Κεφάλαιο 49
Αντινεοπλασματικά φάρμακα με
περιορισμένες ενδείξεις και
αμφισβητούμενης κατάταξης
αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά
φάρμακα
Γ. Πανάγος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό περιελάβαμε κυ‐
ρίως παλαιότερα αντινεοπλασματικά
φάρμακα, κύρια αντιμεταβολίτες, που οι
ενδείξεις τους και οι χρήσεις τους είναι
περιορισμένες καθώς και φάρμακα που
η κατάταξή τους αμφισβητείται ή είναι
αδιευκρίνιστη.

χρόνος ημιζωής της στο πλάσμα είναι
5,5 ώρες και το 70‐80% αποβάλλεται στα
ούρα αναλλοίωτη εντός 12 ωρών. Εικο‐
σιτέσσερες ώρες μετά την χορήγηση τα
επίπεδά της στον ορό είναι μηδενικά. Η
κατανομή στους ιστούς είναι ισότιμη.
Χορηγείται αποκλειστικά από το στόμα.
Ενδείξεις
Η υδροξυουρία χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία της βλαστικής κρίσεως και της
χρόνιας φάσης της χρόνιας μυελογενούς
λευχαιμίας (κύρια ένδειξη) , καθώς και
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση άλ‐
λων αιματολογικών νοσημάτων όπως
της αληθούς πολυκυτταραιμίας (ιδιοπα‐
θής ερυθραιμία) , της ιδιοπαθούς θρομ‐
βοκυτταραιμίας, της οφειλόμενης σε ο‐
ξεία λευχαιμία υπερλευκοκυττάρωσης,
μερικών περιπτώσεων μυελοσκλήρυν‐
σης, και τον καρκίνο κεφαλής‐τραχήλου
σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία. ʹΕχει
επίσης δραστικότητα στον καρκίνο του
νεφρού, το κακόηθες μελάνωμα, τον
καρκίνο των ωοθηκών, και τον καρκίνο
του προστάτου.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση, γαλουχία, και γνωστή υπε‐
ρευαισθησία στο φάρμακο.

ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑ
Συνώνυμα: Yδροξυκαρβαμίδη (Hydroxy‐
carbamide), HYDREA® Caps. 500mg
Μηχανισμός δράσης
Η υδροξυκαρβαμίδη είναι αντινεο‐
πλασματικός παράγων που είναι δρα‐
στικός χορηγούμενος από το στόμα. Αν
και ο μηχανισμός δράσης της δεν είναι
επαρκώς διακριβομένος φαίνεται ότι
δρα παρακωλύοντας την σύνθεση του
DNA.
Φαρμακοκινητική
Η υδροξυουρία απορροφάται καλά ό‐
ταν χορηγείται από το στόμα και το μέ‐
γιστο της συγκέντρωσής της στο πλά‐
σμα επιτυγχάνεται σε 1 ως 2 ώρες. Περ‐
νά εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγ‐
μό και φθάνει το μέγιστο της συγκέ‐
ντρωσής της στο Ε.Ν.Υ. σε 3 ώρες. Ο
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τισμένα φιαλίδια που περιέχουν ξηρα‐
ντικό μέσο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Η λευκοπενία εξαρτά‐
ται από τη δόση και είναι προβλέψιμη.
Εμφανίζεται κατά μέσο όρο σε 10 ημέρες
από την έναρξη χορήγησης του φαρμά‐
κου. Θρομβοκυτταραιμία και αναιμία εί‐
ναι λιγότερο συχνές. Στη χρόνια χορή‐
γηση υδροξυουρίας εμφανίζεται μεγα‐
λοβλαστική αντίδραση του μυελού που
δεν σχετίζεται με έλλειψη φυλλικού ο‐
ξέος ή βιταμίνης Β12. Η μυελοτοξικότη‐
τα, που ανατάσσεται εύκολα με τη δια‐
κοπή του φαρμάκου.
