Κεφάλαιο 55
Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από
χημειοθεραπεία
Β. Μπαρμπούνης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ναυτία και ο έμετος που προκαλού‐
νται από τη χορήγηση χημειοθεραπευ‐
τικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέ‐
ον δυσάρεστων εμπειριών που αποκομί‐
ζουν οι ασθενείς από τη θεραπεία τους1.
Ειναι η παρενέργεια που περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη είναι συνδεδε‐
μένη με την χορήγηση της χημειοθερα‐
πείας. Καθώς ο αριθμός των ασθενών
που λαμβάνουν χημειοθεραπεία αυξά‐
νει ολοένα και περισότερο, το πρόβλημα
της ναυτίας και του εμέτου γίνεται πολύ
μεγαλύτερο και καθίσταται η πλέον σο‐
βαρή μορφή εξωμυελικής τοξικότητας.
Τα προβλήματα που προκαλεί η ναυ‐
τία και ο έμετος από τη χημειοθεραπεία
στους ασθενείς διακρίνονται σε δύο κύ‐
ριες κατηγορίες, τα σωματικά και τα
ψυχολογικά, όπως περιγράφονται στους
πίνακες 1 και 2.

αίτια που προκαλούν ναυτία και έμετο
είναι πολλαπλά και ανόμοια μεταξύ
τους, περιγράφονται δε στον πίνακα 3.
Πίνακας 1. Σωματικά προβλήματα προκα‐
λούμενα από τη ναυτία και τον έμετο της
χημειοθεραπείας
Αφυδάτωση
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Υποχλωραιμική αλκάλωση
Ελαττωμένη αποβολή φαρμάκων
Κακή θρέψη
Pαγάδες στα τoιχώματα στομάχου‐οισοφάγου
Ρήξη οισοφάγου
Πνευμονία από εισρόφηση
Παθολογικά κατάγματα
Πίνακας 2. Ψυχολογικά προβλήματα προκα‐
λούμενα από την έμεση της χημειοθεραπείας
Άγχος – φόβος – κατάθλιψη
Αναμνηστική ναυτία και έμετος
Κακή συμμόρφωση του ασθενούς
Μείωση δόσεων φαρμάκων
Εγκατάλειψη θεραπείας
Προβλήματα στην εργασία του ασθενούς
Προβλήματα στην κοινωνική ζωή του ασθε‐
νούς

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΕΤΟΥ
Ο έμετος είναι αντανακλαστικός μη‐
χανισμός που έχει σκοπό την αποβολή
από τον οργανισμό ερεθιστικών ή βλα‐
πτικών ουσιών από τον στόμαχο. Ως
ναυτία ορίζεται η αίσθηση της ανάγκης
για έμετο. Υπάρχει και ο έμετος χωρίς
αποβολή γαστρικού περιεχομένου (ξη‐
ρός έμετος). Ο ξηρός έμετος διαφέρει
από τον πλήρη στο ότι δεν επέρχεται
διάνοιξη της γαστροοισοφαγικής βαλβί‐
δας και μπορεί να προηγείται ή να έπε‐
ται του κανονικού πλήρους εμέτου. Τα

Στα τέλη του προ‐προηγούμενου αιώ‐
να (δέκατου ένατου) σύμφωνα με τις
αντιλήψεις της εποχής είχε βρεθεί το
κέντρο του εμέτου. Οι Borison και συν2
εντόπισαν δύο περιοχές απαραίτητες
για την ολοκλήρωση του αντανακλαστι‐
κού του εμέτου: το κέντρο του εμέτου, το
οποίο βρίσκεται στην πλάγια περιοχή
του δικτυωτού σχηματισμού στον προ‐
μήκη μυελό, και τη ζώνη ενεργοποίησης
των χημειοϋποδοχέων (CTZ), η οποία
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περιφέρεια, δηλαδή από το γαστρεντε‐
ρικό σύστημα, τα σπλάγχνα, τον φά‐
ρυγγα, τα κρανιακά νεύρα, τα συμπα‐
θητικά νεύρα, την αίθουσα και την πα‐
ρεγκεφαλίδα, β) από κέντρα ευρισκόμε‐
να στο στέλεχος και τον φλοιό, γ) τη ζώ‐
νη ενεργοποίησης των χημειοϋποδοχέ‐
ων. Το επίπεδο λειτουργίας και η συνα‐
κόλουθη ενεργοποίηση του αντανακλα‐
στικού ρυθμίζεται από θαλαμικά και
υποθαλαμικά κέντρα.
Οι μηχανισμοί της ναυτίας και του ε‐
μέτου που προκαλούνται από τη χη‐
μειοθεραπεία, μπορούν να διακριθούν
σε εκείνους οι οποίοι προκαλούν διέγερ‐
ση της CTZ ζώνης, δηλαδή της ζώνης
ενεργοποίησης των χημειοϋποδοχέων η
οποία ευρίσκεται στον προμήκη μυελό
στο έδαφος της 4ης κοιλίας και χάρις στα
διάκενα που υπάρχουν μεταξύ των τρι‐
χοειδών, μπορεί και έρχεται σε επαφή
με παράγοντες που κυκλοφορούν στο
αίμα. Και σε εκείνους που δρουν στην
περιφέρεια, όπως ειναι η καταστροφή
του βλεννογόνου του γαστρεντερικού
συστήματος, η διέγερση διαφόρων υπο‐
δοχέων νευροδιαβιβαστών του γαστρε‐
ντερικού, φλοιώδεις μηχανισμοί, κατευ‐
θείαν ενεργοποίηση δομών του εγκεφά‐
λου, έμμεσοι ψυχογενείς μηχανισμοί,
μηχανισμοί από την αίθουσα και φυσικά
διαταραχές της γεύσης.
Σημασία έχει η ζώνη ενεργοποίησης
των χημειοϋποδοχέων (Chemoreceptor
trigger zone‐CTZ) διότι η περιοχή αυτή
στερείται αιματοεγκεφαλικού φραγμού.
Έτσι τα εγκεφαλικά κύτταρα αυτής της
περιοχής μπορούν να έρθουν σε επαφή
με διάφορες ουσίες από το αίμα, το ε‐
γκεφαλονωτιαίο υγρό και τις νευρικές
απολήξεις της περιοχής. Στην περιοχή
αυτή έχουν βρεθεί πολλοί υποδοχείς
νευροδιαβιβαστών. Μεταξύ των πλέον

εντοπίζεται στο έδαφος της τέταρτης
κοιλίας στην έξω λευκή πτέρυγα (area
postrema). Οι δύο αυτές περιοχές συνδέ‐
ονται μεταξύ τους με τη μονήρη δεσμί‐
δα.
Πίνακας3. Αίτια εμέτου σε ογκολογικούς
ασθενείς μη σχετιζόμενα με χημειοθεραπεία
1. Γαστρεντερικά νοσήματα
Γαστρίτιδα
Ερεθιστικές ουσίες
Εντερική απόφραξη
Ενδοκοιλιακή φλεγμονή
Ηπατίτιδα
Παγκρεατίτιδα
Εντερίτιδα
2. Λοιμώξεις
3. Πόνος
4. Μεταβολικά νοσήματα
Ουραιμία
Νόσος του Addison
Υπερασβεστιαιμία
Διαβητική κετοοξέωση
5. Ενδοκρανιακά νοσήματα
Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση
(όγκοι‐αιμορραγία)
Κακοήθης υπέρταση
6. Διαταραχές αιθούσης και λαβυρίνθου
Λαβυρινθίτιδα
Αιθουσαία νευρωνίτιδα
Ναυτία ταξιδιού
7. Εγκυμοσύνη
Κακοήθης‐έμεση
Πρωινή έμεση
8. Διάφορα
Φάρμακα‐δηλητήρια
Ακτινοβολία
Ημικρανία
Κυκλοφοριακή καταπληξία

Το κέντρο του εμέτου δεν αποτελεί
συγκεκριμένη ανατομική οντότητα, αλ‐
λά είναι σύνολο πυρήνων και νευρώνων
που ελέγχει και συντονίζει το αντανα‐
κλαστικό του εμέτου. Δέχεται μόνο ηλε‐
κτρικά ερεθίσματα, τα οποία προέρχο‐
νται κυρίως από τρεις περιοχές: α) την
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σημαντικών αναφέρονται οι υποδοχείς
της ντοπαμίνης, της ισταμίνης, της ακε‐
τυλχολίνης, της σεροτονίνης, της νευρο‐
κινίνης, των οπιούχων κλπ. Οι πλέον
σημαντικοί από αυτούς αναφέρονται
στον πίνακα 4. Η σημασία πολλών από
τους υποδοχείς αυτούς δεν έχει γίνει α‐
κόμα απόλυτα κατανοητή.
Ο μηχανισμός με τον οποίο προκα‐
λούν έμετο τα κυτταροστατικά και η α‐
κτινοθεραπεία δεν είναι γνωστός πλή‐
ρως. Υπάρχουν πολλές εργασίες σε πει‐
ραματικά πρότυπα με ζώα αλλά και
κλινικές παρατηρήσεις πως υπάρχει
σχέση μεταξύ χορήγησης χημειοθερα‐
πείας και απελευθέρωσης σεροτονίνης
από τα αργυρόφιλα κύτταρα του λεπτού
εντέρου3. Η σεροτονίνη (5‐ΗΤ) ανιχνεύε‐
ται εκτός από τους νευρώνες του ΚΝΣ,
στα αργυρόφιλα κύτταρα του εντερικού

βλεννογόνου, στις προσαγωγές ίνες του
πνευμονογαστρικού και στην περιοχή
postrema του εγκεφάλου, όπου βρίσκε‐
ται η ζώνη ενεργοποίησης των χημειοϋ‐
ποδοχέων (CTZ)
Διάφοροι αντινεοπλασματικοί παρά‐
γοντες αυτούσιοι ή οι μεταβολίτες τους,
η ακτινοθεραπεία ή άλλα ερεθίσματα
συντελούν στην απελευθέρωση 5‐ΗΤ, η
οποία ενεργοποιεί τους 5‐ΗΤ3 υποδοχείς
των προσαγωγών ινών του πνευμονο‐
γαστρικού, οι οποίες με τη σειρά τους
απάγουν το ερέθισμα στην CTZ ζώνη,
όπου με τη βοήθεια 5‐ΗΤ3 υποδοχέων
διεγείρουν το κέντρο του εμέτου για την
έναρξη της διαδικασίας της έμεσης. Για
την έναρξη της έμεσης είναι απαραίτητη
η ύπαρξη 5‐ΗΤ3 υποδοχέων τόσο στην
περιφέρεια στις απολήξεις του πνευμο‐
νογαστρικού όσο και κεντρικά.

Πίνακας 4. Οι κυριότεροι υποδοχείς που σχετίζονται με τον έμετο. Οι αγωνιστές και οι αντα‐
γωνιστές τους.
Υποδοχείς
Αγωνιστής
Ανταγωνιστής
Ντοπαμινεργικοί
Μορφίνη
Φαινοθειαζίνες, Βουτυροφαινόνες,
Mετoκλοπραμίδη
Οπιούχων
Μορφίνη, Εγκεφαλίνες Καναβινοειδή, Οπιούχα
Ισταμίνης
Ισταμίνη
Αναστολείς Η1,Η2,Η3
Χολινεργικοί
Ακετυλχολίνη
Ατροπίνη
Σεροτονίνης
Σεροτονίνη
Ονδανσετρόνη, Γρανισετρόνη, Τροπισετρόνη,
Δολασετρόνη, Παλονοσετρόνη
Νευροκινίνης
Νευροκινίνη
Απρεπιτάντη

διαπίστωση ότι μπορεί να προκληθεί έ‐
μετος στα ζώα, αν χορηγηθεί η ουσία P
σε κύτταρα της περιοχής του κέντρου
του εμέτου αλλά και της μονήρους δε‐
σμίδος στο στέλεχος του εγκεφάλου.
Διαπίστωσαν επίσης ότι η δράση της ου‐
σίας P στην πρόκληση της εμετικής αν‐
τίδρασης, προκαλείται από τους υποδο‐
χείς νευροκινίνης‐1 (ΝΚ‐1) στη μονήρη
δεσμίδα. Οι ανταγωνιστές των υποδο‐
χέων ΝΚ‐1, μπορούν να εμποδίσουν την
πρόκληση εμέτου σε ερεθίσματα που

Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα ό‐
που η χορήγηση σισπλατίνης είχε ως
συνέπεια την αύξηση των μεταβολικών
προϊόντων της 5‐ΗΤ στα ούρα4.
Πιθανότατα ο μηχανισμός τής όψιμης
έμεσης να είναι τελείως διαφορετικός.
(Εμεση: το σύνολο της ναυτίας και του
εμέτου οποιασδήποτε αιτιολογίας).
Η ΟΥΣΙΑ P ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΝΕΥ‐
ΡΟΚΙΝΙΝΗΣ
Η έρευνα για αποτελεσματικότερα
αντιεμετικά φάρμακα, οδήγησε στην
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Ο όψιμος ή καθυστερημένος έμετος ε‐
πέρχεται συνήθως μετά τις πρώτες 24
ώρες, διαρκεί μέχρι και 7 ημέρες και το
μέγιστο της έντασής του παρουσιάζεται
την 2η και 3η ημέρα.
Όλα τα χημειοθεραπευτικά δεν πα‐
ρουσιάζουν καθυστερημένη έμεση, συ‐
νήθως μόνο τα ισχυρά εμετογόνα: Το
κυριότερο παράδειγμα είναι η σισπλατί‐
νη. Η αιτιολογία του φαινομένου αυτού
είναι πολυπαραγοντική και δεν ταυτίζε‐
ται με εκείνη της οξείας έμεσης. Η συμ‐
μετοχή των 5‐ΗΤ3 υποδοχέων στην αι‐
τιοπαθογένειά του υφίσταται αλλά σε
πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι στον οξύ
έμετο. Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται
πως η οξεία έμεση διαρκεί το πολύ 16
ώρες και μετά επισυμβαίνει η όψιμη.
Υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι
μερικά φάρμακα έχουν μια ενδιάμεση
χρονικά έναρξη και διάρκεια μεταξύ ο‐
ξείας και όψιμης έμεσης, την παρατετα‐
μένη έμεση.
Ο χρόνος έναρξης της έμεσης από χη‐
μειοθεραπεία έχει παρατηρηθεί ότι στην
οξεία έμεση η κορύφωση συμβαίνει 4‐6
ώρες μετά το πέρας της χημειοθερα‐
πείας και διαρκεί περίπου 12‐16 ώρες.
Αντίθετα, στην καθυστερημένη φάση
της οξείας έμεσης η μεγίστη ένταση της
ναυτίας και του εμέτου συμβαίνει στις
12‐16 ώρες μετά τη χημειοθεραπεία και
μπορεί να διαρκέσει έως 24 ώρες. Όσον
αφορά την όψιμη ναυτία και έμετο, αυτή
κατά κανόνα αρχίζει 24 ώρες μετά τη
θεραπεία και μπορεί να διαρκέσει πε‐
ρισσότερο από 5 ημέρες ενώ η κορύφωση
της φθάνει στις 48‐72 ώρες.
Ο όψιμος έμετος υστερεί σε ένταση
από τον οξύ αλλά υπερέχει σε διάρκεια.
Οι συνέπειές του είναι σοβαρότερες από
του οξέος και συνίστανται σε διαταρα‐
χές ύδατος ή ηλεκτρολυτών, κακή θρέ‐

