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Onkológia
� Onkológia: (oncos: tumor, daganat, logos: tudomány).

� A tumor szó szerint duzzanatot (vérzés, ödéma) jelent, a 
mindennapi szóhasználatban egybeforrt a rosszindulatú daganatok 
fogalmával.

� Neoplasia: újdonképzıdés- neoplasma kialakulásához vezet.

� Daganat: (legelfogadottabb definíció Sir Rupert  A. Willis brit 
onkológus szerint, 1952) 
� „A neoplasma/tumor egy olyan abnormális szövetszaporulat, amelynek 

növekedése koordinálatlan, meghaladja az egészséges szövetét, és a kiváltó 
tényezı megszőnte után is tart, azaz autonóm. „

� Clonalis proliferáció (ha a kromoszóma-átrendezıdés megelızi a sejt 
daganatos burjánzását), evolúciót mutat, autonóm sejtproliferáció(de a 
nutrició, vérellátás miatt nem független!)



Daganatok osztályozása

� Jóindulatú, benignus: 
� Áttétképzési potenciálja nincs,

� Általában lassan nı, akár több kg-os súlyú,

� Környezı struktúrákat nem szőri be, 

� Gyakran tok veszi körbe

The amazing removal of this giant lipoma. This is about the 
size of a billiards ball. It was pressing deep into muscle and 
was causing issues.

Read More: Pictures from my surgery | 
http://nj1015.com/pictures-from-my-
surgery/?trackback=tsmclip



Jóindulatú, benignus tumor
� Nevezéktana: a kiindulást képzı szövet görög nevéhez az 

„oma” végzıdést illesztve. 
� Fibroma – fibrosus szövetek tumora
� Chondroma – chondrocytákból áll porctumor
� Lipoma – a zsírszövet benignus tumora
� Leiomyoma, rabdomyoma – a simaizmok, ill. harántcsíkolt izmok 

benignus tumora
� Adenoma – glandularis tumor, mirigy eredető jóindulatú daganat
� Papillaris cystadenoma – pl. ovariumban mirigy eredető cysticus

tumor intraluminalis papillákkal
� Papilloma (laphámsejtes) – ujjszerő, szemölcsös kinövések a laphám 

felszínébıl
� Polyp – benignus, (vagy malignus) daganat, amely a luminalis szervek 

mucosalis felszínébıl nı ki.



� Vannak kivételek ~oma végzıdéssel, de ezek malignus
daganatokat jelölnek 

� Ilyenek például: lymphoma, melanoma, seminoma, 
mesothelioma, vagy synovioma (synovialis sarcoma)

� Mind kifejezetten malignus daganat, de a nevük nem ezt 
tükrözi. 



Daganatok osztályozása

� Rosszindulatú, malignus daganatok, neoplazmák:
� Áttétképzési potenciállal rendelkeznek, 

� Általában gyorsan nınek, 

� A környezı struktúrákat, szöveteket infiltrálják.

� Nevezéktana:  A malignus tumorok carcinoma (epitheliális
eredet), sarcoma (mesenchymális eredet), elnevezés szintén 
utal a kiindulási szövetre vagy sejtre (laphám carcinoma, 
osteosarcoma). Daganat leírója utáni elnevezések (Ewing-
sarcoma, Hodgkin-kór, Kaposi-szarkóma) 



Benignus malignus daganat

� Bizonyos körülmények között benignus kórfolyamat 
malignustól való elkülönítése nehézségekbe ütközhet.
� A pajzsmirigy jól differenciált follicularis carcinomája, hasonlít az 

ép pajzsmirigyre, de távoli áttéteket ad.

� Egyes daganatok mutatják a malignitás néhány, de nem összes 
kritériumát, átmeneti malignitású vagy „borderline” tumor.



Patológiai diagnosztikai módszerek

� Ha egy elváltozás klinikailag rosszindulatú daganat gyanúját kelti, 
patológiai vizsgálatot kell elvégezni. 

� Sebészi biopsia: 
� Leginkább használatos eljárás, a mőtéttel eltávolított szövetbıl egy 

nap alatt fixálás és paraffinba ágyazás után metszetek készülnek.  
További vizsgálatok (pl.immunhisztokémia) azonban idıigényesek. 

� Szükséges lehet mőtét közben az elváltozás patológiai 
diagnózisára, azért, hogy a sebész meghatározhassa a mőtét 
típusát vagy megkeresse a kimetszés daganatmentes ép széleit, 
ilyenkor fagyasztásos eljárással néhány perc alatt kész a szövettani 
metszet.



Patológiai diagnosztikai módszerek

� Vékonytő aspirációs cytologia:
� Széles körben elfogadott minimál invazív eljárás, izolált sejteket, 

szövet fragmentumokat nyernek ki. Ultrahanggal vezérelve 
gyakorlatilag minden szerv elérhetı.

� Vastagtő biopsia:
� Sebészi feltárás nélkül, szövettani értékelésre alkalmas 

mintavétel a májból, vesébıl, prosztatából, „core” biopsia néven 
az emlıbıl.





Patológiai diagnosztikai módszerek

� Exfoliatív cytológia:
� Cervix carcinoma szőrésére alkalmas eljárást1941-ben 

Papanicolaou és Traut fejlesztette ki.  Azóta nemcsak 
hüvelykenetek, hanem bronchus váladék, testüregi folyadékok 
esetén is használják.



Tumormarkerek
� A szervezet által termelt fehérjék, poliszacharidok, ezek komplexei, hormonok, egyéb 

anyagcsere-termékek.  Arra alkalmasak, hogy rendszeres szérumszint meghatározással a 
tumoros betegség lefolyását kövessük.  A rosszindulatú daganat diagnózisának 
felállítására önmagukban nem elegendıek, de azt megerısíthetik.

� AFP:  alfa-fötoprotein; a máj (hepatocelluláris karcinóma), here (csírasejtes tumor) és petefészek meghatározott 
daganataiban  emelkedhet szintje.

� CEA:  karcino-embrionális antigén; fıként vastagbél, illetve egyéb gyomor-bélrendszeri daganatok esetén.  Erıs 
dohányosokban szintén növekedik az értéke.

� CA 125:  petefészekrák, de pl. gyulladásos állapot, terhesség, menstruáció is növeli a szintjét.

� HE4:  kiegészítve a CA 125-tel, hámeredető petefészekrák kezelésének követésére alkalmazható. Újabb adatok 
szerint kissejtes tüdırák is emelkedett értékhez vezethet., de hasonlóan a CA 125-höz, menstruáció és terhesség 
során is több termelıdik belıle.

� CA 15-3: emlırák emeli szintjét. Emellett máj-és hasnyálmirigyrák, cirrózis és az emlı jóindulatú betegségei esetén is 
növekedhet.

� CA 19-9:  hasnyálmirigyrákos betegnél, de más máj-, valamint hasnyálmirigy rendellenesség is növelheti szintjét.

� CA 72-4: a gyomorrák és a petefészek betegségeiben emelkedhet.

� PSA (prosztata specifikus antigén), fPSA, proPSA, phi: a prosztata daganatos és egyéb kóros állapotaiban jelentkezik 
emelkedett érték.

� Béta-2-mikroglobulin: myeloma multiplex és lymphomák esetén emelkedik.

� Cyfra 21-1: nem-kissejtes tüdırák okozza növekedését.

� NSE: neuron specifikus enoláz; nem-kissejtes tüdırák emeli szintjét.

� S100 protein: jellemzıen melanoma malignum és bizonyos idegrendszeri daganatok okozzák emelkedését, de 
emellett gyulladásos állapotok markereként is használják.

� TPA: szöveti polipeptid antigén; tüdı-és hólyagrákos betegekben mérhetı magasabb érték.



Daganatok differenciáltsága

� A jó-és rosszindulatú daganatok szöveti megjelenésükben 
különbözı mértékben utánozhatják a kiindulási szövet 
szerkezetét. 

� Ezen hasonlóság mértéke, a differenciáltság, prognosztikai 
értékő és a terápia megválasztásában is szerepe van. 
� Grading (daganatok agresszivitásának meghatározása) 

osztályozás, a daganatok differenciáltságát, ebbıl következıen 
malignitását határozza meg. 
� Jól differenciált daganatok grade I., közepesen grade II., rosszul 

differenciált grade III. jelölést kapja.

� Rosszul differenciált vagy differenciálatlan tumorok az 
ANAPLASIA jellegzetességeit mutatják.

� Anaplasia: (a differenciáció hiánya), ezek a tumorok 
differenciálatlan ıssejtekbıl „CANCER STEM CELLS” fejlıdnek.



Metaplasia
� Szöveti átalakulás, metaplasia: egy érett sejttípust vagy szövetet 

egy másik érett sejttípus vagy szövet vált fel, amely nem 
jellemzı az adott helyre.
� Majdnem mindig sejt/szövetkárosodáshoz vagy regenerációhoz 

társul.  Az „új, metaplasticus” sejttípus alkalmasabb a megváltozott 
környezethez.
� Pl.: Hengerhám helyett többrétegő laphám alakul ki, erıs dohányosokban a 

hörgıkben.

� Barett metaplasia: (gyomor vagy intestinalis epithel az oesophagus alsó 
részén)



Dysplasia
� eltérı, „nem normális” sejt/szövetnövekedés

� gyakran metaplasticus epithelben

� gyakran carcinoma mellett (annak közvetlen szomszédságában)

http://nydoctorsurgentcare.blogspot.hu/2013/03/ce
rvical-dysplasia-in-women.html



Méhnyak citológiai lelet értékelése

� Már említett exfoliatív citológia adja az értékelés alapját. Két 
beosztás terjedt el a Papnicolaou osztályozás és 2001 óta 
világszerte a Bethesda klasszifikáció van használatban. 
Magyarországon lassan megy az átállás, egyes leleteken 
mindkét osztályozást feltüntetik.

