusai eltérőek.
A széles körű vizsgálatok nem igazolták ezt az elképzelést, mert az
egészséges és a tumor sejtek osztódásában közvetlenül felelős
mechanizmusok nem mutattak minőségi eltérést. A proliferációt a
nukleotid bioszintézis egyes enzimei, a DNS, a topoizomerázok és
a osztódási orsó károsításán keresztül lehet gátolni, mint azt az 1.
ábra táblázata mutatja.

Ezekre a támadási pontokra ható gyógyszereket napjaink klinikai
onkoterápiájának gerincének tekinthetjük.

A szelektív tumor gátló hatás az egészséges és a tumor sejtek eltérő



gyógyszer metabolizáló képességével, valamint a génkárosodást
különböző módon helyreállító mechanizmussal lehet
általánosságban magyarázni. A gyógyszer fokozottabb lebontása az
egészséges sejtekben, vagy fokozott aktiválása a tumor sejtekben a
gyógyszer tumor szelektív citotoxikus hatását eredményezheti. pl. a
cyclophosphamid illetve 5-fluorouracil esetében.

b/3. A sejt szabályozó rendszerei

A genotoxikus gyógyszerek szerény szelektivitása, valamint a
malignus fenotípus jellemzésére irányuló vizsgálatok eredményei
irányították a figyelmet az újabb támadási pontokra, kiemelten a
sejtszabályozásban közreműködő jelátviteli molekulákra. A
hormonok közreműködése az endokrin függő szervek tumorainak
növekedésében közel egy évszázad óta ismert, A hormonális
szabályozás mechanizmusának a közelebbi megismerése nagy
lehetőséget nyújtott a gyógyszerfejlesztés számára. Kiemelt
jelentőségűek az ösztrogének receptorhoz való kötődését gátló
vegyületek illetve az ösztrogén bioszintézisben szerepet játszó
aromatáz enzimet gátló gyógyszerek, amelyek az emlőrák
kezelésében használatosak A prosztatarák kezelésében pedig
gyógyszeres kezeléssel is lehet androgén blokádot létrehozni.

A biológiai válaszreakciót módosító hatóanyagok, mint az
interferonok és az interleukin, alkalmazhatók egyes
vérképzőrendszeri malignus megbetegedésben, valamint malignus
melanomában.

A jelátvitel mechanizmusában az egymáshoz kapcsolódó fehérjék,
tirozin-kináz vagy treonin/szerin-kináz aktivitásuk révén egymást
foszforilálják és ezáltal továbbítják a jelet a génállomány felé. Ez a
felismerés ösztönzött a tirozin és treonin/szerin gátló vegyületek
kutatására, amelyek közül már több került gyógyszerként
bevezetésre az emlő, a vastagbél- és legutóbb a vese- és a máj
daganatok terápiájában. Kiemelt szerepet játszanak az ún.
„molekuláris target” terápiában az EGF receptor, (emlőrák tüdőrák,
vastagbélrák) a VEGF (vastagbélrák) és a bcr-ab fúziós jelátviteli
molekula (CML) gátlói. A kis molekulatömegű vegyületek mellett
monoklonális ellenanyagok termelése kezdődött ipari méretekben a
jelátvitel több molekuláris elemével szemben, pl. epidermális
növekedési faktor receptor, Her-2 receptor, CD20, stb. A
monoklonális ellenanyag a célpontnak tekintett molekula
inaktiválása mellett a T-lymphocyták citotoxicitását is indukálhatja.
Ezekkel a gyógyszerekkel célzottan lehet befolyásolni a tumor
sejtek szabályozási zavarait, – beleértve a sejtosztódás és a
sejtpusztulás közötti egyensúly helyreállítását. A sejt szabályozásra
ható számos gyógyszer közül néhányat a 2. ábra táblázata mutat be.



C.) Az onkofarmakonok hatástani jellemzői

C.)a. Farmakokinetikai tulajdonságok

Onkofarmakológia kezelés
hatékonyságát rontja a tumor
stroma-állomány, mert
jelentősen akadályozza a
hatóanyag transzportját.