έχουν δράση τόσο κεντρικά όσο και πε‐
ριφερικά, δηλαδή τόσο στο γαστρεντερι‐
κό όσο και στον εγκέφαλο.
Η ουσία P είναι ένας νευροδιαβιβα‐
στής που βρίσκεται στον πυρήνα της
μονήρους δεσμίδος. Πρακτικά είναι μία
πρωτεΐνη του οργανισμού, η οποία έχει
δράση νευροδιαβιβαστού που επηρεάζει
τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Υψηλή πυκνότητα των υποδοχέων ΝΚ‐1
της ουσίας P, βρίσκονται σε περιοχές του
εγκεφάλου όπως είναι η ζώνη διέγερσης
των χημειουποδοχέων, (CTZ) που εμ‐
πλέκονται στο αντανακλαστικό του ε‐
μέτου. Ο κύριος μηχανισμός του απο‐
κλεισμού της δράσης των υποδοχέων
ΝΚ‐1, πιθανότατα είναι κεντρικός και
συντελείται με αποκλεισμό των υποδο‐
χέων της νευροκινίνης‐1 όπου αναστέλ‐
λεται η λειτουργία της ουσίας P.
ΜΟΡΦΕΣ ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥ
ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
Αν και ο μηχανισμός πρόκλησης και ο
τρόπος απαρτίωσης, καθώς και άλλοι
παράγοντες, είναι διαφορετικοί για τη
ναυτία και για τον έμετο, επειδή συνυ‐
πάρχουν μετά από χορήγηση χημειοθε‐
ραπευτικών συνηθίζεται να περιγράφο‐
νται μαζί κάτω από τον συνοπτικό όρο
έμεση. Για την καλύτερη κατανόηση του
φαινομένου της έμεσης και συγκεκριμέ‐
να του έμετου από χημειοθεραπεία, δια‐
κρίνονται τρία είδη εμέτου, τα οποία
φαίνεται πως διαφέρουν στο χρόνο έ‐
ναρξης, τη διάρκεια και την παθογένεια
και πιθανώς στην παθογένεια.
Ο άμεσος ή οξύς έμετος επέρχεται τις
πρώτες 24 ώρες μετά τη χορήγηση του
φαρμάκου, συνήθως μεταξύ 90ʹ και 3
ωρών, κορυφώνεται στις 2‐6 ώρες και εί‐
ναι δοσοεξαρτώμενος. Για την πρόκλησή
του οι 5‐ΗΤ3 υποδοχείς παίζουν καθορι‐
στικό ρόλο.
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και γι αυτό παραμένει όχι καλά ελεγχό‐
μενη.

ψη, αβιταμίνωση, δυσχέρεια στην κοι‐
νωνική ζωή, ελαττωμένο επίπεδο δρα‐
στηριότητας. Άρρωστοι με ικανοποιητι‐
κό έλεγχο οξέος εμέτου παρουσιάζουν
καθόλου ή σε πολύ μικρότερο βαθμό ό‐
ψιμο έμετο συγκριτικά με εκείνους που
είχαν έντονο οξύ έμετο.
Ο αναμνηστικός ή εξαρτώμενος ή προ‐
χημειοθεραπευτικός έμετος συμβαίνει
συνήθως πριν από την έναρξη της θε‐
ραπείας με τη σκέψη του νοσοκομείου ή
κάποιο άλλο ερέθισμα που συνδέεται με
τη θεραπεία ή τον χώρο που γίνεται.
Πρόκειται για εξαρτημένο αντανακλα‐
στικό και σχετίζεται με ανεπαρκή έλεγ‐
χο της έμεσης σε προηγούμενες θερα‐
πείες. Διαρκεί ημέρες ως και μήνες και η
αντιμετώπισή του, όταν εγκατασταθεί,
είναι δύσκολη. Προκειμένου για τον α‐
ναμνηστικό έμετο η πρόληψη είναι πολύ
σημαντικότερη από την καταστολή και
επιτυγχάνεται με ικανοποιητικό έλεγχο
της οξείας έμεσης στις προηγούμενες
θεραπείες.
Σε μία μεγάλη μετανάλυση που δημο‐
σιεύθηκε και που παρουσίασε δεδομένα
από 35 μελέτες στις οποίες συμμετείχαν
4.382 ενήλικες και παιδιά ασθενείς, 29%
από αυτούς διαπιστώθηκε ότι είχαν α‐
ναμενόμενη ναυτία, ενώ 11% είχαν και
αναμνηστικό έμετο. Ο μηχανισμός είναι
εκείνος του εξαρτημένου αντανακλα‐
στικού. Τόσο η αναμνηστική ναυτία όσο
και ο αναμνηστικός έμετος, αφού εγκα‐
τασταθούν και εκδηλωθούν, είναι δύ‐
σκολο να ελεγχθούν με οποιοδήποτε
αντιεμετικό φάρμακο από τα μέχρι τώρα
γνωστά.
Έχουν δοκιμαστεί διάφορες στρατηγι‐
κές συμπεριφοράς και έχουν κάποια ε‐
πιτυχία. Η συγκεκριμένη μορφή ναυτίας
και εμέτου δεν είναι πολύ καλά κατα‐
νοητή, όσον αφορά το μηχανισμό της

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟ‐
ΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΕ‐
ΤΟ
Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με τη ναυτία και τον έμετο
και πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη στο
σχεδιασμό της θεραπείας ασθενών ή
κλινικών μελετών περιγράφονται παρα‐
κάτω.
Α. Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
Γενικά τα χημειοθεραπευτικά φάρμα‐
κα διακρίνονται ανάλογα με την εμετο‐
γόνο δράση τους σε υψηλής, μέτριας και
χαμηλής εμετογόνου δυναμικότητας
(πίνακας 5). Στη διαμόρφωση του εμε‐
τογόνου δυναμικού ενός φαρμάκου ση‐
μασία έχει η δοσολογία, με τις μεγαλύ‐
τερες δόσεις να έχουν και μεγαλύτερη
εμετογόνο δράση5.
Άλλες διαφορές μεταξύ των εμετογό‐
νων φαρμάκων είναι ο χρόνος έναρξης
της έμεσης και η διάρκειά της. Υπάρ‐
χουν χημειοθεραπευτικά που προκα‐
λούν έμετο ταχέως με χρόνος επέλευσης
30’ ως 2 ώρες όπως είναι οι νιτροζουρίες
και η μεχλωραιθαμίνη, με ενδιάμεσο
χρόνο έναρξης όπως η σισπλατίνη, με
έναρξη στις 2‐6 ώρες και βραδείας έναρ‐
ξης όπως η κυκλοφωσφαμίδη με έναρξη
μεταξύ 8 – 12 ωρών.
Το φάρμακο με την πλέον ισχυρή εμε‐
τογόνο δράση είναι η σισπλατίνη. Δό‐
σεις μεγαλύτερες των 50 mg/m2 επιφέ‐
ρουν κατά μέσο όρο 10,5 εμέτους το
πρώτο 24ωρο.
Εμετογόνο δυναμικό συνδυασμένης χημει‐
οθεραπείας
Προκειμένου ο κλινικός γιατρός να
υπολογίσει το εμετογόνο δυναμικό της
συνδυασμένης χημειοθεραπείας, πρέπει
962

Πίνακας 5. Εμετογόνος ισχύς των κυριότερων χημειοθεραπευτικών παραγόντων.
Υψηλή
Μέτρια υψηλή 60‐90%
Μέτρια 30‐60%
Σισπλατίνη < 75 mg
Σισπλατίνη ≥ 75 mg
Οξαλιπλατίνη
Δακαρβαζίνη < 500 mg
Δακαρβαζίνη ≥ 500 mg
Κυκλοφωσφαμίδη <1 g
Κυκλοφωσφαμίδη >1 g
Καρμουστίνη >200 mg
Δοξορουβικίνη < 75 mg
Δοξορουβικίνη ≥ 75 mg
Στρεπτοζοτοκίνη
Μεθοτρεξάτη ≤ 250 mg
Κυταραβίνη 1 gr
Μεχλωραιθαμίνη
Επιρουβικίνη < 75mg
Καρβοπλατίνη < 250 mg
Καρμουστίνη <200 mg
Λομουστίνη > 60 mg
Ιφωσφαμίδη
Λομουστίνη <60 mg
Κυκλοφωσφαμίδη >
Προκαρβαζίνη
Καρβοπλατίνη >400 mg
1500mg/m2
Ετοποσίδη
Ακτινομυκίνη‐D
5‐Φθοριουρακίλη
Επιρουβικίνη > 75mg/m2
Ιρινοτεκάνη
Βινορελμπίνη από το στόμα
Ιρινοτεκάνη εβδομαδιαίως
Πακλιταξέλη
Δοσεταξέλη
Μέτρια χαμηλή 10‐30%
Χαμηλή <10%
Μιτοξανδρόνη
Βινκριστίνη
Πακλιταξέλη
Χλωραμβουκίλη
Βινμπλαστίνη
Θειοτέπα
Κυκλοφωσφαμίδη από το στόμα
Βλεομυκίνη
Βουσουλφάνη από το στόμα
Φλουδαραβίνη
Κυταραβίνη
Υδροξυουρία
Βλεομυκίνη
Μεθοτρεξάτη >50 mg/m2
Μιτομυκίνη
Τοποτεκάνη
Καπεσιταμπίνη

χαρακτηρίσει τα φάρμακα χαμηλής δυ‐
νατότητας πρόκλησης ναυτίας και εμέ‐
του, δηλαδή την ομάδα κάτω του 10% ως
επίπεδο 1, την ομάδα 10‐30% ως επίπεδο
2, την ομάδα 30‐60% ως επίπεδο 3, την
ομάδα 60‐90% ως επίπεδο 4 και την ομά‐
δα άνω του 90% ως επίπεδο 5.5Στις διά‐
φορες όμως συναντήσεις ομοφωνίας οι
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες διακρί‐
νονται όσον αφορά το εμετογόνο δυνα‐
μικό τους σε τέσσερεις ομάδες α. σε ε‐
κείνους όπου η χορήγηση τους προκαλεί
έμετο σε λιγότερους από 10%των ασθε‐
νών β. Σε εκείνους που προκαλούν έμε‐
το στο 10‐30%των ασθενών γ. σε εκεί‐
νους που προκαλούν έμετο στο30‐
90%των ασθενών και δ. σε εκείνους που

να έχει υπ’όψη του τα παρακάτω: ότι οι
παράγοντες της ομάδας που έχουν χα‐
μηλό, δηλαδή λιγότερο από 10% εμετο‐
γόνο δυναμικό, δεν συμβάλλουν στο συ‐
νολικό εμετογόνο δυναμικό της συνδυα‐
σμένης χημειοθεραπείας. Η προσθήκη
όμως ενός ή περισσοτέρων παραγόντων
του επιπέδου 10‐30%, αυξάνει το εμετο‐
γόνο δυναμικό του συνδυασμού κατά
ένα επίπεδο πάνω από τον πλέον εμε‐
τογόνο παράγοντα του συνδυασμού, δη‐
λαδή μεταβαίνει στο επίπεδο 30‐60%. Η
προσθήκη παραγόντων επιπέδου 60‐90%
ή και πάνω από 90%, αυξάνει το εμετο‐
γόνο δυναμικό του συνδυασμού κατά
ένα επίπεδο ανά παράγοντα.
Για ευκολία θα μπορούσε κανένας να
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κά.
Η αναγνώριση της σημασίας της ντο‐
παμίνης ως νευροδιαβιβαστή όσον αφο‐
ρά τον έμετο προήλθε από την εντατική
μελέτη της μετοκλοπραμίδης και της
προχλωπεραζίνης. Οδήγησε δε στο συ‐
μπέρασμα ότι ο αποκλεισμός της ντο‐
παμίνης ελάττωνε τη ναυτία και τον έ‐
μετο με κεντρική δράση στην CTZ και
περιφερικά με αύξηση της κινητικότη‐
τας του γαστρεντερικού και ταχύτερη
κένωση του στομάχου. Η έλλειψή της
στις προσαγωγές ίνες πρός τον εγκεφα‐
λικό φλοιό καθιστά τους αναστολείς της
άχρηστους για τον αναμνηστικό έμετο.
Για τον τελευταίο, ουσίες που δρουν κε‐
ντρικά όπως οι βενζοδιαζεπίνες είναι
πιο χρήσιμες. Το γεγονός όμως ότι ο α‐
ποκλεισμός των υποδοχέων ντοπαμίνης
D2 δεν ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση
για την αντιεμετική δράση της μετοκλο‐
πραμίδης και ότι σε υψηλές συγκεντρώ‐
σεις αυτή δρα και σε έναν άλλο υποδο‐
χέα οδήγησε στην αποκάλυψη των υπο‐
δοχέων σεροτονίνης. Η ανάπτυξη παρα‐
γόντων που τους αποκλείουν έδωσε νέα
ώθηση στην έρευνα των αντιεμετικών,
κυρίως γιατί στερούνται παντελώς των
ανεπιθύμητων παρενεργειών που έχουν
οι αποκλειστές των ντοπαμινεργικών
υποδοχέων.
Στον πίνακα 6 αναφέρονται οι ομάδες
των αντιεμετικών με τους κυριότερους
παράγοντες κάθε ομάδας, ενώ στον πί‐
νακα 7 αναφέρεται η δοσολογία των συ‐
νηθέστερων αντιεμετικών φαρμάκων.

