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Neželeni učini kemoterapije



Delovanje cistatikov

delujejo na rast, razvoj in 
razmnoževanje celic

neselektivno na vse celice v 
telesu, še posebno hitro deleče 

Neprijetne posledice citostatikov na zdrava tkiva, ki so

večinoma popravljive in samo prehodne, imenujemo 

neželeni učinki.



Dejavniki, ki vplivajo na neželene učinke 
zdravljenja s citostatiki

Vrsta in odmerek citostatika 
Lastnosti bolnika in bolezni
� stanje zmogljivosti bolnika 
� razširjenost rakave bolezni
� spremljajoče bolezni
� starost bolnika

Farmakokinetika, farmakodinamika 
citostatikov in interakcije citostatikov z 
drugimi zdravili
Sočasno obsevanje



ČČas nastanka neas nastanka nežželenih  uelenih  uččinkov citostatikovinkov citostatikov

Akutni Subakutni Kasni

TakojTakojššnji (v min):nji (v min):

� hipersenzitivne reakcije

� motnje ritma

� hipo/hipertenzija

� ekstravazacija 

Zgodnji (v nekaj urah):Zgodnji (v nekaj urah):

� slabost/bruhanje

� gripozno stanje

�sindrom hitrega razpada    

tumorja

�vnetje žil

� cistitis

Po nekaj dneh:Po nekaj dneh:

� vnetje sluznic

� driska/zaprtje

� odpoved ledvic

� mielosupresija

� periferna nevropatija

� anoreksija

� utrujenost

Po nekaj tednih, Po nekaj tednih, 

mesecih ali letih:mesecih ali letih:

� alopecija

� hiperpigmentacija  
kože

� spremembe nohtov

� okvare organov 

� zmanjšana 
reproduktivna 
sposobnost

� teratogenost in 
kancerogenost



Neželeni učinki citostatikov na prebavila

slabost in bruhanje

izguba apetita

sprememba okusa

vnetje sluznic

driska 

zaprtost



Definicija slabosti in bruhanja

SLABOST je neprijeten, neboleč
subjektiven občutek siljenja na bruhanje. 

BRUHANJE je kompleksen živčnomišični 
refleks, ki privede do izpraznenja 
želodčne vsebine skozi usta. 



Razdelitev slabosti in bruhanja

ZDRAVLJENJE S KEMOTERAPIJO

pričetek ciklusa KT pričetek naslednjega ciklusa KT

AKUTNA

POZNA ANTICIPATORNA
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KRONIČNA SLABOST



center za bruhanje
(podaljšana 
hrbtenjača)

višji centri v 
možganski skorji

kemoreceptorsko 
področje (area postrema 

ob 4. ventriklu)

želodec
tanko črevo

kemoterapija
anestetiki

opioidi

kemoterapija
radioterapija
operacija

senzorični dražljaji
(bolečinski, vohalni, vidni, slušni)

spomin, strah, 
predvidevanje

refleks za
bruhanje

5−HT3 

antagonisti

benzodiazepini

antagonisti 5−HT3

antagonisti dopamina (D2)
antagonisti receptorjev NK−1
kanabinoidi

vestibularni aparat operacija



Izguba apetita in sprememba okusa

pogostejši in bolj izražen pri bolnikih z razširjeno 
boleznijo
pogostejša, če slabost in 
bruhanje nista zadovoljivo 
nadzorovana in obvladana

privedeta lahko do izgube 
telesne teže in  podhranjenosti 



Vnetje sluznic

okvara sluznic (mukozitis) je vnetje, ki lahko 
zajame sluznico celih prebavil od ust do debelega 
črevesa; najpogosteje je prizadeta ustna sluznica 
(stomatitis) 

povzročijo ga številni citostatiki, najpogosteje pa 
antraciklini, 5-fluorouracil, metotreksat v visokih 
odmerkih

navadno se razvije 3 do 7 dni po prejemu 
citostatikov in traja en do dva tedna



Znaki stomatitisa

rdečina in pekoč občutek na ustni 
sluznici

boleče razjede, ki se pogosto 
okužijo z bakterijami in glivicami

bele obloge v ustih

težave z žvečenjem hrane in 
požiranjem ter slinjenje

bolečine v predelu požiralnika in v 
žlički (če je prizadet tudi požiralnik)



