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1. Bevezetés, célkitűzéseim 

Az onkológiai szerek interakcióinak részletesebb megismerését rendkívül fontos 

témának tartom, ugyanis a rosszindulatú daganatok diagnosztizálása, a beteg 

gondozása az egyik legkomplexebb és legtöbb felelősséget igénylő feladat. 

Napjainkban már a gyógyszerészek is aktívan részt vesznek a daganatos betegek 

kezelésében, ezért fontos, hogy ők is kiterjedtebb tudással rendelkezzen ebben a 

témában.  

Szakdolgozatomban szeretném a témát jobban megismertetni az olvasóval, kiemelni a 

kezelések legfontosabb lépéseit, hogyan alakítható ki az egyes betegek gyógyszeres 

kezelése, miként és milyen protokollokat alkalmaznak a szakemberek. Szeretném 

felhívni a figyelmet arra, mekkora körültekintést igényel a jó kezelés kialakítása, mivel 

ezeknek a betegeknek is lehet egyéb gyógyszeres kezelésük, ami talán a legnagyobb 

gondot okozhatja a fellépő interakciók kialakulása miatt. Ezeket az interakciókat 

szeretném bemutatni részletesebben, annak érdekében, hogy jobban felhívjam erre a 

figyelmet, és bemutassam, mekkora körültekintést igényel a hatásos és biztonságos 

kezelés kialakítása.  
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2. Általános ismertetés 

2.1. Daganatok kialakulása, etiológiája 

Az orvostudomány tumorokkal foglalkozó ága az onkológia (oncos- tumor, logos- 

tudomány).  A daganat szó duzzanatot, szövetszaporulatot jelent. Nevezhetjük másképpen 

tumornak, neoplasmának, neoplasiának. Szemben a carcinómával, azaz a rákkal ami 

malignus (rosszindulatú) sejtburjánzást jelent, a daganatok lehetnek benignusak 

(jóindulatú), malignusak és semimalignusak (lokális invázió). [1] 

A köznyelvben ennek ellenére minden rosszindulatú megbetegedést daganatnak neveznek.  

A rosszindulatú daganatos sejteknek az a közös tulajdonsága van, hogy egyetlen sejtből 

kiindulva bizonyos idő után létrejön egy sejtcsoport, aminek szerkezete és működése eltérő 

lesz a környezetében lévőktől. Ennek a folyamatnak lesz majd a következménye a későbbi 

kontroll nélküli, rendezetlen osztódás, és szövetszaporulat alakul ki. A daganatról 

leszakadó sejtek pedig bejuthatnak a vér- és nyirokáramba, eljuthatnak más szövetekhez, 

szervekhez, ahol megtelepedve metastasisokat, azaz áttéteket hozhatnak létre. [1] 

A daganatos sejtek kialakulásának okát a sejtciklusnak valamely fázisában kell keresni, 

ami a normálistól eltérően megy végbe. Normális körülmények között a sejtek 

keletkezésének és elhalálozásának egyensúlyban kell lennie. Ez azt jelenti, hogy felnőtt 

szervezetben naponta 10
12 

darab sejt kell, hogy keletkezzen egy nap azért, hogy pótolja az 

elpusztultakat. Amikor a sejtosztódás folyamata zavart szenved, ez az egyensúly eltolódik 

az új sejtek keletkezésének irányába, így megindul a növekedés folyamata. [1] 

A növekedés lehetséges módjai:  

 időegység alatt több sejt megy át nyugalmi állapotból osztódásba,  

 megrövidül a sejtosztódás időtartama, 

 az utódsejtek tovább élnek és nem pusztulnak el. [1] 

A tumorok növekedését a kettőződési idővel jellemezhetjük. Kezdetben ez a növekedés 

exponenciális, később azonban fokozatosan lassul. [1] 

A daganatos sejtek kialakulásának oka csak részben ismert, többlépcsős, több gént érintő 

folyamat. Kialakulásukban szerepet játszó tényezők feltárása jelentős múltra visszatekintő 

kutatási terület. Napjainkban epidemiológiai vizsgálatokkal, állatkísérletekkel és egyéb 
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nagy létszámú randomizált vizsgálatokkal bizonyítható az egyes ágenseknek a daganatok 

kialakulásában vagy éppen csökkentésében közrejátszó szerepe. [2]  

Etiológiai (ok-okozati) szerepe többféle tényezőnek is lehet, így:  

 Daganatkeltő vírusok, amelyeket nukleinsav tartalmuk alapján csoportosítják. 

Eszerint léteznek RNS és DNS vírusok ( < 5-10 % ); Például: HPV, EBV, HBV 

 Kémiai karcinogének, változatos szerkezetű vegyi anyagok, amelyek a DNS 

molekuláihoz kötődnek és azon mutációt okoznak ( < 80-90 % ), 

 Ionizáló, ultraibolya és elektromágneses sugárzások, 

 Örökletes tényezők (<5%), 

 Életmód: dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozás, elhízás. [1] [2] 

 

2.2. Epidemiológiai helyzet, prevenciós lehetőségek 

Hazánkban a korai halálozásokat tekintve a rosszindulatú daganatok haláloki súlya a 

legjelentősebb, az összhalálozást tekintve pedig a második helyet foglalja el. 2000-től 

kezdve lassan javult a halálozás, az utóbbi években pedig stagnál. Az 1990-es évek 

közepéig a férfiak körében meredeken emelkedett, míg a nők körében csak mérsékelten 

emelkedett a daganatos betegségek okozta halálozás. 1980-as adatokat összehasonlítva 

2008-as adatokkal azt találták, hogy a férfiak körében 27%-kal, a nők körben pedig 3%-kal 

növekedett a halálozás. A következő kördiagrammokon a 25 és 64 év közötti férfiak és nők 

körében kialakult daganatos megbetegedések halálozásának arányát lehet megfigyelni. [3] 
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1. ábra: Daganatos betegségek okozta halálozás [3] 

Magyarországon az Országos Onkológiai Intézet honlapján lehet utánanézni az adott évben 

előforduló daganatos megbetegedéseknek. A Rákregiszter statisztika segítségével 

beállítható a diagnózis kódja (BNO: C00-C97, D00- D33), a vizsgálat éve, a betegek neme, 

és a megye kódja is, amelyet vizsgálni szeretnénk. Ezt a honlapot használva én is 

utánanéztem például a 2014-ben Baranya megyében a férfiak körében előforduló 

eseteknek. Ezekről a talált adatok a 2. ábrán láthatóak. [4] 

 

2. ábra: Rákos megbetegedések előfordulása a férfiak körében, Baranya megyében (2014) 

[4] 
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International Agency for Research on Cancer (IARC) a Nemzeti Rákkutatási Ügynökség, 

amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákmegelőzésre szakosodott intézménye. 

Az IARC intézményei közé tartozik a Global Cancer Observatory (GCO), egy interaktív, 

internetes felület, amely naprakészen ad statisztikai információt a világszerte előforduló 

rákos megbetegedések incidenciájáról, prevalenciájáról, a halálozásról és kutatási 

eredményekről. A GCO az IARC többi intézményének segítségével, és azok adatait 

felhasználva készít diagramokat és táblázatokat a problémák bemutatására. A 3. ábrán a 

világszerte előforduló 10 tíz leggyakoribb ráktípus prevalenciáját lehet látni, mind a két 

nemre levetítve, 2012-ben vizsgálva, 1 éves periódust figyelembe véve. [5]  

 

3. ábra: 10 leggyakoribb ráktípus prevalenciája, világszerte (2012) [5] 

Az IARC az Európai Unió támogatásával publikálja az Európai Rákellenes Kódexet. Új, 

bővített negyedik kiadása összesen 12, személyre szóló tanácsban részletezi, hogyan lehet 

a rák kialakulásának kockázatát csökkenteni. Magyarországon az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a Magyar Rákellenes Liga közösen tette közzé az 

Európai Rákellenes Kódex tanácsainak magyar viszonyokhoz illeszkedő változatát- 2015-

ben az április 10-i Nemzeti Rákellenes Naphoz kapcsolódóan. [6] A rákmegelőzés 12 

pontja a következő: 

1. Ne dohányozz! 
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2. Otthonodat, munkahelyed tedd „dohányzásmentes övezetté”! 

3. Óvakodj az elhízástól! 

4. Iktasd be napirendedbe a szabadidős mozgást! 

5. Egyél minden nap friss gyümölcsöt, zöldséget! Tartózkodj a zsíros és a túlsózott 

ételektől, cukrozott italoktól! 

6. Tarts mértéket az alkoholos italok fogyasztásában! 

7. Kerüld a túlzott napozást, a leégést, a szoláriumot! 

8. Tartsd be a munkavédelmi szabályokat! Ismerd és kerüld a rákot okozó anyagokat! 

9. Az anyák a szoptatással csökkenthetik az emlőrák előfordulását. A nők számára a 

csontritkulás hormonpótló kezelése kockázatos lehet. 

10. Igényeld 7. osztályos leánygyermeked számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást! 

11. Fogadd el a meghívást, és vegyél részt szervezett emlőszűrésen, méhnyakszűrésen és 

vastagbélszűrésen (utóbbi esetében férfiak és nők egyaránt)! Az 50 év feletti férfiak 

gondoljanak prosztatájuk egészségére! 

12. 50 éves kor felett ajánlatos évente részt venni általános orvosi vizsgálaton! [6] 

A Kódex útmutatásai összefoglalóan a primer és szekunder prevenció szintjeit hangolják 

össze. A tercier prevenció már a betegségen átesettek gondozásáról. A rendszeres 

kontrollvizsgálatok feladata a progresszió gátlása, a recidívák korai felismerése, az 

egészségre nevelés és az életmódbeli tanácsadások. [3] 

 

2.3. Daganatok szövettani típusai, jellemzői 

Daganat bármely szövetből, szervből kiindulhat, így osztályozásuk történhet a topográfia 

szerint, például bőrdaganat, tüdődaganat, vesedaganat, stb. Differenciáció szerinti 

osztályozásnál azt veszik alapul, hogy a daganat szövettana melyik normális szövetre 

emlékeztet legjobban. [2] 

E szerint a következő fő daganattípusokat lehet megkülönböztetni:  
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 Carcinoma: a hámszövet rosszindulatú daganata,  

 Sarcoma: kötő-, és támasztószövetek rosszindulatú daganata, 

 Lymphoma: nyirokszövet rosszindulatú daganata, 

 Leukaemia: csontvelő rosszindulatú daganata, 

 Germinoma: csírsejtek rosszindulatú daganata, 

 Melanoma: pigmentsejtek rosszindulatú daganata, 

 Papilloma: laphám és az urothelium jóindulatú daganatai, 

 Adenoma: mirigyhám jóindulatú daganata.  [2] 

 

2.4.   Daganatok stádiumbeosztása 

A daganatok stádiumba sorolását az 1940-es években Pierre Denoix kezdte 

Franciaországban. Ő volt, aki lefektette a TNM-rendszer alapjait. Ezután az UICC 

(International Union Against Cancer) külön munkabizottságot hozott létre a fejlesztésre és 

a klinikai stádiumok besorolásának pontosítására. Az első könyv a klinikai stádiumok 

megállapításairól 1953-ban jelent meg. 1987-ben az UICC és az amerikai AJCC (American 

Joint Committee for Cancer) közösen megjelentette az új kötetet, aminek a jelenleg is 

használt 7. kiadása 2009-ben jelent meg. [2] [7]  

A TNM a betegségek anatómiai kiterjedésének leírásán alapul. A három betű mögött 

számok szerepelnek, amelyek a betegség kiterjedésére utalnak; 

 T- a primer tumor méretét, helyzetét határozza meg, (T0- T4) 

 N- regionális nyirokcsomók áttétes, vagy áttétmentes állapotát határozza meg, (N1-

N3) 

 M- metasztázisok meglétéről vagy hiányáról ad felvilágosítást. (M0-M1) [2] [7] [8] 

A stádiumok megállapítása történhet képalkotó eljárásokkal, műtétet követő patológiai 

vizsgálat részeként, citológiával, hengerbiopsziával, endoszkópos biopsziákkal. [2] 

Minden régiónál négyféle osztályozás történhet. A klinikai osztályozás (cTNM) az 

elsődleges kezelés előtti eredmények értékelésén alapul, amelyeket fizikális és képalkotó 

eljárásokkal készítettek. Ezen eredmények alapján történik az elsődleges kezelés 

kiválasztása. A patológiai osztályozás (pTNM) során az eltávolított szövetmintát elemzik, 

majd a kapott eredmények alapján megállapítják a kórjóslatot.  A kiújuló (rekurrens) 

tumorok osztályozása (rTNM) a már daganatmentes időszak után újra kiújult daganat 
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osztályozására szolgál, patológiai és képalkotó eljárásokkal. Autopsia alapján 

meghatározott osztályozás (aTNM) a beteg halála után a boncoláskor feltárt daganatok 

stádium meghatározásán alapul. [2] [7] 

2.5. Áttétképződés 

Az áttétképződés (metasztatizálás) folyamata során a megfelelő szövetben, szervben 

kialakult daganat, mint központi sejtcsoport a környezetében, vagy akár attól távol új 

telepeket hoz létre. Létrejötte egymást követő, szorosan összekapcsolt patológia 

eseményekből áll össze, amelyek a következők; 

Invázió (anyasejt bomlása) → Betörés a vérpályába, nyirokutakba →Extravasatio 

(érszakasz elhagyása) → Áttét képződése az új környezetben 

Azaz, elsőként a már meglévő daganattömegből daganatsejtek válnak le, amik átjutnak a 

vér-, vagy nyirokerek falán, és a keringéssel távoli nyirokcsomókban és szervekbe eljutva 

megtelepednek, és létrehozzák a metasztázist. A tapasztalati megfigyelések szerint egyes 

szervek (például: gyakori célpontjai az áttéteknek, okuk azonban még nem ismert. [1] [2] 

[7] 

2.6. Rezisztencia kialakulása 

A rezisztencia ellenállást, ellenálló képességet jelent. E folyamat során az alkalmazott 

gyógyszerrel nem fogjuk tudni kiváltani a kellő terápiás hatást, mivel a daganatsejt 

életjelenségei ellenállást mutatnak a szerrel szemben. [1] 

Megkülönböztethetünk primer (intrinsic) és szekunder (szerzett) rezisztenciát. Primer 

rezisztenciánál a szer eleve hatástalan a kóros sejtre, míg szekunder rezisztenciánál egy 

szerezett tulajdonságról beszélhetünk, amikor a rákos sejt a kezdeti érzékenység után az 

idő előrehaladtával ellenállást fog mutatni a készítménnyel szemben. [1] 

A daganatok legtöbbje heterogén összetételű, ami azt jelenti, hogy mind rezisztens mind 

szenzitív sejtekből áll. Ez az egyik akadálya annak, hogy annyiszor eredménytelen a 

kezelés. [1] 

Mechanizmusát tekintve kialakulhat a hatóanyagok szintjén vagy a tumoros sejt 

pusztulásának elmaradása miatt.  

Kialakulásuk biokémiai, farmakológia okai:  
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 Egymáshoz közeli kémiai szerkezetű, vagy azonos hatásmechanizmusú 

gyógyszerek között kialakuló keresztrezisztencia,  

 Azonos transzporttulajdonságú gyógyszerekkel szemben kialakuló többszörös 

(multidrug- MDR) rezisztencia,   

 Rossz felszívódás, fokozott kiválasztás, gyógyszerinterakciók. [1] [2] 

Tumorsejtpusztulás elmaradásának okai: 

 Intracelluláris gyógyszer koncentráció elégtelensége,  

 Gyógyszer aktív intracelluláris transzportjának csökkenése vagy a fokozott aktív 

kipumpálás,  

 Kedvezőtlen metabolikus inaktiváció létrejötte,  

 Molekuláris célpont nem megfelelő károsodása, 

 Károsodás következtében aktiválódnak a tumorsejt túlélési mechanizmusai, 

 Csökkent apoptózis. [1] 

A rezisztens tumorok nemcsak túlélik a kezelést, hanem elindítják a tumor replikációját is. 