χορηγούμενοι προκαλούν έμετο σε πο‐
σοστό >90%των ασθενών.
Β. Ο Ασθενής
Ένας αριθμός παραγόντων που σχετί‐
ζονται με τον ασθενή διαφοροποιούν τη
διάρκεια και ένταση της έμεσης από τα
διάφορα χημειοθεραπευτικά. Οι κυριό‐
τεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι
η ηλικία, το φύλο, η χρήση αλκοόλης, η
εμπειρία έμεσης από προηγηθείσες θε‐
ραπείες και η εμπειρία ναυτίας και εμέ‐
των κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
προκειμένου για θήλεις ασθενείς. Έχει
παρατηρηθεί ότι οι άνω των 50 χρόνων
ασθενείς έχουν μικρότερη ετοιμότητα
για έμεση από ό,τι οι νεότεροι ασθενείς.
Επίσης τα παιδιά παρουσιάζουν ευκολό‐
τερα εξωπυραμιδικές αντιδράσεις από
ότι οι μεγάλοι μετά από χορήγηση μετο‐
κλοπραμίδης. Οι γυναίκες είναι λιγότε‐
ρο ανθεκτικές από ότι οι άνδρες. Οι χρό‐
νιοι χρήστες αιθυλικής αλκοόλης (>100
gr οινοπνεύματος ημερησίως) έχουν αυ‐
ξημένη αντίσταση στην πρόκληση έμε‐
σης από χημειοθεραπεία.
Τέλος οι γυναίκες, οι οποίες είχαν
πολλούς εμετούς κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης τους, παρουσιάζουν ιδιαί‐
τερη ευαισθησία στη χορήγηση χημειο‐
θεραπευτικών παραγόντων. Η σχέση
αυτή δεν έχει εμφανή εξήγηση, αφού
θεωρητικά οι δύο αυτές μορφές έμεσης
έχουν διαφορετική αιτιοπαθογένεια.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ‐
ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΕΤΟΥ
Πρώτος ο Moertel το 19636 συνέκρινε
την αντιεμετική δράση 5 παραγόντων. Η
πρόοδος όμως έγινε σαφής όταν ανακα‐
λύφθηκε το πειραματικό μοντέλο που
προσομοίαζε στον άνθρωπο ως προς τη
ναυτία και τον έμετο από κυτταροστατι‐

Παράγωγα βενζαμιδών
Ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της ομά‐
δας είναι η μετοκλοπραμίδη. Προέρχεται
από την προκαϊναμίδη, αλλά στερείται
τελείως δράσης στο μυοκάρδιο. Αρχικά
το 1963 ο Moertel και συν.6 την είχε α‐
πορρίψει ως μη δραστική.
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Αργότερα το 1981 ο Gralla και συν 7,8.
έδειξε ότι σε μεγάλες δόσεις ήταν απο‐
λύτως ασφαλής και επιπλέον δραστική
έναντι του πλέον εμετογόνου φαρμά‐
κου, της σισπλατίνης. Επίπεδα του φαρ‐
μάκου στο πλάσμα υψηλότερα από 850
ng/ml σχετίζονται με ικανοποιητικό έ‐
λεγχο της ναυτίας και του εμέτου από
σισπλατίνη. Πάντως αναφέρονται απο‐
τυχίες ακόμα και όταν επιτυγχάνονταν
υψηλά σταθερά επίπεδα στο αίμα με
συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Δρα κυρίως
με ανταγωνισμό των D2 υποδοχέων της
ντοπαμίνης κεντρικά και διευκολύνο‐
ντας την έκλυση ακετυλοχολίνης από
τις τελικές νευρικές απολήξεις στο γα‐
στρεντερικό περιφερικά. Διευκολύνει
την κένωση του στομάχου, καταστέλλει
τη γαστρική χάλαση (πρόδρομο του εμέ‐
του) και παρεμποδίζει τον έμετο από
χορήγηση απομορφίνης.
Ενδεχομένως δε δρα και μέσω απο‐
κλεισμού των σεροτονικών υποδοχέων,
αφού η σεροτονίνη περισσότερο παρά η
ντοπαμίνη ενέχεται στην πρόληψη του
εμέτου από κυτταροστατικά, γεγονός
που αποδείχθηκε και πειραματικά. Σε
μέτριες δόσεις είναι πολύ δραστική ένα‐
ντι των ισχυρών εμετογόνων. Η αποτε‐
λεσματικότητά της βελτιώνεται όταν η
δόση ανέλθει σε 10mg/kg ΣΒ ημερησίως.
Σε μεγάλες δόσεις ήταν η πλέον αποτε‐
λεσματική έναντι της σισπλατίνης ή του
συνδυασμού κυκλοφωσφαμίδης και δο‐
ξορουβικίνης πριν από την εμφάνιση
των 5‐ΗΤ3 ανταγωνιστών. Το πρόγραμ‐
μα που αποδίδει καλύτερα είναι η
χορήγηση 3 mg/kg ΣΒ μετοκλοπραμίδης
30ʹ πριν τη θεραπεία και επανάληψη της
ίδιας δόσης 2 ώρες μετά. Άλλα προγράμ‐
ματα που περιλαμβάνουν 2 mg/kg ΣΒ,
χορηγούμενα κάθε 2 ώρες για 8 ώρες
συνολικά, είναι εξίσου αποτελεσματι‐

κά7.
Το φάρμακο συνοδεύεται και από σο‐
βαρές παρενέργειες όπως διάρροια, ήπια
καταστολή, ακαθισία, δυστονικά φαινό‐
μενα και εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις.
Έχει υπολογισθεί ότι 10% των αρρώ‐
στων με υψηλές δόσεις μετοκλοπραμί‐
δης θα έχουν παρενέργειες από το εξω‐
πυραμιδικό σύστημα. Συνήθως όταν χο‐
ρηγούνται μεγάλες δόσεις σισπλατίνης
δεν χρησιμοποιείται μόνη της αλλά σε
συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη και διφαι‐
νυδραμίνη ή λοραζεπάμη.
Πίνακας 6. Οι ομάδες των αντιεμετικών με
τους κυριότερους παράγοντες.
Παράγωγα
Μετοκλοπραμίδη
βενζαμιδών
Αλιζαπρίδη
Boυτυροφαινόνες Δροπεριδόλη
Αλοπεριδόλη
Ντομπεριδόνη
Φαινοθειαζινες Προχλωπεραζίνη
Χλωροπρομαζίνη
Θειεθυλπεραζίνη
Λεβομεπρομαζίνη
Βενζοδιαζεπίνες Λοραζεπάμη
Διαζεπάμη
Καναβινοειδή
Δ‐9τετραϋδροκανναβινόλη
Ναμπιλόνη
Λεβοοναντροδόλη
Αντιισταμινικά Διφαινυδραμίνη
Συκλιζίνη
Κορτικοστεροειδή Μεθυλ‐πρεδνιζολόνη
Δεξαμεθαζόνη

Φαινοθειοζίνες
Οι κύριοι εκπρόσωποι της ομάδας εί‐
ναι η προχλωπεραζίνη και η χλωροπρο‐
μαζίνη. Σε τυχαιοποιημένες μελέτες
αποδείχθηκαν κατώτερες της μετοκλο‐
πραμίδης και ισοδύναμες με την τετραϋ‐
δροκανναβινόλη. Χορηγούνται από το
στόμα αλλά και ενδομυικά. Η δράση
τους συνιστάται σε παρέμβαση στη ντο‐
παμινεργική νευροδιαβίβαση στην CTZ
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Τα κορτικοστεροειδή έχουν αναμφισβή‐
τητες αντιεμετικές ιδιότητες χωρίς να
είναι γνωστός ο μηχανισμός αυτής της
δράσης. Τα δύο καλύτερα μελετημένα
κορτικοστεροειδή είναι η δεξαμεθαζόνη
και η μεθυλπρεδνιζολόνη. καμιά από τις
δύο δεν φαίνεται να υπερέχει της άλ‐
λης9.

περιοχή. Η αντιεμετική τους δράση δεν
σχετίζεται με την αντιισταμινική ή αντι‐
χολινεργική τους ιδιότητα.. Γιʹ αυτό το
λόγο προτιμώνται η θειεθυλπεραζίνη
και η προχλωπεραζίνη από τη χλωρο‐
προμαζίνη παρά το γεγονός ότι με την
αλογόνωση αυξάνουν οι εξωπυραμιδι‐
κές εκδηλώσεις.
Κορτικοστεροειδή
Πίνακας 7. Δοσολογία αντιεμετικών φαρμάκων
Αντιεμετικό
Οδός χορήγησης
Μετοκλοπραμίδη
iv
Αλιζαπρίδη
iv
iv
Αλοπεριδόλη
po
iv
Δροπεριδόλη
iv
Δεξαμεθαζόνη
iv
Μεθυλπρεδνιζολόνη
po
Προχλωπεραζίνη
ορθό
im/iv
po
Χλωροπρομαζίνη
im/iv
iv
Λοραζεπάμη
po
Τετραϋδροκανναβινόλη

Δόση
1‐3 mg/kg
3‐4 mg/kg
1‐3 mg
1‐2 mg
0,5‐5 mg
4‐20 mg
250‐500 mg
5‐1 mg
25 mg
10‐20 mg
25‐50 mg
25 mg
1‐2 mg/m2
5‐1 mg/m2

Συχνότητα χορήγησης
κάθε 2hx4
κάθε 2hx3
κάθε 2‐6h
κάθε 3‐6h
κάθε 4h
εφʹ άπαξ
εφʹ άπαξ
κάθε 2‐4h
κάθε 4‐6h
κάθε 3‐6h
κάθε 3‐6h
κάθε 3‐6h
κάθε 4h
κάθε 3‐4h

σαν φάρμακα πρώτης εκλογής, αλλά
ήταν πολύ χρήσιμα σε συνδυασμούς 2‐3
φαρμάκων. Χορηγούμενα για βραχέα
χρονικά διαστήματα έχουν μικρή τοξι‐
κότητα, αν και άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Είναι δυνατόν να προκαλέσουν λήθαρ‐
γο, ζάλη, ευφορία, ερύθημα προσώπου,
γενικευμένα οιδήματα. Όλα είναι ταχέ‐
ως αναστρέψιμα.
Επιπροσθέτως η δεξαμεθαζόνη στον
συνδυασμό υψηλής δόσης μετοκλοπρα‐
μίδης, δεξαμεθαζόνης και διφαινυδρα‐
μίδης ελαττώνει σημαντικά τις διάρροιες
που προκαλούνται είτε από τη σισ‐
πλατίνη είτε από τη μετοκλοπραμίδη.
Ανεξάρτητα από την πλήρη εξήγηση

Πιθανώς δρουν μέσω της καταστολής
της σύνθεσης των προσταγλανδινών, αν
και δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομέ‐
να. Έχει αποδειχθεί με διπλή τυφλή με‐
λέτη ότι υπερτερούν σαφώς από την
προχλωπεραζίνη σε ασθενείς που έλα‐
βαν εμετογόνο χημειοθεραπεία χωρίς
σισπλατίνη. Το εύρος των δόσεων ποι‐
κίλλει και είναι για τη δεξαμεθαζόνη 4‐
20 mg και τη μεθυλπρεδινιζολόνη 250‐
500 mg ανά δόση. Έχει υποστηριχθεί ότι
δεν υπερέχουν οι μεγαλύτερες δόσεις
δεξαμεθαζόνης από 8 mg ιν.Σε πολύ ι‐
σχυρά εμετογόνα, όπως η σισπλατίνη, η
προσθήκη της δεξαμεθαζόνης στη μετο‐
κλοπραμίδη αυξάνει την αποτελεσματι‐
κότητα του συνδυασμού. Δεν αποτελού‐
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λέτες με συνολικό αριθμό 4.176, διαπι‐
στώθηκε ότι η ωφέλεια της δεξαμεθαζό‐
νης ήταν στατιστικά σημαντική p<0,0001
και η χορήγησή της αυξάνει την πιθανό‐
τητα της μη έμεσης κατά 25‐30%.
Έχει υπολογισθεί ότι στους 100 ασθε‐
νείς, 15 περισσότεροι δεν θα κάνουν ε‐
μετό από την προσθήκη της και έχει φα‐
νεί ότι στην οξεία φάση υπερέχει σαφώς
της μετοκλοπραμίδης, ενώ είναι ισοδύ‐
ναμη των σετρονών. Στην όψιμη φάση η
ωφέλεια της δεξαμεθαζόνης είναι και
εκεί στατιστικά σημαντική με 15‐30%
βελτίωση των αποτελεσμάτων που ο‐
φείλονται στις σετρόνες, p<0,0001.
Τα προβλήματα που προκύπτουν από
την χορήγηση των κορτικοστεροειδών
είναι απορρύθμιση του σακχαρώδους
διαβήτου, μπορεί να προκαλέσουν ψύ‐
χωση, αναζωπύρωση του 12/δακτυλικού
ή γαστρικού έλκους, καταστολή της κυτ‐
ταροτοξικής δράσης των λεμφοκυττά‐
ρων με αποτέλεσμα διάφορες ευκαιρια‐
κές λοιμώξεις, πρόκληση αϋπνίας, ευ‐
φορίας και άγχους, ερύθημα προσώπου,
κνησμός φάρυγγος και περινέου όταν
χορηγούνται πολύ γρήγορα και εμφάνι‐
ση καταρράκτη μετά από μακροχρόνια
χορήγηση καθώς και άσηπτη νέκρωση
της κεφαλής του μηριαίου οστού