� Papanicolau osztályozás:
� P I.: Normális

� P II.: Jóindulatú sejt atypia általában gyulladás okozza.

� P III.: Korai premalignus epitheliális atypia, enyhe vagy közepes 
dysplasia.

� P IV.: A kenet olyan sejteket tartalmaz, melyek erısen gyanúsak 
malignitás irányában súlyos dysplasia vagy carcinoma in situ.

� P V.: Rákos elváltozás valószínő





Daganatok stádiumbeosztása

� Staging, stádium azt fejezi ki, hogy a tumor a diagnózis 
idején milyen kiterjedtségő, nem feltétlenül függ össze a 
gradinggel. 

� Figyelembe veszi a tumor lokális növekedését: „T” (tumor)

� A regionális nyirokcsomókba történı áttétképzést: „N” 
(nyirokcsomó)

� A távoli szervekbe történı terjedés: „M” (metasztázis)

� A TNM a betegség anatómiai kiterjedtségének leírásán 
alapul. Az American Joint Commitee on Cancer (AJCC) és az 
International Union Against Cancer (UICC) által létrehozott 
TNM besorolás jelenlegi (2017) 8. verziója használatos. 

� http://www.uicc.org/resources/tnm/publications-resources

� https://www.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/UICC%20TNM%208th%20Edition%20Errata_17.07.
2017.pdf





4 fı klasszifikáció

� cTNM-klinikai klasszifikáció

� pTNM-Patológiai klasszifikáció

� rTNM-Rekkurens tumorok klasszifikációja

� aTNM-boncolás (autopsy) során meghatározott 
klasszifikáció
� A daganat eltávolítása elıtt alkalmazott terápiát követıen történt 

TNM meghatározás „y” elıjellel egészül ki (ycTNM, ypTNM).



Klinikai T- Elsıdleges 
daganat 

Pathológiai

X Nem ítélhetı 
meg

X

0 Nem mutatható 
ki

0

is Carcinoma in
situ

is

1 1

2 Kiterjedés és a 
méret egyre 

nagyobb 

2

3 3

4 4

Klinikai N-
Regionális

nyirokcsom
ó

Pathológiai

X Nem ítélhetı 
meg

X

0 Nem 
mutatható ki

0

1 1

2 Egyre több 
nyirokcsomó 

érintett

2

3 3

Klinikai M-Távoli áttét Pathológiai

0 Nem mutatható ki

1 Jel van kimutatható 1

• C-faktor:
A diagnózis megbízhatóságát jellemzi1-5ig, C1 kevésbé megbízható, C5 
legmegbízhatóbb , boncoláson alapuló stádiumbeosztás.



TNM

� A carcinoma in situ 0. stádiumnak számít, a távoli 
metasztázist adó folyamat IV-es stádium. A 0. stádiumot 
kivéve, alcsoportokat is képeznek a stádiumok, melyeket 
„a”, „b”, „c” betővel jelölnek.

Nyirokcsomómetastasis valószínősége összefügg a T-stádiummal (példa a 
vastagbélen)



Egyéb stádium meghatározások
� Egyes szervek daganatos betegségei esetén a TNM-rendszertıl

eltérı stádium-besorolás is elterjedt a napi gyakorlatban.
� Clark-és a Breslow-féle beosztás-bırmelanoma

� FIGO-féle I.-IV-nıgyógyászati daganatok

� Dukes-féle ABC és Astler-Coller- colorectalis carcinoma

� Rappaport, Kieli, Working Formulation, REAL-lymphoma

� Rai-CLL

� Durie-Salmon-myeloma multiplex

� Child-Pugh-primer májrák





İrszem nyirokcsomó (sentinel)
� A primer tumor nyirokelvezetésének elsı nyirokcsomója. 

Ha áttétet tartalmaz, feltételezhetı, hogy további 
nyirokcsomók is érintettek lehetnek, ami a mőtét 
kiterjesztését (ú.n. blokkdisszekció) teszi szükségessé. 
Sentinel nyirokcsomó jelölése a patológiai klasszifikációban 
történik (pNx(sn), pN0(sn), pN1(sn)).



Izolált tumorsejt (ITC) „i”
� Egyedüli tumorsejt vagy nem nagyobb, mint 0,2 mm tumorsejtcsoport

kiegészítve azzal, hogy a hisztológiai keresztmetszetben nem több, 
mint 200 sejt található. 

� Ha nem morfológiailag, hanem flow (áramlásos) citometriával vagy 
DNS analízissel határozzák meg akkor „mol” jelölést használnak. 

� Akár már pN+ stádium diagnosztizálható az izolált tumorsejtek
jelenlétekor is. Viszont a szakirodalom közel sem egységes az izolált 
tumorsejtek, tekintetében. 

� Egyes szerzık szerint nem jelent nagyobb rizikót a további 
nyirokcsomók érintettségének tekintetében, és a túlélést sem 
befolyásolja lényegesen.

� Van Akkooi AC, Spatz A, Eggermont AM, et al. Expert opinion in melanoma: The sentinel node; EORTC Melanoma Group 
recommendations on practical methodology of the measurement of the microanatomic location of metastases and metastatic
tumour burden. EurJ Cancer 45:2736–2742, 2009

� mások ugyanakkor ezzel ellentétes eredményt közöltek.
� Scheri RP, Essner R, Turner RR, et al. Isolated tumor cells in the sentinel node affect long-term prognosis of patients with

melanoma. Ann Surg Oncol 14:2861–2866, 2007

� (i-): ICT nem kimutatható
� (i+): ICT kimutatható
� (mol-): ICT nem kimutatható
� (mol+): ICT kimutatható



A kezeléssel összefüggı fogalmak
� neoadjuváns beavatkozás 

� Kemoterápiát végezhetnek a tumor mőtéti eltávolítása elıtt, 
melynek célja, hogy csökkentse a daganat méretét, mőthetıvé 
tegye az addig sebészi eltávolításra alkalmatlan tumort, daganat 
megkisebbítése után a szervcsonkítás elkerülése.

� adjuváns beavatkozás 
� A tumor mőtéti eltávolítása után alkalmazott kemoterápia célja a 

szervezetben szétszóródott tumor sejtek elpusztítása, 
magakadályozandó, hogy azokból késıbb áttétként kiújuljon a 
betegség.

� Palliatív kezelés (segítı)
� A gyógyulás reális esélye nélkül a panaszok enyhítését szolgáló 

kezelés.  A palliatív kezelések között megkülönböztethetı teljes-
kuratív dózisú-és csökkentett, azaz palliatív dózisú kezelés. 





� Salvage kezelés (megmentı)
� Utolsó lehetıségként a panaszok csökkentése végett alkalmazott 

kezelés, melynek eredményeként a krízisszituációban lévı betegek 
élete meghosszabbítható.

� Best supportive care (~legjobb támogató kezelés)
� Nincs aktív onkológiai kezelésre lehetıség, a beteg életfunkcióit 

támogató kezelések jönnek szóba (fájdalomcsillapítás, folyadék-és 
elektrolit-háztartás rendezése, transzfúzió, légzéstámogatás, 
Oxigén terápia)

� Indukciós kemoterápia
� Fıként hematológiában alkalmazzuk, melynek során igen nagy 

dózisban adott elsı vonalbeli kezelés hatására gyors 
tumorsejtpusztulást eredményez, ezt követıen konszolidációs 
kemoterápiás kezeléssel vagy sugárkezeléssel kell kiegészíteni a 
tartós eredmény érdekében.



Klinikai gyógyszerészet, gyógyszerész az 
osztályon

� Klinikai gyógyszerészet
� Az egészségtudományok olyan gyógyszerészek által mővelt 

területe, amely farmakológiai – dinámiai és kinetikai – , toxikológiai 
és terápiás ismeretek birtokában az orvosokkal és egészségügyi 
szakdolgozókkal való szoros együttmőködésben járul hozzá a 
betegek eredményes kezeléséhez. Döntıen fekvıbeteg 
intézményekben mőködik. 

� Betegágy melletti gyógyszerészi szolgálat
� A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás, a kórházi, klinikai 

gyógyszerész osztályos tevékenysége, a betegközpontú 
gyógyszerészi szolgálat alapvetı eleme, amellyel a betegek egyéni 
gyógyszeres terápiájának optimalizását segíti elı. 

� A beteg gyógyszerelésének biztosítása, nyomon követése a kórházi 
felvételtıl a hazabocsátásig.



Klinikai gyógyszerészet, gyógyszerész az 
osztályon

� ESOP (The European Society of Oncology Pharmacy) 
2000-ben alapították Prágában, jelenleg 3000 tagja van 47 
országból. 

� Az ESOP célja, hogy támogassa a daganatos betegek 
kezelésében részt vevı klinikai és onkológiai 
gyógyszerészek munkáját oktatásban és képzésben, amely 
kiterjed a citosztatikumok biztonságos kezelésére, a 
gyógyszerek helyes adagolására, a minıségirányításra, 
kutatás fejlesztésre és a gyógyszerészi gondozásra.

� Képzések 
� ESOP Masterclass in oncology pharmacy

� ESOP-ESO Advanced Masterclass in Oncology Pharmacy



� A minıségi standard-QuapoS (Quality Standard for 
the Oncology Pharmacy) 
� 1997, az elsı minıségi standard - túlnyomórészt a szőkebb 

értelemben vett gyógyszerészi szolgálatra fókuszált, mint pl. a 
citotoxikus készítmények elıállításának feltételei. 