Driska

iztrebljanj blata več kot pet dnevno, ta so obilnejša, blato pa je mehko ali tekoče

nastanek preko različnih mehanizmov, eden pomembnejših je sprememba 
črevesne flore

citostatiki, ki jo najpogosteje povzročijo
� 5-fluorouracil, capecitabin, taksani
možna pa je tudi pri drugih citostatikih

običajno po treh do enajstih dneh, lahko tudi 
takoj



Zdravljenje driske

pitje rehidracijske raztopine in 
ustrezen dietni režim s pogostimi 
majhnimi, lahkimi in s kalijem 
bogatimi obroki (banane, 
prepečenec, riž, olupljena jabolka 
ipd)

zdravila: 
� Linex, 

� Seldiar, ki ga mora bolnik jemati po 
vsakem odvajanju, vendar ne več kot 48 
ur, sicer se lahko razvije paralitični ileus. 



Zaprtje 

redko iztrebljanje majhnih količin trdega 
blata, ki ga spremlja mučno napenjanje 

povzročijo ga:
� podporna zdravila za lajšanje posledic same 

bolezni (protibolečinska zdravila, predvsem 
opioidi) 

� zdravila za preprečevanje slabosti ob 
citostatskem zdravljenju (antiemetiki kot npr 
Kytril, Navoban, Zofran, Emend)

� citostatiki: vinka alkaloidi, cisplatin, 
oksaliplatin, taksani. 



Zdravljenje zaprtja

Nefarmakološki ukrepi: 
� uživanje tekočin, vsaj 8-10 kozarcev dnevno 
� prehrana bogata z vlakninami, s postopnim 

uvajanjem
� telesna aktivnost
� krepitev trebušnih mišic 

Farmakološki ukrepi:
� volumska odvajala (seme indijskega trpotca), 
� kontaktna odvajala (bisacodil, preparati sene, 

odvajalni čaj), 
� ozmotska odvajala (sirup z laktulozo ali laktiol za 

diabetike)
� klistiranje, lahko tudi večkrat zaporedno do željenega 

učinka
� metilnaltreksonijev bromid - selektivni antagonist 

perifernih mu-opioidnih receptorjev



Neželeni učinki na kostni mozeg

ANEMIJA

LEVKOPENIJA
NEVTROPENIJA

TROMBO-
CITOPENIJA

MIELOSUPRESIJA

citostatiki
infiltracija
kostnega
mozga

RT



Levkopenija in nevtropenija

• LEVKOPENIJA: levkociti < 4x 109/l

• NEVTROPENIJA nevtrofilci < 2x 109/l

nevtrofilci < 1 x 10nevtrofilci < 1 x 1099/l/l

�povečano tveganje za okužbe, 
�tveganje za okužbo narašča s 
stopnjo in trajanjem nevtropenije
�odlog kemoterapije do 
normalizacije vrednosti 
nevtrofilcev.

nevtrofilci < 0.5 x 10nevtrofilci < 0.5 x 1099/l/l

+TT ve+TT večč kot 38.3kot 38.3°°°°°°°° C enkrat oz TT C enkrat oz TT 

vevečč kot 38kot 38°°°°°°°° C veC večč kot eno uro kot eno uro 

↓↓

FEBRILNA NEVTROPENIJAFEBRILNA NEVTROPENIJA



Febrilna nevtropenija

življenje ogrožujoče stanje, ki se lahko zaplete 
s septičnim šokom, ARDS.