του τρόπου δράσης η δεξαμεθαζόνη εί‐
ναι σημαντικός παράγων στην αντιεμε‐
τική αγωγή γεγονός που οφείλεται στις
πολλές μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγ‐
χόμενες μελέτες όπου αποδείχθηκε η
αξία της τόσο στην οξεία όσο και στην
όψιμη έμεση. Σε ασθενείς όμως οι οποίοι
ελάμβαναν σισπλατίνη, φάνηκε ότι τα
στεροειδή ως αντιεμετικά είχαν θέση και
πως είχαν την ικανότητα να αντιμετω‐
πίζουν τη ναυτία και τον έμετο, τουλά‐
χιστον στους μισούς ασθενείς.
Αργότερα, διάφορες μελέτες και κυρί‐
ως εκείνες της ιταλικής ομάδας των
Goedhals και συν10 και Roila,11 έδειξαν
ότι η δεξαμεθαζόνη, αποτελεί έναν ση‐
μαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση
τόσο της οξείας όσο και της όψιμης έμε‐
σης που οφείλεται σε ισχυρά εμετογόνα.
Στη μελέτη του Grala και συνεργατών12,
φάνηκε ότι η προσθήκη δεξαμεθαζόνης
στη γρανισετρόνη ή στην ονδανσετρόνη,
βελτίωνε την αποτελεσματικότητα τους.
Συγκεκριμένα η γρανισετρόνη είχε απο‐
τελεσματικότητα 40,2% ενώ όταν προσε‐
τέθη δεξαμεθαζόνη, η αποτελεσματικό‐
τητα της έγινε 58,8% ενώ η ονδανσετρό‐
νη χωρίς δεξαμεθαζόνη είχε ανταποκρί‐
σεις της τάξεως 45% και με δεξαμεθαζό‐
νη έγιναν 61,5% σε ασθενείς οι οποίοι
ελάμβαναν ισχυρά εμετογόνα.
Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν
και στις μελέτες της Perez, προκειμένου
για μέτρια εμετογόνα.. Από αρκετές με‐
λέτες φάνηκε ότι η δεξαμεθαζόνη είναι
ισοδύναμη ή και ανώτερη των 5ΗΤ3 α‐
ναστολέων για τον έλεγχο των μέτρια
εμετογόνων φαρμάκων. Ενώ σε όλες τις
μελέτες με μέτρια ή υψηλά εμετογόνα
φάρμακα, η προσθήκη δεξαμεθαζόνης
αυξάνει την αποτελεσματικότητα των
σετρονών. Σε μία μεγάλη μετανάλυση,13
όπου συμμετείχαν ασθενείς από 35 με‐

Δεξαμεθαζόνη
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές από τα πιο μεγάλα επιστημο‐
νικά σώματα, φαίνεται πως για την ο‐
ξεία έμεση επαρκούν 20 mg δεξαμεθα‐
ζόνης χορηγούμενα εφάπαξ, ενώ για
την όψιμη έμεση χρειάζονται 8 mg δύο
φορές την ημέρα για 3‐4 ημέρες. Αυτά
ισχύουν για τους ασθενείς υψηλού κιν‐
δύνου. Για τους ασθενείς χαμηλού κιν‐
δύνου η οξεία έμεση αντιμετωπίζεται με
8 mg άπαξ ενώ η όψιμη έμεση ενδεχομέ‐
νως απαιτεί 8 mg ημερησίως για 2‐3 η‐
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βρίσκεται σε όλα τα μέρη του σώματός
μας. Χημικά είναι αλκυλαμίνη της ινδό‐
λης και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
της ανιχνεύονται στους νευρώνες του
Κ.Ν.Σ., τα περιφερικά νεύρα, την καρδιά
και τα αργυρόφιλα κύτταρα του εντερι‐
κού βλεννογόνου. Η δράση της γίνεται
εφικτή μέσω ενεργοποίησης των υποδο‐
χέων της. Υπάρχουν πολλές ομάδες υ‐
ποδοχέων της σεροτονίνης. κάθε ομάδα
είναι υπεύθυνη για μια λειτουργία δια‐
φορετική ή για ένα σύνολο λειτουργιών.
Μελέτες in vitro έδειξαν ότι οι υψηλές
δόσεις μετοκλοπραμίδης κατέστειλαν
τους ντοπαμινεργικούς αλλά και τους
σεροτονινικούς υποδοχείς στους εντερι‐
κούς νευρώνες. Οι υποδοχείς αυτοί είναι
οι 5‐ΗΤ3 ή Μ σύμφωνα με παλαιότερη
ταξινόμηση και είναι αυτοί που ενέχο‐
νται στην έναρξη της οξείας έμεσης. Τα
κυριότερα φάρμακα αναφέρονται στον
πίνακα 8 και τα μόριά τους συνετέθησαν
στα εργαστήρια ξεκινώντας από διαφο‐
ρετική μητρική ουσία και μερικές φορές
έχοντας και διαφορετικό όργανο στόχο.

μέρες ενώ υπάρχουν πολλοί ερευνητές
οι οποίοι πιστεύουν ότι 4 mg πρωί‐βράδυ
είναι μία ικανοποιητική δόση.
Βενζοδιοζεπίνες
Οι βενζοδιαζεπίνες αυτές καθʹ εαυτές
δεν έχουν σημαντική αντιεμετική δράση.
Η ενέργειά τους είναι συμπληρωματική
σε άλλους αντιεμετικούς παράγοντες
και κυρίως ελαττώνουν σημαντικά την
ακαθισία, το άγχος και τα δυστονικά
φαινόμενα της μετοκλοπραμίδης.
Η πλέον χρησιμοποιούμενη βενζοδια‐
ζεπίνη είναι η λοραζεπάμη. Η υποκειμε‐
νική ανταπόκριση των αρρώστων είναι
σημαντική και οφείλεται στην αγχολυ‐
τική της δράση και την προκαλούμενη
από τη λοραζεπάμη αμνησία. Η συνή‐
θης IV δόση του φαρμάκου είναι 1,0‐1,5
mg/m2. Το μειονέκτημά του είναι ότι η
καταστολή από τη δράση του διαρκεί για
αρκετές ώρες. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς
πολλές φορές υποφέρουν από έντονη
δυσφορία από τη λοραζεπάμη και αυτός
είναι ο λόγος διακοπής της.
Άλλες ομάδες φαρμάκων με αντιεμε‐
τική δράση είναι τα καναβινοειδή, με
κυριότερους εκπροσώπους τη δέλτα‐9‐
τετραϋδροκανναβινόλη, τη δροναμπιλό‐
νη και τη ναμπιλόνη. Παρά τη δραστι‐
κότητά τους δεν έτυχαν ευρείας αποδο‐
χής κυρίως λόγω των πολλών παρενερ‐
γειών τους. Οι βουτυροφαινόνες, με κυ‐
ριότερους επίσης εκπροσώπους την α‐
λοπεριδόλη και τη δροπεριδόλη, δεν έ‐
τυχαν και αυτές ευρείας αποδοχής στην
αντιμετώπιση του εμέτου της χημειοθε‐
ραπείας.

Πίνακας 8. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές των
5‐ΗΤ 3 υποδοχέων
Εκλεκτικοί
Ονδανσετρόνη
Γρανισετρόνη
Τροπισετρόνη
Δολασετρόνη
Παλονοσετρόνη
Μη εκλεκτικοί
Μετοκλοπραμίδη
Ρενζαπρίδη
Ζακοπρίδη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΕΤΟΥ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑ‐
ΤΙΚΑ
Η 5‐υδροξυτρυπταμίνη ή σεροτονίνη
(5‐ΗΤ) είναι ένας νευροδιαβιβαστής που
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Οι κυριότερες ουσίες που χρησιμοποι‐
ούνται στην κλινική πράξη είναι τέσ‐
σερεις, ondansetron, granisetron, tropiset‐
ron, dolasetron. και palonosetron Και οι
πέντε είναι αποτελεσματικές στην αντι‐
μετώπιση της οξείας έμεσης, είναι ισχυ‐

Γρανισετρόνη
Προέρχεται από τις βενζαμίδες και
αναπτύχθηκε εξαρχής για τον έλεγχο
της ναυτίας και του εμέτου από χημειο‐
θεραπεία. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 5
ώρες και σε κανονικές δόσεις έχει γραμ‐
μική συσχέτιση δόσης και αποτελέσμα‐
τος, σε υψηλότερες όμως δόσεις η κα‐
μπύλη δόσης και αποτελέσματος επιπε‐
δώνεται. Χορηγούνται συνήθως 3‐9 mg.
Σε διάφορες μελέτες με υψηλά εμετογό‐
να το ποσοστό πλήρων επιτυχιών ήταν
46‐70%, ενώ για τα μέτρια εμετογόνα 70‐
76%. Η μεταανάλυση έδειξε 64% πλήρεις
επιτυχίες για θεραπείες με σισπλατίνη
και 76% για μέτρια εμετογόνα.

ροί, άκρως εκλεκτικοί ανταγωνιστές του
5ΗΤ3 υποδοχέων (5ΗΤ3 RA) με πολύ λί‐
γες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι κυριότε‐
ρες από αυτές είναι η δυσκοιλιότητα, η
κεφαλαλγία, η παροδική αύξηση των
τρανσαμινασών και λιγότερο συχνά η
διάρροια ή η αϋπνία. Παρά το γεγονός
ότι προβάλλονται κάποιες διαφορές,
στην πραγματικότητα πρόκειται για
ασφαλή και πολύ αποτελεσματικά φάρ‐
μακα. Οι κυριότερες διαφορές τους δεν
πρόκειται να απασχολήσουν τον κλινικό
γιατρό, εκτός από τη δοσολογία τους.
Ονδανσετρόνη
Είναι εκλεκτικός ανταγωνιστής των 5‐
ΗΤ3 υποδοχέων. Συνετέθη το 1983 και η
μελέτη του στην κλινική πράξη άρχισε
το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1988. Με‐
ταβολίζεται ταχέως και πλήρως στο ή‐
παρ με Ν‐απομεθυλίωση και υδροξυλί‐
ωση κατά την πρώτη του δίοδο. Έχει
χρόνο ημίσειας ζωής 3,5 ώρες και απο‐
βάλλεται κυρίως από τα ούρα. Προέρχε‐
ται από τροποποίηση του μορίου της σε‐
ροτονίνης. Διατίθεται σε IV και από του
στόματος μορφή ενώ πρόσφατα είναι
διαθέσιμη και σε υπόθετα καθώς και
τροχίσκους αποσαθρούμενους στην
στοματική κοιλότητα. Η δοσολογία της
κυμαίνεται από 8 έως 32 mg ανάλογα με
το εμετογόνο δυναμικό των χημειοθε‐
ραπευτικών παραγόντων.
Για συνδυασμούς που περιέχουν σι‐
σπλατίνη, η αποτελεσματικότητά της
κυμαίνεται από 40‐73% πλήρεις αντα‐
ποκρίσεις, ενώ για τα μέτρια εμετογόνα
το ποσοστό των πλήρων ανταποκρίσεων
είναι 60‐85%. Σε μία μεταανάλυση φά‐
νηκε ότι επί 500 ασθενών που έλαβαν
σισπλατίνη το ποσοστό των πλήρων ε‐
πιτυχιών ήταν 50%, ενώ για τα μέτρια
εμετογόνα ήταν 73%14.

Τροπισετρόνη
Χημικώς πρόκειται για ινδόλη. Συνε‐
τέθη μέσω τροποποίησης του μορίου της
κοκαΐνης και διαπιστώθηκε ότι είναι
αποτελεσματική στον έλεγχο της ναυτί‐
ας και του εμέτου από χημειοθεραπεία.
Έχει μακρά ημιπερίοδο ζωής περί τις 10
ώρες (Τ/2) και μεταβολίζεται στο ήπαρ
μέσω του κυττοχρώματος Ρ450 2D6. Έχει
γραμμική συνάρτηση δόσης και αποτε‐
λέσματος. Η αποτελεσματικότητά της
είναι 53% πλήρεις επιτυχίες για ασθε‐
νείς που έλαβαν σισπλατίνη.
Δολασετρόνη
Το dolasetron είναι μία σετρόνη, η ο‐
ποία εισήχθη στην κλινική πράξη μετά
από τις τρεις πρώτες και έχει δείξει ικα‐
νοποιητική, εφάμιλλη αποτελεσματικό‐
τητα με τις προηγούμενες. Έχει βιοδια‐
θεσιμότητα 70‐81% χορηγούμενο από το
στόμα, ενώ η σύνδεση με τις πρωτεϊνες
είναι 69‐77%. Ο χρόνος ημίσιας ζωής για
τους ενήλικες είναι 7,5 ώρες, όσο περί‐
που δηλαδή και η τροπισετρόνη, ενώ για
τους παιδιατρικούς ασθενείς 4,4 ώρες.
Μεταβολίζεται μέσω των ενζύμων του
969

συστολικής και διαστολικής αρτηριακής
πίεσης μετά από χορήγηση τροπισετρό‐
νης ή ονδανσετρόνης, ενώ η γρανισε‐
τρόνη έχει ενοχοποιηθεί για ογκογένεση
σε πειραματόζωα αλλά βέβαια σε δόσεις
πολύ μεγαλύτερες από τις φαρμακολο‐
γικές. Τα φάρμακα αυτά προήλθαν από
διαφορετική μητρική ουσία με διαφορε‐
τικό αρχικό προορισμό και διαφορετικό
σχεδιασμό. Η αποτελεσματικότητά τους
συγκρινόμενα mg προς mg είναι διαφο‐
ρετική, με δραστικότερη την γρανισε‐
τρόνη και την τροπισετρόνη και ονδαν‐
σετρόνη να ακολουθούν, αλλά πρακτικά
οι δοσολογίες 3‐6 mg για τη γρανισετρό‐
νη, 5‐10 mg για την τροπισετρόνη και 8‐
24 mg για την ονδανσετρόνη είναι ισο‐
δύναμες, γιατί η ισχύς σε εργαστηριακά
πρότυπα δεν αντιστοιχεί επακριβώς σε
κλινική αποτελεσματικότητα.
Τρεις άλλες διαφορές με ασαφή κλινι‐
κή σημασία είναι ο χρόνος ημίσειας ζω‐
ής κάθε φαρμάκου, η μορφή της καμπύ‐
λης δόσης και αποτελέσματος και ο
βαθμός ηπατικού κορεσμού. Εκτός από
τις προαναφερθείσες παρενέργειες έ‐
χουν αναφερθεί και αρρυθμίες, διάφοροι
σκελικοί αποκλεισμοί και μεταβολές της
αρτηριακής πίεσης, οι οποίες είναι δύ‐
σκολο να αποδοθούν στις «σετρόνες»,
αφού συγχορηγούνται μαζί με πολλά
άλλα φάρμακα.
Οι κυριότερες παρενέργειες είναι η
κεφαλαλγία, η ζάλη, η εξάψεις, η ναυτί‐
α, η δυσκοιλιότητα. Η κεφαλαλγία και η
δυσκοιλιότητα είναι εκείνες που εμφα‐
νίζονται σχεδόν σε όλες τις σετρόνες και
είναι οι δύο παρενέργειες που πιο συχνά
εμφανίζονται στους ασθενείς. Έχουν
παρατηρηθεί επίσης και μεταβολές στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα, καθώς και
διάρροια, ζάλη, διαταραχές της όρασης
και ίλιγγος.