� 2000, a második megfogalmazás – a meglévı irányelveket 
megerısítette és kibıvítette, továbbá beépítette a pácienst 
kezelı interdiszciplináris csoport partnereként dolgozó 
onkológiai gyógyszerész által nyújtott szolgáltatásokat 

� A 3. megfogalmazás - a gyógyszerészi gondozás területével 
foglalkozik. A minıségi standardban tükrözıdik a beteg 
holisztikus megközelítése, és a betegorientált gyógyszerészi 
szolgálat. (2003) 

� A 4. az elızı bıvített és kiegészített változata. (2008), amelyet 27 
nyelvre fordítottak le.

� Az 5. kiadás 2016-ban jelent meg.
� 6. kiadást 2018-ra tervezik!



Onkológia osztályon dolgozó gyógyszerész 
feladatai

� Gyógyszerterápiás döntéstámogatás és gyógyszer 
információ biztosítása.
� Osztályos viziteken, referálókon való napi részvétel. Információt 

kap a gyógyszerész a betegek állapotáról.  Reflektál a kezeléssel 
kapcsolatos kérdésekre, aktív részvétel a terápia kialakításánál.



Onkológia osztályon dolgozó gyógyszerész 
feladatai

� A gyógyszeres kezelések egyeztetése
� A betegfelvételt követıen, megtörténik az ún. 

gyógyszeranamnézis-felvétel, vagyis a meglévı gyógyszeres 
terápia áttekintése és ellenırzése.  

� Az osztály profilja szerint a beteg daganatos megbetegedését 
kezelik, sajnos az esetek többségében nem ellenırzik a beteg 
által szedett egyéb gyógyszereket. 

� Ez lehetıséget ad a gyógyszerésznek, hogy szakértelmével 
kiszőrje az ún. gyógyszerelési hibákat  és kiküszöbölje azokat.





ESETISMERTETÉS
� 1951. -ben született nıi beteg, betegségei sclerosis 

multiplex, morbus sacer (karbamazepin), 2006 óta 
neurológiai gondozás alatt áll. 

� 2009 tumor recti.
� 2013 met. pulm. mplx.
� 2013.nov.: panitumumab+FOLFIRI (calcium-folinát, 5-FU, 

irinotecan). 
� I ciklus kezelést probléma mentesen megkapta.
� II. ciklus epilepsziás roham!
� Mi okozza?
� A calcium-folinát csökkenti a CYP3A4 induktor 

karbamazepin plamaszintjét a májban történı metabolizmus 
fokozásával- folát, mint a mechanizmus kofaktora-.

� Következmény: epilepsziás roham
� Megoldás: karbamazepin dózisának emelése



Onkológia osztályon dolgozó gyógyszerész 
feladatai

� Betegágy melletti gyógyszerészi gondozás
� A gyógyszeranamnézis-felvétele során gondolni kell az OTC 

készítmény okozta interakciókra is.  A daganatos betegek a 
kiszolgáltatott helyzetük miatt, nyitottak minden olyan 
készítményre, amely a gyógyulásukat segítheti. 

� Minden onkológiával foglalkozó gyógyszerésznek tisztában kell 
lennie a komplementer gyógymódokkal azért, hogy segítséget 
tudjon nyújtani ezen termékek közötti eligazodásban illetve a 
hatásosságuk és az ártalmatlanságuk értékelésében is.



Onkológia osztályon dolgozó gyógyszerész 
feladatai

� A komplementer és alternatív medicina (complementary and 
alternative medicine - CAM) kifejezés azokat a gyógyító és 
diagnosztikus eljárásokat foglalja össze, amelyek nem részei a 
hagyományos, konvencionális, nyugati orvostudománynak.

� Alternatív kezelésrıl általában akkor beszélnek, ha 
konvencionális terápiát helyettesíti!

� Komplementer kifejezés az azokat kiegészítı 
kezelésekre vonatkozik. 

� Integratív onkológia bizonyítékon alapuló kiegészítı 
kezelések



� 2000 februárjában a Journal of Clinical Oncology
felmérést tett közre, a megkérdezett 453 daganatos beteg 
83%-a szedett egy vagy többféle kiegészítı készítményt, 
alkalmazott valamilyen speciális diétát, spirituális eljárást. 
Ezt az orvosával mindössze egyharmaduk közölte.

� Richardson A. et al.: Complementary/Alternative Medicine Use in a Comprehensive Cancer Center and the Implications for OncologyJ Clin
Oncol. 18:2505–2514.

Egy másik vizsgálat szerint a daganatos betegek 1%-a 
minden kezelést visszautasít. 12,5% visszautasítja a 
kemoterápiát.  A hematológiai daganatos betegek 20%-a 
utasítja vissza a citosztatikus kezelést.

� Shumay D. M.: Why some cancer patients choose complementary and alternative medicine instead of conventional treatment. J Fam Pract. 
2001Dec;50(12):1067.



Komplementer terápia három csoportja

� Tiltott

� Βéta-karotin

� Két nagy placebo kontrollált, randomizált vizsgálatban 74 000 
ember vett részt, egyértelmően igazolta, hogy a β-karotin 
nem védi ki sem a rákot, sem a szívbetegséget. 
Dohányosokban, azbesztgyári munkásokban növelte a 
tüdırák kockázatát. 

� Egy másik vizsgálat, 77 000 ember vett részt, azt igazolta, 
hogy ez a növekedés nemcsak a nagy kockázatú csoportokra 
igaz.

� Omenn G. S. et al.: Risk factors for lung cancer and for intervention effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol
Efficacy Trial. J Natl Cancer Inst. 1996;88(21):1550–1559.
Albanes D. et al.: Effects of alpha-tocopherol and beta-carotene supplements on cancer incidence in the Alpha-Tocopherol
Beta-Carotene Cancer Prevention Study. Am J Clin Nutr. 1995;62(6 suppl):1427S–1430S.

� Jessie A. Satia et al.: Long-term Use of β-Carotene, Retinol, Lycopene, and Lutein Supplements and Lung Cancer Risk: 

Results From theVITamins And Lifestyle (VITAL) Study Am. J. Epidemiol. 2009;169(7):815–828.



� Tiltott
� E-vitamin

� A SELECT vizsgálatban 2001 és 2004 között 427 centrumban (USA, 
Kanada és Puerto Rico) 35 533 egészséges 50 év feletti férfi vett részt.

� 8752 résztvevı szelént kapott (200 μg/d L-selenomethionine), 8737 E-
vitamint (400 IU/d all-rac-alpha-tocopheryl acetate), mindkettıt 8702-en 
és placebót 8696-an kaptak.

� A prosztatarák elıfordulási gyakorisága szignifikánsan magasabb volt a 
szelént, E-vitamint és szelén+E-vitamint kapó csoportokban, mint a 
placebo csoportban.
 E. A. Klein et al.: Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer: Results of The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). 

JAMA. 2011;306(14):1549–1556.

� Antioxidánsok és a daganatos kezelés kölcsönhatása
� Mivel a daganatos kezelések egy része oxidatív károsítás útján hat, a 

kemoterápia és sugárterápia alatt szedett antioxidánsok csökkenthetik 
ezek hatékonyságát. Mindenképpen javasolható, hogy kemoterápia és 
sugárterápia alatt a betegek ne szedjenek antioxidánsokat, beleértve a 
nagy dózisú C-vitamint is, mely szintén csökkentheti a terápia hatását.

� Heaney M., Gardner J., Karasavvas N. et al.: Vitamin C antagonizes the cytotoxic effects of antineoplastic drugs. Cancer Res. 
2008(Oct1);68(19):8031–8038.



� Tiltott
� Laetril (B17-„vitamin”)

� A barack, mandula, illetve más csonthéjas gyümölcsök magjában 
elıforduló amigdalin és félszintetikus származéka a laetril, egyaránt az 
ún. cianogén glikozidok családjába tartozik.  Az amigdalint B17-
vitaminnak is hívják, ez azonban helytelen elnevezés, mivel az amigdalin
nem vitamin.

� Kiváló marketingnek köszönhetıen egyre több daganatos beteg kezdte 
el használni.  Az Egyesült Államokban 1980-ban társadalmi nyomásra 
klinikai vizsgálatok indultak, melyeket az Amerikai Rákintézet (National 
Cancer Institute, NCI) finanszírozott. 

� Mayo Klinikán 178 jó állapotú beteg kapta vénásan.  A páciensek 54 
százalékának daganata az elkövetkezı 21 napon belül növekedett, 7 
hónap elteltével viszont valamennyi beteg progrediált. 5 hónappal 
késıbb a betegek 50 százaléka, míg 8 hónap elteltével 85 százaléka már 
nem volt életben.

� A betegek egy részének vérében jelentıs mennyiségő cianidot mutattak 
ki, hányingerrıl, hányásról, szédülésrıl panaszkodtak. Súlyosabb esetben 
látás- és halláskárosodás, illetve görcsök, majd bénulás alakult ki.

� Moertel C. G. et al.: A clinical trial of amygdalin (laetrile) in the treatment of human cancer. New Eng J Med. 1982;306:201–206.



� A vizsgálatot követıen az Egyesült Államokban a laetril
alkalmazását megtiltották, Magyarországon azonban sajnos a 
betegek számára hozzáférhetı!

� http://drimmun.com/rak-ellen-a-testnek/b17-vitamin-rak-ellen.html

� Gerson-terápia

� A Max Gerson által kifejlesztett módszer szigorú diétából, kávé-
beöntésekbıl és eredetileg nyers máj kivonatát tartalmazó injekciókból állt, 
amit a súlyos szeptikus szövıdmények miatt késıbb elhagyták.  