potrebno takojšnje ukrepanje
�antibiotična terapija  in po potrebi hostitalizacija

• izbor med peroralno in paranteralno terapijo glede na 
prizadetost bolnika, pričakovano trajanje nevtropenije, 
prisotnost vnetja sluznic, driske in spremljajočih bolezni 

�nadzor bolnika 



Anemija

zmanjšano nastajanja eritrocitov in znižanje 
koncentracije hemoglobina
ZNAKI:
� bolnik toži za utrujenostjo, zaspanostjo, 

vrtoglavostjo,  občutkom hitrega bitja srca, hitro se 
zasope

� koža in vidne sluznice so blede
ZDRAVLJENJE
� transfuzija eritrocitov ob hudi anemiji, ko bolnik toži 

za enim ali več opisanimi znaki in ko koncentracija 
hemoglobina pade pod 90 g/l, včasih pa tudi ob 
manj izraženi anemiji, 

� rastni dejavnik za eritrocite (različne oblike 
eritropoetina ali darbpoetin)v obliki podkožnih 
injekcij

normalna kri anemičen bolnik



Trombocitopenija

posledica motenega dozorevanja 
trombocitov. 
� Mejna vrednost je 140 x 109/l.

ZNAKI:
� navadno brez težav

� Pri padcu trombocitov pod 20 x 109/l možna 
krvavitev (iz nosu, krvav urin ali pa črno blato), 
pikčaste krvavitve po koži ali pa podplube

ZDRAVLJENJE:
� pri hudi trombocitopeniji: nadomeščanje 

trombocitov.



Neželeni učinki citostatikov na kožo

Ekstravazacija citostatika

Alopecija 

Spremembe na nohtih 

Sindrom roka-noga, 

Dermatitis

Hiperpigmentacija 

Fototoksični dermatitis



Ekstravazacija citostatika

DEFINICIJA: nenamerno izlitje ali uhajanje citotoksičnih učinkovin iz žile v podkožje in 
v medžilni prostor med njihovim apliciranjem

DELITEV:

� vezikanti (antraciklini, mitomicin, vinka alkaloidi)

� Iritanti (cisplatin, oksaliplatin,  taksani, etopozid, 5-FU, mitoksantron, liposomalni 
doksorubicin, mesna)

� Ostali

ZNAKI:

KASNI

bolečina

rdečina

oteklina

razjeda

Infiltrat na mestu injiciranja

TAKOJŠNJI

bolečina

rdečina

oteklina

srbenje, nelagodje

odsotnost refluksa



Ekstravazacija citostatikov



Alopecija

VZROK: antraciklini, taksani

ZNAČILNOSTI:

� stopnja alopecije (popolna ali delna) je odvisno od odmerka 
in načina dajanja citostatikov 

� včasih, predvsem pri zdravljenju s taksani, lahko izbadejo 
tudi trepalnice in obrvi. 

� izduba las je lahko postopna in počasna, lahko pa se to zgodi 
v nekaj dneh, največkrat 2-3 tedne po prejemu prvega 
odmerka citostatikov. 

� lasje pričnejo ponovno rasti nekaj tednov po zaključeni 
kemoterapiji in se popolno obnovijo v 3-4 mesecih

� dermatološki preparati neučinkoviti

� lasje po zdravljenju postanejo pogosto gostejši in močnejši,  
spremenijo barvo in strukturo. 



Spremembe na nohtih

VZROK:

� predvsem taksani, lahko tudi  drugi 
citostatiki. 