κυτοχρώματος p450 και η συνήθης χο‐
ρηγούμενη δόση είναι τα 100 mg εφά‐
παξ, προκειμένου για την οξεία έμεση
από υψηλά και μέτρια εμετογόνα. Η ο‐
δός απέκκρισης του είναι τόσο η ηπατι‐
κή όσο και η νεφρική.
Παλονοσετρόνη
Πρόκειται για την τελευταία σετρόνη
που έχει εισαχθεί στην κλινική πράξη.
Έχει την μεγαλύτερη χημική συγγένεια
σύνδεσης με τους 5‐ΗΤ3 υποδοχείς κα‐
θώς και τον μακρύτερο χρόνο ημίσειας
ζωής Τ/2 περίπου 40 ώρες. Είναι αποτε‐
λεσματικό έναντι της οξείας έμεσης που
οφείλεται σε μέτρια και υψηλά εμετογό‐
να και στην οξεία και όψιμη έμεση που
οφείλονται σε μέτρια εμετογόνα. Σε
κλινικές μελέτες εμφανίζεται ισοδύναμο
της ονδανσετρόνης και δολασετρόνης.
Χορηγείται σε μία δόση των 0.25 mg
30΄πριν την χημειοθεραπεία. Δεν είναι
τόσο δοκιμασμένο όσο τα άλλα της τά‐
ξεως του. Λόγω της μακράς ημίσειας
ζωής προκαλεί σε μεγαλύτερο ποσοστό
κεφαλαλγία (9%) και δυσκοιλιότητα
(5%).
Συμπερασματικά και οι πέντε κύριοι
εκπρόσωποι των ανταγωνιστών των 5‐
ΗΤ3 υποδοχέων είναι ασφαλή και απο‐
τελεσματικά φάρμακα, έχουν όμως και
διαφορές. Η γρανισετρόνη είναι ο πλέον
εκλεκτικός ανταγωνιστής των 5‐ΗΤ3 υ‐
ποδοχέων, ενώ η τροπισετρόνη σχετίζε‐
ται με τους 5‐ΗΤ4 και η ονδανσετρόνη με
τους 1c και α. Είναι άγνωστη μέχρι στιγ‐
μής η σημασία αυτής της παρατήρησης.
Η χορήγηση των ανταγωνιστών των 5‐
ΗΤ3 υποδοχέων είναι πιο εύκολη και πιο
αποτελεσματική από τους συνδυασμούς
μετοκλοπραμίδης και δεξαμεθαζόνης με
ή χωρίς διφαινυδραμίνη ή λοραζεπάμη.
Οι διαφορές τους όμως δεν είναι πολύ
μεγάλες. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της
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γωνιστές των 5‐ΗΤ3 υποδοχέων όπως η
γρανισετρόνη και η τροπισετρόνη.
Πριν από την εμφάνισή τους η αποκα‐
τεστημένη πρακτική περιλάμβανε συν‐
δυασμούς μετοκλοπραμίδης, δεξαμεθα‐
ζόνη15.
Σε ασθενείς που έλαβαν σισπλατίνη
80‐100 mg/m2 η χορήγηση ονδανσετρό‐
νης υπερείχε της μετοκλοπραμίδης16,17.
Σε ασθενείς που ελάμβαναν μετρίως
εμετογόνα φάρμακα η χορήγηση ον‐
δανσετρόνης είχε 86% πλήρεις και μεί‐
ζονες ανταποκρίσεις, ενώ η μετοκλο‐
πραμίδη μόνο 42%18.
Η χορήγηση γρανισετρόνης σε ασθε‐
νείς που ελάμβαναν σισπλατίνη >50
mg/m2 απέφερε πλήρη έλεγχο της έμε‐
σης στο 93%, ενώ η ομάδα ασθενών που
έλαβαν εικονικό φάρμακο μόνο 8%19.
Σε ομάδα ασθενών που έλαβαν μέτρια
εμετογόνα η γρανισετρόνη είχε επιτυχία
στο 61,5% έναντι 28,7% επιτυχίας του
συνδυασμού χλωροπρομαζίνης και δε‐
ξαμεθαζόνης20.
Ο Bleiberg και συν 21 δοκίμασαν την
τροπισετρόνη σε 545 ασθενείς, οι οποίοι
είχαν ήδη ανθεκτική έμεση σε προηγού‐
μενη χημειοθεραπεία ή ελάμβαναν ι‐
σχυρά εμετογόνα φάρμακα. Οι ασθενείς
έλαβαν 5‐10 mg τροπισετρόνης και 64,7%
από αυτούς είχαν πλήρη ανταπόκριση,
ενώ 27% είχαν μερική ανταπόκριση∙ πε‐
ρισσότεροι από 80% των ασθενών με
πλήρη ανταπόκριση στον πρώτο κύκλο
θεραπείας διατήρησαν την πλήρη αντα‐
πόκριση στον δεύτερο.
Σε παρόμοιο υλικό ασθενών ο Brun‐
tsch και συν22 σύγκριναν την τροπισε‐
τρόνη με συμβατική αντιεμετική αγωγή,
42% των ασθενών που έλαβαν τροπισε‐
τρόνη ανταποκρίθηκαν πλήρως, ενώ
μόνο 8% από την ομάδα που έλαβε συμ‐
βατική αγωγή είχε ανταπόκριση.

Οι σετρόνες μεταβολίζονται πρακτικά
στο ήπαρ από το σύστημα του
κυτοχρώματος p450 με τα ισοένζυμα
CYP‐1A2, CYP‐2D6 και CYP‐3A. Η σημα‐
σία αυτής της οδού μεταβολισμού, είναι
ότι υπάρχουν προβλήματα κορεσμού
των ενζύμων και σε αυτή την περίπτωση
ενδεχομένως προβλήματα τοξικότητας.
Τέλος, λόγω ακριβώς της ύπαρξης αυτής
της μεταβολικής οδού, υφίσταται
αλληλεπίδραση των σετρονών με άλλα
φάρμακα. Οι σετρόνες γενικά, έχουν ένα
σημαντικά ικανοποιητικό φάσμα ασφα‐
λείας, όμως χρειάζεται προσοχή σε ορι‐
σμένες ευαίσθητες ομάδες ασθενών,
διότι τα κυριότερα και συχνότερα
συμβάματα είναι εκείνα από το
καρδιαγγειακό σύστημα.
Το θέμα επιλογής του πλέον κατάλ‐
ληλου παράγοντα στην κλινική πράξη
είναι δύσκολο, γιατί οι διάφοροι ερευνη‐
τές ακολουθούν διαφορετική μεθοδολο‐
γία στην κλινική έρευνα, διαφορετική
ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων. Επί‐
σης τα κριτήρια εκτίμησης και ανταπό‐
κρισης της ναυτίας και του εμέτου είναι
διαφορετικά. ο δε αριθμός των δημοσι‐
ευμένων μελετών είναι διαφορετικός για
κάθε σετρόνη.
Η επιλογή ενός εκάστου από τον κλι‐
νικό ιατρό πρέπει να βασίζεται σε ε‐
μπειρία με τον συγκεκριμένο παράγο‐
ντα, στο είδος της θεραπείας του, την
ευκαμψία στη δοσολογία και το κόστος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝ‐
ΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ 5‐ΗΤ3 ΥΠΟΔΟΧΕ‐
ΩΝ
Οξεία έμεση
Υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες με‐
λέτες για τον έλεγχο της οξείας έμεσης
από σισπλατίνη κυρίως με την ονδανσε‐
τρόνη αλλά και με τους άλλους αντα‐
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τες υπεισέρχονται στην παθοφυσιολο‐
γία της όψιμης έμεσης όπως διαταραχή
της κινητικότητας του εντέρου, προϊόντα
μεταβολισμού των φαρμάκων, προϊόντα
αποδομής των κυττάρων κ.ά. αλλά κυ‐
ρίως κεντρικοί μηχανισμοί και οι υποδο‐
χείς ΝΚ‐1
Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες26,27 η
χορήγηση ονδανσετρόνης δεν υπερείχε
της μετοκλοπραμίδης ή του εικονικού
φαρμάκου στον έλεγχο της όψιμης έμε‐
σης. Σε μία πρόσφατη δημοσίευση ο
Navari και συν28 διαπίστωσαν σημαντική
διαφορά σε ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν
ονδανσετρόνη σε σχέση με εκείνους που
έλαβαν εικονικό φάρμακο Ρ ≤ 0,002 για
τον έλεγχο της όψιμης ναυτίας και του
εμέτου ασθενών που έλαβαν σισπλατί‐
νη. Η αποτελεσματικότητα της χορήγη‐
σης τροπισετρόνης συγκριτικά με μετο‐
κλοπραμίδη δίδει παρόμοια αποτελέ‐
σματα ελέγχου της όψιμης έμεσης29,30.

Σε μία τυχαιοποιημένη πολυκεντρική
μελέτη 259 πρωτοθεραπευόμενοι ασθε‐
νείς που ελάμβαναν χημειοθεραπεία με
σισπλατίνη έλαβαν ως προφύλαξη για
την έμεση τροπισετρόνη ή συνδυασμό
μετοκλοπραμίδης και δεξαμεθαζόνης.
Και οι δύο ομάδες είχαν 63‐64% έλεγχο
της οξείας έμεσης και 40% vs 61% έλεγ‐
χο της ναυτίας23. Ασθενείς που έλαβαν
μέτρια ισχυρά εμετογόνα προγράμματα
είχαν σαφώς καλύτερες ανταποκρίσεις
στην τροπισετρόνη από εκείνους που
έλαβαν σισπλατίνη24.
Όψιμη έμεση
Η θέση των ανταγωνιστών των 5‐ΗΤ3
υποδοχέων στην πρόληψη και καταστο‐
λή της όψιμης έμεσης είναι λιγότερο
σαφής από ό,τι στην οξεία. Φαίνεται ότι
η όψιμη έμεση είναι οντότητα διαφορε‐
τική από την οξεία. Όλα τα χημειοθε‐
ραπευτικά δεν έχουν φάση καθυστερη‐
μένης έμεσης. Μόνο η σισπλατίνη και
ορισμένα άλλα ισχυρά εμετογόνα έχουν
όψιμη έμεση. Μερικές φορές τα όρια με‐
ταξύ οψιμης έμεσης ή παρατεταμένης
οξείας έμεσης είναι ασαφή, ενώ δεν εί‐
ναι απόλυτα γνωστή ή χρονική στιγμή
του διαχωρισμού της οξείας από την ό‐
ψιμη φάση. Ενώ θεωρείτο ότι πέραν των
24 ωρών άρχιζε η όψιμηη, υπάρχουν εν‐
δείξεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει μετά
την 17η‐18η ώρα από την έναρξη της θε‐
ραπείας. Πριν από την είσοδο των 5‐ΗΤ3
ανταγωνιστών η θεραπεία της όψιμης
έμεσης συνίστατο σε χορήγηση μετο‐
κλοπραμίδης και στεροειδών25. Πρόσφα‐
τα βέβαια με την εισαγωγή στην κλινική
πράξη των ανταγωνιστών της βραδυκι‐
νίνης το δόγμα της θεραπείας της όψι‐
μης έμεσης άλλαξε εκ νέου και αποτε‐
λείται από τον συνδυασμό δεξαμεθαζό‐
νης και απρεπιτάντης.
Θεωρείται ότι περισσότεροι παράγoν‐

