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A kemoterápia fejlődése

1942 – 1959 Palliatív daganatellenes hatás     
(a toxikus hatás volt előtérben)

1960 – 1979 Több daganatnál már gyógyulás

1980 - Effektivitás , toxicitás 

2006 A  molekuláris  patológia 
eredményeinek beépítése, 
Génterápia, kemoprevenció, 
redifferenciálás
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Szisztémás onkológiai kezelés

Kemoterápia: cél: gyorsan osztódó 
sejtek

Immunterápia: cél: immunrendszer

Célzott terápiák: cél: molekulák
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Kemoterápia

Sejtciklus specifikus: aktív sejtekre 
hat – sejtfázis specifikus

Nem sejtciklus specifikus: Aktív 
sejtekre hat leginkább, de G0-ban is 

effektív
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A kemoterápia hatásmechanizmusa

A kemoterápiás szerek károsítják az osztódó sejteket - 
közvetlen DNS károsítás, antimetabolitok , enzimgátlás

Apoptózist indukálnak

Gyorsan osztódó sejtekre hat, de nem csak a daganatos 
sejtek osztódnak gyorsan.
Csontvelő, bőr, nyh., hajhagymák, ivarsejtek

A lassan osztódó daganatsejtekre kevésbé hatásos
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A szisztémás kemoterápia 
formái

Neoadjuváns                                                      
(a daganat megkisebbítése, kuratív műtét feltételeinek 

megteremtése)

Indukciós

Adjuváns                                                            
(a daganat kiújulásának megakadályozása)

Palliatív                                                              
(a kiterjedt, áttétet adó daganat kezelése) 
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A kemoterápia helye a 
komplex kezelésben

Napjainkban a daganatos betegek mintegy egyharmada 
részesül a gyógyszeres kezelés valamilyen formájában

A  csak kemoterápiával gyógyítható daganatok száma 
csekély, kb. 5%
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Kemoterápia
Szisztémás - Régionális

Ciklusokban alkalmazzuk

A hatékonyság függ az alkalmazott dózistól, a ciklusok 
számától és a ciklusok között eltelt időtől

A még éppen tolerálható, maximális dózist kell alkalmazni

Gyógyszerkombinációk, szinergizmus, radio-kemoterápia
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Kemoterápia

Dózis megválasztása
Az alacsony dózis hatástalan
A túl magas dózis letális 
mellékhatásokkal járhat
Dózis meghatározása: testsúly 
(mg/kg), Testfelszín (mg/m2), görbe 
alatti terület - AUC
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Kemoterápia mellékhatásai

Vérképzés ↓
Vesefunkció ↓
Perifériás neuropátia
Nemzőképtelenség
Halláscsökkenés - Cisplatin
Secundaer tumorok
Szívtoxicitás Doxorubicin -  Idarubicin
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Kemoterápia mellékhatásai

Fáradtság

Mucositis, stomatitis

Hányinger, hányás, étvágytalanság

Hajhullás
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Kemoterápia - gyógyszerek

Cisplatin
Carboplatin

5-Fluorouracil
Methotrexate – Vincristin - Bleomycine

Gemcitabine
Paclitaxel, Docetaxel

Cetuximab
Bevacizumab
Nivolumab

Pembroluzimab
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Indukciós kemoterápia
TPF

Taxán – Cisplatin – 5-Fluorouracil

Pl. 4 ciklus, utána sugárkezelés 60 – 70 
Gy

DCC
Docetaxel – Cisplatin - Cetuximab
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Palliatív kemoterápia

Cisplatin 100 mg/m2 
5-Fluorouracil 1 g/m2

doxorubicin, pemetrexed, 
cyclophosphamide, hydoxyurea,  

irinotecan, ifosphamide
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Radio-kemoterápia

60 – 70 Gy irradiatio (2 Gy/nap) + az 
1., 22., 43. napon 100 mg/m2 iv. 

Cisplatin
Radiosenzitizer
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Az intra arteriális kemoterápia 
indikációja

Neoadjuváns

Adjuváns

Palliatív

Elsősorban a jó vérellátású daganatok kezelése sikeres

A túlélés azokban az esetekben a legjobb, ahol a kezelést műtéttel 
és/vagy sugárkezeléssel egészítjük ki (komplex kezelés)
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A kezelés előnyei

Magas gyógyszerkoncentráció a célterületen

Alacsony szisztémás toxicitás

Alacsony gyógyszerigény

Jobb életminőség a kezelés alatt
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A kezelés szövődményei

Vaszkuláris szövődmények (trombózis)

Myeloszuppresszió

Mucositis

Alopécia

Bőrtünetek

Facialparesis
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