Δερματολογικές: Δερματικά εξανθή‐
ματα, αλωπεκία (σπάνια) υπέρχρωση
δέρματος, ατροφία δέρματος και ονύ‐
χων, φολίδωση του δέρματος.
Γαστρεντερικές: Χαμηλό εμετογόνο.
Ναυτία, διάρροια, στοματίτις (επί παρα‐
τεταμένης χρήσεως μεγάλων δόσεων).
Μπορεί να προκαλέσει ανορεξία, δυ‐
σκοιλιότητα, διάρροια, στοματίτιδα, πα‐
γκρεατίτιδα, σπάνια παροδική ηπατοτο‐
ξικότητα (αύξηση ηπατικών ενζύμων).
Νεφροτοξικότητα: παροδική διαταρα‐
χή της νεφρικής λειτουργίας.
Νευροτοξικότητα: εξαιρετικά σπάνια
κεφαλαλγία, ζάλη, διαταραχές του προ‐
σανατολισμού, παραισθησίες, σπασμοί.
Προσοχή στη χορήγηση: Tα άτομα που
έχουν προηγουμένως ακτινοβοληθεί
μπορεί να εμφανίσουν μετακτινικό ερύ‐
θημα. Nα διορθώνεται τυχόν αναιμία
πριν από τη χορήγηση. Στις αρχές της
θεραπείας εμφανίζεται μεγαλοβλαστι‐
κού τύπου ερυθροποίηση που δεν οφεί‐
λεται σε ένδεια B12 ή φυλλικών. Προσοχή
στους νεφροπαθείς γιατί αποβάλλεται
από τους νεφρούς.
Τρόπος χορήγησης: Συνήθως 80 mg/kg
κάθε 3 ημέρες ή 20‐30 mg/kg ημερησίως.
Σταθερότητα‐Φύλαξη: Διατηρείται σε
θερμοκρασία δωματίου σε καλά πωμα‐

ΠΕΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗ
Συνώνυμα: Pentostatin, NIPENT® Vials
10mg.
Μηχανισμός δράσης
Η πεντοστατίνη είναι ισχυρός ανα‐
στολέας μεταβατικής φάσης του ενζύ‐
μου απαμινάση της αδενοσίνης [adeno‐
sine deaminase (ADA) inhibitor]. Η μεγα‐
λύτερη δραστηριότητα της ADA ανευρί‐
σκεται στα κύτταρα του λεμφικού ιστού.
Στα Τ‐λεμφοκύτταρα η δραστηριότητά
της είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στα Β και
στα κακοήθη Τ‐λεμφοκύτταρα μεγαλύ‐
τερη απ’ ότι στα κακοήθη Β‐λεμφο‐
κύτταρα. Η συνολική κυτταροτοξική
δράση της πεντοστατίνης οφείλεται
στην αναστολή της ADA, στην απευθεί‐
ας αναστολή της σύνθεσης του RNA, και
την αύξηση της βλάβης του DNA. Πα‐
ρόλα αυτά, ο ακριβής αντινεοπλασματι‐
κός μηχανισμός στην λευχαιμία εκ τρι‐
χωτών κυττάρων δεν είναι γνωστός. Η
πεντοστατίνη φαίνεται ότι είναι δραστι‐
κή σε ποικίλα νεοπλάσματα του λεμφι‐
κού ιστού αλλά είναι πλέον αποτελε‐
σματική στα νωθρά νεοπλάσματα με
χαμηλή συγκέντρωση ADA όπως η λευ‐
χαιμία εκ τριχωτών κυττάρων.