Ennek az lesz a hatása, hogy ismételt kezeléskor a rezisztens sejtek egyre jobban fognak 

szaporodni, aminek következtében rövid időn belül a tumor ismét növekedni kezd. [1] 

2.7.  Tumormarkerek 

Tumormarkerenek tekintjük azokat az anyagokat, amelyeket a szervezet termel a daganat 

növekedésére adott válaszként, vagy maga a daganatos szövet képez. Mennyiségüket mérni 

lehet a szövetekben és a testnedvekben, ezzel felvilágosítást adva a daganat jelenlétéről és 

kiterjedéséről. Felhasználhatók diagnosztikára, szűrésre, prognózis előrejelzésére, a 

kezelési irányelv megválasztására és a beteg követésére. [1] [9] Besorolásuk történhet a 

képződés vagy a kimutatás helye szerint. Kimutatás helye szerint celluláris-, és 

extracelluláris markereket lehet megkülönböztetni. Celluláris markerek a 

daganatszövetből, míg extracellulárisak a testnedvekből mutathatóak ki. Használatukkal a 

daganatok felismerése és kezelésük hatékonysága nagyban növekedett. A leggyakrabban 

vizsgált tumormarkerek- teljesség igénye nélkül- például Alfa- foetoprotein (AFP), Cancer 

antigén 125 (Ca 125), Ösztrogénreceptor, Human chorion gonadotropin (hCG), 

Prostatspecifikus antigén (PSA). Ezek mellett számos hormon fokozott termelődése, vagy 

a fiziológiás termelődés helyétől távol megjelenve is prognosztikus értékű lehet. Előbbire 

példa az adrenalin túltermelődése és a katecholaminok fokozott kiválasztása a vizeletben a 



12 
 

pheochromocytoma jele lehet, vagy a parathormon emelkedése a szérum kalciumszint- 

ingadozását okozhatja, ami jele lehet a mellékpajzsmirigy-adenomának. Utóbbira jó példa 

az emlőrákban diagnosztizált hCG, ACTH, kalcitonin és parathormon. Napjainkban a 

képalkotó eljárások fejlődésével a tumormarkerek-diagnosztikája is rohamosan fejlődött, 

ami jelentős előrelépést jelent a modern eljárások kialakulásában. [1] [2] Hátrányuk 

viszont, hogy önmagukban nem diagnosztikus értékűek a rák felismerése szempontjából, a 

végleges diagnózishoz az adott terület szövettani mintájának mikroszkópos vizsgálatára is 

szükség van. Másfelől csak néhány tumor-marker specifikus egy-egy rákféleségre, míg 

mások többféle típusú rák esetén is előfordulnak. A jól ismert markerek közül többet a 

nem-rákos állapotokban is megtalálunk. [9] 
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3. Daganatos megbetegedések kezelésének lehetőségei 

3.1.  Irányelvek 

A daganatos betegségek gyógyszeres kezelése szigorú feltételekhez, elvárásokhoz van 

kötve, melyeket a vonatkozó jogszabályok fogalmaznak meg. E feltételek 

meghatározásáért az Onkológiai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) felelős, amely több 

szakterületen dolgozó orvosok csapatát jelenti, akik a klinikai és patológiai vizsgálatok 

eredményeit figyelembe véve határozzák meg a követendő protokollt. A Bizottságot 

szakorvosok alkotják; ez sebészt, patológust, radiológust, sugárterapeutát és belgyógyász 

onkológust jelent.  [2] 

A fent említett Bizottság munkáját követően a hatályos szabályozás megalkotása a 

következő lépés, melyet napjainkban – a teljesség igénye nélkül - az alábbi jogszabályok 

tartalmaznak;  

 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, 

valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott 

daganatellenes terápiákról. A rendelkezések a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőre, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatókra nézve kötelező erejű. A protokollok 70001-től 79999-

ig terjedő OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kódtartományban 

találhatóak. Az 1. melléklet tartalmazza az egyes daganatellenes terápiák 

protokolljainak beavatkozási kódjegyzékét. A 2. melléklet tartalmazza a 

daganatellenes terápiák protokolljait. A 3. melléklet tartalmazza a protokollokban 

használt hatóanyag rövidítéseket. A 4. melléklet tartalmazza a protokollok BNO 

(Betegségek Nemzetközi Osztályozása) csoportokhoz tartozó listáját és a homogén 

betegségcsoport besorolási adatait. A korábban ún. "Kemoterápiás Kézikönyv" 

formában megjelent, daganatellenes terápiák kezelési protokolljait tartalmazza e 

rendelet. [10] [11]  

 A kemoterápiás protokollal nem rendelkező kemoterápiás kezelések jelentése: az 

egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 

szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 1/ A. melléklete tartalmazza a tételes elszámolás 

alá eső hatóanyagok jegyzékét és kódjait, valamint indikációs területeket, a felírásra 

jogosultak körét. Abban az esetben, ha a mellékletben feltüntetett kemoterápiás 

kezelésben használt hatóanyaghoz nem rendelhető OENO kóddal rendelkező 
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kemoterápiás protokoll, az ellátás jelentése a protokoll hatályba lépéséig a 

következők szerint történik: a készítmény felhasználásának kódolása a NEAK 

honlapján elérhető tételes gyógyszer jelentő adatlapon történik. [10] [12] 

  13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási 

eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes 

szabályairól: e rendelet felhatalmazása alapján az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár (OEP) 2009. óta folyamatosan végzi a finanszírozási eljárásrendek és 

háttéranyagainak készítését, valamint felülvizsgálatát. [13] [14] 

 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről. 2016. január 1-

től a hatályos finanszírozási eljárásrendek száma jelentős mértékben, 19-ről 41-re 

bővült. A finanszírozási eljárásrendek összefoglalják egy adott kórkép – az OEP 

által finanszírozott-diagnosztikájának és terápiájának menetét. Összegzik az adott 

kórkép vonatkozásában, a meglévő különböző, és esetenként eltérő finanszírozási 

feltételeket, és áttekinthető egységes rendszerbe foglalják azokat. Összesen 41 

mellékletben tartalmazza az egyes betegségcsoportok diagnosztikájának és 

kezelésének finanszírozási eljárásrendjét. [15] 

A hatályos jogszabályok mellett más módszerekkel is szabályozzák a daganatellenes 

terápiában használatos készítmények alkalmazását. Ezt szolgálja az OGYÉI által kiadott 

módszertani levél; 

 OGYI-P-64-2007/2012/2015: Az OGYÉI módszertani levele a citosztatikus 

keverékinfúziók előállításáról rendeléséről, készítéséről, ellenőrzéséről, 

szállításáról, alkalmazásáról. A hatálybalépés időpontja: 2015. december 31. A 

módszertani levél azokat a feltételeket rögzíti, amelyek a tudomány mai állása 

szerint a citosztatikus keverékinfúziók előállítása során biztosítják a 

legbiztonságosabb körülményeket, mind a gyógyszer készítői, mind a 

gyógyszerelésben részesülő beteg számára. A módszertani levél célja, hogy 

elősegítse a citosztatikus keverékinfúziók biztonságos, ellenőrzött előállítását és 

felhasználását. (1) Citosztatikus keverékinfúzió elrendelésének és előállításának 

általános szabályai tartalmazzák a személyi feltételek, tárgyi feltételek, személyi 

védőfelszerelések, hulladékkezelés, kockázatértékelés, munkavégzési szabályzat 

alapelveit. Külön bekezdés szól a (2) Citosztatikus keverékinfúziók rendelésének 

szabályairól, a (3) Citosztatikus keverékinfúziók gyógyszerkészítési és 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900013.eum
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900013.eum
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900013.eum
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900013.eum
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/OGYEI-P-64_2015.doc
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/OGYEI-P-64_2015.doc
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/OGYEI-P-64_2015.doc
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utófolyamatairól, (4) Takarításról, (5) Kontaminációról, (6) Citosztatikus hulladék 

kezeléséről, és a (7) Felhatalmazásról, azaz az OGYÉI régióvezető 

tisztifőgyógyszerésze megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató által 

működtetett citosztatikus keverékinfúziós laboratórium feltételrendszere és 

működése megfelel-e a módszertani levélben rögzített szakmai követelményeknek. 

[16] 

Nemzetközi ajánlások között is számos olyan található, amely útmutatást, klasszifikációkat 

tartalmaz, például: IARC, NIOSH, QuapoS 4, QuapoS 5. [16] 

Magyarországon is használatos az IARC (International Agency for Research on Cancer) 

besorolás; a WHO Nemzeti Rákkutató Ügynöksége daganatkeltő anyagok listája;  

 IARC 1: Emberben epidemiológiai adatokkal is bizonyítottan daganatkeltő 

anyagok  

 IARC 2A: Emberben valószínűleg daganatkeltő anyagok (állatkísérletekben 

bizonyított hatás, de a humán epidemiológiai adatok még nem elegendőek, vagy 

nem konkluzívak)  

 IARC 2B: Emberben feltehetően daganatkeltő anyagok (állatkísérletekben 

valószínű daganatkeltő hatás, humán epidemiológiai adatok hiányoznak, vagy 

elégtelenek)  

 IARC 3: Emberben daganatkeltés szempontjából nem besorolható anyag  

 IARC 4: nem rákkeltő. [16] 
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Hatóanyag 
IARC 

besorolás 
Hatóanyag 

IARC 

besorolás 

Adriamycin 2A 5-Fluorouracil 3 

Azathioprine 1 Melphalan 1 

Bischloroethyl nitrosourea  2A Methotrexate 3 

Bleomycin 2B Mitomycin C 2B 

Busulfan 1 Mitoxantrone 2B 

Chlorambucil 1 Tamoxifen 1 

Cisplatin 2A Teniposide 2A 

Cyclophosphamide 1 Thiotepa 1 

Cyclosporine 1 Toremifen 3 

Daunomycin 2B Vinblastin sulfate 3 

Etoposide 1 Vincristine sulfate 3 

1. táblázat: Daganatkeltő anyagok IARC besorolása [16] 

NIOSH: (The National Institute for Occupational Safety and Health) „PREVENTING 

OCCUPATIONAL EXPOSURES TO ANTINEOPLASTIC AND OTHER HAZARDOUS 

DRUGS IN HEALTH CARE SETTINGS” szerint veszélyes anyagnak minősülnek azok az 

anyagok, melyekre az alábbi hat kritérium közül egy vagy több teljesül emberben vagy 

állatban:  

 karcinogenitás 

 teratogenitás vagy más fejlődést károsító hatás 

 reprodukció toxicitás 

 szervkárosító hatás alacsony dózisban 

 genotoxicitás 

 új gyógyszerek, melyek szerkezetükben és károsító hatásukban hasonlóságot 

mutatnak már létező veszélyes anyagokkal. [16] 



17 
 

A NIOSH kiadványában található listán szereplő hatóanyagok közül a Magyarországon 

törzskönyvezett antineoplasztikus vegyületeket mutatja be a táblázat; 

NIOSH listán található antineoplasztikus vegyületek, melyek 

Magyarországon forgalomban vannak 

Aldesleukin Degarelix Goserelin Oxaliplatin 

Anastrazole Docetaxel Idarubicin Paclitaxel 

Bicalutamide Doxorubicin Ifosfamide Pemetrexed 

Bleomycin Epirubicin Irinotecan HCl Sorafenib 

Bortezomib Estramustine Letrozole Sinutinib malate 

Capecitabine Etoposide Megestrol Tamoxifen 

Carboplatin Everolimus Methotrexate Temozolomide 

Carmustine Exemestane Mitomycin Temsirolimus 

Cisplatin Fludarabine Mitotane Topotecan 

Cyclophosphamide 5-Fluorouracil Mitoxantrone HCl Toremifen citrate 

Cytarabine Flutamide Nelarabine Triptorelin 

Dasatinib Fulvestrant Nilotinib Vinblastine sulfate 

Daunoribicin HCl Gemcitabine Nilutamide Vincristin sulfate 

2. táblázat: Magyarországon törzskönyvezett antineoplasztikus vegyületeket [16] 

 

A Pécsi Tudományegyetemen 2016 májusa óta működő CATO (Computer Aided Therapy 

for Oncology) rendszert alkalmazzák. A rendszer segítségével komplex terápiatervet lehet 

összeállítani, amely teljes egészében végig kíséri a beteg útját a kemoterápia során, olyan 

módon, hogy minden egyes lépést kontroll alatt tart, és figyelmeztet az esetleges hibákra. 

A rendszer tartalmazza a protokollokat, szakmai ajánlásokat, így az orvosnak elegendő a 

diagnózist kiválasztania, a rendszer máris felajánlja az adott betegséghez tartozó hatályos, 
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azaz az OEP által finanszírozott, illetve az off- label és a speciális, egyedi protokollokat is, 

miközben az orvosi döntés szabadsága is megmarad, ha szükség lenne esetleges 

változtatásokra. Szakmai programként még segítséget, támogatást nyújt az orvosnak a 

terápia teljes időtartama alatt a beteg nyomonkövetésében. [29] 

 

3.2.  Kemoterápiás kezelések jellemzése 

A komplex onkoterápia a sebészi ellátásból, vagy a radioterápiából, vagy a 

kemoterápiából, illetve ezek különböző kombinációjából áll. A terápiaválasztást jelentősen 

meghatározza a betegség fázisa. A szisztémás onkoterápia fontos része a daganatellenes 

kemoterápia. A kemoterápiás kezelésnek az a lényege, hogy a beteget olyan 

gyógyszerekkel kezelik, amelyek gátolják a rákos sejtek szaporodását, vagy megölik 

azokat. Ezekre a szerekre a gyorsan szaporodó sejtek különösen érzékenyek. [17] [18] 

Különböző gyógyszeres kezelési módszereket ismerünk, aminek kiválasztása függ a 

daganat kiterjedésétől, szövettanától, a gazdaszervezet általános állapotától. Monoterápia 

azt jelenti, hogy csak egyetlen citotoxikus gyógyszerrel kezelik a beteget. Standard 

kezelésként viszont csak néhány betegségben használható, aminek oka, hogy a kombinált 

kezelés se lenne eredményesebb, de a mellékhatások jelentősebbek lennének. Kombinált 

kemoterápiában többféle, általában kettő- három különböző hatásmechanizmusú 

citotoxikus gyógyszerrel végezhető a kezelés. A kombinációs terápiában használt 

készítményeket szigorú követelmények szerint válogatják. A gyógyszerek 

hatásmechanizmusa legyen eltérő, monoterápiában is legyen hatásos, ne alakuljon ki 

keresztrezisztencia, az effektivitás szinergista, de legalább additív legyen.  [2]  

Az alkalmazás szükségességének ideje szerint létezik neoadjuváns (preoperatív), azaz 

műtétet megelőző kezelés. Ez a kezelésfajta akkor alkalmazható, amikor még csak egy 

szervben található daganat, de lehetnek távoli áttétek. Ennek a terápiának számos előnye 

van. A meglévő mikrometasztázisok kezelésében játszik szerepet, megbízható biológiai 

titrálásra ad lehetőséget, ami megkönnyíti a gyógyszerválasztást, ha a tumor nem reagálna 

a neoadjuváns kezelésre. Az elért eredmények előtérbe helyezik a szervmegtartó 

beavatkozásokat, így a műtéti torzítás lehető legkevésbé felismerhető. Fontos kiemelni, 

hogy ekkor nem csak a beteg élettartamát, hanem az életminőségét is fokozottan 
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figyelembe vesszük. Ez azt jelenti, hogy a kezelt beteg további életét milyen 

pszichoszociális körülmények között fogja leélni. [2] [17]  

Ahhoz, hogy a gyógyszer célba érjen és a megfelelő hatást váltsa ki, szükséges az adott 

terület megfelelő érellátása. Ebből a szempontból a kezeléseknek ez a fajtája előnyös, 

mivel az érellátást nem érinti.  