ZNAČILNOSTI: 

� rjavkasti ali razbarvani

� prečna razavost

� bolj lomljivi

� okolica ležišča nohta pordela

� razpokana in boleča obnohtna kožica 

� noht lahko celo odstopi iz ležišča  



Sindrom roka-noga
(palmoplanarni eritem)

VZROK:
� kapecitabin, 5-fluoruracil, liposomalni antraciklini, 

taksani, bleomicin, mitomicin, ciklofosfamid, 
vinorelbin

� kopičenje citostatikov v akralnih predelih

ZNAČILNOSTI:
� kožna reakcija, ki se pojavi na dlaneh in stopalih
� navadno je simetrična
� rdeča, boleča, lahko otekla koža na teh mestih
� v hujših stopnjah se lahko razvijejo mehurji, luščenje 

kože in razjede
� razvije se v času od enega dne do treh tednov po 

aplikaciji citostatika, pozdravi pa navadno v 7-10 
dneh. 

UKREPI:
� kreme s sečno kislino (Linola urea, Reconval, 

Eucerin). 
� pomagajo hladne kopeli
� težave ublaži udobna obutev. 



Dermatitis

VZROK:

– kapecitabin, 5-fluorouracil,, metotreksat, ciklofosfamid, 
antraciklini, mitomicin, vinblastin in drugi 

ZNAKI: 

– ekcem s srbečim, rdečim vezikopapularnim izpuščajem

UKREPI:
– zdravljenje s topičnimi in 

sistemskimi kortikosteroidi.



Hiperpigmentacija

VZROK:
– alkilirajoči citostatiki, manj drugi
– spodbudijo nastajanje melanina v 

melanocitih

ZNAČILNOSTI:
– pojavi se nekaj tednov po začetku 

zdravljenja s citostatiki
– lahko je lokalizirana ali pa difuzna
– je reverzibilna in navadno izgine nekaj 

mesecev po končanem zdravljenju
– lahko  se pojavi ali pa poslabša po 

izpostavitvi soncu. 

UKREPI:
– izogibanjeizpostavljenosti soncu
– ustrezna zaščita pred soncem
– zdravljenja ni.



Fototoksični dermatitis

VZROK: 
– 5-fluoruracil,kapecitabin, taksani,metotreksat, vinka alkaloidi, 

ZNAČILNOSTI:
– srbeč izpuščaj na soncu izpostavljenih mestih

– nastane zaradi povečane občutljivosti na UZ-svetlobo ob zdravljenju s 
številnimi citostatiki

UKREPI:
– izogibanje izpostavljenosti soncu

– mazila s kortikosteroidi ali pa 

sistemsko zdravljenje z njimi



Neželeni učinki na srce

motnje srčnega ritma
– ZNAKI: neredno utripanje ali razbijanje srca

– VZROK: taksani, redkeje drugi

spazmi koronarnih arterij
– ZNAKI: tiščanje za prsnico, lahko s 

širjenjem v vrat in levo roko ali 

zgornji del trebuha, 

– VZROK: 5-fluorouracil, kapecitabin, cisplatin 

pupuščanje srca
– ZNAKI: poslabšanje zmogljivosti bolnikov,  težko dihanje, močnejše bitje 

srca ob naporu, kronični kašelj, otekanje nog 

– VZROK: antraciklini



Popuščanje srca

NEVARNOST POVEČAJO: že znana bolezen srca in 
ožilja, vključno arterijska hipertenzija, starejši bolniki

pred uvedbo zdravljenja je treba narediti ultrazvočno 
preiskavo srca ali izotopsko ventrikulografijo 

lahko se razvije več mesecev in let po zdravljenju 

ZDRAVLJENJE:
– zdravljenje z  zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE 

zaviralci) in  zaviralci beta receptorjev (beta blokatorji) 
po potrebi tudi z drugimi zdravil

– bolniki naj jedo manj slano hrano, skrbijo za telesno 
aktivnost in primerno telesno težo, izogibajo naj se 
cigaretom in alkoholu.