Νεότερα δεδομένα για την όψιμη έμεση
Αρχικά είχε φανεί ότι προκειμένου για
την όψιμη έμεση, ο έλεγχος της οξείας
φάσης ήταν ο καλύτερος τρόπος να α‐
ντιμετωπιστεί η όψιμη έμεση. Αργότερα
φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν επαρκές και
ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο από
τον ικανοποιητικό έλεγχο της οξείας έ‐
μεσης. Οι παράγοντες που χρησιμο‐
ποιήθηκαν ήταν η δεξαμεθαζόνη κυρίως
η οποία φάνηκε ότι είχε αποτελεσματι‐
κότητα και κατά δεύτερο λόγο η μετο‐
κλοπραμίδη η οποία έδειξε ότι ήταν ισο‐
δύναμη με τις σετρόνες, χωρίς καμία
τους να προσφέρει ικανοποιητική προ‐
φύλαξη. Όπως φαίνεται και στα εισα‐
γωγικά στοιχεία αυτού του κεφαλαίου, η
όψιμη έμεση οφείλεται κυρίως σε άλλες
ουσίες οι οποίες δρούν και περισσότερο
σχετίζονται με την ουσία P και τους α‐
νταγωνιστές των υποδοχέων της νευρο‐
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Η αντιεμετική δράση των κορτικοει‐
δών ήταν από μακρού γνωστή. Ήταν
απόλυτα λογικό να συνδυασθούν δύο
φάρμακα με ισχυρή δράση, ελάχιστες
παρενέργειες και διαφορετικό μηχανι‐
σμό δράσης, όπως οι ανταγωνιστές των
5‐ΗΤ3 υποδοχέων και η δεξαμεθαζόνη. Η
προσθήκη δεξαμεθαζόνης και στους
τρεις κύριους εκπροσώπους των «σετρο‐
νών» βελτίωσε την αποτελεσματικότητά
τους και στην οξεία και στην καθυστε‐
ρημένη έμεση, όπως και στις επανα‐
λαμβανόμενες χορηγήσεις και την κλα‐
σματοποιημένη χημειοθεραπεία. Μετά
από μελέτες φάσης ΙΙ, τρεις τουλάχιστον
μελέτες συγκριτικές, επιβεβαίωσαν την
υπεροχή του συνδυασμού ονδανσετρό‐
νης και δεξαμεθαζόνης έναντι της χο‐
ρήγησης ονδανσετρόνης μόνον36.37.
Ο συνδυασμός δεξαμεθαζόνης και ον‐
δανσετρόνης υπερείχε του συνδυασμού
μετοκλοπραμίδης‐δεξαμεθαζόνης‐διφαι‐
νυδραμίνης, 79% vs 60% πλήρεις προφυ‐
λάξεις σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν
>50μg/m2 σισπλατίνη38. Ο συνδυασμός
δεξαμεθαζόνης και ονδανσετρόνης υπε‐
ρείχε του συνδυασμού μετοκλοπραμίδης
και δεξαμεθαζόνης, 55% vs 19% πλήρεις
προφυλάξεις με πολύ λιγότερη τοξικό‐
τητα σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν
σισπλατίνη 20‐25 mg/m2 ημερησίως για
4‐5 ημέρες39 το ίδιο συνέβη σε ασθενείς
οι οποίοι ελάμβαναν πολλαπλούς κύ‐
κλους χημειοθεραπείας40.
Και ο συνδυασμός τροπισετρόνης και
δεξαμεθαζόνης υπερτερεί της χορήγη‐
σης μόνον τροπισετρόνης, 75% vs 40% σε
πρωτοθεραπευμένους ασθενείς οι οποίοι
έλαβαν σισπλατίνη41. Παρόμοια αποτε‐
λέσματα ανακοίνωσε και ο Sorbe33 με το
συνδυασμό τροπισετρόνης και δεξαμε‐
θαζόνης συγκριτικά με τροπισετρόνη
μόνο. Η προσθήκη δεξαμεθαζόνης στη

κινίνης ΝΚ‐1.
Επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις
Πιο σημαντική από την ανταπόκριση
στον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας εί‐
ναι η διατήρηση της αποτελεσματικότη‐
τας ενός αντιεμετικού παράγοντα σε
ασθενείς που λαμβάνουν επαναλαμβα‐
νόμενους κύκλους χημειοθεραπείας.
Παρά την εμφανή χρησιμότητα αυτής
της ανταπόκρισης καλά σχεδιασμένες
κλινικά μελέτες που θα απαντήσουν σε
σχετικά ερωτήματα είναι δύσκολο να
γίνουν. Ο Blijham31 μελέτησε 574 ασθε‐
νείς σε 1966 κύκλους θεραπείας και δια‐
πίστωσε ότι 60% των αρρώστων με γρα‐
νισετρόνη συνέχιζαν να ανταποκρίνο‐
νται ευνοϊκά μέχρι τον 8ο κύκλο.
Παρόμοια αποτελέσματα έχει και η
χορήγηση τροπισετρόνης σε επαναλαμ‐
βανόμενες θεραπείες: Αν και μειώνεται
κάπως η αποτελεσματικότητά της μετά
τον πρώτο κύκλο, εντούτοις διατηρείται
ικανοποιητική και στους επόμενους32,33.
Κλασματοποιημένη θεραπεία
Η γρανισετρόνη διατηρεί την αποτε‐
λεσματικότητά της σε συνεχόμενες ημέ‐
ρες θεραπείας. Ο Bremer34 διαπίστωσε
ότι οι ασθενείς που έλαβαν γρανισετρό‐
νη είχαν καλύτερο έλεγχο ναυτίας και
εμέτου από εκείνους οι οποίοι έλαβαν
αλιζαπρίδη και δεξαμεθαζόνη για πέντε
ημέρες, 54% έναντι 43% (στατιστικά μη
σημαντική διαφορά), ενώ η διαφορά ή‐
ταν σημαντική στον έλεγχο της ναυτίας
και του εμέτου την πρώτη ημέρα. Παρό‐
μοια αποτελέσματα διαπίστωσε και ο
Sledge συγκρίνοντας ονδανσετρόνη με
μετοκλοπραμίδη 30% vs 9% σε ασθενείς
οι οποίοι έλαβαν 20‐40 mg/m2 σισπλατί‐
νη για 4‐5 ημέρες35.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤΩΝ 5‐ΗΤ3
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑI ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ
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γρανισετρόνη αυξάνει την αποτελεσμα‐
τικότητά της και το ποσοστό των πλή‐
ρων υφέσεων σε ασθενείς οι οποίοι λαμ‐
βάνουν σισπλατίνη αλλά και μέτρια ε‐
μετογόνα χημειοθεραπευτικά42.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 5‐ΗΤ3 ΣΤΗ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΟΣΕΩΣ
Ο Fetting και συν43 χρησιμοποίησαν
φαινοθειαζίνες σε ασθενείς που έλαβαν
υψηλή δόση κυκλοφωσφαμίδης. Η χορή‐
γηση φαινοθειαζινών αποδείχθηκε ανε‐
παρκής να προφυλάξει ικανοποιητικά
τους ασθενείς, αφού 12% των αρρώστων
είχε 8,2 εμέτους κατά μέσο όρο. Ο Hewitt
και συν44 θεράπευσαν 15 παιδιά με υψη‐
λή δόση κυκλοφωσφαμίδης και ΤΒΙ (ο‐
λοσωματική ακτινοβολία). Η ονδανσε‐
τρόνη αποδείχθηκε ικανή να προφυλά‐
ξει το 60% των αρρώστων, ενώ 73% των
αρρώστων είχαν λιγότερους από 3 εμέ‐
τους∙ παρόμοια αποτελέσματα διαπί‐
στωσαν και την περίοδο της ΤΒI. Ο Or
και συν45 θεράπευσαν 11 ασθενείς με
ΒΜΤ και διάφορα θεραπευτικά πρωτό‐
κολλα. προφυλακτικά για την έμεση
χρησιμοποίησαν τροπισετρόνη 5 mg η‐
μερησίως για 5 ημέρες. Το 81% των α‐
σθενών πέτυχαν πλήρη ή μείζονα έλεγ‐
χο της έμεσης τους. Ο Bregni46 διαπίστω‐
σε ότι η τροπισετρόνη ήταν πιο αποτε‐
λεσματική από την αλιζαπρίδη για α‐
σθενείς οι οποίοι έλαβαν υψηλές δόσεις
αλκυλιωτικών παραγόντων, ενώ ο συν‐
δυασμός τροπισετρόνης και αλοπεριδό‐
λης ήταν πιο αποτελεσματικός από την
τροπισετρόνη μόνο.
Αποτελεσματική ήταν και η χορήγηση
ονδανσετρόνης σε ασθενείς οι οποίοι
έλαβαν υψηλή δόση μελφαλάνης47. Ο
Bosi και συν48 συγκρίνανε την ονδαν‐
σετρόνη και τη χλωροπρομαζίνη σε α‐
σθενείς οι οποίοι έλαβαν χημειοθε‐
ραπεία υψηλής δόσεως και μετα‐
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μόσχευση μυελού των οστών. Τα δύο
φάρμακα είχαν παρόμοια αποτελεσμα‐
τικότητα, ενώ η ονδανσετρόνη είχε πολύ
λιγότερες παρενέργειες.
Στον «Άγιο Σάββα» 29 ασθενείς που
έλαβαν υψηλές δόσεις καρμποπλατίνας,
ετοποσίδης και κυκλοφωσφαμίδης ή
μελφαλάνης έλαβαν 32 mg ονδανσετρό‐
νης για προφύλαξη. Η ανταπόκριση για
την οξεία έμεση και για τις τρεις ημέρες
ήταν 48‐67% προφύλαξη από τον έμετο
και 33‐71% για τη ναυτία. Παρόμοια α‐
ποτελέσματα διαπιστώθηκαν και για
την καθυστερημένη έμεση49.
Στο ίδιο κέντρο άρρωστοι που έλαβαν
4,5 gr/m2 κυκλοφωσφαμίδη ή και 6 gr/m2
έλαβαν προφυλακτικά 24 mg ονδανσε‐
τρόνης και 20 mg δεξαμεθαζόνης με 90%
πλήρη προστασία από ναυτία και έμετο,
ενώ στην υψηλότερη δόση κυκλοφω‐
σφαμίδης τα αποτελέσματα ήταν 85%
πλήρεις και μείζονες ανταποκρίσεις50.
Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων ΝΚ‐1
Η ουσία P είναι μία από τις 4 ανθρώ‐
πινες ταχυκινίνες, που βρίσκονται στους
νευρώνες του πνευμονογαστρικού, στο
στέλεχος, αλλά και στη μονήρη δεσμίδα.
Η χορήγηση της ουσίας P εξωγενώς
στους νευρώνες, προκαλεί στον άνθρω‐
πο και στα πειραματόζωα έμεση. Η
φαρμακολογική της δράση, μεταδίδεται
μέσω των υποδοχέων της βραδυκινίνης
1, ο οποίος είναι ένας υποδοχέας της
πρωτεϊνης G, η οποία είναι συνδεδεμένη
με την οδό μεταγωγή του σήματος της
φωσφορικής ινοσιτόλης.
Η πρώτη κλινική μελέτη, περιλάμβανε
τον L‐758 298, έναν ανταγωνιστή των
NK υποδοχέων, ο οποίος χορηγήθηκε
ενδοφλεβίως. Τόσον αυτός όσο και ο με‐
ταβολίτης του, ο ΜΚ‐869 που χορηγείτο
από το στόμα, αποδείχθηκαν εξίσου α‐
ποτελεσματικοί με την ονδανσετρόνη σε

ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν σισ‐
πλατίνη. Έγινε σαφές όμως ότι ούτε ο L‐
758298 ούτε ο ΝΚ‐869, όταν χορηγή‐
θηκαν ως μονοθεραπεία ήταν ιδιαίτερα
αποτελεσματικοί στην οξεία έμεση. Ή‐
ταν όμως ιδιαίτερα αποτελεσματικοί
στην όψιμη έμεση.51 Όταν οι δύο αυτοί
παράγοντες συνδυάστηκαν με δεξαμε‐
θαζόνη και ονδανσετρόνη, ο συνδυα‐
σμός αυτός υπερείχε στην αποτελεσμα‐
τικότητα έναντι της οξείας έμεσης με
τον κάθε ένα παράγοντα όταν χορηγεί‐
το μεμονωμένα.
Στη μελέτη του Campos και συνερ‐
γατών52, φάνηκε ότι μία ημερήσια δόση
ΝΚ‐969, ήταν αποτελεσματική για τον
έλεγχο της ναυτίας και του εμέτου από
υψηλή δόση σισπλατίνης. Ο συνδυασμός
5ΗΤ3 ανταγωνιστού και δεξαμεθαζόνης,
υπερείχε του συνδυασμού ΝΚ‐869 και
δεξαμεθαζόνης στην οξεία έμεση. Ο
συνδυασμός όμως ΝΚ‐869, δεξαμε‐
θαζόνης και γρανισετρόνης, παρείχε τη
μεγαλύτερη προφύλαξη στην οξεία έμε‐
ση με αποτελεσματικότητα 80% και
στην όψιμη έμεση με αποτελεσματικό‐
τητα 65%. Η αναγκαία και ικανή συνθή‐
κη για να ασκήσει τη δράση του ένας
ανταγωνιστής των NK‐1 υποδοχέων, εί‐
ναι να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό και να φθάνει σε κεντρικούς
σχηματισμούς στον εγκέφαλο. Αυτό
φάνηκε όταν χορηγήθηκαν δύο αντα‐
γωνιστές των ΝΚ υποδοχέων με κατευ‐
θείαν έγχυσή τους στον εγκέφαλο, κο‐
ντά στην περιοχή του πυρήνα της μονή‐
ρους δεσμίδος, τότε και οι δύο κατέστει‐
λαν την έμεση από σισπλατίνη. Όταν
όμως χορηγήθηκαν ενδοφλέβια, μόνο
εκείνος ο οποίος είχε καλή είσοδο στον
εγκέφαλο ήταν ικανός να αντιμετωπίσει
την έμεση από χορήγηση σισπλατίνης,
ενώ ο ανταγωνιστής των ΝΚ υποδοχέων