Mint mindennek, ennek a kezelésnek is vannak hátrányai. A végleges sebészi megoldások 

időbeli eltolásával járhat. 

A kezeléseknek egy másik fajtája az adjuváns, azaz a műtét utáni gyógyszeres kezelés. Ez 

akkor jön szóba, ha az operáció után nagy valószínűséggel kiújulhat a betegség, de még 

semmilyen módszerrel nem mutatható ki újabb daganat. Ilyenkor profilaktikus kezelésként 

alkalmazható. [17] 

Az adjuváns terápiának három fajtája ismert: pre-, intra-, és posztoperatív kezelés. [1]  

Fenntartó (maintance) kemoterápiában hosszan, kis dózisú szereket alkalmazunk, főként 

járóbeteg ellátásban, a relapszus megakadályozására és a remisszió meghosszabbítására. 

[2] [7] 

Salvage (megmentő) terápia alkalmazható, ha az eredeti terápia hatástalansága miatt a 

beteg életminősége tovább romlik, akkor a panaszok csökkentésére utolsó lehetőségként 

megmentő terápiát alkalmaznak, amivel a beteg élete akár meg is hosszabbítható.  [2] [7] 

Palliatív kemoterápia más kezelések eredménytelensége, és a relapszusok megjelenése 

esetén alkalmazható. Átmenetileg sikerülhet csökkenteni a betegség progresszióját vagy a 

tumor nagyságát, amivel az életminőség javulása érhető el, de a betegség kimenetelén nem 

tud változtatni. [2]  
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4. Daganatellenes gyógyszerek farmakológiai alapjai 

4.1.  Tumorsejtek osztódását gátló citotoxikus onkofarmakonok  

A szisztémás gyógyszeres terápiában használt szerek első csoportja a tumor sejtosztódást 

gátló citotoxikus gyógyszereké.  

Sejtosztódást gátló (antiproliferatív) és apoptotikus hatásuk van, azaz csökkentik a tumor 

sejtszámát és méretét. Hatékonyságuk attól függ, mekkora az osztódó sejtpopuláció 

nagysága a tumoron belül. A gyorsabban növekvő tumorok érzékenyebbek. A nem 

daganatos osztódó sejtekre is hatnak, és már terápiás mennyiségű adagolásuk mellett is 

jelentkezhetnek mellékhatások. [18] [20]  

Jellegzetes közös mellékhatásuk például a csontvelő-károsítás, hányinger, hányás, 

hajhullás, elhúzódó sebgyógyulás, teratogén és karcinogén hatás. Emellett vannak 

szerspecifikus mellékhatásaik is, például az antraciklin származékok okozta 

kardiotoxicitás, vagy a platinaszármazékok okozta vesekárosodás. [18] 

Csoportosításuk-támadáspontjuk alapján történhet:  

 Antimetabolitok 

 DNS-támadáspontú gyógyszerek  

 Topoizomerázgátlók 

 Mitotikus orsó gátlói (citotoxikus hatású növényi ágensek) [18] 

A következő oldalakban ezeket a hatástani csoportokat fogom jellemezni, kiemelve azokat 

a szereket, amelyek Magyarországon forgalomban vannak.  

a) Antimetabolitok 

Szerkezetüket tekintve hasonlóak a normál anyagcserében szerepet játszó metabolitokhoz, 

hatásukat a sejtanyagcsere lépéseinek gátlása révén fejtik ki. Kétféle hatásmódjuk a DNS 

építőkövek (nukleotidok) szintézisének gátlása és a DNS szintézis direkt gátlása. [18] [20] 

 Folsavantagonisták csoportjába tartozik a methotrexat (MTX), ami egy folsav 

származék, ezért a folsav transzportereken keresztül bejut a sejtbe, ahol a dihidro-

folát enzimet gátolja. Kiválasztódása a vesén keresztül történik, 

veseelégtelenségben dózisa ezért csökkentést igényel. Monoterápiaként alkalmas 

choriocarcinomában és primer központi idegrendszeri lymphomákban, 
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kombinációs kezelések részeként pedig emlőrákban. Gyógyszeres interakció 

jelentősek! A pemetrexed egyszerre több támadásponttal is rendelkezik, gátolja a 

timidilát-szintázt, a glicinamid-ribonukleotid-transzformilázt és a dihidrofolát-

reduktázt is. Nagysejtes tüdőrák, gyomor-, colorektális-, hólyag-, és fej-nyaki 

daganatok kezelésére is alkalmas. [18] [20] 

 Pirimidinantagonisták csoportjába az 5-fluorouracil (5-FU) tartozik. Hatásáért a 

keletkező aktív metabolitok felelősek. A timidinszintézishez szükséges timidilát-

szintáz gátlásáért az 5-fluoro-2’-dezoxiuridin-5’-monofoszfát (FdUMP) felelős. Az 

5-fluorouridin-5’-trifoszfát (FUTP) beépül az RNS-be és károsítja azt. Az 5-fluoro-

2’-dezoxiuridin-trifoszfát (FdUTP) pedig a DNS-be épül be és károsítja azt. 

Vastagbélrákban ma is a leggyakrabban alkalmazott szer, és még számos solid 

tumorban is alkalmazható. A terápia megkezdése előtt a betegnél meg kell 

győződni arról, hogy a lebontását végző dihidropirimidin- dehidrogenáz (DPD) 

működése elégséges-e. Hiánya vagy csökkent aktivitása esetén életveszélyes 

toxicitás léphet fel. A capecitabin egy pro-drug, 5’-dezoxi-5-fluorocitidin 

származék, ami először majd metabolizálódik, majd a tumorsejtben alakul át az 

aktív 5-fluorouracillá. Ez az átalakulás viszonylag szelektív, mivel az átalakítást 

végző timidin-foszforiláz a rosszindulatú daganatokban igen nagy arányban fordul 

elő. Citosztatikus hatását az 5-FU hatása szerint fejti ki. Colorektális daganatokban 

és emlőrákban alkalmazott szer. [18] [20] 

 Dezoxicitidin analógok közé tartozik a citarabin, amelyet foszforilázok alakítják 

ara-CTP-á ami az aktív formája. Ez a kialakult nukleotid a DNS-polimeráz-α 

kompetitív gátlója, amitől a DNS-szintézis gátlódik. Akut lymphoid leukaemiában, 

akut és krónikus myeloid leukaemiában is hatásos. A gemcitabint a dezoxicitdin-

kinázok aktiválják, az eredmény pedig a difluoro- dezoxicitidintrifoszfát 

keletkezése, aminek hatására gátlódik a DNS-szintézis és a sejtproliferáció és 

bekövetkezik a sejthalál. Solid daganatok esetében, mint például a hólyag-, emlő-, 

kissejtes- és nem kissejtes tüdőrák, petefészek, cervix-, és hasnyálmirigy- 

daganatok jelentős remisszió érhető el. [18] [20] 

 Purinantogonisták képviselője a 6-merkaptopurin (6-MP), amely egy hipoxantin 

analóg pro-drug, A de novo purin bioszintézist gátolja már az első lépésnél is úgy, 

hogy megakadályozza az izozin monofoszfát (IMP) képződősét és a továbbiakban 

annak AMP-vé és GMP-vé való konverzióját. 6-tio-GTP-vé alakulva beépül a 

DNS-be és az RNS-be.  Előalakja az azathioprin, mely immunszupresszáns hatása 
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miatt alkalmazható. Akut leukémiában (ALL, AML) per os alkalmazható szer. [18] 

[20] 

 

b) DNS támadáspontú gyógyszerek  

 

 Az alkilezőszerek kovalens kötést alakítanak ki a sejtek DNS molekulái között, 

ezáltal folyamatosan károsítják a megújuló sejtpopulációt. Az alkilezőszereket is 

további csoportokra lehet bontani. A mustárnitrogén származékok közé tartozik a 

cyclophosphamid, ifosfamid. Mindkét szer pro-drug, amik a szervezetben 

kialakult aktív metabolitok útján fejtik ki hatásukat. A cyclophosphamid 

aktíválásában a CYP450 enzimrendszer játszik szerepet. Első lépésként 

hidroxiláció történik, aztán a gyűrű felnyílással kialakul az aldofoszfamid, majd a 

két aktív metabolitja, az egyik a daganatgátló hatásért felelős foszforamid-

mustárnitrogén, a másik a haemorrhagiás cystitis kialakulásáért felelős akrolein. 

Aktiválódásuk a májban történik, ezzel magyarázható, hogy krónikus 

májbetegekben aktiválódása elmarad. Igen széles körben alkalmazott hatóanyag, itt 

csak néhányat emelnék ki: Burkitt- lymphoma, emlőrák adjuváns kezelése, 

gyermekkori nephrosis, kiváló immunszupresszáns hatása miatt pedig 

szervtranszplantációkkor is adják. [18] [20] További alkilező szerek a nitrozuera 

származékok, amelyek közé tartozik a carmustin. Ezek is pro-drugok, amelyek 

nem enzimatikus reakciók révén aktiválódnak aktív metabolitjukká. 

Lipidoldékonyságuk miatt átjutnak a vér-agy gáton, így agytumorok és agyi-

metasztázisok kezelésére alkalmasak. [18] [20] 

 A platinavegyületek külön csoportot alkotnak. Hatásukat úgy fejtik ki, hogy a DNS 

guaninjához kötődnek, és a polinukleotid láncok között keresztkötéseket hoznak 

létre. Alkalmazásukat a jelentős mértékű hányinger, hányás azonban korlátozhatja. 

A cisplatin volt az első ilyen vegyület, amivel kezelést végeztek. Ez a szer jelentős 

előrelépést jelentett a felnőttkori heredaganatok gyógyulásában. . Erősen emetogén, 

vesekárosító, oto- és neurotoxikus hatású. Alkalmazásakor hidratáció szükséges. 

Kevésbé toxikus származék a carboplatin. A következő lépés az oxaliplatin 

előállítása volt, amit már cisplatinrezisztens tumorokban is tudnak alkalmazni, 

azonban neurotoxicitása jelentős. A gastrointestinális tumorok kezelésére is 

ígéretes, elsősorban vastagbélrák kezelésére alkalmazzák. [18] [20] 
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 Tumorellenes antibiotikumok olyan, a természetben előforduló élőlények által 

termelt anyagok, amelyek sejtek DNS-ével komplexet képeznek, és szerkezetüket 

ezáltal károsítják. Az Actinomycin-D (=dactinomycin) a DNS-hez kötődve gátolja 

az RNS szintézisét. A Bleomycin hatására szuperoxid és hidroxid szabadgyökök 

keletkeznek, amik károsítják a DNS-t. [18] [20] 

c) Topoizomerázgátlók 

A topoizomerázok működnek közre a DNS-replikációban, a gén átírásban és 

szegregációban. Biokémiai hatásuk szerint két formájukat különböztetjük meg. 

Sejtbiológiai szerepük szerint a topoizomeráz-I a DNS károsodás helyreállításában, míg a 

topoizomeráz-II a sejt életképességének fenntartásában van szerepe. [18] [20] 

 Topoizomeráz-I gátló (kamptotecinek) az irinotecan, aminek hatására a DNS-

polinukleotid láncok újraegyesítése gátlódik, így a sejtosztódás megáll. 

Előrehaladott vastagbélrák kezelésére alkalmas szer. [18] [20] 

 Topoizomeráz-II gátlókat három csoportra lehet osztani kémiai szerkezetük alapján. 

Az antraciklin származékok a DNS két polinukleotid lánca közé ékelődnek be és a 

hélix érintett szakaszát letekerik. A topoizomeráz-II az antraciklinek jelenlétében 

így nem tudja végrehajtani a DNS-konfigurációt átalakító működését, így a DNS 

fragmentálódik. Kémiai szerkezete aktív szabadgyökök képződésére ad lehetőséget, 

amik valószínűleg a cardiotoxikus hatások kialakulásában játszik szerepet. A 

csoport legfontosabb képviselője a doxorubicin amit solid, lágyrész és 

haematológiai tumorok kezelésére, gyakran kombinációs kezelésre alkalmaznak. A 

daunorubicin akut myeloid leukémia kezelésére alkalmazzák. Jelentős a 

csontvelődepressziót okozó és a kardiotoxikus hatásuk. [18] [20] 

 Az antracéndionok képviselője a mitoxantron ami kötődik a DNS.hez és gátolja a 

DNS és RNS szintézisét is. Hatásos hormon refrakter prostatarákban, emlőrákban 

és akut myeloid leukémiában is. [18] [20] 

 A podophylotoxin- származékok (epipodofillotoxinok) közé tartozik az etoposid. . 

Tüdőrák, lymphomák kezelésére alkalmazható. [18] [20] 

 

d) Mitotikus orsó gátlói 

 Két csoportjukat különíthetjük el a citotoxikus hatású növényi ágenseknek. A 

vinca-alkaloidok a tubulusoknak a polimerizációját gátolja mikrotubulinná. 



24 
 

Képviselőik a vinblastin, ami hatékony here-, és emlőrákban valamint a Kaposi 

sarcoma kezelésére is alkalmas. A vincristin pedig hatásos gyermekkori tumorok, 

fej-nyak daganatok és akut lymphoblastos leukaemia kezelésére is alkalmas. [18] 

[20] 

 A taxánok a mikrotubulusok depolimerizációját gátolják, ezzel stabilizálják azt és 

megakadályozzák az átrendeződést, ami szükséges lenne a sejtosztódáshoz, emiatt 

a sejt elpusztul. A paclitaxel a Tiszafa természetes alkaloidja, amit solid tumorok 

kezelésére alkalmaznak. A májban metabolizálódik, ezért májelégtelenség esetén 

körültekintéssel szabad alkalmazni. A docetaxel a Tiszafa taxánjának félszintetikus 

származéka. Prosztata-, gyomor-, emlőrák és fej-nyaki daganatok kezelésére 

alkalmas. [18] [20] 

 

4.2. Tumornövekedés szabályozását módosító citosztatikus onkofarmakonok 

Ezekbe a hatóanyagcsaládokba tartozó szerek a tumorok növekedését szabályozó autokrin, 

parakrin és endogén mechanizmusok módosítása révén érik el a kívánt terápiás hatásukat.  

Kevésbé toxikusak, mint a citotoxikus szerek. A klinikumban folyamatos használatot 

igényelnek, szemben az intermittáló használatot igénylő citotoxikumokkal. [18] [20] 

Három nagy vegyületcsoportjukat különíthetjük el. A következő oldalakon ezeket 

részletezem.  

a) Hormonok  

A hormonok receptoraikon hatva az alapvető életfolyamatokban játszanak szerepet, így 

hasonló módon az endokrin szövetekből kifejlődő tumorok esetében is a hormonreceptorok 

közvetítik a sejtosztódást serkentő jeleket. A daganatok hormonhatásait befolyásolni lehet 

olyan hormonok adásával, amelyek a már meglévő hatást gátolják, így apoptózist váltanak 

ki és bekövetkezik a sejthalál. Lehetséges megoldás még a szerv műtéti eltávolítása, vagy 

ionizáló sugárzással a szerv működésének felfüggesztése.  

 Az ösztrogén hatás felfüggesztése kétféleképpen történhet. Az ösztrogén receptor 

gátlása révén hatnak az antiösztrogének. Ebbe a csoportba tartoznak a szelektív 

ösztrogén receptor modulátorok (SERM), a tamoxifen és a toremifen. Kötődnek 

az ösztradiol receptorhoz, ezáltal az ösztrogén kompetitív antagonistái. 