Az onkofarmakonok hatékonyságának feltétele, hogy aktivált
állapotban és szükséges koncentrációban legyenek jelen a
tumorban. Az in vitro vizsgálatokban hatékony vegyület csak abban
az esetben fejleszthető gyógyszerré ha eleget tud tenni a
farmakokinetikai követelményeknek. Ezért igazolni kell a
gyógyszerjelölt felszívódását, a plazma koncentráció változását, a
tartózkodási idejét a szervezetben és a kiürülés útját. A gyógyszer
felszívódására, (abszorpció) szöveti megoszlására (disztribúció),
metabolizmusára, és eliminációjára vonatkozó kísérleti és klinikai
vizsgálati adatok (ADME tanulmány) fontos útmutatást
szolgáltatnak a gyógyszer adagolására, a bevitel módjára, az
ismételt kezelés optimális idejére stb. A szövettani leletben a
vascularizáció hiánya valamint a kötőszöveti elemek
felhalmozódása arra utal, hogy a hatóanyag a plazma
koncentrációnál alacsonyabb szinten jelenik meg a tumor sejtekben.
Az onkofarmakológia kezelés hatékonyságát ugyanis rontja a tumor
stroma-állomány, mert jelentősen akadályozza a hatóanyag
transzportját.

A tumorok magas hidraulikus nyomás korlátozza a molekulák
centrális irányú vándorlását, a kötőszöveti állomány pedig megköti
és semlegesíti a gyógyszereket. A gyógyszer hatékonyságához
szükséges intracelluláris koncentráció fenntartását a felvételt
(influx) és a kiürítést (efflux) biztosító transzportmechanizmusok
szabályozzák Az onkofarmakonok kémiai tulajdonságuktól függően
aktív vagy passzív transzport útján haladnak át a sejt felszíni
membránon. A gyógyszerek hatásban jelentős szerepet játszik az
intracelluláris tartózkodási idejük, amelyet meghatároz a
sejtfelszínén működő hatóanyag kiáramlást irányító multidrug
rezisztencia gén (MDR) fehérjeterméke.

Az onkofarmakonok jelentős hányada a szervezetben átalakul a
citokróm P450 (CYP) poliszubsztrát monooxigenáz enzim
rendszeren keresztül vagy a kémiai szerkezetének megfelelő más
metabolikus útvonalon Ez a folyamat a gyógyszer farmakodinámiás
hatékonyságának feltétele lehet, vagy éppen ellenkezőleg,
inaktiválását eredményezheti. A májban végbemenő gyógyszer-
metabolizmus első lépése a CYP valamelyik izoenzimje
irányításával történő oxidáció (I. fázis), a második lépés a
glukuronid-, glutation- stb. származék képződése (II. fázis). Ez a
vízben oldódó átalakulási termék a vesén keresztül hagyja el a
szervezetet. Az onkofarmakonok másik csoportja a biliáris
csatornákon és a gastrointestinalis rendszeren keresztül távozik a
szervezetből. Emiatt a gyógyszeres terápia eldöntésekor figyelembe
kell venni egyfelől a máj és a vese gyógyszer metabolizáló, illetve
eliminációs képességét, másfelől az onkofarmakon
farmakokinetikai sajátosságait.

A citokróm P450 gyógyszer-metabolizáló rendszer és az
onkofarmakonok kapcsolatának ismerete több szempontból érdemel
figyelmet a gyógyszeres terápia eldöntésekor. (3. ábra)



A máj akut és krónikus károsodásában a citokróm P450 aktiválását
igénylő gyógyszerek, például a cyclophosphamid vagy doxorubicin
adagolása nem jöhet számításba, ugyanis a máj és a vese kóros
állapotai megváltoztatják a gyógyszerek metabolizmusát és
farmakokinetikai viselkedését.

C.)b. Tumorgátlás

Elevenítse fel a biológiai
tanulmányaiból a
sejtciklusról tanultakat.

Az onkofarmakonok a sejtproliferációt gátolják valamint a
programozott sejthalált indukálják mind in vitro sejttenyészetben,
mind in vivo modell rendszerekben. Kivételt képeznek a máj
metabolikus aktiválását igénylő onkofarmakonok, amelyek csak in
vivo hatásosak (pl. cyclophosphamid). A sejtproliferációt gátló
hatás jellemezhető a sejt életciklus G1/S határon vagy a G2
fázisban történő átmeneti vagy végleges leállításával az
onkofarmakon molekuláris támadási pontjától függően. Az
antimetabolitok (pl. 5-fluorouracil, methotrexat) akadályozzák a
sejtek belépését az S fázisba, míg a mitotikus orsó működését
felfüggesztők hatására a tumor sejtek a G2 illetve a mitotikus
fázisban halmozódnak fel. A jelátvitelt gátló ún. molekuláris
targetekre ható gyógyszerek, sejtbiológiai hatása általában
elsődlegesen az apoptózis indukciójában nyilvánul meg.