Neželeni učinki na pljuča

niso pogosti

NEVARNOST POVEČAJO: predhodna okvara pljuč, kajenje, 
predhodno obsevanje pljuč

ZNAKI: suh kašelj, težko dihanje (pri začetni okvari samo ob 
naporu, ob hujši tudi v mirovanju), zvišana telesna temperatura

• pnevmonitis

• fibroza pljuč



Neželeni učinki na sečila

okvara ledvičnih tubulov

kristalizacija v ledvičnih tubulih in ledvičnih izvodilih

sindrom hitrega razpada tumorskih celic

hemoragični cistitis 



Okvara ledvičnih tubulov

VZROK: cisplatin

PREPREČEVANJE:
– ocena ledvične funkcije pred pričetkom 

kemoterapije in njeno spremljanje med 
zdravljenjem (meritev vrednosti dušičnih 
retentov v krvi in izračun očistka kreatinina). 

– obilna hidracija in infuzija manitola

– nadomeščanje  magnezija in kalija. 



Hemoragični cistitis

VZROK: metaboliti citostatikov kot sta 
ifosfamid in ciklofosfamid

ZNAKI: dražijo sluznico sečnega mehurja in 
povzročita pekoče in krvave mikcije

UKREPI
– obilna hidracija in pogoste ter dobre diureze



Neželeni učinki na jetra

porast aktivnosti jeternih encimov in povišana koncentracijo 
bilirubina v serumu 

okvara je lahko prehodna 

v redkih primerih se lahko okvara stopnjuje vse do ciroze 
jeter

posebna previdnost:
– bolniki z okvarjenimi  jetri, hepatitisom ali redni uživalci alkohola

– pri starejših bolnikih

– pri bolnikih, ki uživajo druga zdavila,

za katere je značilno, da lahko prav tako

povzročijo okvaro jeter.



Neželeni učinki na lokomotorni aparat

Bolečine v mišicah in sklepih

VZROK: taksani, manj drugi citostatiki

bolečine se najpogosteje razvijejo drugi do tretji 
dan po prejemu citostatika in trajajo do enega 
tedna.

UKREPI:blagi analgetiki kot je na primer 
paracetamol 



Neželeni učinki na živčevje

Encefalopatija

Polinenevropatija



Polinenevropatija

VZROK: cisplatin, karboplatin, taksani, 
citostatiki iz skupine vinka alkaloidov
ZNAKI: 
– mravljinčenje na konicah prstih rok in nog,
– spremenjen občutek na dotik ter mraz in toploto,
– gluhost stopal 
– slabša moč okončin 
– slabši sluh (pri cisplatinu)

UKREPI:
– večinoma se težave zmanjšajo ali pa povsem 

izvenijo, ko prenehamo s citostatskim zdravljenjem. 
– pomaga B vitamin, nekatera zdravila 

(npr.gabapentin)
– redko ostanejo trajno 



Ostali neželeni učinki citostatikov

• kronična utrujenost
– pomankanje energije, 

zaspanost in nesposobnost 
koncentracije

• kognitivne motne, 
– motnje v spominu, pa tudi 

težje razumevanje včasih 
povsem preprostih stvari

• nespečnost

• strah

• tesnoba

• depresija

• različne sprostitvene 
tehnike

• anksiolitiki in 
antidepresivi
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Neželeni učinki hormonskega zdravljenja



vročinski oblivi,
potenje, 
razdražljivost,
depresija,
motnje koncentracije,
porast telesne teže,
zmanjšana želja po spolnosti,
suha nožnica in bolečine med spolnim odnosom.  

Splošni neželeni učinki hormonskih zdravil



Goserelin (Zoladex)

začasna, lahko pa tudi trajna menopavza

� če je menopavza začasna, se povrne v približno 
letu dni

zmanjšanje kostne gostote, 

bolečine v kosteh, 

bolečina na mestu vboda, 

glavobol, težave z želodcem.



Tamoxifen (Nolvadex)

poveča tveganje za tvorjenje strdkov v krvnih žilah, kar lahko privede do 
razvoja globoke venske tromboze in pljučne embolije. 
� Pozor ob nesimetričnem otekanju je treba pomisliti na morebitno trombozo 

in takoj obiskati zdravnika.
� Tromboza se izključi ali potrdi z ultrazvočno preiskavo ven. 