Ösztrogénagonista hatást fejtenek ki a csontokban, a májra és az endometriumra, 
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ösztrogénantagonisták az emlőben. A fulvestrant kizárólag antiösztrogén hatással 

rendelkezik. Posztmenopuzális emlőrák kezelésére alkalmazott szerek. Az 

ösztrogénszintézis gátlása révén hatnak az aromatázgátlók. Az aromatáz az 

ösztrogén szintézisben szerepet játszó enzim, az androgéneket alakítja át 

ösztrogénné. Az aromatázgátlók első generációjába tartozó aminogluthetimid, és a 

második generációs formestan ma már nem használatos.A harmadik generációba 

tartozó anastrozol és a letrozol szerkezetét tekintve a nem szteroidok közé 

tartozik, ezeknek hatása reverzibilis. Az exemestan szteroid szerkezetű, 

irreverzibilis hatású hatóanyag. Premenopauzában az emlőrák kombinált kezelésére 

alkalmasak. A gesztagének (progeszteronszármazékok) közül a 

medroxyprogesteron-acetat csökkenti az FSH és LH szekrécióját, ebből fog 

következni, hogy csökkenti az ösztrogén és androgénszintet, gátolja az 

ösztrogénreceptorok expresszióját. Endometrium-, és emlőkarcinoma kezelésére 

használatos.  [18] [20] 

 Az androgének hatását az antiandrogén függesztik fel. A cyproteron-acetat és a 

megestrol-acetat szteroid szerkezetű hatóanyagok. Antiandrogén hatásúak, 

csökkentik a luteinizáló hormon termelését, és gesztagén hatásúak is. Az újabb, 

nem szteroid szerkezetű flutamid, nilutamid, bicalutamid kedvezőbb hatásúak, 

mert nincsenek hatással a luteinizáló hormon termelésére, és nem csökkentik a 

tesztoszteron koncentrációját a szérumban, sőt emelheti is a tesztoszterontermelést, 

oly módon, hogy gátolja a negatív visszacsatolási reakciót a hypothalamus-

hypophysis tengely mentén. Orchidectomiával (here műtéti eltávolítása) kiegészítve 

monoterápiában igen hatékony, de kombinációs kezeléseknek is a tagja LH-RH 

agonistákkal együtt adva.  [18] [20] 

 A hormontermelés szabályozását módosítják az LH-RH analógok. A luteinizáló 

hormon releasing hormon (LH-RH) vesz részt az ösztrogén és a tesztoszteron 

koncentrációjának szabályozásában, így termelésük annak nagy adagjával 

csökkenthető. A kezelés 7. napjától a magas LH-RH szérumszint miatt a receptorok 

down-regulálódnak, ennek eredménye az, hogy a szérumban csökken az LH-RH 

szint és következésképpen a tesztoszteron szérumszintje is. A 3-4. hétre kialakul a 

kémiai kasztráció állapota. Buserelin, goserelin, leuprorelin, triptorelin alkalmas 

hatóanyagok prostatacarcinoma, elmőcarcinoma és endometriosis kezelésére. [18] 

[20] 
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 A glükokortikoidok közül a prednisolon kombinációs kezelések részeként, és a 

betegek életminőségének javítására is alkalmas hatóanyag. Hatását a 

lymphocitákban apoptózist indukálva fejti ki. Myeloma multiplex, akut lymphoid 

leukaemia kezelésére is alkalmas. Szomatosztatin analógok közé tartozó octreotid 

a tumornövekedést serkentő endogén faktorok gátlása révén hat. Neuroendokrin 

tumorok ígéretes gyógyszerének tűnik, de további kutatások várnak még 

hatékonyságának bizonyítására. [18] [20] 

 

b) Citokinek   

A citokinek kis molekulatömegű glikoproteinek, a sejtek közötti kapcsolatok 

kialakításában, az immunsejtek szaporodásában, differenciálódásában játszanak szerepet, 

irányítják a sejtműködést endokrin, autokrin vagy parakrin módon. Hatásukat a 

citokinreceptorokhoz nagy affinitással kötődve fejtik ki. Négy csoportjukat különíthetjük 

el; 

 Az interferonok közül onkológiai használatra a fehérje természetű interferon-α 

került. Előállítása géntechnológiával történik, ugyanúgy, mint a többi (β, γ) 

interferonnak is. Tumorellenes hatás létrehozására rekombináns humán 

interferon-α-át (rhIF-α) használnak. Speciális receptorokon hatva transzkripciós 

faktorokat aktiválva fejti ki direkt antiproliferatív, immunstimuláns, angiogenezis 

gátló, és a tumorsejtek differenciálódását serkentő hatását. A kezelés utáncsökken 

az Rb tumorszupresszor gén foszforilációja, és emelkedik a sejtfelszíni 

halálreceptor expressziója. Antivirális, antiproliferatív és immunmoduláns hatása is 

kihasználható a terápiában. Alkalmazható Kaposi- sarcoma, myeloma multiplex, 

hepatitis-B, C, vesecarcinoma, haemangioma terápiájában. [18] [20] 

 Interleukinok családjába tartozik a fehérje természetű interleukin-2 (IL-2). 

Terápiában rekombináns humán interleukin 2-t (rhIL-2, aldesleukin) használnak. 

Ez az immunmechanizmus egyik mediátora, antigén megjelenésekor a T-

lymphociták IL-2-t kezdenek termelni, aminek hatására citotoxikus T-lymphociták 

és NK sejtek termelődnek és fejtik ki tumorellenes hatásukat. Metasztatikus 

melanoma és vesecarcinoma kezelésében alkalmazzák. [18] [20] 

 Tumor necrosis faktor- α direkt citotoxikus hatással rendelkezik. IL-2-vel együtt 

adva szinergista hatást fejt ki, serkenti az immunrendszer sejtjeinek proliferációját, 

és egyéb kemoterápiás szerekkel együtt adva fokozza a daganatsejtek pusztulását.  
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 Kolóniastimuláló faktorok közül a rekombináns DNS- technológiával előállított 

granulocyta- kolóniastimuláló faktort (G-CSF) a granulocyták osztódásának 

fokozására, míg az eritropoetint a vörösvértestekre kifejtett hatása miatt 

alkalmazzák a klinikai gyakorlatban. A nagy dózisú kemoterápia alkalmazását e 

faktorok bevezetése tette lehetővé. Preventíven alkalmazzák a kezelés részeként.A 

klónexpazíció ideje alatt hatnak, így megrövidítik a ciklusidőt, aminek hatására 

szignifikánsan nő az óránként keletkező új sejtek száma, a perifériás vérkép pedig 

gyorsan rendeződik. Hazánkban G- CSF-ek közül a filgrastim-, és a 

pegfilgrastim- tartalmú készítmények vannak forgalomban. Leggyakrabban 

subcutan alkalmazzák őket, naponként adagolhatóak, és a kemoterápiás ciklus 

befejezése után lehet elkezdeni. Szakszerű használatukra irányelvek adnak 

útmutatást. 

 

c)  Jelátvitelgátlók 

Az extracelluláris faktorok befolyásolják a tumorsejtek növekedését és életképességét, 

amelyek a jelátviteli mechanizmusokon keresztül jutnak el a génekhez. Ennek alapján a 

jelátvitel gátlása képes lehet a tumorsejtek elpusztítására. Két gyógyszercsoportot lehet 

elkülöníteni, hatásuk tumorspecifikus, genotoxikus hatásuk nincs.  

Kis molekulatömegű jelátvitelgátlók az első csoport, a következőképpen alakul a hatásuk. 

A sejtek szaporodást a sejtfelszín és a génállomány között jelátviteli utak szabályozzák. A 

jelátvitelben protoonkogének és tumorszupresszor gének működnek, az általuk irányított 

molekuláris elemek foszforilálják a soron következő fehérjének a meghatározott tirozin, 

szerin, treonin aminosavait. Az aktivált protoonkogének és az inaktivált tumorszupresszor 

gének miatt a tirozin-kinázok vagy a szerin/treonin-kinázok folyamatosan aktivált 

állapotban vannak. A jelátvitelgátlóknak ezek a molekuláris támadáspontjai. Másnéven 

molekuláris célzott terápiának is szokás hívni. [18] [20] 

 Bcr-Abl tirozin-kináz jelátvitelgátlók közé az imatinib hatóanyag tartozik, amely a 

Bcr-Abl oncoprteinnek a tirozin-kináz doménjét gátolja, így csökken a kináz ATP-

vel történő foszforilációja. Orális adás esetén is hatékony, metabolizmusát a májban 

a CYP450 enzimrendszer végzi, így interakció kialakulására figyelni kell a hasonló 

tulajdonságú gyógyszereknél. A krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésének 

ígéretes gyógyszere. A dasatinib a Bcr-Abl mellet más kinázok gátlására is 
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alkalmas. A nilotinib hatékony a Bcr-Abl kináz mutáció okozta imatinib- 

rezisztencia esetén is.  

 EGFR tirozin- kináz jelátvitelgátlók az epidermális növekedési faktor-1 (HER-1) 

tirozin-kináz aktivitását gátolják. A gefitinib és az erlotinib a nem kissejtes 

tüdőrák kezelésére alkalmas hatóanyagok. A lapatinib az EGFR-2-t (HER-2) is 

gátolja, ami az emlőrák kezelésének támadáspontja. [18] [20] 

 Multitirozin- kináz jelátvitelgátlók neve onnan ered, hogy egyszerre több receptor 

gátlásra (EGFR, VEGFR, PDGFR) is alkalmasak.  Vese-, és májdaganatok 

kezelésére alkalmas hatóanyagok lehetnek a sunitinib, sorafenib, pazopanib és az 

axitinib. Előrehaladott pajzsmirigyrák és nagysejtes tüdőrák kezelésére a 

vandetanib alkalmas hatóanyag. [18] [20] 

 Szerin-, treonin- kináz jelátvitelgátlók a jelátviteli utak receptor utáni szakaszában 

az mTOR (mammalian target of rapamycine) és B-Raf molekulák gátlása révén 

hatnak. A temsirolimus és az everolimus az mTOR komplex működését függeszti 

fel, előrehaladott veserák, és HER-2 negatív emlőrák kezelésére is alkalmasak. A 

vemurafenib B-Raf szerin/ treonin-kináz enziminhibitor amely a 600-as kodon 

mutáció által aktivált B-Raf kinázokat gátolja, metasztatikus melanoma kezelésére 

alkalmas. A dabrafenib hasonló hatással működő, szintén melanoma kezelésére 

alkalmas hatóanyag.  [18] [20] 

 Egyéb hatásmódú jelátvitelgátlók közé tartozik a bortezomib, amely reverzibilisen 

gátolja a 26S proteoszómát, így leállítható a hibás fehérjék lebontása, így a 

tumorsejtek pusztulása következik be. A citokinek szerepe is tisztázott már a 

tumorok patobiológiai eseményeiben. TNF-α és IL-6 gátló lenalidomide kiváló 

képviselője ennek a csoportnak. Továbbá a T-, és NK-sejteket aktiválja, 

dexamethasonnal kombinálhat, aminek hatására gátolja a sejtosztódást, és 

apoptózist indukál. A transzretinsav (ATRA) az A-vitamin karboxilált 

származéka, a retinoid receptorhoz (RAR) kötődik és megakadályozza, hogy 

kötődjön a promyelocytás leukaemia (PML) génjéhez, ezáltal fokozza a leukaemiás 

sejtek differenciációját. [18] [20] 

Nagy molekulatömegű jelátvitelgátlók (Biológiai terápia) képezik a második csoportot. A 

jelátvitel molekuláris elemei a tumorspecifikus antigénnel szembeni antitest adagolásával 

is gátolhatóak. Ezt az eljárást szokás biológiai terápiának nevezni. Rekombináns 

technológiával előállított humanizált monoklonális tumorelleni IgG-t használnak a 
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malignus folyamatokban szerepet játszó molekulákkal szemben. Hatásmódjuk a következő 

lehet:  

 Inaktiválják azokat a sejtfelszíni antigéneket, amelyek a tumorsejt 

életfolyamataihoz szükségesek, 

 Toxint vagy radioaktív atomot juttatnak a tumorsejtbe, 

 Antitestfüggő immunválaszt indítanak. [18] [20] 

A biológiai terápia hatóanyagait a meglehetősen hosszú felezési idő jellemzi. Ez 25-35 

napot is jelenthet. Leggyakrabban alkalmazott antitestek a transtuzumab amely HER-2 

pozitív emlőrákok kezelésére alkalmas, cetuximab az EGFR blokkolásával hatva alkalmas 

fej-nyaki és colorectális daganatok kezelésére, bevacizumab a VEGF növekedési 

faktorhoz kötődve gátolja az érképződést és lassítja a tumor progressziót, rituximab a 

sejtfelszíni CD20 receptort inaktiválja. Magyarországon forgalomban van még a 

denosumab amely antimetasztatikus hatással is rendelkezik, az ipilimumab amely 

immunstimuláns hatással is rendelkezik. [18] [20] 

 

4.3. Antimetasztatikus onkofarmakonok 

A metasztázis gátlásával a tumor és környezetének sejteire hatnak, és gátolják a tumorejtek 

letelepedését. Ebbe a csoportba több olyan hatóanyag is tartozik, amelyeket az előző 

csoportoknál már részleteztem; proteáz gátlók, nagy molekulatömegű jelátvitelgátlók 

(ipilimumab, denosumab), interleukinok, és a biszfoszfonátok, amelyekről itt írok 

részletesebben. Ennek a hatóanyagcsoportnak a közös jellemzője a kalcium iránti affinitás. 

A biszfoszfonátok gerincét alkotó P-C-P kötésben a szénatomhoz kapcsolódhat 

nitrogénmentes vagy nitrogént tartalmazó oldallánc, ami befolyásolja a hatásukat. 

Nitrogént nem tartalmazó a clodronat ATP hiányt okoz a sejtben, ami toxikus hatású a 

macrophagokra és az osteoclastokra nézve. Osteolyticus folyamatok és hypercalcaemia 

kezelésére alkalmazható. Nitrogént tartalmazó hatóanyagok az ibadronat, pamidronat, 

aledronat, risedronat a farnezil-difoszfát szintézisét gátolják, aminek következtében a 

fehérjék nem tudnak kötődni a sejtfelszínhez. Ennek az lesz a hatása, hogy a 

felhalmozódott biszfoszfonátok károsítják az osteoclastokat, és a csontreszorpció gátlódik. 

Hypercalcaemia, Paget-kór, csontmetasztázisok kezelésére és a posztmenopauzális 

osteoporosis megelőzésére is alkalmasak lehetnek. [18] [20] 
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5.   Daganatos betegek életminőségének javítása 

Az életminőség kifejezés magába foglalja az egészségi állapot testi-lelki és szociális 

állapot összetevőit. „Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem 

pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. „- WHO Alkotmányának definíciója 

szerint (1946). A „quality of life” az egészséggel összefüggő életminőség, a modern 

egészségügy sajátosságainak jellemzésére szolgál. Az egészségi állapot jellemzésére 

három fő dimenzió szolgál: a biológiai (testi) állapot, pszichés/mentális állapot, és a 

szociális/társas állapotok. Testi egészség a betegségtől mentes testi állapotot jelenti, az 

egészséges szervrendszerekkel és megfelelő reagálóképességgel a balesetek megelőzésére, 

egészségvédő életvitel, a fizikai egészség megőrzése, és az önkárosító tevékenységek 

elkerülése tartozik ide. Pszichológiai egészség az általános jólétetet, önmagunk 

elfogadását, az intelligenciát, megfelelő memóriaműködést, és gondolkodási képességet 

jelenti. Lelki egészség megbírkózási képességet, érzelmi stabilitást, nyitottságot, érettséget 

jelent. Társadalmi egészség Jó kommunikációs képességet, családdal és barátokkal jó 

kapcsolatok kialakulását, intimitás képességét, és a bizalom kialakulásának képességét 

jelenti. [1] [3] Ezeknek az összefoglalója látható a 4. ábrán.  

 

4. ábra: Egészségdeterminánsok [3] 

A daganatos betegek életminőségének bármely összetevője, bármilyen szinten károsodhat. 

A tumorkezelés hatására a beteg fizikai állapota nagymértékben romolhat, a betegségtudat 

hatással van a pszichés állapotra, és a társadalmi élete is megváltozhat. Az életminőség 

mérésére életminőség- vizsgálatokat dolgoztak ki, amelyeknél objekvtív és szubjektív 

kritériumokat egyaránt figyelembe vesznek. Alapvetően két fő típusuk van: az egyik 
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specifikus, a betegséggel kapcsolatos életminőséget méri, a másik egy általános egészségi 

állapotot mérő skála. 

