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Leki
przeciwnowotworowe
poza typowymi
wskazaniami
Anticancer drugs used beyond the typical indications
Streszczenie:
Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem cytostatyków znalazły się w kręgu szczególnego
zainteresowania farmaceutów szpitalnych z racji nie tylko przygotowywania postaci leku
odpowiedniej do podania pacjentowi, lecz także konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
jego stosowania. Wiele substancji podlega określonym rygorom, gdy są stosowane w terapii
przeciwnowotworowej, natomiast znajdując zastosowanie poza tym zakresem medycyny,
zazwyczaj wymykają się spod kontroli.
Summary:
Practical aspects related to the use of cytostatics were in the range of particular interest to the
hospital pharmacists, due not only to the preparation of pharmaceutical forms suitable for
administration to the patient, but also the need to ensure its safety. Many substances shall be
subject to the rigors when used in cancer therapy, while finding use in other branches of
medicine gets out of control.
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Leki przeciwnowotworowe stanowią
dziś szeroką grupę o zróżnicowanej
budowie i często skomplikowanych
mechani zmach działania. A spekty
praktyczne związane z przygotowywaniem leków cytostatycznych zajmują
ważne miejsce w nowoczesnej farmacji. Ich szczególne właściwości sugerują, aby spojrzeć szerzej na tę złożoną
grupę leków.

Pojęcie cytostatyku
Terminy „cytostatyk” oraz „lek cytotoksyczny” odnoszą się do substancji
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działających toksycznie w stosunku
do komórek nowotworowych charakteryzujących się szybkimi podziałami komórkowymi.
Mało wybiórczy mechanizm działania często powodował uszkodzenia innych szybko dzielących się komórek,
takich jak komórki kosmków jelitowych
czy szpiku kostnego.
Wraz z rozwojem nauk medycznych
pojawiły się substancje, których mechanizm działania jest odmienny od
dotychczas stosowanych leków. Tradycyjna nazwa grupy obejmuje dziś za-

równo leki alkilujące, niszczące komórki ulegające intensywnym podziałom,
jak i przeciwciała, których specyficzność zależy od obecności odpowiednich białek na powierzchni błon komórkowych, czyli działających niezwykle wybiórczo.
Istnieją również sytuacje, w których
leki cytostatyczne stosowane poza typowymi wskazaniami nie są uznawane za
cytostatyki, co powoduje, że nie kontroluje się dostatecznie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego zaangażowanego w proces terapeutyczny.
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Zastosowanie w innych
gałęziach medycyny
Poniżej przedstawiono szereg przykładów wykorzystania leków onkologicznych w terapii innych schorzeń.
Metotreksat – jest stosowany jako
lek przeciwnowotworowy w leczeniu
nowotworów litych, białaczek i chłoniaków [1, 2, 3]. Poza typowym zastosowaniem może być używany jako lek
modulujący w przebiegu chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne
zapalenia stawów czy zesztywniające
zapalenie stawów (samodzielnie lub
w połączeniu z innymi lekami) [1, 2, 3].
Innym zastosowaniem leku jest postępowanie w przebiegu ciąży pozamacicznej, kiedy sytuacja wymaga rozwiązania farmakologicznego. Skuteczność metotreksatu w tym wskazaniu
spowodowała, że znalazł on również
zastosowanie poza wskazaniami terapeutycznymi – w połączeniu z mizoprostolem jest stosowany jako środek
poronny. Taki zestaw jest skuteczniejszy niż podawanie jedynie mizoprostolu [4]. Istnieją także doniesienia o miejscowym zastosowaniu metotreksatu
do leczenia łuszczycy [5].
Cyklofosfamid – jest szeroko stosowany w terapii onkologicznej i hematologicznej [6]. Jako lek modulujący przebieg choroby (ang. Disease-modifying
antirheumatic drugs, DMARD) znalazł
zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne
zapalenie stawów [2]. Szczególnym
wskazaniem jest leczenie amyloidozy
[7] oraz immunosupresja po przeszcz e pi e n iu n a r z ą dów [6 ]. Je d n a k
ze względu na znaczące ryzyko poważnych powikłań w czasie stosowania cyk lofosfamidu to wskazanie zostało
ograniczone na korzyść innych leków,
m.in. cyklosporyny.
Melphalan – w postaci doustnej, dostępnej również w aptekach, to cytostatyk stosowany do leczenia szpiczaka
mnogiego [8]. W połączeniu z deksametazonem i uż y t y rów nolegle
z przeszczepem komórek hematopoetycznych może być stosowany do leczenia amyloidozy [7].
Bortezomib – substancja dostępna
w postaci doustnej, stosowany jest do leczenia szpiczaka mnogiego. W literatuGF marzec 2017