Mind a sejtproliferáció gátlása mind a sejthalál létrejötte a tumor
növekedés csökkenését, kedvező esetben teljes leállását, olykor a
tumor eltűnését eredményezheti kísérletes modell rendszerekben.
Ezek a tumor gátló hatások nem csak dózis függőek, hanem igen
eltérőek az egyes tumorokban. Az adagolás időtartamától függően
jelentősen eltérő az antimetabolitok és támadási ponthoz
irreverzibilisen kötődő onkofarmakonok (pl. cisplatin)
hatékonysága. Az antimetabolitokat ajánlatos hosszantartó
infúzióban adagolni, különösen a sejtciklus G1/S fázis határán
hatókkal végzett kezeléskor így a folyamatos gyógyszerszint
biztosítja az S fázisba kerülő sejtek elpusztítását. Kísérleti
modellben és klinikai tanulmányokban észlelhető, hogy a tumor
tömeg drasztikus csökkenését a tumor sejtek repopulációja a
daganat gyors növekedése követi. Ennek tulajdoníthatóan a jelenleg
rendelkezésre álló onkofarmakonokkal egyes előrehaladott
megbetegedésekben célszerűbb a tumor progresszió lelassításával a
kórkép stabilizálására, mint komplett remisszió elérésére törekedni.

Az onkofarmakonok általában erőteljesebben hatnak a gyorsan
proliferáló, mint a lassabban növekedő vagy nem osztódó nyugvó
sejtekre.



A citotoxikus onkofarmakonok a metasztatizáló tumor sejtek
szaporodását gátolják, áttétképzésük egyéb folyamatára (vándorlás,
letelepedés) csak közvetve hatnak. A biszfoszfonátok az
onkofarmakonok külön csoportját jelentik miután az
antimetasztatikus kezeléssel gazdagítják az onkoterápiát. A tumor
sejtek által kiváltott osteoclastok aktiválásának felfüggesztésével a
biszfoszfonátok az emlő- és valamelyest a prosztata daganatok
letelepedését gátolják, illetve a már kialakult áttéteket képesek
megszüntetni.

Az angiogenezis gátlása már abban a tekintetben is újdonságot
jelent a daganat terápiában hogy nem közvetlenül a tumor sejt
jelenti a gyógyszerhatás célpontját az új erek képződésének
elmaradása nem kedvez a tumor növekedésének.

C.)c. Toxikus mellékhatások.

Az onkofarmakonok két fő csoportja a citotoxikus és citosztatikus
elnevezéssel illethető gyógyszerek nemcsak toxicitásuk jellegében
hanem mértékében is igen nagy eltérést mutat.

A citotoxikus gyógyszerek közvetlenül vagy közvetve
szerkezetében és működésében maradandóan károsítják a
génállományt. Kémiai reakcióba lépnek a DNS nukleotidok mellett
egyéb biopolimerekkel. A citotoxikumok egyfelől általánosságban
károsítják a normál szövetek megújuló, gyorsan szaporodó
populációit, másfelől az egyes citotoxikumokra jellemző toxikus
mellékhatások jelennek meg. Terápiás adagolás mellett is enyhébb
vagy súlyosabb formában csontvelő károsodást, gyomor-bél
rendszeri tüneteket okoznak. A mucositis, a hajhullás ugyancsak a
citotoxikus kezelés velejárója. Emellett az antraciklin származékok
(pl. a doxorubicin) cardiotoxicitást, a platina származékok
vesekárosodást, a fluorpirimidinek ún. kéz-láb syndromát (a kézen
és lábon erythema), a vinca alkaloidok neuropathiát, a taxánok
hiperszenzitivitási reakciókat okoznak.) A genotoxikus
tulajdonságuknál fogva az igen változatos szervi elváltozások közül
a 4. ábra táblázata az adott gyógyszerre legjellemzőbb
mellékhatásokat és azok csökkentési lehetőségét foglalja össze.