� Az elképzelés szerint a szervezet detoxikálódása következtében a daganat 
elpusztul .Az eljárás hasi görcsöket, hasmenést, influenzaszerő tüneteket 
okozhat. Másik súlyos szövıdménye az életveszélyes káliumhiány, mely 
legyengült daganatos betegeknél akár halálos is lehet.

� Eisele J. W., Reay D. T.: Death related to coffee enemas. JAMA. 1980;244:1608–1609.
Gerson Therapy. American Cancer Society’s Guide to Complementary and Alternative Methods. American Cancer Society. ld: 
http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ETO_5_3X_Gerson_Therapy.asp?sitearea=ETO

� Az Amerikai Rákszövetség a Gerson-terápia súlyos veszélyeire hívja fel a 
figyelmet.

� (1881. október 18.-1959. március 8.)



� Tiltott

� Fitoösztrogének

� Szója (Glycine max), a poloskavész (Cimicifuga racemosa), a 
vörös here (Trifolium pratense), a kakukkfő (Thymus vulgaris), a 
lucerna (Medicago sativa), amíg nem derül ki egyértelmően, hogy a 
fitoösztrogének milyen hatással vannak az emlırák progressziójára, 
ösztrogén-receptor pozitív emlırák esetén a normál táplálkozást 
meghaladó mértékben ilyen növények fogyasztása nem ajánlatos.

� Quella S. K., Loprinzi C. L., Barton D. L. et al.: Evaluation of soy phytoestrogens for the treatment of hot flashes in breast cancer survivors: a North 
Central Cancer Treatment Group Trial. J Clin Oncol. 2000;18(5):1068.
Navo M. A., Phan J., Vaughan C.: An assessment of the utilization of complementary and alternative medication in women with gynecologic or 
breast malignancies. J Clin Oncol. 2004;22:671.

� Kombucha, kava kava (Piper methysticum), soronai krezot
(Larrea tridentata), nadálytı fajok (Symphytumsp.), sarlós 
gamandor (Teucrium chamaedrys), orvosi kálmos
(Acorus calamus), boróka (Juniperus sabina), kígyószisz 
(Echium sp), gilisztaőzı varádics (Chrysantenum vulgare)

� Májelégtelenség, különösen veszélyes akkor, ha májkárosító daganatellenes 
gyógyszerekkel egyidejőleg történik.



� Tiltott

� Diéták

� Minden olyan, gyakran divatos diétáról, mely a páciens tápanyagokkal való 
ellátottságát egyoldalúvá teszi, bizonyos anyagokból hiányt idézhet elı, és 
ezzel az általános állapot romlásához vezethet, a betegeket le kell beszélni.

� Interakciók

� Orbáncfő (Hypericum perforatum) oregánó (Oregano spp) és a 
yucca (Yucca spp) fokozza a CYP3A4 izoenzimrendszer mőködését. Egy 
vizsgálatban az irinotecant (CPT11) orbáncfővel együtt adták, a vérben az 
aktív komponens 50 százalékos csökkenését tapasztalták. 

� Enzimgátló hatással bírók esetén a mellékhatás növekedésére számíthatunk. 
Ide tartozik a grapefruit, kannabisz, a máriatövis (Silybum
marianum), a macskakarom (Uncaria tomentosa, Uncaria
guianensis). 

� Vérzésfokozó hatása van ginkgo, fokhagyma, gyömbér akár mőtét alatt, 
akár alvadásgátlóval együtt adva problémát okozhat. Ezen növényekbıl 
készült szerek fogyasztását a mőtét elıtt kb. egy héttel abba kell hagyni.



� Tőrt (nem árt…)

� Deutérium tartalmú víz

� Támogatott, hasznos kiegészítı szerek, szupportív
eljárások

� Ideális esetben a csapatnak dietetikus, gyógytornász, pszichológus, 
megfelelı képzettséggel rendelkezı masszır, olykor zeneterápiával, 
hipnózissal, akupunktúrával foglalkozó szakember vagy lelkész tagja 
is van. Nyugat-Európában és az USA-ban a nagy onkológiai 
centrumok általában rendelkeznek integratív onkológiával 
foglalkozó csoporttal.

� Akupunktúra és akupresszúra

� Randomizált klinikai vizsgálatok alapján a daganatos betegek többféle 
panaszának csökkentésére is alkalmas lehet: hányinger, bizonyos típusú 
fájdalmak, és sugárterápia okozta xerostomia.
 Ezzo J. M., Richardson M. A., Vickers A. et al.: Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane

Database Syst Rev. 2006;2:CD002285.



� Támogatott, hasznos kiegészítı szerek, szupportív eljárások

� Masszázs
� Jótékony, tüneteket enyhítı hatása van, elsısorban a súlyosan beteg, palliatív 

ellátásban részesülı betegeknél. 
� Több randomizált vizsgálat alapján is a megfelelı szakképzettséggel 

rendelkezı szakember által végzett masszázs biztonságos és képes 
enyhíteni a szorongást, a hányingert, a fáradtságot és az általános rossz 
közérzetet.

� Ahles T. A., Tope D. M., Pinkson B. et al.: Massage therapy for patients undergoing autologous bone marrow transplantation. J Pain Symptom Manage. 1999;18:157–163.
40. Grealish L., Lomasney A., Whiteman B.: Foot massage. A nursing intervention to modify the distressing symptoms of pain and nausea in patients hospitalized with cancer. Cancer Nurs. 2000;23:237–243.

� Mozgás
� Több mint heti 3 óra szervezett mozgás, emlırákos betegeknél javította az 

eredményeket. 
� Egy másik vizsgálat funkcionális és pszichés javulásról számolt be egy 12 

hetes programot követıen. 
� Alacsony kockázatú prosztatadaganatban rendszeresen mozgóknál –

életmódváltoztatással egybekötve – a kontrollcsoporthoz képest kisebb 
arányban történt relapszus.

� Hormonkezelésben részesülı prosztatadaganatos betegeknél a mozgás a 
csontvesztés kivédése miatt is fontos.

�
Holmes et al.: Physical Activity and Survival After Breast Cancer Diagnosis JAMA. 2005(May25);293(20):2479–2486.

� Ornish D., Weidner G., Fair W. R., Marlin R., Pettengill E. B., Raisin C. J. et al.: Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. J Urol. 2005;174:1065–1069; discussion 1069–1070.



� Támogatott, hasznos kiegészítı szerek, szupportív
eljárások

� Gyömbér (Zingiber officinale)

� Hányinger kezelése

� Relaxáció

� Reszelt alma: hasmenéskor, naponta kétszer

� Pszichoterápia 

� Hipnózis 

� Meditáció

� Zeneterápia

� Egyéb mővészeti terápia

� Jóga



Honnan tájékozódjunk?
� Az Európai Unióban mőködik egy CAM-CANCER nevő 

hálózat, amely számon tartja a komplementer és az 
alternatív gyógymódokat.

� "CAM-Cancer" is an open-access, non-profit web 
resource providing health professionals with 
evidence-based information about complementary 
and alternative medicine (CAM) for cancer.

� Gondozását a norvég National Research Center in
Complementary and Alternative Medicine - NAFKAM, 
amely az Európai Unió Közegészségügyi Osztályának 
(Department of Community Medicine) irányításával látja el 
feladatait.

� http://www.cam-cancer.org/About-CAM-Cancer



Honnan tájékozódjunk?

� Az USA-ban 1992-ben az amerikai kongresszus 
létrehozott egy természetgyógyászati szereket vizsgáló 
szervezetet, a National Center for Complementary and 
Alternative Medicine, NCCAM-ot. 

� Az elmúlt 25 év során a túlélési idı javulásának 
szempontjából a vizsgált szerek egyike sem bizonyult 
hatásosnak, viszont több olyat is találtak, amelyek 
javították a daganatos betegek életminıségét. 
Eredményeik az intézet honlapján hozzáférhetık.

� https://nccih.nih.gov/



Honnan tájékozódjunk?

� A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi 
Gyógyszertárában dolgozó kollégáknak köszönhetıen 
létezik egy magyar adatbázis is!

� Gyógyszernek nem minısülı kiegészítı termékek 
adatbázisa

� http://www.gyogytermektar.hu/



Mellékhatás menedzsment
� European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer, EORTC-QOL-15 kérdıív
� ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) NRS-2002 kérdıív kitöltése
� , amely az alapvetı antropometriai adatokon túl rögzíti a 

betegek aktuális tápláltsági állapotát, valamint egyszerően és 
gyorsan azonosítja az esetleges alultápláltság mértékét és a 
betegség miatt megnövekedett tápanyagszükségletet. 

� Az eredmény ismeretében, a kezelıorvossal történı 
egyeztetés követıen kerül kialakításra, az egyénre szabott 
táplálásterápia. (Lásd Táplálásterápia)

� A beteginterjúk és laborparaméterek ismeretében 
megfelelı mellékhatás menedzsment.



Mellékhatás menedzsment

� Anaemia
� Az immunrendszer és a gyulladásos mechanizmusok aktiválódása, 

csökkent vvt.-életidı és az erythropoesis zavarai idézhetik elı. A 
platina tartalmúak okoznak a leggyakrabban anaemiát.