Mivel a kemoterápiás szerek nemcsak a daganatos sejtekre hatnak, hanem az ép szövetekre 

is, ez azt jelenti, hogy nem szelektívek. A normál szövetekre kifejtett hatások okozzák a 

toxicitást és a mellékhatások megjelenését. A daganatellenes szerek szűk terápiás 

indexével magyarázható az, hogy a nagyobb adagban bevitt szerektől valószínűleg 

eredményesebb lesz a terápia, de a mellékhatások megjelenése is fokozódik. [1] 

A citotoxikus szereket toxicitásuk alapján lehet osztályozni; 

 Akut toxicitás azonnal, vagy 24 órán belül jelentkezik, 

 Idült toxicitás későn, akár évek múlva jelentkezhet,  

 Kumulatív toxicitást magasabb összdózisú szer alkalmazása okozhat. [1] 

A kialakult toxicitás mértékét a WHO által megállapított skála alapján fokozatokra osztják, 

ahol az egyes fokozatokat a kialakult tünetek súlyossága alapján állapítják meg; 

 0 érték= mellékhatás hiánya,  

 1 érték= enyhe mellékhatás,  

 2 érték= mérsékelt mellékhatás,  

 3 érték= súlyos mellékhatás,  

 4 érték= életveszélyes mellékhatás. [1] 

A gyógyszeres terápia különböző szervrendszerekre gyakorol toxikus hatást. Vannak, 

amelyek érzékenyebben reagálnak, de szinte kivétel nélkül mindegyik működésében 

gondot okoz a terápia. A szupportív terápia alkalmazásának célja a daganatellenes szerek 

mellékhatásainak megelőzése és a már kialakult mellékhatások mérséklése, megszüntetése. 

A vérképző rendszerre kifejtett mellékhatások klinikai tünetei az anaemia, leukopaenia, 

thrombocytopaenia és a csontvelőaplasia lehetnek. Az anaemia kezelésére erythropoetin 

készítmények használhatóak, míg a neutropénia terápiájára G-CSF, GM-CSF 

készítmények adhatóak. Az egyéb fertőzéseket széles spektrumú antibiotikumokkal és 

antifungális szerekkel ajánlott kezelni. A tápcsatornára, szájnyálkahártyára kifejtett 

mellékhatások közé tartozhat a legsúlyosabb és leggyakrabban fellépő hányinger, hányás. 

A citotoxikus szereket emetogén hatásuk alapján is csoportokra lehet osztani, aszerint, 

hogy mekkora a rizikója a hányás kialakulásának és gyakoriságának.  Akut hányás esetén 
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az 1. rizikó csoportba profilaktikus hányáscsillapítás nem indokolt, a 2. rizikó csoportban 

dopamin D2- receptor antagonisták eleendőek (pl. benzamidok: metoclopramid; 

butyrophenonok: haloperidol; phenotiazinok: chlorpromazin), míg a 3. rizikójú csoportban 

5-HT3- receptort antagonisták („szetronok”) benzodiazepinek (lorazepam); valamint 

kortikoszteroidok (dexamethason) és aprepitan adása is javasolt a hányás csillapítására. 

Diarrhoea kezelése a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben elegendő a per os 

folyadékpótlás, adszorbensek, bélmotilitást csökkentő szerek adása. Súlyosabb, hosszan 

tartó hasmenés kezelése kórházi ellátást igényel, parenterális folyadék-, és 

elektrolitpótlással, szükség esetén antimikróbás kezeléssel. A hasi régió sugárkezelése 

szintén hasmenést válthat ki a felszabaduló epesavak miatt. Sucralfát párhuzamos adása 

megköti az epesavakat, ezzel elősegítve a bélnyálkahártya ellenállóképességét. A 

szájnyálkahártyán kialakult mucositis 5-10 nappal a kezelések után jelentkezik. A kialakult 

vörös foltok, fekélyek igen fájdalmasak. Kezelése történhet szisztémásan a profilaktikusan 

adható pilocarpinnal, vagy helyileg benzydamid- kloriddal, chlorhexidinnel, 

kolinszaliciláttal, fájdalomcsillapításra lidocain tartalmú szuszpenzió adható, 

gombafertőzések kezelésére pedig ketoconazol, itraconazol és flukonazol is alkalmazható. 

Szívizomra, vérkeringésre kifejtett mellékhatások közé sorolhatjuk az arrhytmiát, 

ischaemiát, perifáriás érbetegségeket. A mellékhatások csökkentését elérhetjük a megelőző 

dózis csökkentésével, adagolási mód megváltoztatásával, vagy egy kevésbé cardiotoxikus 

szer megválasztásával. A protektív hatású dextrazoxan megakadályozza cardiotoxicitásban 

szerepet játszó fém-komplexet képződését, és a szabadgyök képződést is. Tüdőre kifejtett 

mellékhatások dyspnoe, száraz köhögés, fáradtság és láz formájában jelentkezhetnek. A 

toxicitás könnyen megelőzhető dóziscsökkentéssel vagy az adagolás megváltoztatásával, 

kezelésükre pedig kortikoszteroidok adása szükséges. Vesére, kiválasztó szervekre kifejtett 

mellékhatások szérumkreatininszint emelkedés, proteinuria, oliguria, haematuria 

formájában jelentkezhetnek. A kemoterápiás szerek közül több nephrotoxikus, és 

nagyrészük a vesén keresztül eliminálódik, ezért a vesét erősen károsíthatják ezek a szerek. 

A kifejezettebb nephrotoxicitású szerek mellékhatásainak csökkentése az elsődleges 

feladat. Így a cisplatin alkalmazásánál körültekintőnek kell lenni, ha olyan gyógyszerekkel 

kombinálják, amelyek szintén a vesén keresztül eliminálódnak. Nagyobb dózisok esetén 

fiziológiás nátrium-kloriddal szükséges hidratálni, így csökkenthető a nephrotoxicitás. A 

cyclophosphamid és az ifosfamid urotoxikus hatásának kivédése mesnával (Na 2-

mercaptopurinetán szulfonát) történik. Magas dózisú methotrexat vesekárosító hatását 

hidrálással és a vizelet lúgosításával lehet kivédeni, mert így megakadályozható a 
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kicsapódás a vesetubulusokban. Bőrre és bőrfüggelékekre kifejtett mellékhatások allergiás 

bőrreakciókat, anaphylaxiás tüneteket, alopeciát, fototoxicitást, pigmentáció megjelenését 

jelentketik. A hajhullás kezelésére sajnos napjainkban még nem találtak hatásos módszert. 

Fényérzékenyítő hatóanyagok használatánál fontos felhívni a beteg figyelmét arra, hogy a 

kezelés ideje alatt kerülje az erős nap-, és fénysugárzást. A többi tünet megelőzősére és 

kezelésére is alkalmazhatnak kortikoszteroidokat, DMSO (dimetil- szulfoxid) kenőcs 

alkalmazása pedig enyhítheti a tüneteket. Idegrendszerre kifejtett mellékhatások perifériás 

és centrális formában jelentkezhetnek, ototoxicitással és pszichés hatásokkal együtt. 

Perifériás hatásokat okozhat paresthesia, paresis, paralyticus ileus formájában a cisplatin, 

taxánok és a vinca-alkaloidok. Cytarabin okozta ataxiás járásnak még nincs specifikus 

ellenszere, de nemszteroid gyulladásgátlókkal, B1-vitaminnal és perifériás 

keringésfokozókkal javítható a beteg állapota. Centrális hatások convulsiók, agyoedema, 

encephalopathia és tudatzavar formájában nyilvánulhat meg 5-fluorouracil, cytarabin, 

nitrozoureák, methotrexat és vinca- alkaloid kezelésnél is. Halláskárosodásért felelős a 

cisplatin és nagydózisú szteroidok lehetnek. Pszichés tünetek, depresszió, agitáció bármely 

szer alkalmazásának esetén kialakulhat. Májkárosodást számos citotoxikus szer okozhat. A 

májfunkciók negatív megváltozása sárgaságot, emelkedett szérum-enzimaktivitást okozhat. 

A kialakult toxicitás súlyossága itt is nagyban függ az alkalmazott dózistól. A germinális 

toxicitás azt jelenti, hogy a gyógyszeres kezelés befolyásolhatja a beteg szexuális és 

reprodukciós funkcióit, mellékhatásokat okozva. Férfiak esetében a spermiogenezis 

csökkenése, libidócsökkenés következhet be. Nők esetében csökkenhet a 

petefészekfunkció, elmaradhat az ovuláció, és menstruációs zavarok léphetnek fel. 

Hőhullámokkal, hüvelyszárazsággal, libidócsökkenéssel és csontritkulással is számolni 

kell. A daganatellenes gyógyszereknek ismert a teratogén, mutagén hatása. Toxikus 

hatásuk dózis-, és időfüggő is. Jellemző fejlődési rendellenességet eddig még nem sikerült 

felismerni, hiszen ilyen esetekben javasolt a terhesség megszakítás, így még nem áll 

rendelkezésre elegendő adat az első trimeszeszterben végzett kezelésekről. 

Embrioletalitásukkal magyarázható a nagyszámú vetélés és koraszülés a későbbi 

időszakban. A megszületett magzatban fejlődési rendellenességek, növekedési zavarok és 

alacsonyabb IQ figyelhető meg. Ezért fontos az, hogy a kezelés időszaka előtt és után is 6 

hónapig fogamzásgátlás szükséges. [1] [17] 

A citotoxikus szerek alkalmazásakor előfordulhat extra-, vagy paravasatio. Ilyenkor az 

eredetileg vénába adott szer kiszivárog a vénából, vagy véletlenül a véna körüli szövetekbe 
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adják be, ahol duzzanattal, fájdalommal, erythemával, a bőr kifekélyesedésével kísérve a 

súlyos szövetkárosodást. Különböző szereknél különböző eljárások alkalmazhatóak a 

kezelésre; a legfontosabb, hogy azonnal le kell állítani a szer alkalmazását, majd hideg 

vagy melegvizes borogatást alkalmazni, DMSO oldatot használni helyileg, infiltrálni 

hialuronidázzal. [1] A tumoros betegek legnehezebben a fájdalmat tűrik a betegség során, 

ezért fontos feladat a daganatos betegek fájdalomcsillapítása. A fájdalomcsillapító 

kezelésre a WHO háromfokozatú lépcső alkalmazását ajánlja. Az első lépcső a minor 

analgetikumok alkalmazása. Nemszteroid gyulladáscsökkentők közül a paracetamol, 

aszpirin, ibuprofen tartalmú szerek választhatóak. Amennyiben nem elégséges a 

fájdalomcsillapító hatás kombinációként adjuváns analgetikumok; antidepresszánsok, 

antikonvulzívumok, kortikoszteroidok adhatók mellé. Második lépcső a gyenge opioidok 

alkalmazása. Erre a célra tramadolt, dihidrokodeint használnak. Kombinálható nemopioid 

és adjuváns analgetikumokkal. Tovább fokozódó fájdalom esetén a harmadik lépcsős erős 

opioidok; morfin, fentany használata javasolt. Ebben az esetben is nemopioidokkal és 

adjuváns analgetikumokkal kiegészíthető a kezelés. [1] [17] A mesterséges táplálás azért 

fontos, mert ezen betegeknél már a diagnózis felállításakor megfigyelhető a malnutríció, és 

ez a későbbiekben csak tovább romlik.  A táplálásterápia eredménye; csökkennek a műtéti 

szövődmények, betegek életminősége javul, kórházi tartózkodás ideje lerövidül, elősegíti a 

sebgyógyulást, és növekedhet a kemoterápia hatékonysága. [1] Az akut vénás 

thromboembolia kialakulása gyakori szövődmény lehet a malignus megbetegedésben 

szenvedő betegek körében. Megelőzése és kezelése fontos orvosi feladat, mivel akár életet 

veszélyeztető kimenetele is lehet. Elsődleges megelőzésre heparint és kis molekulatömegű 

heparint (LMWH) ajánlott alkalmazni. Továbbiakban a kezelés folytatására is alkalmas, a 

beteg INR-értékének folyamatos monitorozásával. [1] A kalcium-anyagcsere zavari 

jelentkeznek leggyakrabban, mint metabolikus anyagcserezavar a daganatos 

betegségekben. A felboruló egyensúlyzavar hypercalcaemiát eredményez, ami több 

daganat kialakulásában diagnosztikus értékkel is bír. Kezelésének a lényege, hogy az 

osteoclastok aktivitását gátolják. Napjainkban erre a biszfoszfonátok alkalmazhatóak. [1] 

A szervezet homeosztázisának felborulását az ascites kialakulása jelzi, ami érintheti a 

májat, pancreast, és a szívet is. Terápiájában javasolt az ágynyugalom, a sóbevitel 

korlátozása, a portális hypertensio csökkentése, ami elérhető diuretikumokkal, β- 

blokkolókkal, nitrátokkal, Ca
2+

- csatorna blokkolókkal. [1] 
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6.  Daganatellenes gyógyszerek interakciói 

6.1.  Az interakciókról általánosságban 

Interakciónak (kölcsönhatásnak) nevezzük azt a jelenséget, amikor egy gyógyszernek a 

hatása megváltozik egy másik egyidőben bevett gyógyszer, étel, ital vagy kémiai ágens 

hatására.  Leggyakoribb eset, amikor gyógyszer-gyógyszer között alakul ki kölcsönhatás, 

de van példa arra is, hogy az elfogyasztott étel, vagy a folyadék is reakcióba lép a bevett 

gyógyszerrel. [22] 

Az így létrejött gyógyszerhatás a körülményektől függően lehet kedvező/ előnyös, de akár 

ártalmas/ hátrányos mellékhatásokat is okozhat. Dolgozatomnak ebben a részében ezeket 

jellemzem és részletezem.  

Kombinatív gyógyszerhatásnak nevezzük a két (vagy több) gyógyszer egyidejű 

alkalmazása során létrejövő eredő hatásokat. A kialakuló hatás nagysága szerint lehet őket 

jellemezni. Addícióról beszélhetünk, ha a két szer együttes hatása nagyobb, mint a szerek 

egyedüli hatása, de nem nagyobb, mint a külön-külön létrehozott hatások összege. 

Potencírozás, vagy szuperadditív hatás jön létre, ha az együttes hatás nagyobb, mint a két 

gyógyszer által külön-külön létrehozott hatások összege. Antagonizmusról akkor 

beszélünk, ha a létrejövő együttes hatás kisebb, mint külön az egyes hatások. Az 

addíciónak és a potencírozásnak terápiás előnye, hogy a gyógyszer-kombinációk 

elemeinek dózisa csökkenthető, a mellékhatásaik gyengülhetnek, vagy akár meg is 

szűnhetnek. Az antagonizmus is hasznosítható terápiás szempontból. Bizonyos szerek 

alkalmasak arra, hogy az egyéb gyógyszerek okozta káros hatásokat kivédjék. [18] [19] 

Az antagonizmus további, részletesebb ismertetést igényel, mivel a legtöbb gyógyszer ezen 

az úton, de eltérő módon fejti ki hatását. Amennyiben az agonista hatásának gátlásáról van 

szó, és az antagonista is ugyanazon receptormolekulához kötődve fejti ki hatását 

receptoriális antagonizmusról beszéhetünk. A reverzibilis kompetitív antagonizmus a 

leggyakoribb típus, ilyenkor az agonista és az antagonista ugyanazon receptorhoz kötődnek 

reverzibilisen, de egy időben csak az egyik ligandum képes kötődni, aminek az lesz az 

eredménye, hogy a két féle molekula versengeni fog a kötőhelyekért. Ezen hatások 

grafikus jellemzésére alkalmasak koncentráció- okkupancia vagy a koncentráció-hatás 

görbék. Ebben az esetben az antagonista növekvő koncentrációja miatt az agonista görbéje 

párhuzamosan jobbra tolódik anélkül, hogy a görbe maximuma megváltozna. Az 

antagonizmusnak ez a fajtája áttörhető, ami azt jelenti, hogy kellően magas agonsita 
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koncentrációval az antagonista jelenlétében is létrehozható a maximális hatás. 