A szabályozó mechanizmusra pl. az endokrin rendszerre,
jelátvitelre ható gyógyszerek toxikus mellékhatásai igen
változatosak, bár sokkal kevésbé drasztikusak mégsem
elhanyagolhatók. Az ösztrogének hatásmechanizmusát befolyásoló
gyógyszerek adagolásakor kiemelten a thromboemboliák
képződését, valamint az osteoporosis veszélyét kell számba venni.
A citokinek influenzás panaszokat váltanak ki. A jelátviteli utakat



gátló gyógyszerek igen gyakran változóan kiterjedt bőrkiütéseket
hoznak létre, amelyek erőteljes megjelenése összhangban van a
tumor elleni hatás megjelenésével. Ezek a gyógyszerek nagyon
gyakran váltanak ki gastrointestinális tüneteket, hányást,
hasmenést.

D.) Az onkofarmakonok klinikai alkalmazása

D.)a. Kezelési stratégia

A malignus megbetegedés gyógyszeres terápiájának a beteg
kedvező életkilátását kell szolgálnia, ezért az kezelő orvos
mérlegeli a kezelés előnyét és a lehetséges kellemetlen
mellékhatásokat., amelyről a beteget tájékoztatja. A tumor
szövettani leletének, a kórkép klinikopatológiai stádiumának és a
beteg állapotának gondos számbavételével kezelési tervet kell
készíteni. A kórkép felismerésekor rövid időn belül megkezdett
gyógyszeres terápia az epitheliális daganatok esetében szorosan
kapcsolódik a sebészi- és radio- terápiához. A műtét előtti primer
szisztémás (neoadjuváns) kezelés célja a kiterjedt szöveti burjánzás
csökkentésével a tumor műtéti eltávolítását lehetővé tenni. A műtét
utáni adjuváns terápiától pedig a szervezetben szétszóródottan
megbújó tumor sejtek elpusztítása várható. A tumor tömeg
láthatóan teljes eltávolítása és a környezeti nyirokcsomók tumor
mentessége sem zárja ki a tumor sejtek egyes szervekben,
kiemelten a csontvelőben való jelenlétét. Ezeknek a
mikrometasztázisoknak a gyógyszeres elpusztításával
magyarázható, hogy az adjuváns kezelések bevezetése után
meghosszabbodott a betegek műtét utáni túlélési ideje.

Az adjuváns kezelések
bevezetése után
meghosszabbodott a betegek
műtét utáni túlélési ideje.

A citotoxikus és a citosztatikus csoportba tartozó gyógyszerekkel
eltérő kezelési irányelvet kell követni. A citotoxikus gyógyszereket
ajánlatos a maximálisan tűrt adagban, intermittálva adagolni, hogy
az egészséges szövetek regenerálódhassanak. A kezelés
meghatározott ciklusban (3-6 alkalommal) ismételhető, az
elkerülhetetlen toxikus mellékhatásokat folyamatosan ellenőrizni és
kezelni kell. A tumor neoangiogenezis gátlása céljából azonban ma
már egyes esetekben pl. - leromlott állapotú, idős beteg - esetében
megengedhető a citotoxikus gyógyszerek alacsonyabb
koncentrációban történő alkalmazása. A myelotoxikus gyógyszer
adása utáni 8. napon javasolt a nem myelotoxikus gyógyszereket
adagolni és ezt a kezelési ciklust 21 naponként még ötször
megismételni.

Ezzel szemben a citosztatikus, a tumor specifikus molekulákra
irányuló gyógyszerekkel történő kezeléskor a gyógyszert
maximálisan hatékony adagban és folyamatosan szükséges
adagolni.

A citotoxikus terápia rendszerint több gyógyszer három hetenkénti
ciklusonkénti adagolását jelenti. A kezelés eredményességétől és a
tumor progressziójától függően a gyógyszeres terápia összetételét
változtatni kell, így került bevezetésre a több lépcsős jellegű (több
vonalban adott) terápia. A malignus kórkép egész szervezetet érintő
és krónikus jellege indokolja a betegek folyamatos ellenőrzését és
az ismétlődő gyógyszeres terápia szükségességét.

Napjainkban a tumor specifikus molekuláris célpontokra irányuló



gyógyszerek megjelenésével lehetőség nyílt a tumor sejtek
szelektív elpusztítására. Ennek azonban feltétele a gyógyszer
hatékonyságát meghatározó molekulák (ún. prediktív markerek)
kimutatása minden egyes kezelendő tumorban. Emellett a terápia
hatékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell a tumor progresszió
molekuláris markereivel az ún. prognosztikai markerekkel.