� Kezelése: 
� Per os vaspótlás (vas-szulfát, vas(III)-hidroxid-polimaltóz komplex)

� i.v vaspótlás (nátrium-vas (III)-glükonát komplex, vas(III)karboximaltóz, 
vas-hidroxid-szacharóz komplex )

� B12 i.v., folsav

� eritropoetin-alfa, darbepoetin-alfa,

� 70g/l hemoglobin értéknél transzfúzió



Annals of Oncology, Volume 29, Issue Supplement_4, 1 October 2018, 

Pages iv96–iv110,



ESAs

Epoetin alpha
450 IU/kg subcutaneously once weekly or 150 IU/kg subcutaneously 3 times per 

week

Epoetin beta
30 000 IU subcutaneously (i.e. ∼ 450 IU/kg body weight in a 70 kg patient) given 

once weekly or divided over 3–7 times per week

Epoetin theta
20 000 IU subcutaneously independent of body weight given once weekly, dose 

may be doubled after 4 weeks if Hb has not increased by at least 1 g/dL

Epoetin zeta
450 IU/kg subcutaneously once weekly, or 150 IU/kg subcutaneously 3 times per 

week

Darbepoetin alpha
500 μg (6.75 μg/kg body weight) subcutaneously given once every 3 weeks or 

2.25 μg/kg body weight subcutaneously once weekly

i.v. ironc

Ferric gluconate
Maximum infusion dose: 125 mg iron

Minimum infusion time: 60 min

Iron sucrose
Maximum infusion dose: 200–500 mg iron

Minimum infusion time: 30–210 min

Iron dextrand
Maximum infusion dose: depends on exact iron dextran type; refer to label.

Minimum infusion time: 240–360 min

Iron isomaltoside
Maximum infusion dose: 20 mg/kg body weight (up to 1000 mg irone)

Minimum infusion time: 15 minf

Ferric carboxymaltose
Maximum infusion dose: 20 mg/kg body weight (up to 1000 mg iron per week)

Minimum infusion time: 15 min

Management of anaemia and iron deficiency in patients with cancer: ESMO Clinical Practice 
Guidelines



� Leukopenia-Neutropenia
� Legáltalánosabb szövıdménye a fertızésveszély. Leukopenia, 

fıként a neutropenia (perifériás granulocyták számának 
csökkenése) potenciálisan életet veszélyeztetı állapot.  A keringı 
neutrofilok száma jelzi, hogy a kemoterápiás ciklus alkalmával 
bekövetkezett-e a csontvelı regenerációja, hanem a kezelés 
halasztása, adag módosítása.

� Kezelése:
� Ha neutropéniás beteg lázas, infekció fennállása valószínő. Kezelése 

haladéktalanul empírikus antibiotikum!

� Megelızése G-CSF (granulocyta-colony-stimulating factor) 
(pegfilgrastim, filgrastim, lenograstim, sargramostim)

� + ProfilaktikusAB, gombaellenes, vírusellenes kezelés

� Klinikai vizsgálati adatok állnak rendelkezésre, hogy adott kezelési 
protokollok milyen valószínőséggel okoznak lázas neutropéniát. Pl.: emlı 
cc. kezelésre alkalmazott protokoll FEC/docetaxel (5-FU, epirubicin, 
ciklofoszfamid 71%-ban okoz lázas neutropéniát. 10-20% között már 
érdemes adni G-CSF. >20% kötelezı!



Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines†

Ann Oncol. 2016;27(suppl_5):v111-v118. doi:10.1093/annonc/mdw325

Ann Oncol | © The Author 2016. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology. 

All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com.



MASCC Risk Index Factors and Weights

Burden of febrile neutropenia refers to general clinical status as 

influenced by the febrile neutropenic episode. It is evaluated in 

accordance with the following scale: no symptoms (5), mild symptoms 

(5), moderate symptoms (3), severe symptoms (0), moribund (0

This effort resulted in the MASCC Risk Index, a scoring system for 

identifying low-risk cancer patients with febrile neutropenia.

The maximum value in this system is 26, and a score of <21 

predicts a <5% risk for severe complications and a very low 

mortality (<1%) in febrile neutropenic patients.

https://www.mascc.org/mascc-fn-risk-index-score



� Thrombocytopenia
� Thrombocyták termelıdésének elégtelensége

� A kezelést követı 6-14. napon

� 10-15%-ban vérzéses szövıdmény

� Platina, gemcitabine, mitomycin+taxán kombinációban

� Kezelése: FFP (friss fagyasztott plazma), IL-11(oprevelkin) 

� Thrombózis profilaxis
� Kemoterápia mellé LMWH 

� Magas rizikócsoportban terápiás dózisú LMWH (Lásd célzott 
kezelés)



Khorana kockázati modell, bécsi 
továbbfejlesztéssel daganatos 
betegek VTE profilaxisának 
felmérésére
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EMETIC RISK GROUP ANTIEMETICS

High Non-AC

High AC

Carboplatin

Moderate (other than carboplatin)

Low

Minimal No routine prophylaxis

ACUTE Nausea and Vomiting: SUMMARY

+

NOTE: If the NK1 receptor antagonist is not available for AC chemotherapy, palonosetron is the preferred 5-HT3 receptor antagonist.

5-HT3 = serotonin3

receptor antagonist
DEX = 

DEXAMETHASONE

NK1 = neurokinin1 receptor antagonist such as 
APREPITANT or FOSAPREPITANT or 

ROLAPITANT or NEPA (combination of 
netupitant and palonosetron)

DOP = dopamine 
receptor antagonist

DEX

DEX

5-HT3

5-HT3

5-HT3

5-HT3

5-HT3

DEX

DEX

DEX

DEX

NK1

NK1

NK1

DOP

+

+

+

or

+

+

+

or
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EMETIC RISK GROUP ANTIEMETICS

High Non-AC

High AC

Carboplatin                     

Oxaliplatin,

or anthracycline,

or cyclophosphamide

Moderate (other) No routine prophylaxis

Low and Minimal No routine prophylaxis

DELAYED Nausea and Vomiting: SUMMARY

DEX APRMCP

None

DEXor (if APR 125mg for acute: ( + ) or ( ))

or (if APR 125mg for acute: or )

None or (if APR 125mg for acute: )

DEX APR

APR

DEX can be considered

DEX = DEXAMETHASONE MCP = METOCLOPRAMIDE APR = APREPITANT

+ DEX



HIGH

Anthracycline/cyclophosphamide combination*

Carmustine

Cisplatin

Cyclophosphamide > 1500 mg/m²

Dacarbazine

Mechlorethamine

Streptozocin

MODERATE

Alemtuzumab

Azacitidine

Bendamustine

Carboplatin

Clofarabine

Cyclophosphamide < 1500 mg/m²

Cytarabine > 1000 mg/m²

Daunorubicin

Doxorubicin

Epirubicin

Idarubicin

Ifosfamide

Irinotecan

Oxaliplatin

Romidepsin

Temozolomide**

Thiotepa

Trabectedin

* The combination of an anthracycline and cyclophosphamide in patients with breast cancer should be considered highly emetogenic.
** No direct evidence found for temozolomide IV. Classification is based on oral temozolomide, since all sources indicate a

similar safety profile.

Committee I (2/5):  Emetic Risk Groups – Adults – Single IV 
Agents
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LOW

Aflibercept

Belinostat

Blinatumomab

Bortezomib

Brentuximab

Cabazitaxel

Carfilzomib

Catumaxumab

Cetuximab

Cytarabine < 1000 mg/m²

Docetaxel

Eribulin

Etoposide

5-Fluorouracil

Gemcitabine

Ipilimumab

Ixabepilone

Methotrexate

Mitomycin

Mitoxantrone

Nab- paclitaxel

Paclitaxel

Panitumumab

Pemetrexed

Pegylated liposomal

doxorubicin

Pertuzumab

Temsirolimus

Topotecan

Trastuzumab-emtansine

Vinflunine

Committee I (3/5):  Emetic Risk Groups – Adults – Single IV 
Agents
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MINIMAL

Bevacizumab

Bleomycin

Busulfan

2-Chlorodeoxyadenosine

Cladribine

Fludarabine

Nivolumab

Ofatumumab

Pembrolizumab

Pixantrone

Pralatrexate

Rituximab

Trastuzumab

Vinblastine

Vincristine

Vinorelbine

Committee I (4/5):  Emetic Risk Groups – Adults – Single IV 
Agents
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HIGH
Hexamethylmelamine

Procarbazine

MODERATE

Bosutinib

Ceritinib

Crizotinib

Cyclophosphamide

Imatinib

Temozolomide

Vinorelbine

LOW

Afatinib

Axatinib

Capecitabine

Dabrafenib

Dasatinib

Everolimus

Etoposide

Fludarabine

Ibrutinib

Idelalisib

Lapatinib

Lenalidomide

Olaparib

Nilotinib

Pazopanib

Ponatinib

Regorafenib

Sunitinib

Tegafur Uracil

Thalidomide

Vandetanib

Vorinostat

MINIMAL

Chlorambucil

Erlotinib

Gefitinib

Hydroxyurea

Melphalan

Methotrexate

L-Phenylalanine mustard

Pomalidomide

Ruxolitinib

Sorafenib

6-Thioguanine

Vemurafenib

Vismodegib

Committee I (5/5): Emetic Risk Groups – Adults – Single Oral 
Agents
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AGENT ROUTE ANTIEMETICS

Ondansetron
IV 8 mg or 0.15 mg/Kg

Oral 16 mg*

Granisetron
IV 1 mg or 0.01 mg/Kg

Oral 2 mg (or 1 mg**)

Dolasetron Oral 100 mg

Tropisetron
IV 5 mg

Oral 5 mg

Palonosetron
IV 0.25 mg

Oral 0.5 mg

* Randomized studies have tested the 8 mg twice daily schedule.