Φαρμακοκινητική
Η φαρμακοκινητική της πεντοστατί‐
νης στον άνθρωπο είναι γραμμική με τα
επίπεδα του πλάσματος να αυξάνουν
ανάλογα με την χορηγουμένη δόση. Με‐
τά μία δόση πεντοστατίνης των 4 mg/m2
χορηγούμενη σε 5 λεπτά, ο χρόνος ημι‐
ζωής στη φάση της κατανομής είναι 11
λεπτά, και ο μέσος τελικός χρόνος ημι‐
ζωής είναι 5,7 ώρες με διακύμανση από
2,6 ως 10 ώρες. Η μέση κάθαρση πλά‐
σματος ήταν 68 ml/min/m2 και το 90%
της χορηγηθείσας δόσης είχε αποβληθεί
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Δερματολογικά: Ξηροδερμία, εξανθή‐
ματα, κνησμός, έρπης απλούς, έρπης
ζωστήρ, ακμή, υπεριδρωσία, απολεπι‐
στική δερματίτις, υπέρχρωση του δέρμα‐
τος, αλωπεκία.
Γαστεντερικές: Ναυτία, έμετοι, διάρ‐
ροια, κοιλιακά άλγη, διαταραχές ηπατι‐
κών ενζύμων.
Αναπνευστικές:
Βήχας,
δύσπνοια,
πνευμονικά διηθήματα, πνευμονικό οί‐
δημα.
Νευρολογικές: Άγχος, κατάθλιψη, υ‐
πνηλία, τρόμος, μυϊκές συσπάσεις, αϋ‐
πνία, ίλιγγος, ζάλη, σύγχυση, ξηροστο‐
μία, υπαισθησία, εκνευρισμός, φωτοφο‐
βία.
Γενικές εκδηλώσεις από όλα τα συ‐
στήματα με συχνότερες τις γενικές: ρί‐
γος, πυρετός, κόπωση, ασθένεια, κεφα‐
λαλγία, περιφερικό οίδημα, αύξηση ή
απώλεια βάρους, αύξηση τρανσαμινα‐
σών, σακχάρου και ουρίας.
Αλληλεπιδράσεις
O συνδυασμός με άλλα κυτταροστατι‐
κά φάρμακα (φλουδαραβίνη, υψηλές
δόσεις κυκλοφωσφαμίδης), ή αντιιικά
(βιδαραβίνη) αυξάνει τις ανεπιθύμητες
ενέργειες και ενέχει τον κίνδυνο πνευ‐
μονικών επιπλοκών ενίοτε θανατηφό‐
ρων.
Προσοχή στη χορήγηση
Σε ταυτόχρονη χορήγηση πεντοστατίνης
και φλουδαραβίνης κίνδυνος θανατηφό‐
ρου πνευμονικής τοξικότητας (4 από 6
αρρώστους με ανθεκτική ΧΛΛ πού πή‐
ραν θεραπεία με πεντοστατίνη σε συν‐
δυασμό με φλουνταραμπίνη στα πλαί‐
σια κλινικής δοκιμής ενεφάνισαν σοβα‐
ρή ή θανατηφόρο πνευμονική τοξικότη‐
τα). Σε αρρώστους που πήραν συνδυα‐
σμένη θεραπεία με πεντοστατίνη, καρ‐
μουστίνη, ετοποσίδη και υψηλές δόσεις
κυκλοφωσφαμίδης στα πλαίσια μεγα‐

διά των ούρων ως αναλλοίωτη πεντο‐
στατίνη και/ή μεταβολίτες της όπως
προσδιορίστηκε από την ανασταλτική
δραστικότητα επί της ADA. Η σύνδεση
της πεντοστατίνης με τις πρωτεΐνες του
πλάσματος είναι χαμηλή, περίπου 4%.