A tumor specifikus
molekuláris célpontokra
irányuló gyógyszerek
megjelenésével lehetőség
nyílt a tumor sejtek szelektív
elpusztítására.

Az onkoterápia eredményességének a megítélése
figyelemreméltóan módosult az elmúlt években. Nem lehet vita
tárgya, hogy a komplex, több terápiás modalitást magába foglaló
onkoterápia célja a beteg meggyógyítása, valamint életminőségének
javítása és élettartamának meghosszabbítása. A klinikai
gyakorlatban a tumor tömegének a csökkenése jelenti a
gyógyszerhatás eredményességének egyik objektív mércéjét és így
került bevezetésre a komplett és a parciális remisszió fogalma. A
citotoxikus gyógyszerek, különösen kombinációban képesek
megfelelni a komplett vagy parciális remisszió kritériumának,
azonban ez a hatás sajnálatosan átmeneti. A citosztatikus,
molekuláris célpontú gyógyszerek hatása lassan fejlődik ki és
eredményességük a tumor progresszió lelassulásában a kórkép
stabilitásában nyilvánul meg. Ennek tulajdoníthatóan a
tumormentes időszak és a teljes túlélési idő meghatározásával
vonható le elfogadható következtetés az onkoterápia
eredményességéről.

D.)b. Tumorbiológiára épített terápia

A citosztatikus, molekuláris
célpontú gyógyszerek hatása
lassan fejlődik ki és
eredményességük a tumor
progresszió lelassulásában a
kórkép stabilitásában
nyilvánul meg.

Az onkofarmakonok hatékonyságát jelentősen befolyásolják a
tumorok biológiai sajátosságai, amelyekre azonban az egyes
onkofarmakonok eltérően hatnak, ezért a gyógyszeres terápiát az
adott tumor biológiájára kell építeni.

A kezelések megkezdése előtt gondosan számba kell venni a tumor
szövettani vizsgálatának megállapításait, amelyek iránymutatóak a
gyógyszer kiválasztására és a várható hatékonyságra vonatkozóan.
Tájékozódni kell a tumort felépítő sejtek jellegéről, az osztódó és
apoptotikus sejtek arányáról. A tumor sejtek és az erek közötti
megnövekedett távolság utal a tumor hypoxiás állapotára. A tumor
sejtek betörését az erekbe invazív növekedésként kell értékelni a
kezelés tervezésében. A daganat elleni gyógyszerek leginkább az
erek közelében tartózkodó tumor sejteket tudják károsítani. A
kötőszöveti elemek a gyógyszerek áramlását és reaktivitását
képesek csökkenteni.

A tumor sejtek betörését az
erekbe invazív
növekedésként kell értékelni
a kezelés tervezésében.

A kísérleti modellrendszerekben a citotoxikus gyógyszerek közül az
antimetabolitok kifejezetten a gyorsan szaporodó tumor sejteket
pusztítják el, míg a nyugvó tumor sejtekre a DNS támadáspontú
gyógyszerek hatékonyak.

A gyógyszerkiválasztás vizsgálata nagy lendületet nyert a tumor
specifikus molekulákra ható gyógyszerek megjelenésével. Ezek a
gyógyszerek csak abban az esetben alkalmazhatók ha a tumorban
támadási pontjuk (célpont, target) kimutatható. Ezért a patológiai
vizsgálat nem csak általánosságban indokolja a gyógyszeres
kezelést, hanem megjelöli azt a molekuláris célpontot, amelyre ható
gyógyszert kell alkalmazni. Ennek következtében terjedt el a
hatékonyságot előrejelző ún. prediktív markerek (pl. Her-2, c-kit,
bcr-abl, EGFR, K-ras) vizsgálata a klinikai onkológiában.



D.)c. Onkofarmakonok kombinációja

A daganatellenes gyógyszerek egymagukban még a viszonylag
kedvező válaszreakciót adó tumorokkal (pl. Hodgkin-kór) szemben
is alacsony hatékonyságot mutatnak, és hamar kifejlődik velük
szemben a rezisztencia. A daganatok nagyfokú heterogenitása
szintén indokolja a különböző hatásmechanizmus szerint tumor
gátlást kiváltó gyógyszerek megfelelő sorrendben történő együttes,
ún. kombinált adagolását. A nagyobb hatékonyság mellett
elviselhető toxikus mellékhatásokat biztosító kombinált kezelések
célirányos összeállítása azonban nagy körültekintést igényel.