** The 1 mg dose is preferred by some panelists.

Recommended Doses of Serotonin Receptor (5-HT3) 
Antagonists for Acute Nausea and Vomiting
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DEXAMETHASONE Dose and Schedule

High Risk

- Acute Emesis
20 mg once

(12 mg when used with (fos)aprepitant or netupitant)**

- Delayed Emesis
8 mg bid for 3 - 4 days

(8 mg once daily when used with (fos)aprepitant or 

netupitant)

Moderate Risk

- Acute Emesis 8 mg once

- Delayed Emesis
8 mg daily for 2 - 3 days

(many panelists give the dose as 4 mg bid)

Low Risk - Acute Emesis 4 - 8 mg once

* While corticosteroids other than dexamethasone are effective antiemetics, the dose and schedule of dexamethasone  

coupled with its wide availability in various dose forms established it as the guideline agent of choice.

** The 12 mg dose of dexamethasone is the only one tested with (fos)aprepitant/netupitant in large randomized trials.

Recommended Corticosteroid* (Dexamethasone) 
Dosing

68



NK1 Receptor Antagonist Dose and Schedule

APREPITANT* and 

FOSAPREPITANT

- Acute Emesis

Aprepitant: 125 mg once on the day of chemotherapy*

- or -

Fosaprepitant: 150 mg IV, once on the day of chemotherapy

APREPITANT* and 

FOSAPREPITANT

- Delayed Emesis

Aprepitant 80 mg orally, once daily for the 2 days after 

chemotherapy; or none if Fosaprepitant is used

ROLAPITANT 180 mg orally once on the day of chemotherapy

NETUPITANT
300 mg netupitant/0.5 mg palonosetron orally once on the day 

of chemotherapy

* aprepitant 165 mg as a single dose before chemotherapy (and none day 2-3) is registered by EMA and other authorities

Recommended NK1 Receptor Antagonist Dosing
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� Mucositis
� 5-FU, bleomycin, ciklofoszfamid, doxorubicin...

� Az akut szájnyálkahártya gyulladás 7-10 nappal a kemoterápiás 
kezelés után jelentkezik, égıérzés, nyálkahártyán elıforduló 
vörös, gyulladásos területek formájában, fekélyek, sebek 
keletkeznek, melyek jó táptalajul szolgálnak a bakteriális, vírus, 
gomba okozta fertızéseknek.

� Kezelése
� Ezüstnitrátoldat, Susp. benzocaini, lidocain-oldat, nystatin,

� Kabi Glutamin, Orosol, Endoral, Caphosol, Palifermin (humán 
keratinocita növekdési faktor) hematológiai malignitások esetén

� Kiegészítı kezelésre: Anaftin

� Tanácsok:
� Puha sörtéjő fogkefével, naponta többszöri (minden étkezés 

utáni) fogmosás, illóolaj (menthol, eukaliptusz) mentes 
fogrémmel. Klórhexidines szájöblítı alkalmazása.



� Diarrhoea
� 5-FU, capecitabine, irinotecan…

� Enyhébb esetben diéta (fıtt krumpli, fıtt rizs, banán, sovány 
húsok, hal, reszelt répa, reszelt alma) folyadékpótlás, 
adszorbensek, bélperisztaltikát blokkoló szerek loperamidum, 
magas dózisban.

� Súlyos esetben kórházi felvétel válhat szükségessé.

� Probiotikum adása nem ajánlott.



Diarrhoea in adult cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†

Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv126-iv142. doi:10.1093/annonc/mdy145

Ann Oncol | © The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical 

Oncology. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com.This article is published and 

distributed under the terms of the Oxford University Press, Standard Journals Publication Model 

(https://academic.oup.com/journals/pages/about_us/legal/notices)



� Obstipáció
Medication Rationale

Opioid analgesics

All opioids cause constipation. Tolerance is not observed 

over time. Dose–response relationship to this effect is flat, 

and severity is not strongly dose-related. Some data 

indicate minor severity with fentanyl and, possibly, 

methadone [3, 83] and with oral oxycodone/naloxone 

combined formulation [41, 84]

Serotonin 5-HT3 receptor antagonists

5-HT3 receptor antagonist antiemetics slow colonic transit, 

increase fluid absorption and increase left colon 

compliance [85]. Laxative therapy is often indicated

Vinca alkaloids

All vinca alkaloids have pronounced neuropathic effects 

and prolonged gastrointestinal transit time. The most 

severe AEs are with vincristine and vindesine; less with 

vinblastine and the least reported with vinorelbine. AEs 

with vincristine are dose-related and more common and 

severe among patients receiving doses > 2 mg total dose 

[86]

Thalidomide
Other than sedation, constipation is the most common AE 

of thalidomide [87]

Other medications

Constipating drugs commonly used in cancer care include

those with anticholinergic actions (antispasmodics, 

antidepressants, phenothiazines, haloperidol, antacids), 

anticonvulsants or antihypertensive drugs, iron

supplements and diuretics



� Kezelése:
� Opioid okozta székrekedés kezelése:

� Metilnaltrexon, naloxegol, naldemedin

� Ozmotikus hashajtók:
� Macrogol, laktulóz, magnézium-szulfát,

� Tanácsok!



Onkológia osztályon dolgozó gyógyszerész 
feladatai

� Betegágy melletti gyógyszerészi gondozás
� Néhány protokollban 24-48 órán át adagolt infúzió

� Lehetıség az otthoni beadásra infúziós pumpa és port 
segítségével

� Ebben az esetben biztosítani kell mind a betegek, mind a 
hozzátartozók, valamint az otthoni ápolást végzı személyzet 
számára a citosztatikumok házi körülmények között történı 
használatával kapcsolatos oktatást. 



� https://thejonwickproject.wordpress.com/2014/07/31/first-day-of-treatments/

� Az oktatás során ki kell térni 
� a citosztatikumok különleges kezelésére

� beadási segédeszközök (pumpa) használatára

� teendık véletlen kiömlés és egyéb balesetek esetén

� teendıkre extravazáció esetén

� betegek exkrétumainak kezelésére, 

� hulladékkezelésre 



ESETISMERTETÉS
� 40 éves férfi beteg lymphocyta predomináns Hodgkin-

lymphoma (a nyirokrendszer olyan rosszindulatú daganatos 
burjánzása, jellemzı a betegségre az úgynevezett Reed-
Sternberg-féle óriássejtek jelenléte a kórosan elváltozott 
nyirokszövetekben)

� Kezelése EBVD (60mg episindan, 15mg bleomycin, 10mg 
vinblastin,  750mg dacarbazine)

� Felesége lombik programnak köszönhetıen gravida. Ki van 
téve veszélynek a magzat?

� Testnedvek megfelelı kezelése, kémiai dekontaminálás
(lúg-Hypo, Domestos) 



Célzott kezelések mellékhatásai



� A szolid tumor indikációban releváns hatóanyagok közül 
jelenleg összesen 33 féle célpontra ható 39 célzott 
gyógyszer van forgalomban, összesen 22 daganat típusban. 
Klinikai vizsgálatokban pedig további több mint 250 célzott 
hatóanyag elérhetı.

� Evidencia alapú orvoslás a molekuláris onkológia korában Peták István, Hegedüs Csilla, Frank C. Kischkel, Kéri György, 
Landherr László, Kahán Zsuzsanna, Bodoky György, Urbán László,

� A törzskönyvezett célzott terápiás hatóanyagok száma 
folyamatosan nı, gyógyszerészként lépést kell tartani az új 
terápiák okozta mellékhatások kezelésével.

� A betegek az új célzott készítményeket éveken keresztül 
kapják. 
� Imatinib (Glivec) kezelést 2002-óta kapó beteg

� Bevacizumab kezelés, akár 4-5 év a progresszióig.



Célzott terápia mellékhatásai és kezelésük
� Bırtünetek

� Változatos bırtünetek fıként jellemzıen „rash” (kiütés) 
erythematosus maculákból vagy maculopapulákból áll, melyek 
egybefolyhatnak és széles vörös ödémás területeket képeznek.
� Az EGFR-gátlók 49-95%-ban okoznak „rash”-t erlotinib < panitumumab < 

cetuximab
� Lapatinib, trastuzumab, pertuzumab 4-44%-ban
� Sunitinib, sorafenib, regorafenib 8-40%-ban

� Pigmentációs rendellenesség
� Imatinib, dasatanib, sunitinib, pazopanib

� Sárga bır
� Sunitinib (aktív hatóanyag és a metabolitja is sárga (vizelet), a betegek 30%-nál 

figyelhetı meg, panasz esetén a terápia leállításával reverzibilis a folyamat.)
� C Kollmannsberger, MD,* D Soulieres, MD,† R Wong, MD,‡ A Scalera, PhD,§ R Gaspo, PhD,§ and G Bjarnason, MD, Sunitinib therapy for 

metastatic renal cell carcinoma: recommendations for management of side effects

� Paronychia
� Cetuximab, gefitinib



Panitumumab okozta trychomegália
� A panitumumab nagy affinitással kötıdik a humán 

EGFR-hez. 
� Az EGFR egy transzmembrán glikoprotein, az I-es

típusú tirozin-kinázok alcsoportjának tagja.  Az 
EGFR elısegíti a sejtnövekedést az ép 
hámszövetekben és számos különbözı 
daganatsejten is expresszálódik. 

� A panitumumab az EGFR ligandkötı doménjéhez
kapcsolódva gátolja az összes ismert EGFR ligand
által kiváltott receptor-autofoszforilációt. A 
panitumumab receptor a sejt belsejébe kerül 
(internalizáció), gátlódik a sejtnövekedés, 
apoptózis indukció lép fel.

� Panitumumab, cetuximab okozta EGFR-gátlás a 
szırtüszıkben terminális differenciálódást okoz, 
aminek következménye vastag,  göndör 
szempillák.