Irreverzibilis kompetitív antagonizmus jelensége akkor alakul ki, ha az antagonista túl 

szorosan kötődik a receptorhoz, és onnan csak nagyon lassan disszociál. A koncentráció-

okkupancia görbe függőlegesen összenyomódik, hiszen már az antagonistának kis 

koncentrációja is elégtelenné teszi az agonista okkupanciáját, vízszintes pozíciója viszont 

nem változik meg, hiszen az agonista kötődhetne az el nem foglalt receptorokhoz. 

Alloszterikus antagonizmusról akkor beszélhetünk, ha a receptormolekulán belül az 

antagonista teljesen más helyre kötődik, mint az agonista. Ebben az esetben nem alakul ki 

versengés a kötőhelyekért. Nem receptoriális antagonizmusról beszélhetünk akkor, ha az 

antagonista támadáspontja nem ugyanazon a receptoron van, vagy ha a gátolt hatású szer 

nem receptoriális úton hat. Kialakulhat a jelátvitel gátlása révén, például a Gq-proteinen 

keresztül a foszfolipáz-C aktiválásával. Funkcionális antagonizmus folyamata során a 

jelenlévő két anyag a saját receptorukon agonista hatást fejtenek ki, a másikra 

vonatkoztatva viszont antagonista hatást. A létrejövő hatás attól függ, melyik szer van 

túlsúlyban. Farmakokinetikai antagonizmus jön létre, amikor egyes szerek a 

farmakokinetikai folyamatok befolyásolásával csökkentik más anyagok koncentrációját, 

így a hatásukat is a támadáspontjukon. Kémiai antagonizmus alatt azt a folyamatot értjük, 

amikor az antagonista valamilyen formában (só, csapadék, komplex) megköti a szer 

molekuláit. A kölcsönhatásoknak ez a fajtája azért emelendő ki külön, mert nem csak az 

élő szervezetben (in vivo), hanem in vitro körülmények (kémcső, injekció, infúzió) között 

is képes lejátszódni.  [18] [19] 

Az imént részletezett folyamatok mind szerepet játszhatnak az interakciók kialakulásában. 

Tágabb értelemben nézve, a gyógyszeres interakciók a szervezet és a gyógyszerek 

kölcsönhatásait módosító folyamatok egyikének tekintendők. Ennek mind belső, mind 

külső tényezői is vannak. A külső tényezők közé tartoznak a környezeti faktorok, ahol a 

táplálék játszhat szerepet a gyógyszeres interakció kialakulásában, és a gyógyszerek 

közötti interakciók is ebben a csoportba sorolhatóak. [18] [19] 

A gyógyszerek közötti kölcsönhatások további csoportosítást igényelnek, ami az alapján 

történik, hogy az interakció milyen mechanizmussal jön létre. Farmakokinetikai 

interakciók a kinetikai folyamatok bármely pontján létrejöhetnek. A felszívódás, eloszlás, 

metabolizmus, kiválasztás folyamatába bárhol beavatkozva a gyógyszerek koncentrációja 

csökkenhet vagy növekedhet.  Felszívódás (abszorpció) folyamatáról a szájon át 

alkalmazott szereknél beszélhetünk. Ekkor a hatóanyag a gyógyszerkészítményből 
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felszabadulva a szervezetbe jut. Ezt a folyamatot is sokféleképpen lehet befolyásolni. 

Példaként számos reakció említhető meg; 

 Tetraciklinek az antacidokban található két-, és háromértékűért kationokkal 

oldhatatlan kelátokat képezhet, így mindkét szer felszívódása elégtelenné válik, 

 Gyomor pH megváltozása hatással lehet olyan gyógyszerekre, amelyek 

aktiválásához savas közeg szükséges, és megváltoztatja a gyógyszerek nem-ionos 

diffúzióját, 

 Cholestyramin adszorbelja a digoxint, tiroxint, warfarint, így csökkenti 

felszívódásukat, 

 GI traktus motilitásának megváltoztatása módosíthatja a gyógyszerek felszívódását, 

 A baktériumflóra megváltozása csökkenti a K-vitamin képződést, ami fokozhatja az 

egyidejűleg adott kumarinok hatását. [18] [19] [22] 

Eloszlás (disztribúció) folyamata alatt azt értjük, amikor a gyógyszer a szisztémás 

keringésből a szövetekhez jut. A szabad (fehérjéhez nem kötött) gyógyszermolekulák 

hamar eloszlanak a szervezetben, viszont vannak gyógyszerek, amelyek nagymértékben 

kötődnek fehérjékhez. Ezek versengenek egymással a kötőhelyekért, és előfordulhat, hogy 

leszorítják egymást. Ez a leszorítás általában nem jelentős, de néhány molekula, amely 

nagymértékben (95-99 %) kötődik, már kismértékű leszorítása is jelentős emelkedést (1-ről 

4 %-ra) eredményez a szérum koncentrációban.  Ilyen „leszorító” hatóanyagok például az 

orális antikoagulánsok, phenytoin, szulfonamidok, nemszteroid gyulladáscsökkentők. 

Gyakorlati jelentőssége miatt érdemel említést a „Kern-icterus”, amely úgy alakult ki, 

hogy bizonyos gyógyszerek (például szalicilátok) leszorítják az endogén nem-konjugált 

bilirubint az albuminról, és a szabad bilirubun átjutva a vér- agy gáton hozzák létre az 

idegrendszeri károsodást. [18] [19] [22] 

Metabolizmus (biotranszformáció) folyamata alatt az értjük, amikor az alkalmazott 

gyógyszer a szervezetben kémiai átalakulásokon megy keresztül. Első és második fázisú 

reakciókat különböztetünk meg, amely során a metabolizmus a gyógyszerhatás 

csökkenésével, növekedésével, de toxikus metabolitok képződésével is járhat. Épp ezért a 

metabolizmus serkentésével (enzimindukció) és gátlásával (enziminhibíció) is 

befolyásolhatóak a gyógyszerhatások. A gyógyszermetabolizmust fokozó szereket 

enziminduktoroknak nevezik. Ilyenek például a phenytoin, meprobamat, etanol. Terápiás 

felhasználása van a phenobarbitálnak, ami az újszülöttkori sárgaság kezelésére, a szabad 
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bilirubin szintjének csökkentésére szolgál a glükuronsavval történő konjugáció fokozása 

révén. Fontos, hogy nem kívánt hatások is létrejöhetnek a használatuk alatt, így azoknál a 

nőknél. akik az egyidejű orális antikoncipienst alkalmazása során valamilyen 

enziminduktort (rifampicin, phenytoin) is szednek, előfordulhat a fogamzásgátló hatásának 

csökkenése. A gyógyszerek metabolizmusát gátló szerek között is találhatunk 

interakciókat. Gyakorlati szempontból kiemelendő az etanol, kumarinok, kolinészteráz-

gátlók, allopurinol, MAO-gátlók, carbidopa, fluorokinolonok. Például az alkohol 

metabolizmusa gátolható disulfirammal, aminek hatására az alkoholból keletkező 

acetaldehid szintje megnő a vérben, ezzel okozva az acetaldehid szindrómát, vagy az 

allopurinol gátolja a xantin-oxidázt és ezáltal csökken a húgysavképződést, ami a köszvény 

kezelésének hatásos gyógyszere. Itt fontos kiemelni, hogy a xantin-oxidáz fontos szerepet 

játszik a citosztatikus 6-merkaptopurin metabolizmusában, aminek hatására megnő az 

amúgy is toxikus vegyület mérgező hatása. Ezt azonban terápiásan is ki lehet használni, ha 

szándékosan kombináljuk ezeket a gyógyszereket lecsökkenthető a daganatellenes szer 

dózisa, így esetleges toxicitása is, de terápiás hatása megmarad. A metabolizmust végző 

enzimrendszer a Cytochorme- P450, aminek körülbelül 50 féle izoenzime található a 

májban, ezekből mindössze nyolc olyan van, amelyek a metabolizmus 90%-áért felelősek; 

CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7. Ezen 

enzimek genetikai polimorfizmusa mutat rá arra, hogy a különböző rasszok populációi 

között milyen genetikai eltérések vannak a metabolizáló enzimek között. [18] [19] [22] 

Kiválasztás (exkréció) az a folyamat, amikor a szervezet a számára már felesleges 

anyagokat eltávolítja. Ennek a feladatnak a két legfontosabb szerve a vese és a máj. Vesén 

át a glomeruláris filtráció az egyik lehetséges kiválasztási mechanizmus, amit a vérellátás 

és a plazmafehérjékhez való kötődés befolyásolásával lehet módosítani. A 

plazmafehérjéhez való kötődés megváltozatásával a szabad koncentrációt emelni lehet, így 

az egyik gyógyszer módosítani tudja a másik glomeruláris filtrációját. A tubuláris 

reabszorpció befolyásolása az aktív reabszorpciótól vagy a nem-ionos diffúziótól függ. 

Például a sulfinpyrazon gátolja a húgysav aktív visszaszívódását. A vizelet pH-jának 

megváltoztatásával tudjuk módosítani a nem-ionos diffúziót. Savanyítást ammónium- 

kloriddal tudjuk elérni, aminek következtében a gyenge savas visszaszívódása fog 

növekedni. A vizelet pH-t lúgosítani pedig nátrium- karbonáttal lehetséges, aminek 

hatására a gyenge bázisok visszaszívódása fog növekedni. Az exkréció mechanizmusa 

pedig éppen fordítva működik. Az exkréció növelése a toxikus vegyületek okozta 
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mérgezések kezelésében lehet terápiás értékű. Az aktív tubuláris szekréció gátlásával a 

renális exkréció csökken. Például a chinidin gátolja a digoxin exkrécióját, aminek az lesz a 

hatása, hogy a digoxin vérszintje megnövekszik, és toxicitáshoz vezet. Az epével történő 

kiválasztódás növelhető enzimindukturokkal. Néhány enziminduktor gyógyszer képes 

megnövelni a gyógyszerek transzportját a hepatocytákból az epecaniculosokba, azaz a nem 

metabolizálódó vegyületek epével történő kiválasztása megnövekedik. [19] [22] 

Farmakodinámiás interakciók a gyógyszerhatás helyén jönnek létre, és közvetlenül a 

gyógyszerhatást módosíthatják, általában úgy, hogy a gyógyszer plazmaszintjét nem 

változtatják. Többféle csoportosításuk lehetséges, amiket az előbbiekben már részleteztem, 

ezeket szemléltetném néhány példával; a központi idegrendszerre ható szerek hatását más, 

szintén a KIR-re ható szerek egyidejű alkalmazása befolyásolhatja, még ha támadáspontjuk 

más receptoron helyezkedik is el, így például a stimulánsok és a depresszánsok egymás 

hatását kiolthatják (antagonizmus), alkohol és a központi idegrendszerre ható szerek 

együttes alkalmazása kerülendő az összeadódó deprimáló hatások miatt. A hypokalaemia 

és a hypercalcaemia növelik a szívglikozidok toxicitását. A β-receptorblokkolók negatív 

anyagcserehatások révén módosítja az inzulin hatását, ezért diabéteszben szükséges az 

inzulindózis korrigálása. A perifériás izomrelaxánsokkal is körültekintően kell bánni, 

mivel hatásukat például az aminoglikozidok, a chinidin potencírozhatják, ezért műtét előtt 

adagjukat csökkenteni kell. [19] [22] 

6.2.  Gyógyszerkölcsönhatások értelmezésének fő gondjai, okai 

A gyógyszerkölcsönhatások elemzése során számos problémába ütközünk, amely igen 

megnehezíti azok vizsgálatát, úgy mint: 

 Eltérő jelzések a szakirodalomban, 

 A kölcsönhatás „bekövetkezésének” valószínűsége többnyire ismeretlen, 

 Információs aszimmetria a hivatalos alkalmazási előiratokban, 

 A kölcsönhatások súlyának és jelentőségének megítélése ellentmondásos, 

 Gyógyszerterápia egészére kifejtett hatásuk nem pontosan ismert, 

 Egyaránt jellemző az alul- illetve túlértékelésük, 

 Követésüknek nincs elfogadott hiteles szakértői/szakmai rendszere, 

 Csoportosításuk, tipizálásuk nem egységes. [30] 
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6.3.  Citotoxikus onkofarmakonok gyógyszerinterakcióinak részletezése 

A citotoxikus onkofarmakonok gyógyszer interakcióival számos tankönyv, szakirodalom, 

adatbázis foglalkozik. Ebben a részben a szakdolgozat terjedelmére tekintettel, és rengeteg 

féle hatóanyag és készítményeik számának figyelembevételével azon gyógyszerek 

interakcióit fejtem ki részletesebben, melyeket a Pécsi Tudományegyetem különböző 

klinikái nagyobb mennyiségben használnak és szélesebb körben, több indikációban 

alkalmaznak. Összesen négy féle tankönyv, szakirodalom adatait felhasználva és 

összefoglalva írok a témavezető által megadott tíz féle hatóanyagról. A négy tankönyv a 

következő; 

 Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek [1], a szövegben „A”-val jelölve, 

 Farmakológia és klinikai farmakológia [18], a szövegben „B”-vel jelölve, 

 Gyógyszeres interakciók [21], a szövegben „C”-vel jelölve, 

 Gyógyszerkölcsönhatások az orvosi gyakorlatban [23], a szövegben „D”-vel 

jelölve. 

Ezeket az egyszerűség kedvéért a szövegben betűkkel jelöltem. ( A, B, C, D) 

a) Antimetabolitok   

Methotrexat: Farmakokinetikai interakciói közül mindegyik könyv megemlíti a 

szalicilsavval és származékaival való reakcióját úgy, hogy kiszoríthatják a plazmafehérje 

kötésből, és csökkentik a vesében történő kiválasztást. Klinikailag jelentős, előfordulási 

gyakorisága viszont ritka (A, B, C, D). Hasonló módon fordul elő reakció a 

szulfonamidokkal, trimethoprimmel, penicillinekkel, barbiturátokkal, benzodiazepinekkel, 

(A, B, C, D) orális antidiabetikumokkal, és bizonyos diuretikumokkal is, bár egységes 

utalás nem mindegyik könyvben volt ezekre (D). Farmakodinámiás interakciók a 

májkárosodás fokozott kialakulására lehet számítani szintén hepatotoxikus hatású 

gyógyszerek, például más támadáspontú citotoxikus szerek és alkohol fogyasztása esetén is 

(A, B, C, D). Egy könyvnél volt utalás csak szintén más citotoxikus szerekkel együtt adva 

(például cisplatin, cyclophosphamid) fokozódó csontvelő károsító hatásra, és a 

tüdőkárosodás fokozott kockázatára (D).  

5- Fluoruracil: Három könyv ad említést arról, hogy folsav erősíti a citotoxikus hatását a 

fluoruracilnak (A, B, C). Másik két könyvben vannak utalások a farmakokinetikai 

reakcióknál arra, hogy enziminhibitorokkal együtt adva (például cimetidin, fluconazol, 
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CYP3A4 gátlók) a metabolizmus gátlódik, így a citotoxikus szer plazmakoncentrációja 

növekedik és hatása fokozódik. Hatásfokozódás következhet be disulfiram és isoniazid 

adása esetén is (C, D). Ezek mellett az 5- fluoruracil is képes más szerek hatásának 

fokozására, ezzel magyarázható, hogy miért emelkedhet a fenitoinnal beállított epilepsziás 

beteg szérumszintje (A). Farmakodinámiás reakcióknál a csontvelő károsító hatás 

fokozódása fordulhat elő allopurinollal, hydrochlorotiaziddal, szulfonamidokkal, 

aminophenazon származékokkal és egyéb citotoxikus szerekkel együtt adva (D).  