A kombinált kezelési tervek összeállításakor figyelembe kell venni
a gyógyszerek közötti keresztrezisztenciát, toxikológiai
tulajdonságaikat, molekuláris támadási pontjukat és a
proliferációtól függő hatásukat.

A gyógyszer-kombinációkba
nem vonhatók be olyan
gyógyszerek, amelyek
hatékonyságát azonos
rezisztenciamechanizmus
függeszti fel.

A gyógyszer-kombinációkba nem vonhatók be olyan gyógyszerek,
amelyek hatékonyságát azonos rezisztenciamechanizmus függeszti
fel, ezért számításba kell venni a gyógyszerek közötti
keresztrezisztenciát. Az MDR-1 gén által kódolt P-170
membrántranszport fehérje kipumpálja a sejtekből a vinca-
alkaloidokat, a taxánokat, az antraciklineket, az etopozidot és az
actinomycin D-t. A nukleotid kivágási mechanizmus helyreállítja a
cyclophosphamid, a cisplatin és a melphalan által létrehozott
DNS-károsodást. Az O6-alkil-guanin-alkiltranszferáz emelkedett
aktivitása pedig elhárítja a dacarbazin, nitrozourea és a procarbazin
tumorgátló hatását. A sulfhidril csoportok jelenléte az alkilező
hatású vegyületek és a platina származékok hatékonyságát
csökkenti. A kombinációban tehát az egyes
rezisztenciacsoportokból csak egy gyógyszert helyénvaló
alkalmazni.

A kombináció hatékonyságának fontos feltétele, hogy a toxikus
mellékhatások ne fokozódjanak, ezért tanácsos eltérő szövetkárosító
tulajdonságú gyógyszereket bevonni a kombinációba. A
sejtpopuláció kinetikai állapota és a citotoxikus gyógyszerek
hatékonysága közötti kapcsolat felderítésére irányuló vizsgálatok
eredményei hasznosíthatók a kombinációs kezelés menetrendjének
összeállításában. A jelentős nagyságú nyugvó sejtpopulációt
tartalmazó szolid tumorok kezelését célirányos a sejt életciklusától
függetlenül ható alkilező gyógyszerrel megkezdeni, majd a
repopulációt végző, gyorsan szaporodó tumor sejtek elpusztítására
DNS-szintézisre ható 5-fluorouracil, citozin-arabinozid vagy
methotrexat adagolása ajánlatos.

A kombináció
hatékonyságának fontos
feltétele, hogy a toxikus
mellékhatások ne
fokozódjanak!

A molekuláris támadáspontú citosztatikumok és a biológiai
hatóanyagok megjelenése ígéretes lehetőség a gyógyszer-
kombinációk tervezésében. A citotoxikus és a citosztatikus hatású
gyógyszer-kombinációk hatékonynak bizonyultak pl. a Her-2
pozitív emlőrákok kezelésében. A preklinikai vizsgálatok
kimutatták, hogy a taxánok hatékonyságát a Her-2 receptorról
elinduló jelátvitel képes felfüggeszteni, ennek jelentőségét igazolta
a trastuzumab és a taxán kombináció szinergista hatása a klinikai
gyakorlatban. A radioterápiával szembeni rezisztens, hypoxiás
tumorok radio-kemoterápiás kezelése nagy kihívást jelent, amelyre
a citotoxikus gyógyszerek közül a pl. a mitomycin és a jelátvitelt
gátló cetuximab bizonyult alkalmasnak. A daganatellenes



gyógyszerek kombinált alkalmazásakor el kell kerülni azokat,
amelyekkel szemben a tumor sejtek azonos
rezisztenciamechanizmust alakítanak ki.