EGFR-gátlók okozta rash

• Busam KJ, Tan LK, Granter SR, et al. Epidermal growth factor, estrogen, and 
progesterone receptor expression in primary sweat gland carcinomas and 
primary and metastatic mammary carcinomas. Mod Pathol. 1999;12:786–93. 
[PubMed]

• Mitchell EP, Pérez–Soler R, Van Cutsem E, Lacouture ME. Clinical presentation
and pathophysiology of egfri dermatologic toxicities. Oncology. 2007;21(suppl
5):4–9. [PubMed]

• Woodworth CD, Michael E, Marker D, Allen S, Smith L, Nees M. Inhibition of 
the epidermal growth factor receptor increases expression of genes that
stimulate inflammation, apoptosis, and cell attachment. Mol Cancer Ther. 
2005;4:650–8. [PubMed]



EGFR-gátlók okozta rash kezelése

� Fényvédı krémek használata (lehetıleg 30 faktornál nagyobb és 
tartalmazzon cinket és titániumot.)
� http://www.gistsupport.org/ask-the-professional/skin-related-side-effects-of-sunitinib.php

� Kerülni kell a hosszú, forró zuhanyzást, alkohol tartalmú és illatosított 
testápolókat-minden olyan tevékenységet, amely szárítja a bırt.

� Zsíros kenıcsök helyett használjon a beteg, vizes alapú hidratáló, hősítı 
kenıcsöt.

� (B. Melosky, MD,* R. Burkes, MD,† D. Rayson, MD,‡ T. Alcindor, MD,§ N. Shear, MD,|| and M. Lacouture, Management of skin rash during egfr-targeted 
monoclonal antibody treatment for gastrointestinal malignancies: Canadian recommendations, Curr Oncol. 2009 Jan; 16(1): 16–26.)

� Mosakodókrém (Ung. Hydrophil. Non. 100g ,  Aqua purificata 200g)
� Babe omegás tusfürdı,  Bioderma Atoderm tusfürdı

� Mosakodás után testápolás (3 in 1 Bırvédı-Hidratáló kenıcs )(Ung. Emolliens 100g , 
Ung. Hydrophil. Non. 100g ,  Alum. Acet.Tart 100g)
� Bioderma Atoderm testápoló

� Mosakodás utáni arcápolás (Cremor aquosus sine aeth.citri 100g)

� Effaclar H krém,  Toleriane arctej és arckrém, Eucerin AtopiControl



EGFR-gátlók okozta rash kezelése
� Grade I. súlyosságú tünetek kezelése

� Clindamycin gél (Zindacilin 1% gél, Dalacin oldat) 

� Metronidazol gél (Rozex 7,5mg /g gél)
 Shah NT, Kris MG, Pao W, et al. Practical management of patients with non-small-cell lung cancer treated with gefitinib. J Clin Oncol. 

2005;23:165–74. [PubMed] 

� Bırviszketés esetén
� Új generációs antihisztaminok: Zyrtec, Xyzal, Lendin, Allegra…

� Grade II. súlyossági fokozat esetén
� 1% hidrokortizon kenıcs (Locoid 1mg/g kenıcs, Laticort 1mg/g kenıcs)

 Review Cutaneous reactions to anticancer agents targeting the epidermal growth factor receptor: a dermatology-oncology perspective.
Lacouture ME, Melosky BL Skin Therapy Lett. 2007 Jul-Aug; 12(6):1-5.

� Per os kezelés
� Tetraciklinek: doxyciklin 2*100mg -4-6 héten átkezelendı!

 Nieman GF, Zerler BR. A role for the anti-inflammatory properties of tetracyclines in the prevention of acute lung injury. Curr Med Chem. 
2001;8:317–25

� Kialakult pörkök kezelése
� Ung.ad vulnera 30g

 http://dermatologia.deoec.hu/www.doki.net/tarsasag/deoecdermatologia/upload/deoecdermatologia/document/szekanecze102.pdf?web_id=



(B. Melosky, MD,* R. Burkes, MD,† D. Rayson, MD,‡ T. Alcindor, MD,§ N. Shear, MD,|| and M. 
Lacouture, Management of skin rash during egfr-targeted monoclonal antibody treatment for
gastrointestinal malignancies: Canadian recommendations, Curr Oncol. 2009 Jan; 16(1): 16–26.)



EGFR-gátlók okozta paronychia

• Az EGFR-gátlók okozta paronychia , 
• A körömlemezt körülvevı körömszél gennyes gyulladása, amelyet Staphylococcusok

(Staphlyococcus aureus) és Streptococcusok, valamint gombák (Candida albicans) okoznak.
• Általában cetuximab, gefitinib terápán lévı betegek 10-15%-nál elıforduló fájdalmas 

mellékhatás.
• Kezelése

• Napi 5-10 perces dezinficiáló oldatban (Betadine, Octenisept) áztatás vagy 
Betadines kenıcs (Betadine kenıcs 20g, Ung. Boraxatum 80g)

• Travocort 10mg/1+1mg/g krém (izokonazol+diflukortolon)
• Doxyciklin 2*100mg/nap, 5-7 napig
• http://emedicine.medscape.com/article/2012515-overview



Imatinib, sunitinib okozta pigmentációs 
rendellenesség

Faivre S, Delbaldo C, Vera K, et al. Safety, pharmacokinetic, and antitumor
activity of SU11248, a novel oral multitarget tyrosine kinase inhibitor, in
patients with cancer. J Clin Oncol 2006;24:25-35. [PubMed]

Hemesath TJ, Price ER, Takemoto C, et al. MAP kinase links the transcription
factor Microphthalmia to c-Kit signalling in melanocytes. Nature
1998;391:298-301. [PubMed]



Vismodegib, vemurafenib, sorafenib, dabrafenib
okozta alopécia

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(05)70243-
6/fulltext?version=printerFriendly

Tanácsadás: 
• Használjon a beteg puha sörtéjő fésőt,
• Enyhe samponnal mosson hajat,  ápolja balzsammal,
• Kerülje a hajszínezést,
• Ne használjon hajszárítót, hajvasalót.

• http://www.patientresource.com/Derm_Reactions_Hair.aspx

Megváltozik a haj textúrája, törékenyebb, sötétebbé válik, ritka mellékhatás



Bırtünetek
� PPE- Palmar-plantar erythrodyesthesia, kéz-láb szindróma

� Bartal Alexandra, Mátrai Zoltán, Szőcs Attila, Liszkay Gabriella, A daganatterápia egyik dermatológiai mellékhatása, a kéz-láb szindróma fıbb 
kezelési és megelızési elvei, Magyar Onkológia 55:91–98, 2011 

� Multikináz gátlók (sorafenib és sunitinib terápia esetén a betegek 
több mint 60%-ánál tapasztalható) VEGRF,  capecitabine
� Netikova I, Sedlackova E, Konopasek B, Petruzelka L. Therapy of palmarplantar erythrodysesthesia after continual fluoropyrimidine

administration with 10% uridine ointment. J Clin Oncol 27(Suppl): abstr. e20690, 2009

� A dysaesthesia a perifériás idegrendszer károsodása révén létrejövı 
kellemetlen, égı, viszketı, érzet, ami a HFS esetében a kezek és a 
lábak területén jelentkezik.

� A tenyereken és talpakon megjelenı szimmetrikus ödéma és 
erythema formájában nyilvánul meg. Erythemás, gyakran ödémával 
kísért plakkok jelentkezhetnek a nyomásnak kitett bırterületeken, 
amelyek pár hét alatt elmúlnak. 

� Súlyosabb esetben a tenyéri-talpi bır kezdetben megvastagszik és 
késıbb szinte kesztyőszerően leválik az alapjáról.



� PPE- Palmar-plantar erythrodyesthesia, kéz-láb szindróma

Megelızés
• A lokális dörzsölı és nyomó hatások, pl. hosszú idejő térdelés, könyökre való 

támaszkodás, kocogás, futás, gyakori hosszú idejő gyaloglás, kertészkedés és kézi 
szerszámok használatának kerülése illetve mellızése.

• Napvédı krém használata javasolt, magas hımérsékleten való tartózkodás pedig 
ellenjavallt.

• Kímélı szappan / tusfürdı alkalmazandó mosakodáshoz, nem szabad a bırbe dörzsölni.  
Mosakodáshoz használt víz langyos vagy hideg legyen. 

• Fontos a bır nedvesen tartása, ezért javasolt a hidratáló bırápolók rendszeres 
használata.

• A kezek és lábak hideg vízben való hőtése javasolt
• 50 mg piridoxin, naponta 3-szor  



PPE kezelése

� Puhító krém éjjelre (Ureum 5g, Ung.simplex 95g)

� Szalicilsavas kenıcs (Acid.salicylic. 1g, Alum.acet.tart.sol 20g, 
Vas.chol. 79g)

� Ung. Contra PPE (Benzocainum 1g, Levomentholum 1g, Alum. 
Acet.Tart. Sol 3g, Jecoris Aselli Oleum A. 10g, Vaselinum Acidi
Borici 85g)
� La Roche-Posay Lipikar Xerand és Podologics 



Bal kamrai diszfunkció (LV-Dysfunction)

� Trastuzumab (bal kamra ejekciós frakcióját, LVEF) minden 
betegnél ellenırizni kell. Kezelés felfüggesztése indokolt abban az 
esetben, ha LVEF-érték 10%-al csökken a kiindulási értékhez 
képest.