Gemcitabin: Három könyv egyáltalán nem említ interakciókat (A, B, C). A negyedik 

könyvben is csak kisszámú kölcsönhatás található. Farmakodinámiás interakcióként a 

fokozott vérzésveszély van feltüntetve orális antikoagulánssal való együtt alkalmazás 

során, és itt is ugyanúgy jellemző a csontvelőkárosítás fokozódása. Farmakokinetikai 

interakciója fenitoinnal lehetséges, aminek hatására a gemcitabin csökkenti annak 

plazmakoncentrációját (D).    

 

b)  DNS támadáspontú gyógyszerek  

Cyclophosphamid: Farmakokinetikai interakciói közül az enzimindukturokkal 

(fenobarbitál, fenitoin) való együtt adásnál mind a négy könyv felhívja a figyelmet a 

citotoxikus szer metabolizmusának gyorsulására, ezáltal a hatás gyengülésére (A, B, C, D). 

Míg enziminhibitorokkal együtt adva (chloramphenicol) a szerek metabolizmusa lassul, 

így okozva a toxicitás fokozódását (A). Fluconazol, itraconazol valószínűleg a CYP3A4 és 

a CYP2C9 izoenzimek gátlása révén gátolja a cylophosphamid metabolizmusát, aminek 

következménye lesz a toxikus metabolitok felhalmozódása (A, D). Enzimgátlás 

következtében elmaradt aktiválás útján hat a grapefruit lé (D). Farmakodinámiás interakció 

májkárosodás következtében és azon gyógyszerek együtt adásakor, amelyek a májat 

kifejezetten károsítják is kialakulhatnak, mivel az inaktív szer aktiválódásának első lépése 

a májban történik (A, D). Digoxinnal és izomrelaxánsokkal való interakcióról mindössze 

egy könyv ad említést (C).  

Cisplatin: Három könyv is ír az aminoglikozidokkal való reakció során a farmakodinámiai 

interakció révén létrejövő vesekárosodásról és halláskárosodásról és annak fokozódásáról 

(A, C, D). A vesekárosító hatás cyclophosphamiddal vagy methotrexattal együtt adva még 

fokozódhat is (A). Egyéb citotoxikus és citosztatikus szerekkel kombinálva a csontvelő 
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károsodás kialakulása is fokozódhat (D). A farmakokinetika megváltoztatása révén 

csökkenti a phenytoin plazmaszintjét (D).  

c)  Topoizomerázgátlók 

Irinotecan: Két könyv egyáltalán nem ír kölcsönhatásokról (B, C). Egy másik kiemeli az 

enziminduktorok (phenytoin, carbamazepin, barbiturátok) hatására létrejövő 

farmakokinetikai interakciót, aminek következtében az irinotecan metabolizmusa gyorsul 

hatása pedig gyengül (D). Ebből következően az enziminhibitorok pedig lassítják a 

metabolizmust, ami hatásnövekedést eredményez (A, D). Farmakodinámiás reakciói közül 

kettő emelendő ki. A fokozódó csontvelő károsító hatás egyéb citotoxikus szerekkel együtt 

adva, és a neuromusculáris blokád antagonizálása révén az izomrelaxáns hatásának a 

gyengülése, amikről mindössze egy könyvben lehet olvasni (D).  

Doxorubicin: Farmakodinámiás interakciók kialakulására lehet számítani cytarabin, 

cyclophosphamid, kalcium- csatorna gátlók, verapamil, trastuzumab együttes adásakor 

doxorubucinnal, aminek következménye lesz a fokozott kardiotoxicitás (B, D). Fokozott 

csontvelőkárosító hatás itt is jellemző. (B, D) Farmakokinetikai interakció jön létre ha 

egyidőben methotrexat adása is történik, a doxorubucin ugyanis képes leszorítani a 

methotrexatot, így annak plazmaszintja emelkedik (D). A docetaxel, paclitaxel és 

verapamil enzimgátlása miatt a doxorubicin metabolizmusa gátolt, így a szer hatása 

fokozódik (D). Szintén enziminduktor barbiturátokkal, carbamazepinnel, phenytoinnal, 

rifampicinnel és orbáncfűvel a metabolizmus felgyorsul és a szer hatása gyengül (A, D).  

Etoposid: Farmakodinámiás inetakciói közül az additív mielotoxikus hatások és az 

osztódó csontvelői sejtek érzkényesége a fontos és kiemeledő interakció, ezeket minden 

könyv meg is említi (A, B, C, D).  

d) Mitotikus orsó gátlói 

Vincristin: A négy könyv közül mindössze kettő említ interakciókat. A másik kettőben a 

farmakokinetikai kölcsönhatások közé tartozik az enziminduktorokkal való kölcsönhatás, 

aminek az eredménye szintén a metabolizmus gyorsulása és a hatás csökkenése (A, D). 

Azol származékokkal, erythromycinnel és CYP3A4 gátlókkal interaktálva az enzimgátlás 

következtében metabolizmusa gátlódik és fokozódik a toxicitása vincristinnek (A, D). 

Mindössze egy könyv ír a digoxinnal és a phenytoinnal való inetakcióról, aminek hatására 

ezen interaktáló anyagoknak a plazmaszintje emelkedni fog (D). A farmakodinámiás 
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reakcióknál is említésre kerül, hogy a vinca alkaloidok és az orális antikoagulánsok 

kölcsönhatása révén fokozódik a vérzésveszély (D). A neurotoxicitás fokozódásáról 

cisplatinnal és isoniaziddal interaktálva két könyv ad említést (B, D). Mitomycin együtt 

adva vincristinnel a tüdő károsodás kialakulását is fokozhatja (D).  

Paclitaxel: A farmakodinámiás kölcsönhatások közül mindössze a fokozott csontvelő 

károsító hatás van kiemelve két könyvben (B, D). Farmakokinetikai kölcsönhatások közül 

pedig az antracikliinek (doxorubicin) taxánokkal való reakciói kerülnek említésre. Mivel a 

paclitaxel emeli a doxorubicin plazmaszintjét, így a cardiotoxikus mellékhatások 

erősödnek. (A, D) 
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7. Gyógyszerkölcsönhatások elemzése 

7.1.  Adatbázisok jellemzése 

Szakdolgozatomban négy különböző adatbázis ellenőrzésével végzem az interakciók 

vizsgálatát, ebből kettő magyart és kettő külföldit választottam. Ezek részletesebb 

jellemzése is szükséges, ezért ezt a rész az adatbázisok ismertetésével kezdem.  

PHARMINDEX- Online: Magyar nyelvű internetes adatbázis, melynek használata 

regisztrációhoz kötött. A regisztráció, így a hozzáférés jogosultsága csak orvosok, 

gyógyszerészek, fogorvosok, egészségügyi szakdolgozók, klinikai szakpszichológusok, 

egyetemi hallgatók és egyedi elbírálás után állatorvosok, hatóságok, gyógyszergyártók, 

felsőoktatásban/kutatásban részt vevők számára megengedett. A gyógyszerész kar 

tanulójaként számomra is lehetséges ez a jelentkezés. Az interakció kereséshez a 

gyógyszer nevének beírására van szükség, és egyszerre csak két gyógyszer interakciójának 

vizsgálatára alkalmas.  

1. szint: Súlyos   

2. szint: Mérsékelt  

3. szint: Enyhe   

4. szint: Óvatosan együtt adható 

A súlyossági szint megadása mellett információt szolgáltat arról is mi a kialakult interakció 

oka, mechanizmusa, és, hogy milyen szintű bizonyítékokkal lehet alátámasztani azt 

(például valószínű, korlátozott). [24] 

Dr. Info: Magyar nyelvű internetes adatbázis, melynek használata nincs regisztrációhoz 

kötve, ezért bárki számára, otthoni számítógépről is elérhető. Az interakció kereséshez a 

gyógyszer konkrét nevére van szükség, és legalább két gyógyszer beírására van szükség az 

elemzéshez. Összesen tíz (valójában tizenkettő) szintet különböztet meg az interakció 

súlyosságának jellemzésére, melyek a következők;  

1. szint: Súlyos, életveszélyes gyógyszerkölcsönhatás: ezen gyógyszerek együttes szedése 

tilos 
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2. szint: Súlyos gyógyszerkölcsönhatás: ezen gyógyszerek együttesen nem szedhetők; 

orvos javaslatára, szigorú ellenőrzés valamint speciális intézkedések mellett esetleg 

előfordulhat együttes adásuk 

3. szint: A gyógyszerek között fennálló kölcsönhatás miatt ezek együttes szedése nem 

javasolt 

4. szint: A gyógyszerek közötti kölcsönhatás miatt csak külön feltételekkel szedhetők 

együtt (pl.: a gyógyszerek vérszintjének rendszeres ellenőrzése, stb.) 

4. szint (túladagolás): Azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek hasonló 

adagolásmóddal, fennáll a túladagolás veszélye 

5. szint: A gyógyszerek között kölcsönhatás lép fel, de odafigyeléssel szedhetőek együtt 

(szokatlan tünetek észlelésekor forduljon orvoshoz) 

5. szint (túladagolás): Azonos hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszerek hasonló 

adagolásmóddal, fennáll a túladagolás veszélye. Kölcsönhatásuk (hatás-, és mellékhatás-

fokozódás) valószínű. 

6. szint: A gyógyszerek között előfordulhat kölcsönhatás, de ennek jelentősége tisztázatlan 

vagy elhanyagolható 

7. szint: A gyógyszerek között nincs orvosilag jelentős kölcsönhatás 

8. szint: Ezen gyógyszerek között célzott vizsgálatok során nem találtak kölcsönhatást 

9. szint: A gyógyszerkölcsönhatás kizárólag a gyógyszer alkalmazási előiratában szerepel 

10. szint: Ilyen gyógyszerkölcsönhatás nem található adatbázisunkban. [25] 

DRUGS. COM: Angol nyelvű, internetes felület ahol lehetőség nyílik regisztráció nélkül 

az oldal használatára. Az interakció kereséshez a hatóanyag nevének megadására van 

szükséges. Lehetséges csak egy hatóanyag nevének megadása, és az oldal akkor annak az 

összes előforduló kölcsönhatását kiadja, súlyosságuk szerint csoportosítva. Másik mód 

kettő, vagy akár több hatóanyag együttes hozzáadása, és akkor azok között vizsgálja meg a 

lehetséges interakciókat, szintén súlyosságuk szerint csoportosítva. Ezek mellett 

megjeleníti alkohollal, étellel és betegségekkel is kialakuló interakciókat. Súlyosság 

szempontjából három szintet különböztet meg, amelyek a következők;  
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Major: Súlyos/ Jelentős 

Moderate: Mérsékelt 

Minor: Enyhe 

Az interakció súlyosságának jellemzése mellett arról is ad információt mi annak az oka és 

mechanizmusa. Erről olvashatunk a „consumer” azaz a fogyasztónak, betegeknek szóló 

leírásban, és a „professional” azaz szakmai leírásban is. [26] 

MEDSCAPE: Angol nyelvű adatbázis, melynek az interakció vizsgálathoz szükséges 

része nincs regisztrációhoz kötve. A kereséshez a hatóanyag nevének beírására van 

szükség, és egyszerre legalább kettő kell a kölcsönhatás kereséshez, de lehetséges három, 

vagy több hatóanyag együttes vizsgálata is. A talált interakciók súlyosságát a következő öt 

súlyossági szinttel jellemzi; 

No Interactions Found – Nem talált interakciót  

Minor – Enyhe 

Monitor Closely – Elővigyázatos alkalmazás 

Serious-Use Alternative – Súlyos-Alternatíva alkalmazása javasolt 

Contraindicated – Kontraindikált 

A súlyosság kifejezése után röviden pár mondatban jellemzi az interakciónak az alapját. 

[27] 

7.2. Kölcsönhatások elemzése az adatbázisok segítségével 

Az interakció vizsgálatokhoz az általunk kiválasztott hatóanyagokhoz szakirodalmi adatok 

alapján válogattunk hatóanyagpárt. Ahol szükség volt készítmény megadására, ott a 

hatóanyaghoz a Pécsi Tudományegyetem felhasználásait figyelembe véve választottuk ki a 

készítményt. Ezeknek a készítményeknek az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés- egészségügyi Intézet [28]) honlapján a Gyógyszer- adatbázis menüpont alatt 

utánanéztem, kikerestem a pontos nevét, szükség esetén megnéztem az alkalmazási 

előiratot is.  
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A táblázatok elkészítése előtt az adott citotoxikus hatóanyag neve után megadtam a 

párosított hatóanyagot és mellé a választott készítmény pontos nevét is. Az adatbázisok 

adatai alapján talált interakciókat a 3- 11. táblázatok tartalmazzák. 

 

Methotrexat: Acetilszalicilsav- ASPIRIN PROTECT 100 mg gyomornedv-ellenálló 

bevont tabletta, Cisplatin- CISPLATIN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos 

infúzióhoz, Amoxicillin-Klavulánsav AUGMENTIN DUO 875 mg/125 mg filmtabletta, 

Alprazolam- FRONTIN 0,25 mg tabletta, Iopromide- ULTRAVIST 300 mg I/ml oldatos 

injekció, Folsav- HUMA-FOLACID 5 mg tabletta [28]; 

METHOTREXAT 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Acetilszalicilsav 

Súlyos- 

Szalicilátok 

csökkentik a 

methotrexat 

clearancét és 

fehérjekötődését, 

ezáltal növelik a 

szintjét, és fokozzák 

hatását. 

5. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Aspirin növeli a 

methotrexat 

hatásait, 

hányinger, hányás, 

sötét színű vizelet 

is előfordulhat. 

Serious/ Súlyos- 

Aspirin növeli a 

methotrexat szintet 

azzal, hogy 

csökkenti a 

kiválasztást a vesén 

át. 

Cisplatin 

Súlyos- 

Cisplatin előkezelés 

növelheti a 

methotrexat fatális 

toxicitását. 

10. 

szint 

Moderate/ 

Közepes- 

Kombinációjuk 

emelheti a vese és 

agykárosodás 

kialakulását. 

Monitor closely- 

Elővigyázatos 

alkalmazás- Mindkét 

hatóanyag fokozza a 

nephro-, és 

ototoxicitás 

kialakulását. 

Amoxicillin- 

Klavulánsav 

Súlyos- 

Penicillinek 

csökkentik a 

methotrexat 

kiürülését, ezáltal 

növelik a vérszintjét 

és fokozzák a 

toxicitását. 

5. 

szint 

Major, Moderate/ 

Súlyos és közepes- 

Növekedhet a 

methotrexat 

vérszintje, ezáltal 

fokozódhat a 

hatása, 

mellékhatása. 

Monitor closely- 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Amoxicillin növeli a 

methotrexat szintet 

azáltal, hogy 

csökkenti a 

clearencet. 

Alprazolam 
Nem található 

interakció 

5. 

szint 

Nem talált 

interakciót 

Nem talált 

interakciót 
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Iopromide 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos 

Nephropatia 

kialakulásának 

esélye fokozódhat. 

Nincs adat 

Folsav 

Óvatosan 

együttadható- 

Methotrexat hatásait 

az együttesen adott 

folsav csökkentheti. 

5. 

szint 

Nem talált 

interakciót 

Minor/ Csekély- 

Farmakodinámiás 

interakció miatt a 

folsav csökkenti a 

methotrexat hatását. 

3. táblázat: Methotrexat gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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5- Fluorouracil: Flukonazol- MYCOSYST 2 mg/ml oldatos infúzió, Allopurinol- 

MILURIT 100 mg tabletta, Hydrochlorotiazid- HYPOTHIAZID 25 mg tabletta, 

Multivitamin- SUPRADYN drazsé, Calcium-folinat- LEUCOVORIN-TEVA 10 mg/ml 

oldatos injekció [28]; 

5- Fluoruracil 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs. com Medscape 

Flukonazol 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

Allopurinol 
Nem található 

interakció 

5. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

Hydrochlorotiazid 
Nem található 

interakció 

5. 

szint 

Moderate/ Közepes- A 

csontvelő károsító hatás 

fokozódhat, ha ezt a 

kombinációt alkalmazzák. 