που δεν είχε καλή διαπερατότητα στον
εγκέφαλο, δεν παρουσίασε ουδεμία
δράση.
Αυτό αποδεικνύει ότι η αντιεμετική
δράση των ανταγωνιστών των ΝΚ υπο‐
δοχέων, εξασκείται κυρίως στον εγκέ‐
φαλο, Αυτό αποδεικνύεται με πειράμα‐
τα του Hargreaves και συνεργατών53,
που διαπιστώθηκε με PET‐σπινθηρο‐
γράφηση και τομογραφία η εντόπιση
των υποδοχέων της NK και στη συνέ‐
χεια η δυνατότητα της απρεπιτάντης να
διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγ‐
μό και να καταλαμβάνει τις θέσεις των
ΝΚ υποδοχέων. Φάνηκε δε ότι με μία
δόση 100 mg από του στόματος, κατα‐
λαμβάνεται το 90% των ΝΚ υποδοχέων
οι οποίοι υπάρχουν στον ανθρώπινο ε‐
γκέφαλο. Η πρώτη ουσία η οποία εισήλ‐
θε στην κλινική πράξη ήταν η απρεπι‐
τάντη και το εμπορικό της σκεύασμα εί‐
ναι το EMEND™.
Η απρεπιτάντη έχει εκλεκτικότητα για
τους ΝΚ υποδοχείς, 3.000 φορές μεγαλύ‐
τερη από άλλους υποδοχείς. Έχει δυνα‐
τότητα να διαπερνά τον αιματοεγκεφα‐
λικό φραγμό, συνδέεται με τους υποδο‐
χείς της νευροκινίνης που βρίσκονται
στον εγκέφαλο, έχει μακρά δράση ενα‐
ντίον του εμέτου, μπορεί να καταστέλ‐
λει την οξεία και την όψιμη έμεση που
συνδέεται με υψηλά εμετογόνα φάρμα‐
κα και ενισχύει τη δραστικότητα άλλων
αντιεμετικών θεραπειών, έναντι της έ‐
μεσης που προκαλείται από σισπλατίνη,
και συγκεκριμένα του συνδυασμού σε‐
τρόνης και δεξαμεθαζόνης. Όταν
χορηγήθηκε η απρεπιτάντη στη μελέτη
του Cocquyt54, η προφύλαξη εναντι του
εμέτου την ημέρα 1 ήταν 37% για την
ομάδα της απρεπιτάντης και 48% για
την ομάδα των σετρονών στην οξεία
έμεση, ενώ στις ημέρες 2‐7 η ομάδα της
975 απρεπιτάντης είχε 48% προφύλαξη, ενώ

έμεση έναντι οποιουδήποτε άλλου συν‐
δυασμού. Τα ίδια αποτελέσματα φάνηκε
ότι ήταν επαναλήψιμα όταν αντί για την
γρανισετρόνη, χορηγήθηκε ονδανσετρό‐
νη 32 mg ενδοφλεβίως με δεξαμεθαζόνη
20 mg από του στόματος για την ημέρα 1
και δεξαμεθαζόνη 8 mg από του στόμα‐
τος ημέρες 2‐5. Η απρεπιτάντη στην ο‐
ξεία έμεση 125 mg και στη συνέχεια 80
mg τις υπόλοιπες ημέρες, φάνηκε ότι ο
συνδυασμός αυτός υπερτερούσε έναντι
της απρεπιτάντης σε μικρότερες δόσεις
ή του συνδυασμού δεξαμεθαζόνης και
ονδανσετρόνης μόνο56.
Η τοξικότητα της απρεπιτάντης από
τις μελέτες, φάνηκε πως ήταν ερυγές,
λόξυγγας, 4,6%, ασθένεια, καταβολή
2,9%, δυσκοιλιότητα 2,2%, πονοκέφαλος
2,2%, ανορεξία 2% και αύξηση των
τρανσαμινασών του ορού 2,8%. Ένα
μειονέκτημα που έχει είναι ότι λόγω του
μεταβολισμού της, δεν πρέπει να χορη‐
γείται συγχρόνως με πιμοζίδη, τερφενα‐
δίνη, αστεμιζόλη ή σιζαπρίδη, διότι οι
ουσίες αυτές μεταβολίζονται στο CYP‐
3A4 και είναι δυνατόν να αυξηθούν υ‐
περβολικά τα επίπεδα τους. Γι αυτό δεν
πρέπει να συγχορηγείται με αλπραζο‐
λάμη ή τριαζολάμη, διότι αυξάνονται
πολύ τα επίπεδα των τελευταίων στον
ορό. Αντίθετα, η συγχορήγηση του
ΕΜΕΝD™ με άλλα φάρμακα μπορεί να
ελαττώσει τη συγκέντρωση τους εάν αυ‐
τά μεταβολίζονται στο CYP2C9 και τέ‐
τοιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβά‐
νουν αντιπηκτικά τα οποία ελαττώνουν
το χρόνο προθρομβίνης, αντιδιαβητικά
όπως τολβουταμίδη,η από του στόματος
αντισυλληπτικά.
Έτσι ουσίες οι οποίες είναι δυνατόν να
αυξήσουν ή να ελαττώσουν αντίστοιχα
τα επίπεδα τους γιατί μεταβολίζονται
στο CYP3A4 όπως είναι η κετοκοναζόλη,

ντης είχε 48% προφύλαξη, ενώ η ομάδα
των σετρονών 17% μόνο. Όλοι οι ασθε‐
νείς έλαβαν σισπλατίνη και ελάμβαναν
χημειοθεραπεία για πρώτη φορά.
Η ομάδα της σετρόνης έλαβε 32 mg
ονδανσετρόνης iv, ενώ η ομάδα της α‐
πρεπιτάντης έλαβε μία iv δόση από
προφάρμακο απρεπιτάντης 60‐100 mg.
Τα καλά αποτελέσματα της μονοθερα‐
πείας, οδήγησαν σε διπλή θεραπεία με
δεξαμεθαζόνη. Εκεί φάνηκε λοιπόν ότι
στην ημέρα 1, η χορήγηση απρεπιτάντης
μόνοn, είχε 44% ανταποκρίσεις, η ομάδα
2 περιελάμβανε απρεπιτάντη και δεξα‐
μεθαζόνη και είχε 36% και η ομάδα 3 εί‐
χε ονδανσετρόνη και δεξαμεθαζόνη και
η ανταπόκριση ήταν 83% όπως αναμέ‐
νετο. Στην όψιμη όμως έμεση, η ομάδα
της απρεπιτάντης παρείχε προστασία
στο 59% των ασθενών, η ομάδα της α‐
πρεπιτάντης και δεξαμεθαζόνης 46%
και η ομάδα της δεξαμεθαζόνης και της
ονδανσετρόνης μόνο 38%.
Όταν χορηγήθηκαν και τα τρία μαζί,55
τότε η ομάδα η οποία ελάμβανε για την
οξεία έμεση γρανισετρόνη και δεξαμε‐
θαζόνη, είχε 57%, η ομάδα η οποία ε‐
λάμβανε απρεπιτάντη, γρανισετρόνη
και δεξαμεθαζόνη είχε 80%, η ομάδα η
οποία έπαιρνε απρεπιτάντη και δεξαμε‐
θαζόνη μόνο είχε 46% και η ομάδα η ο‐
ποία έπαιρνε ολιγότερες ημέρες απρεπι‐
τάντη και δεξαμεθαζόνη, 43%. Στην ό‐
ψιμη έμεση, η γρανισετρόνη και δεξα‐
μεθαζόνη είχαν 29%, ενώ ο συνδυασμός
των τριών φαρμάκων είχε 63%.
Παράλληλες ήταν και οι αντα‐
ποκρίσεις του συνδυασμού 5 ή 6 ημερών
απρεπιτάντης και δεξαμεθαζόνης που
ήσαν από 51‐57%. Προκύπτει λοιπόν α‐
βίαστα το συμπέρασμα ότι ο συνδυ‐
ασμός μιας σετρόνης, απρεπιτάντης και
δεξαμεθαζόνης υπερτερεί στην όψιμη
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ΚΥTTΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ
Οι ανταγωνιστές των 5‐ΗΤ3 υποδοχέ‐
ων με την υψηλή τους αποτελεσματικό‐
τητα, το χαμηλό προφίλ παρενεργειών
και το υψηλό κόστος, αποδιοργανώνει
τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών
υγείας των χωρών όπου τα φάρμακα
χρησιμοποιούνται.
Υπάρχει όμως και αντίλογος. Αυτός
συνίσταται στο ότι οι έμετοι έχουν κό‐
στος, αυξάνουν τις ημέρες νοσηλείας,
δημιουργούν ανάγκες υδατοηλεκτρολυ‐
τικής υποστήριξης, απασχολούν νοση‐
λευτικό προσωπικό, καταναλώνοντας
υλικό και φάρμακα. Οι ασθενείς χάνουν
ημέρες εργασίας η χρειάζεται να απα‐
σχολήσουν άλλα άτομα για την περι‐
ποίηση τους.
Η ορθολογιστικότερη όμως χρήση αυ‐
τών των φαρμάκων μπορεί να αποβεί
ωφέλιμη και για τον ασθενή και για τον
προϋπολογισμό των υπηρεσιών υγείας.
Ανταγωνιστές 5‐ΗΤ3 υποδοχέων καθώς
και των ΝΚ‐1 πρέπει να λαμβάνουν α‐
σθενείς υψηλού κινδύνου, όπως περι‐
γράφηκε σε προηγούμενες παραγρά‐
φους αυτού του κεφαλαίου, ασθενείς σε
χημειοθεραπεία υψηλής δόσεως ή εκεί‐
νοι οι οποίοι λαμβάνουν σισπλατίνη ή
άλλα ισχυρά εμετογόνα, καθώς και ε‐
κείνοι οι οποίοι μεν λαμβάνουν μέτρια
εμετογόνα, αλλά παρουσίασαν προβλή‐
ματα ναυτίας και εμέτου.
Τα παραπάνω αναφέρονται στην ο‐
ξεία έμεση, ενώ για την όψιμη έμεση τα
φάρμακα εκλογής είναι η δεξαμεθαζόνη
και η απρεπιτάντη57,58,59,60,61. Μετά όμως
από την εισαγωγή των σετρονών στην
καθημερινή κλινική πράξη, το πρόβλη‐
μα του εμέτου καταλαμβάνει πλέον την
4η θέση ενώ παραμένει σοβαρό το πρό‐
βλημα της ναυτίας.62 Γίνεται η διαπί‐
στωση λοιπόν ότι η ναυτία και ο έμετος

το ριτοναβίρ, η κλαριθρομυκίνη, η τελι‐
θρομυκίνη, η ριφαμπικίνη, η φενυτοϊνη,
η καρβαμαζεπίμη και η φενοβαρβιτάλη
πρέπει να χορηγουνται με προσοχή διό‐
τι, αυξάνουν ή ελαττώνουν αντίστοιχα
τα επίπεδα της απρεπιτάντης όταν συγ‐
χορηγούνται. Δεν απαιτείται όμως κα‐
μία αναπροσαρμογή της δοσολογίας του
φαρμάκου σε ηλικιωμένους και δεν α‐
παιτείται καμία αναπροσαρμογή της
δοσολογίας στους ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια ή για ασθενείς που βρίσκο‐
νται στο τελικό στάδιο της νόσου και
κάνουν αιμοκάθαρση. Σε ασθενείς με
ηπατική ανεπάρκεια δεν απαιτείται κα‐
μία αναπροσαρμογή της δοσολογίας με
ήπια ηπατική ανεπάρκεια. Υπάρχουν
περιορισμένα στοιχεία σε ασθενείς με
μέτρια ηπατική ανεπάρκεια και καθό‐
λου στοιχεία για ασθενείς με σοβαρή
ηπατική ανεπάρκεια.
Μέχρι να προκύψουν νέα στοιχεία από
κλινικές μελέτες, η χρήση του φαρμάκου
σε ασθενείς κάτω των 18 ετών δεν συνι‐
στάται. Όσον αφορά τα φαρμακοκινητι‐
κά στοιχεία, η μέση μέγιστη συγκέ‐
ντρωση στο πλάσμα της απρεπιτάντης
επιτυγχάνεται σε 4 ώρες περίπου. Δε‐
σμεύεται ισχυρά με τις πρωτεϊνες κατά
μέσον όρο 97%. Ο μεταβολισμός της γί‐
νεται μέσω οξείδωσης και οι μεταβολί‐
τες της είναι ασθενώς μόνο ενεργείς.
Μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ από το
σύστημα CYP3A4 και ελάχιστα από το
σύστημα CYP51A2 και CYP52C19. Οι με‐
ταβολίτες της απεκκρίνονται στα ούρα
και μέσω των χοληφόρων στα κόπρανα.
Η κάθαρση της είναι δοσοεξαρτώμενη
και κυμαίνεται από 60‐72 ml/min ενώ ο
τελικός χρόνος ημίσειας ζωής είναι 9‐13
ώρες.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΕΜΕΤΟΥ ΑΠΟ
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Δοσολογία με μία δόση ημερησίως είναι
αποτελεσματικές και προτιμώνται λόγω
ευκολίας, χαμηλότερου κόστους και μι‐
κρότερης δαπάνης του δυναμικού, νο‐
σηλευτικού και ιατρικού. Οι από του
στόματος παράγοντες είναι το ίδιο απο‐
τελεσματικοί με την ενδοφλέβια χορή‐
γησή του σε ίσες δόσεις και έτσι συνι‐
στώνται στις περισσότερες περιπτώσεις.
Σε ίσες δόσεις τα κορτικοστεροειδή επί‐
σης έχουν ίση αποτελεσματικότητα και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς
διαφορά. Συνιστώνται δοσολογίες με
μία δόση κορτικοστεροειδών ημερησίως.
Οι βενζοδιαζεπίνες και τα αντιισταμι‐
νικά είναι χρήσιμα βοηθήματα προστι‐
θέμενα στους κύριους παράγοντες της
αντιεμετικής αγωγής, αλλά δεν συνι‐
στώνται ως μονοθεραπεία. Για την όψι‐
μη έμεση, εκείνη που αρχίζει 24 ώρες
μετά τη χορήγηση της χημειοθεραπείας,
για τους ασθενείς που λαμβάνουν χη‐
μειοθεραπεία υψηλού εμετικού δυναμι‐
κού με σισπλατίνη, συνιστάται κορτικο‐
στεροειδές με μετοκλοπραμίδη ή κορτι‐
κοστεροειδές και ένα ανταγωνιστή των
υποδοχέων 5ΗΤ3 με ή χωρίς μετοκλο‐
πραμίδη. Για τους ασθενείς που λαμβά‐
νουν χημειοθεραπεία με μέτριο δυναμι‐
κό εμετογόνο, δεν συνιστάται προληπτι‐
κή θεραπεία για την όψιμη έμεση.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της
MASCC του 2004, σχετικά με την προ‐
φύλαξη από οξεία ναυτία και έμετο με‐
τά από χημειοθεραπεία υψηλού εμετο‐
γόνου δυναμικού, συνιστούν συνδυασμό
5ΗΤ3 ανταγωνιστού δεξαμεθαζόνης και
απρεπιτάντης. Για την όψιμη ναυτία και
έμετο μετά από χημειοθεραπεία υψηλού
εμετογόνου δυναμικού με σισπλατίνη, οι
οποίοι έλαβαν απρεπιτάντη, αναστολέα
των 5ΗΤ3 υποδοχέων και δεξαμεθαζό‐
νης για την προφύλαξη από την οξεία