rze światowej można odnaleźć informacje opisujące skuteczność w terapii amyloidozy [7, 9].
Paclitaxel – jako lek przeciwnowotworowy zarejestrowany jest do leczenia nowotworów piersi, jajnika, niedrobnokomórkowego raka płuc, mięsaka Kaposiego w przebiegu AIDS [10]. Wskazania
pozarejestracyjne obejmują m.in. leczenie czerniaka.
Właściwości antyproliferacyjne i immunosupresyjne Paclitaxelu dały mu
szczególne miejsce w kardiologii inwazyjnej. W czasie zabiegu angioplastyki
do zwężonej tętnicy wieńcowej wprowadza się stenty stanowiące później podparcie naczynia, co zapewnia odpowiedni przepływ krwi. Wprowadzenie
obcego elementu do organizmu powoduje uszkodzenie wewnętrznej ściany
naczynia i jego reakcję fizjologiczną
czyli gojenie.
W przypadku gdy proces zachodzi
zbyt intensywnie, może dojść do ponownego zamknięcia światła naczynia, czyli restenozy. Wewnętrzną warstwę stentu powleka się Paclitaxelem,
który stabilizując mikrotubule komórkowe, hamuje nadmierne namnażanie
komórek wewnętrznej ściany naczynia. Lek jest silnie uwalniany przez
okres kilku dni, a dzięki intensywnemu wychwytowi przez komórki naczynia w niewielkim stopniu przechodzi
do krążenia ogólnego [11].
Podobne zastosowanie znalazł Everolimus – w postaci doustnej używany
do leczenia nowotworów nerkowokomórkowych, neuroendokrynnych guzów
trzustki oraz piersi [12]. Jest stosowany
w angioplastyce do powlekania stentów
[14]. Według danych opublikowanych
w latach 2010–2013 istnieje możliwość
stosowania Everolimusu jako leku zapobiegając ego o d r z ut om na r z ą dów
po przeszczepach nerki i wątroby [13].
Fluorouracyl – lek szeroko stosowany w onkologii, przede wszystkim w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, głowy i szyi oraz piersi [1, 2].
Jako substancja hamująca syntezę DNA
powstrzymuje wzrost komórek [1, 2],
a doświadczenia wskazały skuteczność
także po miejscowym podaniu. Ta właściwość znalazła zastosowanie w okulistyce – podawany do oka roztwór ha-

muje nadmierny wzrost tkanki bliznowatej, co zapobiega spadkowi przejrzystości rogówki [16].
Biorąc pod uwagę fakt, iż użycie leków przeciwnowotworowych w lecznictwie zamk niętym wiąże się
ze szczególnymi obostrzeniami dotyczącymi unikania kontaminacji, (stosowanie odzieży ochronnej itp.), istotnym problemem jest dostępność w aptekach produktów z kategorii R x zawierających fluorouracyl.
Są to np. Effudix – maść zawierająca
5 proc. fluorouracylu, stosowana do leczenia niektórych rodzajów nowotworów
skóry, stanów przedrakowych czy choroby Bowena, oraz Verrumal – 0,5-proc.
płyn stosowany do zwalczania kurzajek.
Bleomycyna – jest stosowana w tym
samym celu w postaci roztworu o niskim
stężeniu. Onkologiczne wskazania obejmują przede wszystkim leczenie raka jądra i choroby Hodgkina [1, 2].
Podobne do fluorouracylu zastosowanie w okulistyce znajduje Mitomycyna C podawana w postaci 2-proc.
roztworu [17]. W onkologii stosowana
jest do leczenia między innymi raka
piersi [1, 2].
Mitoxantron to antracyklina stosowana do leczenia białaczek, choroby
Hodgkina, dawniej także w leczeniu nowotworów piersi [1, 2]. Liczne publikacje naukowe z ostatnich lat oraz badania kliniczne wskazują na użyteczność
tego leku w leczeniu stwardnienia rozsianego [18].
Hyroksykarbamid – wykazuje zdolność do zwiększania stężenia hemoglobiny płodowej, co zapewniło mu skuteczność w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej [19]. Zarejestrowane
wskazania związane z onkologią obejmują stosowanie go w przewlekłych zespołach mieloproliferacyjnych, np. przewlekłej białaczce szpikowej czy nadpłytkowości samoistnej [20].
Bevacizumab – to rekombinowane
humanizowane przeciwciało monoklonalne, ze względu na hamowanie neoangiogenezy stosowane do leczenia biologicznego nowotworów jelita grubego,
piersi, niedrobnokomórkowego raka
płuca, jajnika, macicy i nerki [21].
Znalazł zastosowanie do leczenia
AMD (ang. Age-related Macular Degene27
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ration, AMD) – zwyrodnienia plamki
żółtej związanego z wiekiem [22].
Aflibercept – znany jest jako jedno
z trzech przeciwciał dostępnych do leczenia przerzutowego raka jelita grubego
[23]. Pod nazwą Eylea jest alternatywą
dla Lucentisu stosowanego do tej pory
w zwyrodnieniu plamki żółtej związanego z wiekiem, może być również stosowany do leczenia innych zaburzeń siatkówki, np. wywołanych cukrzycą [24].
Rituximab – to przeciwciało monokolonalne antyCD-20, zarejestrowane
do leczenia chłoniaków nieziarniczych
i przewlekłej białaczki limfocytowej.
Inne wskazania obejmują reumatoidalne zapalenie stawów (w połączeniu
z Metotreksatem), ziarnikowatość z zapaleniem naczyń, mikroskopowe zapalenie naczyń [25].
Dostępne są doniesienia o stosowaniu go w tzw. chorobach rzadk ich
o podłożu immunologicznym. Szczególnie interesujące jest zastosowanie
Rituximabu w leczeniu zespołu chronicznego zmęczenia (ang. Chronic fatigue syndrome), wiążące przyczynę z zaburzeniami immunologicznymi [26].

Podsumowanie
Leki przeciwnowotworowe, charakteryzujące się różnymi mechanizmami
działania, zajmują szczególne miejsce
w nowoczesnej medycynie, także poza
onkologią. Ich wielowymiarowa aktywność w ymaga, aby spojrzeć szerzej
na leki tradycyjnie nazywane cytostatykami. Należy zwrócić szczególną uwagę
na te leki przeciwnowotworowe, których
właściwości powodują, że ich użycie
wykracza poza tradycyjną definicję cytostatyku.
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