Povzroči zadebelitev sluznice maternice
nekoliko poveča tveganje za rak telesa maternice
redko lahko povzroči izpuščaje, krče v mišicah, izpadanje las. 

Preprečuje izgubo kostne gostote in s tem osteoporozo v     
menopavzi. 
Zmanjša tudi možnost razvoja bolezni srca in ožilja.



Zaviralci aromataz povzročijo:

izgubo kostne gostote in s tem povečanje tveganja za razvoj osteoporoze 
in zaplete povezane z njo,
bolečine v mišicah in sklepih,
nimajo neželenih učinkov na sluznico maternice in ne povečujejo tveganja 
za tvorbo strdkov v krvnih žilah,
več srčno žilnih zapletov kot ob zdravljenju s tamoksifenom.

svetujemo 
spremljanje 
kostne gostote; 



Ukrepi pri znižanju kostne gostote

redno gibanje,

hrana bogata s kalcijem in
vitaminom D  

če se razvije osteoporoza

zdravila iz skupine bisfosfonatov, ki pomagajo pri 
gradnji kostnine

�



Neželeni učinki drugih hormonskih zdravil

Fulvestrant (Faslodex) lahko povzroči prehodno 
bolečino oziroma nelagodje, lahko pa tudi vnetje na 
mestu dajanja injekcije. 

Progestini (Megace) povečajo tveganje za tvorbo 
strdkov v krvnih žilah, zadrževanje tekočine v telesu 
in povečanje teka ter zaradi obojega tudi porast 
telesne teže.
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Neželeni učinki tarčnega zdravljenja



Neželeni učinki trastuzumaba 1

Hipersenzitivna reakcija (dušenje, otekanje, 
izpuščaj: redka (<1%), vendar huda-življenje 
ogrožujoča) 

�nujna hospitalizacija za prvo aplikacijo!!!

Gripi podobni simptomi (vročina, mrzlica, 
bolečine v mišicah, slabost) pri 40% bolnic

���� navadno ob prvi aplikaciji, nato običajno nič več



receptorji HER2 so tudi v srčni mišici, zato lahko 
zdravljenje z anti-HER2 zdravilom trastuzumabom 
privede do popuščanja srca v 5-30%
srčna funkcija se po prenehanju zdravljenja s 
trastuzumabom popravi

Neželeni učinki trastuzumaba 2

Potrebno je spremljanje funkcije srca z UZ 
ali izotopno ventrikulografijo



Neželeni učinki lapatiniba

driska,

palmoplantarni eritem,

dvig vrednosti jetrnih encimov,

akne obraza, 

Izpuščaj,

slabost, 

bolečine v žlički,

suha koža,

nespečnost.



Neželeni učinki bevacizumaba

krvavitev

arterijska hipertenzija

beljakovine v urinu

slabše celjenje ran

večja nagnjenost k tvorjenju krvnih strdkov

perforacije v gastrointestinalnem traktu



ZAKLJUČEK

•dobro poznavanje delovanja zdravil
in neželenih učinkov

•pravilen izbor in odmerek ter 
pravilna aplikacija zdravil

•pravilna in skrbna nega bolnika

•pravilen izbor podporne terapije

•obveščenost bolnika o možnosti 
nastanka neželenih učinkih in učenje 
o njihovem preprečevanju

Pri preprečevanju neželenih učinkov je  pomembno:

•jemanje zdravil, kot je predpisano

•upoštevanje navodil zdravnika in 
medicinske sestre za preprečevanje 
neželenih učinkov

•pozornost pri spremembah na 
telesu ali v počutju

•pogovor z izbranim zdravnikom ali 
onkologom ob nepričakovanih in 
nepredvidenih težavah

ZDRAVSTVENI DELAVCI BOLNIKI



BESEDA JE VAŠA...