Nem talált 

interakciót 

Multivitamin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- Folsav 

tartalom miatt fokozódhat a 

fluorouracil hatása és 

mellékhatása is. 

Nem talált 

interakciót 

Calcium- folinát 
Nem található 

interakció 

4. 

szint 
Major/ Súlyos- lásd előző 

Nem talált 

interakciót 

4. táblázat: 5- Fluorouracil gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Gemcitabin: Acenocoumarol- SYNCUMAR FORTE 2 mg tabletta, Warfarin- 

MARFARIN 1 mg tabletta, Rivaroxaban- XARELTO 20 mg filmtabletta, Clozapin- 

LEPONEX 25 mg tabletta [28]; 

Gemcitabin 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Acenocoumarol 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

Vérzékenység 

fokozódhat, INR érték 

növekedhet a 

farmakodinámiás 

interakció miatt. 

Nem talált 

interakciót 

Warfarin 

Mérsékelt- 

Gemcitabin 

felerősítheti az 

antikoaguláns 

hatását a 

warfarinnak. 

10. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

lásd előző 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Gemcitabin 

fokozza warfarin 

antikoaguláns 

hatását. 

Rivaroxaban 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

Clozapin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Súlyosbodhat a 

haematológiai toxicitás, 

neutropénia és 

agranulocytozis 

formájában. Fokozódik 

a csontvelő károsító 

hatás. 

Nem talált 

interakciót 

5. táblázat: Gemcitabin gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Cyclophosphamid: Flukonazol- MYCOSYST 2 mg/ml oldatos infúzió, Phenytoin- 

EPANUTIN 250 mg oldatos injekció, Paracetamol- PANADOL RAPID 500 mg 

filmtabletta,  Rosuvastatin- XETER 10 mg filmtabletta [28]; 

Cyclophosphamid 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Flukonazol 

Mérsékelt- 

Azol származékok 

gátolhatják a 

cyclophosphamid 

metabolizmusát, így 

emelhetik a szérumszintet 

és fokozhatják a 

toxicitást. 

10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

Fenitoin 

Mérsékelt- 

Phenytoin serkenti a 

cyclophosphamid 

metabolizmusát így 

megnőhet a metabolitok 

szérumszintje és a 

mellékhatások 

alakulhatnak ki. 

5. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

A phenytoin indukálta 

CYP2B6 következtében 

növekedni fog a 

cyclophosphamid aktív 

metabolitjainak 

koncentrációja, hatása 

pedig csökken. 

Nem talált 

interakciót 

Paracetamol Nem található interakció 
10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

Rosuvastatin Nem található interakció 
10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 

6. táblázat: Cyclophosphamid gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Cisplatin: Amikacin- LIKACIN 250 mg/ml oldatos injekció, Iopromide- ULTRAVIST 

300 mg I/ml oldatos injekció, Ifosfamid- HOLOXAN 2000 mg por oldatos injekcióhoz 

[28]; 

Cisplatin 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Amikacin 

Súlyos- 

Cisplatin és 

aminoglycosidok 

együttadása akut és 

életveszélyezes 

nefrotoxicitást, esetleg 

ototoxicitást 

okozhatnak. 

5. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

Mindkét hatóanyag a 

vesekárosodás 

kialakulásának 

kockázatát növeli. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Az együttes 

alkalmazás 

fokozhatja a vese-, 

és/ vagy 

halláskárosodás 

kialakulását. 

Iopromide 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Nefropátia 

kialakulása 

fokozódhat, ami a 

szérum kreatinin 

emelkedésében is 

észrevehető. 

Nincs adat 

Ifosdamid 

Mérsékelt- 

Együtt adásukkor 

megnőhet a 

vesekárosodás 

kockázata, mivel 

mindkét szer 

nephrotoxikus hatású. 

5. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

Halláskárosodás 

kialakulása 

fokozódhat. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Farmakodinámiás 

szinergizmus miatt 

növelik egymás 

toxikus hatásait. 

7. táblázat: Cisplatin gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Irinotecan: Carbamazepin- TEGRETOL CR 200 mg módosított hatóanyagleadású 

tabletta, Clarithromycin- FROMILID 500 mg filmtabletta, 5- Floururacil- 

FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió [28]; 

Irinotecan 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs. com Medscape 

Carbamazepin 

Súlyos- 

CYP3A4 izoenzim 

metabolizálja az 

irinotecant, ami 

carbamazepinnel 

együtt adva 

fokozódik, így 

szérum 

koncentrációja és 

hatékonysága 

csökken. 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Carbamazepin 

indukálja a 

CYP3A4-et aminek 

hatására az 

irinotecan 

metabolizmusa 

fokozódik, csökken a 

szérumszintje és a 

hatása. 

Major/ Súlyos- 

A carbamazepin 

csökkenti az 

irinotecan 

szérumszintjét és 

hatását a CYP3A4 

izoenzim 

indukálásával. 

Clarithromycin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- 

A clarithromycin 

gátolja a CYP3A4-et 

ami miatt az 

irinotecan 

metabolizmusa 

lassul, de vérszintje 

megnő, így 

fokozódik a hatása 

és a fatális 

mellékhatások 

kialakulása. 

Serious/ Súlyos- 

A clarithromycin 

megemeli a 

szérumszintjét és 

hatását az 

irinotecannak a P-

glycoprotein 

(MDR1) gátlása 

révén. 

5- Fluoruracil 
Nem található 

interakció 

4. 

szint 

Nem talált 

interakciót 

Nem talált 

interakciót 

8. táblázat: Irinotecan gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Doxorubicin: Amlodipin- NORMODIPINE 5 mg tabletta, Cyclophosphamide- 

ENDOXAN 1 g por oldatos injekcióhoz, Moxifloxacin- MOXIFLOXACIN-

RATIOPHARM 400 mg filmtabletta, Docetaxel- CAMITOTIC 20 mg/ml koncentrátum 

oldatos infúzióhoz, Carbamazepin- TEGRETOL CR 200 mg módosított hatóanyagleadású 

tabletta [28];  

Doxorubucin 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Amlodipin 
Nem található 

interakció 

8. 

szint 
Nincs adat Nincs adat 

Cyclophosphamid 

Mérsékelt- 

Doxorubicin 

plazmaszintje 

megemelkedhet 

azáltal, hogy gátolt 

a metabolizmusa 

inaktív 

metabolitokká. 

5. 

szint 

Minor/ Csekély- 

A két szer együttes 

adása fokozhatja a 

hemorrhagiás 

cystitis 

kialakulásának 

rizikóját. 

 

 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Doxorubicin 

megemeli a 

cyclophosphamid 

toxicitását. 

Hemorrhagiás 

cystitis rizikója 

fokozódhat. 

Moxifloxacin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Kinolonokkal együtt 

adva megnyúlhat a 

QT idő és a 

ventriculáris 

arrhytmia 

előfordulása. 

Nem talált 

interakciót 

Docetaxel 

Mérsékelt- 

Antraciklinek és 

taxánok együttes 

adásakor additív 

toxicitások 

jelentkeznek. 

Növekedhet a 

doxorubicin 

szérumszintje, ami 

fokozhatj a 

cardiotoxicitást. 

10. 

szint 

Moderate/Közepes- 

Mellékhatások, 

additív toxicitások 

fokozódnak, főként 

a csontvelő károsító 

hatás. 
Nem talált 

interakciót 
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Carbamazepin 
Nem található 

interakció 

5. 

szint 

Moderate/Közepes- 

Doxorubicin 

csökkentheti a 

carbamazepin 

hatását. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Carbamazepin 

csökkenti a 

doxorubicin 

hatását 

9. táblázat: Doxorubicin gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Vincristin: Digoxin- DIGOXIN-RICHTER 250 mikrogramm tabletta, Clarithromycin- 

FROMILID 500 mg filmtabletta, Warfarin- MARFARIN 1 mg tabletta, Rivaroxaban- 

XARELTO 20 mg filmtabletta, Cisplatin- CISPLATIN ACCORD 1 mg/ml koncentrátum 

oldatos infúzióhoz [28]; 

Vincristin 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Digoxin 

Mérsékelt- 

Anti-

neoplasticus 

hatóanyagok 

károsíthatják a 

bél 

epitheliumot, 

ezért a digoxin 

felszívódása 

csökkenhet. 

4. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

Az antineoplasticus 

hatóanyagok 

csökkenthetik a digoxin 

plazmaszintjét azáltal, 

hogy csökkentik az 

abszorpcióját az bélben. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Vincristin 

csökkentheti a 

digoxin szintet 

azáltal, hogy 

csökkenti az 

abszorpcióját a 

bélben. 

Clarithromycin 
Nem található 

interakció 

3. 

szint 

Major/ Súlyos- 

Clarithromycin a 

CYP3A4 és a P- 

glycoprotein (MDR1) 

gátlója. Szintén ezen 

enzimen keresztül 

metabolizálódnak a 

vinca alkaloidok is, 

ezért a gátlással megnő 

a vincristin 

szérumszintje, hatásai 

felerősödhetnek. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Clarithromycin 

növeli a vincristin 

szérumszintjét és 

hatását azáltal, hogy 

gátolja a 

metabolizmusért 

felelős CYP3A4-et 

és a transzportét 

felelős 

P- glycoproteint. 

Warfarin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Minor/ Csekély- 

Protrombin idő 

növekedhet a szer 

együttes alkalmazása 

során. 

Nem talált 

interakciót 

Rivaroxaban 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 
Nem talált interakciót 

Nem talált 

interakciót 
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Cisplatin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

A két szer együttes 

adása során a perifériás 

neuropátia 

kialakulásának 

kockázata növekedhet, 

mivel mind a két 

gyógyszer mellékhatása 

lehet az idegrendszeri 

károsodás. 

Nem talált 

interakciót 

10. táblázat: Vincristin gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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Paclitaxel: Gemcitabin- GITRABIN 40 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz, 

Doxorubicin- DOXORUBICIN-TEVA 2 mg/ml oldatos injekció, Cisplatin- CISPLATIN 

ACCORD 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz [28]; 

Paclitaxel 

 Pharmindex 
Dr. 

Info 
Drugs.com Medscape 

Gemcitabin 
Nem található 

interakció 

10. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

Paclitaxel növelheti 

a gemcitabin 

plazma- 

koncentrációját. 

Nem talált 

interakciót 

Doxorubicin 

Mérsékelt- 

Antraciklinek és 

taxánok együttes 

adásakor additív 

toxicitások 

jelentkeznek. 

Növekedhet a 

doxorubicin 

szérumszintje, ami 

fokozhatj a 

cardiotoxicitást. 

4. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

A két gyógyszer 

együttes adása a 

colon gyulladását 

(neutropeniás 

enterocolitis) 

idézheti elő. 

Monitor closely/ 

Elővigyázatos 

alkalmazás- 

Paclitaxel növelheti a 

gemcitabin 

koncentrációját 

azáltal, hogy 

csökkenti a 

kiválasztását a vesén 

át. Doxorubicin 

indukálta 

kardiovasculáris 

toxicitás fokozódhat. 

Cisplatin 

Mérsékelt- 

Cisplatin fokozhatja a 

paclitaxel toxicitását. 

Neutropénia és 

neurotoxicitás is 

súlyosabb, ha cisplatin 

előbb kerül beadásra. 

Javasolt előbb a 

paclitaxel beadása, ha 

kombinációban kerül 

alkalmazásra. 

4. 

szint 

Moderate/ Közepes- 

A két szer együttes 

adásakor 

megövekedhet a 

mellékhatások 

száma, mint például 

anémia, vérzési 

problémák, 

idegrendszeri 

károsodások. 

Minor/ Csekély- 

Cisplatin emelheti a 

paclitaxel szérum 

szintjét azáltal, hogy 

csökkenti a 

kiválasztását a vesén 

át. 

11. táblázat: Paclitaxel gyógyszeres interakciói [23] [24] [25] [26] 
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8.  Összegzés 

A rosszindulatú daganatos megbetegedés miatti halálozás a vezető halálokok közé tartozik. 

A daganatos betegek terápiája vagy sebészi ellátásból, vagy sugárterápiából, vagy 

gyógyszeres kezelésből, vagy ezek kombinációjából áll. A gyógyszeres terápia során 

többek között citotoxikus onkofarmakonokat, hormonhatású készítményeket, citokineket, 

jelátvitelgátlók csoportjába tartozó szereket alkalmaznak, továbbá nagyon fontos szerepe 

van a szupportív terápiának. A terápiára számos jogszabály vonatkozik, protokollok az 

irányadóak, valamint a citosztatikus keverékinfúziókkal kapcsolatban van hatályos OGYÉI 

módszertani levél is  

Az onkoterápiában használatos szerek használata igen nagy körültekintést igényel. Az 

egyes terápiák alkalmazása önmagukban is sok kockázatot hordoznak az esetlegesen 

létrejövő mellékhatások miatt. Abban az esetben pedig ha kemoterápiában részesülő 

betegnek egyéb betegségei is vannak, azoknak a gyógyszerelése mellett az interakciók 

kialakulásának a kockázata fokozódik. Ezért fontos a kezelés kiválasztásakor a 

kezelőorvosnak a beteg egyéb betegségeinek és azok gyógyszerelésének pontos ismerete. 

A terápiában segítséget nyújtó gyógyszerészeknek pedig az egyéb gyógyszerek és a 

kemoterapeutikumok interakcióinak felismerése, vizsgálata, ha szükséges a terápia váltás 

javasolása lehet fontos a kezelőorvos felé.  

Szakdolgozatomban igyekeztem olyan hatóanyagok/ hatóanyagpárok kiválasztására és 

kölcsönhatásaik bemutatására törekedni, amelyek a mindennapi gyakorlat során 

gyakrabban előtérbe kerülnek, klinikai jelentősségük fontos és kiemelendő.  

Az interakciók vizsgálata azonban még manapság is sok probléma elé állítja a 

szakembereket. Nem mindig áll még rendelkezésre kellő számú esettanulmány, megfelelő 

szintű bizonyíték egy-egy kölcsönhatás klinikai relevanciájára. Továbbá sem a különböző 

szakirodalmak sem pedig az internetes adatbázisok -sok esetben- nem tartalmaznak 

egységes információt az adott kölcsönhatásról, azok súlyosságáról és gyakoriságáról, 

tipizálásuk között is különbség található. Például a doxorubicin interakcióinál jól látszik, 

hogy moxifloxacinnal együtt adva három adatbázisnak nincsenek is információi, a 

negyedik viszont már súlyos interakcióként mutat rá. A hazai és a külföldi adatbázisok 

adatainak különbözőségére jó példa az irinotecan és a clarithromycin kölcsönhatása, 

amelyet a külföldi adatbázisok súlyosként ítélnek meg, míg a hazai adatbázisoknak erről 

nincs is információjuk. A cisplatin és az amikacin együttes adása jó példa a hazai és a 
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külföldi gyakorlati megítélések különbözőségére, míg a hazai adatbázisok a létrejövő 

interakciót súlyosnak, addig a külföldiek csak közepesnek ítélik meg.  Az interakciókat 

vizsgáló személy akadályba ütközhet ott is, hogy vannak olyan hatóanyagok, amelyek nem 

szerepelnek az egyes adatbázisokban. Például az iopromide hatóanyagot a külföldiek közül 

csak a Drug.com adatbázisában lehetett megtalálni. Természetesen van olyan régóta ismert 

és bizonyított interakció, amiről mindenhonnan egyértelműen ugyanazt az adatot lehet 

találni, például a methotrexat és az NSAID-ok (acetilszalicilsav) kölcsönhatása, aminek 

eredményeként a methotrexat plazmaszintje megnövekedik.  

A fenti példák is jól mutatják, hogy nagyon fontos lenne a kölcsönhatások tipizálásának 

egységesítése, valamint a rendelkezésre álló információk rendszerezése. A gyógyszerek 

alkalmazása során ugyanakkor a hivatalos alkalmazási előirat szolgál jogszabályi alapul, és 

ez az irányadó. 
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