από
τη
χημειοθεραπεία,
αντιμε‐
τωπίστηκαν αλλά δεν εξαφανίστηκαν.
Γι αυτό οι διάφοροι ογκολογικοί οργανι‐
σμοί ή επιστημονικές ενώσεις, προσπα‐
θούν με βάση τις μελέτες και τις ενδεί‐
ξεις που έχουν από αυτές, να διαμορ‐
φώσουν κατευθυντήριες οδηγίες τέτοιες,
ώστε να βοηθήσουν στους ασθενείς και
τους ιατρούς για την καλύτερη αντιμε‐
τώπιση της ναυτίας και του εμέτου που
προκαλεί η χημειοθεραπεία.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η αμερικανική εταιρεία παθολόγων‐
ογκολόγων ASCO, στις κατευθυντήριες
γραμμές της οι οποίες δημοσιεύθηκαν
στο Journal of Clinical Oncology,63 συνι‐
στά για την οξεία έμεση των ασθενών οι
οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία με
σισπλατίνη ή υψηλού δυναμικού χη‐
μειοθεραπεία χωρίς σισπλατίνη να α‐
ντιμετωπίζεται με συνδυασμό ενός α‐
νταγωνιστή των υποδοχέων 5ΗΤ3 και
ένα κορτικοστεροειδές πριν από τη χη‐
μειοθεραπεία. Για τους ασθενείς οι ο‐
ποίοι λαμβάνουν μετρίου εμετικού κιν‐
δύνου χημειοθεραπεία, συνιστάται ένα
κορτικοστεροειδές πριν από τη χημειο‐
θεραπεία αλλά όπως θα διαπιστωθεί
αργότερα, πολλά προγράμματα χημειο‐
θεραπευτικά τα οποία θεωρούντο μι‐
κρού κινδύνου όταν συγχορηγούνται οι
παράγοντες, ανεβαίνουν μία ή και δύο
βαθμίδες στο εμετογόνο δυναμικό και
έτσι γίνονται ισχυρού εμετογόνου δυνα‐
μικού, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει
προσοχή.
Σε ισοδύναμες δόσεις, οι ανταγω‐
νιστές των υποδοχέων 5ΗΤ3, έχουν την
ίδια αποτελεσματικότητα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε εξ αυτών
χωρίς διαφορά με βάση την ευκολία, τη
γνώση του θεράποντος ιατρού, τη δια‐
θεσιμότητα που υπάρχει και το κόστος.
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νεχείς ημέρες.
Οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι λαμβά‐
νουν μέτρια εμετογόνο χημειοθεραπεία,
έχουν σημαντική επίπτωση στην όψιμη
ναυτία και έμετο και πρέπει να λαμβά‐
νουν αντιεμετική προφύλαξη για την
όψιμη έμεση. Και αυτό αξιολογείται ως
υψηλού επιπέδου ένδειξη και με υψηλού
επιπέδου ομοφωνία. Το επίπεδο της έν‐
δειξης είναι 1 και το επίπεδο της σύστα‐
σης είναι Α. Για τους ασθενείς οι οποίοι
έχουν όψιμη ναυτία και έμετο και λαμ‐
βάνουν μέτρια εμετογόνο χημειοθερα‐
πεία, η θεραπεία εκλογής είναι η από
του στόματος δεξαμεθαζόνη, ενώ ένας
5ΗΤ3 ανταγωνιστής μπορεί να χρησιμο‐
ποιηθεί ως εναλλακτική λύση. Η χρήση
της απρεπιτάντης δεν συνιστάται διότι
δεν υπάρχουν μελέτες αλλά φαίνεται
πως θα αποδειχθεί ότι ειναι απολύτως
απαραίτητη.
Οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι λαμ‐
βάνουν χημειοθεραπεία με σισπλατίνη
πολλαπλών ημερών, ένας 5ΗΤ3 αντα‐
γωνιστής με δεξαμεθαζόνη είναι η θε‐
ραπεία εκλογής για την οξεία ναυτία
και έμετο και δεξαμεθαζόνη μόνη της
για την όψιμη ναυτία και έμετο. Υπήρ‐
χαν συστάσεις για αντιεμετικά διάσω‐
σης ή για τα αντιεμετικά που χορηγού‐
νται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν
χημειοθεραπεία υψηλής δόσης. Οι κα‐
τευθυντήριες γραμμές αυτές, ανακοι‐
νώθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και είναι
μία συνέχεια των συναντήσεων ομοφω‐
νίας, που έγιναν στην Perugia.

ναυτία και έμετο, προτείνεται ο συνδυα‐
σμός δεξαμεθαζόνης και απρεπιτάντης,
διότι αποδείχθηκε ότι υπερέχει της δε‐
ξαμεθαζόνης μόνο.
Για την οξεία έμεση από μέτρια εμε‐
τογόνο χημειοθεραπεία, συνιστάται έ‐
νας ανταγωνιστής των 5ΗΤ3 αναστολέ‐
ων με δεξαμεθαζόνη με την επισήμανση
ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην αποτε‐
λεσματικότητα των ανταγωνιστών των
5ΗΤ3 υποδοχέων για την προφύλαξη της
οξείας ναυτίας και εμέτου για μέτρια
εμετογόνα χημειοθεραπείας. Οι δόσεις
που χρησιμοποιούνται είναι ενδοφλεβί‐
ως 8 mg ονδανσετρόνης ή 16 mg από του
στόματος, για την γρανισετρόνη από
του στόματος 1 ή 2 mg, για την δολασε‐
τρόνη ενδοφλεβίως 100 mg ή 1,8 mg/kg
βάρους, όταν χορηγείται από του στό‐
ματος 100 mg, για την τροπισετρόνη 5
mg ενδοφλεβίως και 5 mg από του στό‐
ματος ή 5 mg από του στόματος και για
το παλονόσετρον υπάρχει μόνο η ενδο‐
φλέβια μορφή 0,25 mg.
Αναφορικά με τη δεξαμεθαζόνη και
την απρεπιτάντη, η δόση για τους ασθε‐
νείς υψηλού κινδύνου για την οξεία έμε‐
ση της δεξαμεθαζόνης είναι 20 mg μία
φορά την ημέρα, ενώ για την όψιμη έμε‐
ση 8 mg δύο φορές την ημέρα για 3‐4 η‐
μέρες. Για τον μέτριο κίνδυνο για την
οξεία έμεση αρκούν 8 mg μία φορά την
ημέρα, ενώ για την όψιμη έμεση 8 mg
την ημέρα για 2‐3 ημέρες. Μπορούν να
χορηγηθούν και από 4 mg πρωί – βράδυ.
Στη χημειοθεραπεία χαμηλού κινδύνου
για την οξεία έμεση επαρκούν 4‐8 mg
εφάπαξ. Για την απρεπιτάντη για την
οξεία έμεση, η χορήγηση περιλαμβάνει
125 mg από του στόματος μία φορά την
ημέρα πριν από τη χημειοθεραπεία, ενώ
για την όψιμη έμεση 80 mg από του στό‐
ματος μία φορά την ημέρα για δύο συ‐

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Είναι αναμφίβολο ότι η προσφορά των
ανταγωνιστών των υποδοχέων 5‐ΗΤ3
της δεξαμεθαζόνης και της απρεπιτά‐
ντης είναι μεγάλη στην προφύλαξη από
τη ναυτία και τον έμετο που προκαλούν
τα χημειοθεραπευτικά και η ακτινοθε‐
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μειοθεραπευτικά, αλλά ενδεχομένως
υπάρχουν και άλλοι τρόποι προφύλαξης
από την έμεση της χημειοθεραπείας όχι
μόνο μέσω των 5‐ΗΤ3 αλλά και μέσω της
εξάντλησης των αποθεμάτων της 5‐ΗΤ
στα αργυρόφιλα κύτταρα του εντέρου.
ήδη οι πρώτες προσπάθειες με παρα‐
χλωροφαινυλαλανίνη έχουν δώσει ικα‐
νοποιητικά αποτελέσματα64.
Αν και υφίστανται μικρές διαφορές
μεταξύ των πέντε «σετρονώv» σε εργα‐
στηριακό επίπεδο, η σημασία τους στην
κλινική πράξη είναι αμφίβολη, διότι τα
συμπεράσματα των διαφόρων μελετών
είναι αντικρουόμενα και τα κριτήρια ε‐
πιλογής πρέπει να στηρίζονται στο κό‐
στος, την εξοικείωση του θεράποντος με
το φάρμακο και το εύχρηστο και ευλύγι‐
στο θεραπευτικό σχήμα.
Η ύπαρξη κατάλληλου ζωικού μοντέ‐
λου για την όψιμη αλλά και την προχη‐
μειοθεραπευτική έμεση πιστεύεται πως
θα λύσει αρκετά προβλήματα. Δεν θα
πρέπει κανείς να παραβλέψει την ανά‐
γκη για σωστά σχεδιασμένες μελέτες,
πλήρως τυχαιοποιημένες ή διασταυρού‐
μενες με καλά ζυγισμένους προγνωστι‐
κούς παράγοντες και συγκεκριμένες με‐
ταβλητές ανταποκρίσεων. Επίσης πρέ‐
πει να καθορισθεί επακριβώς η σχέση
μεταξύ της ναυτίας και του εμέτου από
τη χημειοθεραπεία.
Οι στόχοι της αντιεμετικής προφύλα‐
ξης για το μέλλον πρέπει να είναι η α‐
πόλυτη επιτυχία, οι ελάχιστοποίηση των
ανεπιθύμητων ενεργειών,η χορήγηση
όλων των φαρμάκων από το στόμα,η ε‐
πιτυχία της αγωγής σε διάφορες ομάδες
ασθενών,η καταπολέμηση της όψιμης
έμεσης και όλα αυτά με χαμηλό κόστος.
Νέα φάρμακα αναμένονται να διατε‐
θούν και ήδη αναμένονται τυχαιοποιη‐
μένες μελέτες για νέους ανταγωνιστές

ραπεία. Όπως είναι γνωστό η ναυτία και
ο έμετος ήταν ο μεγαλύτερος φόβος των
ασθενών που ελάμβαναν χημειοθερα‐
πεία. Χάρις στην ανακάλυψη αυτών των
παραγόντων αλλά και χάρις στις μεγά‐
λες μελέτες που έγιναν ο φόβος αυτός
έγινε πολύ μικρότερος.
Η μεγάλη τους συμβολή δεν έγκειται
τόσο στο γεγονός της 100% αποτελε‐
σματικότητάς τους που δεν υφίσταται
όσο στη βελτίωση των ανταποκρίσεων
που επιτυγχάνοντο με τα προηγούμενα
φάρμακα, στην απλότητα της χρήσης
τους και στις ελάχιστες παρενέργειές
τους. Το κόστος τους εκφραζόμενο σε
απόλυτες τιμές είναι υψηλό, αλλά ο λό‐
γος τιμής προς αποτέλεσμα τα καθιστά
ανταγωνιστικά με τα προϋπάρχοντα.
Η αξία τους στην οξεία έμεση και την
αποφυγή της προθεραπευτικής ναυτίας
και του εμέτου είναι αναμφισβήτητη,
ενώ γίνεται πλέον σαφής η θέση τους
στην όψιμη έμεση, όπου η συμβολή τους
είναι υπολογίσιμη αλλά όχι αναντικα‐
τάστατη. Παρά την πρόοδο που έχει επι‐
τευχθεί, αρκετά σημεία θέλουν αναθεώ‐
ρηση ή παραμένουν άλυτα.
Το θέμα της παρατεταμένης έμεσης
πρέπει να ξεχωρισθεί και από την οξεία
και από την όψιμη έμεση της σισπλατί‐
νης, γιατί τα φάρμακα που το προκα‐
λούν είναι διαφορετικά, αλλά και η α‐
νταπόκριση της όψιμης έμεσης της κυ‐
κλοφωσφαμίδης, καρμποπλατίνης στους
5‐ΗΤ3 ανταγωνιστές είναι διαφορετική
από εκείνη της σισπλατίνης. Η έλευση
της απρεπιτάντης έδωσε την λύση στο
πρόβλημα χωρίς ωστόσο να προσφέρει
100% προστασία.
Η σεροτονίνη και οι υποδοχείς της, κυ‐
ρίως εκείνοι στις προσαγωγές ίνες του
πνευμονογαστρικού, παίζουν σημαντικό
ρόλο στην πρόκληση εμέτου από χη‐
980
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των υποδοχέων της βραδυκινίνης.
Άλλες ουσίες με ρόλο νευροδιαβιβα‐
στή ελέγχονται για τη σχέση τους με την
οξεία ή όψιμη έμεση όπως η νοραδρενα‐
λίνη, η ουσία p ή οι ανταγωνιστές των
ΝΚ1 υποδοχέων της ταχυκινίνης αλλά
και άλλοι υποδοχείς της σεροτονίνης
όπως οι 5‐ΗΤ1Α και 5‐ΗΤ2.
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