� Pertuzumab

� Lapatinib

� Kezelése
� ACE-inhibitor, Béta-blokkoló 

� J.R. Mackey, MD, M. Clemons, MB BS MD, M.A. Côté, MD, D. Delgado, MD MSc, S. Dent, BSc MD, A. Paterson, MD, L. Provencher, MD 
MA, M.B. Sawyer, BSc Phm MD, and S. Verma, MD MSEd, Cardiac management during adjuvant trastuzumab therapy: recommendations of 
the Canadian Trastuzumab Working Group



Hipertenzió

� Bevacizumab

� Sorafenib

� Sunitinib

� Regorafenib

� Kezelés

Csoport Hatóanyag Dózis

ACE-inhibitor Enalapril 5–40 mg/12–24 h

Lizinopril 5–20 mg/12–24 h

ARB Valsartan 80–320 mg/24 h

Irbesartan 150–300 mg/24 h

Thiazidok HCT 12.5–50 mg/24 h

Chlortalidon 12.5–25 mg/24 h

Béta-blokkolók Bisoprolol 2.5–10 mg/24 h

Nebivolol 2.5–5 mg/24 h

Kalcium csat. 
blokkolók

Amlodipin 2.5–10 mg/24 h

L. León-Mateosa, , , J. Mosquerab, , L. Antón Apariciob, Treatment 
of sunitinib-induced hypertension in solid tumor by nitric oxide 
donors
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231715001
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� Sinus bradycardia, ortosztatikus hipotónia
� Thalidomid

� Esetbemutatás
� 1957-ben született nıbeteg.  Anamnézisében hypertónia, hyperuricaemia. 

� 2015-ben igazolódott nála myeloma multiplex. Kezelése VTD-séma
(Velcade-Thalidomid-Dexametazon).

� Kórházunkban osztályos felvétel oka: 2-3 napja nem bír felkelni, mert 
szédül, gyenge. Hangulata nagyon rossz. A beteg sápadt elesett.

� Mi okozza? 

� Velcade: (bortezomib proteoszóma inhibitor.) Mellékhatás: orthostaticus
hypotensio, a kezelés során bármikor kialakulhat. Perifériás neuropáthia-
gyengeség fájdalom. Gyakori hangulatzavar, szorongás.

� Thalidomid: Nagyon gyakori perifériás neuropáthia, gyakran okoz 
álmosságot, bradycardiát.

� Megoldás: Thalidomid leállítva.  Veldex séma (Velcade+dexametazon).

� A beteg panaszai megszőntek. Haza indulása elıtt a folyósón találkoztam 
vele, sétált, hangulata elmondása szerint rendezıdött.



QT-szakasz megnyúlása
� Sunitinib

� Sorafenib

� Pazopanib

� Nilotanib

� Dasatinib

� Vemurafenib

� Crizotinib

QT-szakaszt megnyújtó gyógyszerek

Antidepresszánsok Amitryptiline, clomipramine, 
desipramine, imipramine

Antibiotikumok Clarithromycin, erythromycin, 

Gombaellenes szerek Ketoconazole, miconazole, 
itraconazole

Antipsychotikumok Phenothiazine, droperidol, 
haloperidol

Antiarritmiás szerek IA: procainamide, quinidine, 
amaline, disopyramide

IB: flecaine, propafenone

III: amiodarone, sotalol,
dofetilide, ibutilide

Egyéb Metadon

I. Brana & J. Tabernero,  Cardiotoxicity Annals of Oncology 21 (Supplement 7): vii173–vii179, 2010



Rizikó faktorok, melyek hajlamosítnak a gyógyszer indukálta QT-
megnyúlására és a Torsades de pointes kialakulásra

Gender Female

Baseline ECG alteration Baseline QT prolongation

Subclinical long QT syndrome

Previous cardiovascular disease Myocardial ischaemia

Congestive heart failure

Cardiac hypertrophy

Myocarditis

Bradycardia

Atrioventricular block

Electrolyte disturbances
Hypokalaemia, 
hypomagnesaemia, 
hypocalcaemia

Endocrine disorders
Hypothyroidism, 
hyperparathyroidism, 
hyperaldosteronism

Neurological disorders Subarachnoid haemorrhage

Stroke

Intracranial trauma

Other diseases Diabetes, cirrhosis

Related to drug administration High drug concentration

Rapid rate of intravenous 
infusion with a QT-prolonging 
drugI. Brana & J. Tabernero,  Cardiotoxicity Annals of Oncology 21 (Supplement 7): 

vii173–vii179, 2010



Thromboemboliás események
� Bevacizumab

� 2szer gyakoribb az ATE (artériás thromboemboliás esemény) 
bevacizumab kezelés alatt álló betegek esetén, összehasonlítva 
bevacizumab terápiában nem részesülı betegekkel.
 Scappaticci FA, Skillings JR, Holden SN, et al: Arterial thromboembolic events in patients with metastatic carcinoma treated with

chemotherapy and bevacizumab. J Natl Cancer Inst 99:1232-1239, 2007

� Sorafenib, sunitinib
� Incidencia 1, 4%

 Toni K Choueiri, Fabio A. Schutz, Youjin Je, Risk of Arterial Thromboembolic Events With Sunitinib and Sorafenib: A Systematic Review and 
Meta-Analysis of Clinical Trials, JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY � MARCH 2010

� Kezelése
� Az artériás rendszer thromboemboliás eseményeinek kezelésére és 

megelızésére elsısorban thrombocyta aggregáció gátló szerek 
használatosak
� Asa, dypiridamol,  ADP receptor blokkolók (clopidogrel, ticlopidin), GPIIb/IIIa

(triofiban,  eptifibatid,  abciximab)



ATE-VTE éles elkülönés? VTE kezelése

� Artériás érbetegségben fokozódik a VTE-események elıfordulása

� Artériás thrombózisban 1,2-1,4 szer több a vénás thrombózis
� (Lijfering WM, Flinterman LE és mtsaik: Relationship between venous and arterial thrombosis: a rewiew of the literature from a casual

perspective. Seminars in thrombosis and haemostatis 2011; 37: 885-896)

� Kemoterápia, tumoros megbetegedés fokozott thrombogenitás.

� A VTE egyötödét daganatos betegek esetében ismerik fel, 4-
7szeres kockázatnövekedést jelent a nem tumoros népességhez 
viszonyítva.

� Tumoros betegek esetében a VTE ismétlıdési hajlama 3X.
� Pflieger György, Thromboprophylaxis daganatos betegek esetében, Klinikai Onkológia 2014/2.

� Kezelés: LMWH (daganatellenes aktivitás, gátolják az 
angiogenezist, fokozzák a tumorsejtek apoptózisát)



Endokrine és metabolikus hatások
� Hypothyreosis

� Sorafenib,  Pazopanib,  Regorafenib,  Axitinib, 
Sunitinib < Vandetanib,  Cabozantinib (4%-57%)
� Monitorozni kell a TSH és a szabad T4-et a terápia kezdetén, majd 2-3 

havonta. Hormon pótlás, amennyiben szükséges

� Thalidomid, lenalidomid (5%-20%)

� Hypercholesterinaemia
� Everolimus, Temsirolimus
� Ruxolitinib

� Hyperglycemia
� Everolimus, Temsirolimus
� Nilotinib, Ponatinib

� Monitorozni a HgbA1C-t.

� Grace K. Dy MD Associate Professor1 andAlex A. Adjei MD, PhD Senior Vice President of Clinical Research, Professor and Chair2,
Understanding, recognizing, and managing toxicities of targeted anticancer therapies



Hematológiai mellékhatások
� Neutropénia

� Bevacizumab ≤ Regorafenib, Sorafenib, Axitinib, 
Vandetanib < Pazopanib, Cabozantinib << Ponatinib, Sunitinib, 
Bevacizumab vagy Aflibercept kombinációban kemoterápiával 
magasabb incidencia, mint mono kemoterápia

� Thrombocytopenia
� Bevacizumab, Sorafenib,  Axitinib,  Vandetanib < Regorafenib, 

Pazopanib,  Cabozantinib << Ponatinib,  Sunitinib,  Bevacizumab

� Everolimus,  Temsirolimus

� Imatinib,  Nilotinib,  Bosutinib,  Dasatinib < Ponatinib

� Bortezomib, a betegek 40%-ban-ITP

Grace K. Dy MD Associate Professor1 andAlex A. Adjei MD, PhD Senior Vice President of Clinical Research, Professor 
and Chair2, Understanding, recognizing, and managing toxicities of targeted anticancer therapies



� Neuropátia
� Thalidomid

� Fokozza az antidepresszánsok szedatív hatását

� Perifériás neuropátiás hatását fokozza (vincristin, metronidazol)

� Bortezomib
� Neuropátia, a terápia befejeztével kb. 6 hónap elteltével javulnak.
� (Kopper L., Tímár J., Becságh P., Nagy Zs., Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában)

� Hypomagnesemia
� EGFR-gátlók, panitumumab, cetuximab

� Hasmenés esetén még fokozottabb figyelem a monitorozásra.

� Amennyiben orális magnézium pótlás nem effektív, hetente i.v. magnézium 
szupplementáció.

� Sarcopenia
� Sorafenib

� (Antoun S, Birdsell L, Sawyer MB, Venner P, Escudier B, Baracos VE. Association of skeletal muscle wasting with treatment with sorafenib in
patients with advanced renal cell carcinoma: results from a placebo-controlled study. J Clin Oncol. 2010;28:1054-1060.)

Grace K. Dy MD Associate Professor1 and Alex A. Adjei MD, PhD Senior Vice President of Clinical Research, Professor and Chair2, 
Understanding, recognizing, and managing toxicities of targeted anticancer therapies



Köszönöm a figyelmet!