D.)d. Gyógyszerinterakciók

A daganatos beteg az onkofarmakonok mellett, - gyakran velük
egyidőben, - egyéb kórkép terápiáját szolgáló gyógyszeres
kezelésében is részesül. A klinikai gyakorlatban sokszor elkerüli a
figyelmet, hogy mennyiben befolyásolják a gyógyszerek egymás
farmakokinetikai és farmakodinámiás hatását. Ez a körülmény
jelentősen megváltoztatja az onkofarmakonok tumorgátló és
toxikus hatásait. Különösképpen fennáll ennek veszélye az alacsony
terápiás indexű citotoxikus hatóanyagok esetében, amikor a
plazmakoncentráció kismértékű változása megváltoztatja a
gyógyszer hatékonyságát vagy súlyos toxicitást vált ki. Számos
gyógyszer aktiválja vagy csökkenti a citokróm P450 működését,
aminek következtében a velük kémiai reakcióba lépő
onkofarmakonok (pl. cyclophosphamid, doxorubicin, taxánok stb)
plazma koncentrációja megváltozik.

Az 5. ábra táblázatán a gyógyszerinterakciók kiemelt példái
láthatók.

D.)e. Dózisredukció

Daganatos betegekben a gyógyszerek farmakokinetikai
mechanizmusában meghatározó szerepet játszó szervek – kiemelten
a máj és a vese – működése igen gyakran károsodik. Annak
érdekében, hogy a beteg állapota a gyógyszeres kezelés hatására ne
rosszabbodjon, a gyógyszer adagját amennyiben lehetséges úgy kell
csökkenteni, hogy a hatékonysághoz szükséges minimális
vérkoncentráció megmaradjon. Ehhez az igen nehéz döntéshez ad
iránymutatást az 6. ábra táblázata.



A gyógyszer adagját
amennyiben lehetséges úgy
kell csökkenteni, hogy a
hatékonysághoz szükséges
minimális vérkoncentráció
megmaradjon.

E.) A gyógyszeres terápia sikerének esélyei
Az onkofarmakonokkal történő terápiás beavatkozások feladata a
daganatos beteg meggyógyítása, amelynek ma még csak a malignus
kórképek kis hányadában lehet eleget tenni. Ugyanakkor érdemes
elgondolkozni azon, hogy az összes krónikus megbetegedés közül
egyedül a malignus kórképek esetében lehet jelentős, átlagban
40-50%-ban gyógyulást elérni, ami lemérhető a daganatos betegek
korosztályának megfelelő élettartammal. Ez a körülmény
elsősorban az onkoterápia három pillére, a sebészi, a radio- és a
gyógyszeres terápia összhangjának tulajdonítható. A gyógyszeres
kezelések hozzájárulása az onkoterápia sikeréhez elsősorban
azokban a kórformákban értékelendő, amelyek kezelésében szinte
kizárólagos szerepet tölt be, így például a gyermekkori leukaemiák
ma már közel 80%-os gyógyulása. A platina vegyületek
megjelenése hozta az első áttörést a felnőttkori daganatok
gyógyszeres kezelésében, mert hozzájárult a hererákok
gyógyulásához. Jelentős a gyógyszeres kezelés eredményessége
emlőrákban, amely a betegek életminőségét javítja, élettartamát
meghosszabbítja. Előrehaladásnak tartható a felnőttkori
disszeminált szolid tumor miatt kezelt betegek életkilátásainak
számottevően kedvező alakulása, amelyet számszerűen a 7. ábra
táblázata mutat be.

A platina vegyületek
megjelenése hozta az első
áttörést a felnőttkori
daganatok gyógyszeres
kezelésében!

F.) Összefoglalás
Az onkofarmakológia fentiekben ismertetett széleskörű szemléleti
felfogása és annak alapján kifejlesztett kezelési módszerei
rávilágítanak az elmúlt hatvan évben végzett kutatások
eredményeire. A daganatos betegség több patobiológiai eseményére
irányuló gyógyszerek igen hatékonynak bizonyultak nemcsak a



gyermekkori leukaemiák, hanem egyes felnőttkori szolid tumorok
progressziójának korlátozásában. A gyógyszeres terápia sikerét
napjainkban a jó életminőséggel járó élettartam
meghosszabbításában jelölhetjük meg.

Irodalom
Jeney András - Kralovánszky Judit: Onkofarmakológia,
2009. Medicina Kiadó

Kopper L, Tímár J, Becságh P, Nagy Zs. Célzott
diagnosztika és célzott terápia az onkológiában.
Semmelweis Kiadó, 2009

Dank Magdolna – Demeter Judit: Hatóanyagok,
készítmények, terápia – Fókuszban az onkológia és az
onkohematológia, 2006. Melinda Kiadó