Σε αρρώστους με κάθαρση κρεατινί‐
νης από 60 ml/min ως 130 ml/min παρα‐
τηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ κά‐
θαρσης της πεντοστατίνης και κάθαρ‐
σης της κρεατινίνης (CrCl). Ο χρόνος η‐
μιζωής της πεντοστατίνης σε αρρώστους
με νεφρική ανεπάρκεια (CrCl <50 ml/
min, n = 2) ήταν 18 ώρες, που ήταν πολύ
μεγαλύτερος από τις 6 ώρες που παρα‐
τηρήθηκε σε αρρώστους με φυσιολογική
νεφρική λειτουργία (CrCl>60 ml/min, n =
14). Η ιστική κατανομή και η συνολικού
σώματος αυτοραδιογραφική μελέτη σε
ποντικούς έδειξαν ότι η συγκέντρωση
της ραδιενέργειας ήταν μέγιστη στους
νεφρούς και ελάχιστη στο κεντρικό νευ‐
ρικό σύστημα. Η πεντοστατίνη διέρχεται
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό οδηγώ‐
ντας σε μετρήσιμες συγκεντρώσεις στο
Ε.Ν.Υ.
Ενδείξεις
Λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα των
ενηλίκων .
Αντενδείξεις
Η πεντοστατίνη αντενδείκνυται σε
αρρώστους με υπερευαισθησία στα δρα‐
στικά συστατικά ή τα έκδοχα του φαρ‐
μάκου, επί νεφρικής ανεπάρκειας, επί
παρουσίας σοβαρής ενεργού λοιμώξεως,
στην κύηση, την γαλουχία, και επί προ‐
ϋπάρχουσας καταστολής του μυελού.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Έντονα μυελοτοξικό
και ανοσοκατασταλτικό φάρμακο. Ου‐
δετεροπενία,
λεμφοπενία,
αναιμία,
θρομβοπενία.
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δόσεων ή διακοπή της θεραπείας. Η θε‐
ραπεία αναστέλλεται επί εμφάνισης ε‐
κτεταμένου ή σοβαρού εξανθήματος,
και αναστέλλεται ή διακόπτεται επί εμ‐
φάνισης νευροτοξικότητος. Η θεραπεία
αναστέλλεται επί εμφάνισης ενεργού
λοίμωξης κατά την θεραπεία και μπορεί
να επαναληφθεί όταν η λοίμωξη ελεγ‐
χθεί.
Δοσολογία σε αρρώστους με κυτταροπε‐
νίες
Σε αρρώστους με αναιμία, ουδετερο‐
πενία η θρομβοπενία κατά την διάγνω‐
ση ή/και την έναρξη της θεραπείας δεν
συνιστάται μείωση της δοσολογίας της
πεντοστατίνης. Επιπλέον, σε εμφάνιση
αναιμίας και θρομβοπενίας κατά τη
διάρκεια της θεραπείας δεν συνιστάται
μείωση των δόσεων. Η χορήγηση πεντο‐
στατίνης αναβάλλεται αν ο απόλυτος
αριθμός ουδετεροφίλων πέσει κάτω από
τα 200/mm3 σε αρρώστους με αρχικό α‐
ριθμό ουδετεροφίλων μεγαλύτερο των
500/mm3 και επαναλαμβάνεται όταν τα
ουδετερόφιλα επανέλθουν στα επίπεδα
που είχαν πριν την θεραπεία.
Νεφρική ανεπάρκεια
Η εμπειρία σε αρρώστους με νεφρική
ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <60
ml/min) είναι περιορισμένη. Δύο άρρω‐
στοι με κάθαρση κρεατινίνης 50 ως 60
ml/min πέτυχαν πλήρη ύφεση δίχως α‐
συνήθιστες παρενέργειες λαμβάνοντας
2 mg/m2 πεντοστατίνης. Λόγω της πε‐
ριορισμένης εμπειρίας δεν συνιστάται η
χορήγησή της σε αρρώστους με κάθαρ‐
ση κρεατινίνης <60 ml/min.
Ηπατική ανεπάρκεια
Λόγω περιορισμένης εμπειρίας η θε‐
ραπεία αρρώστων με παθολογική ηπα‐
τική λειτουργία πρέπει να γίνεται με
προσοχή και υπό αυστηρό έλεγχο.

θεραπείας – μεταμόσχευσης μυελού ή
στελεχιαίων κυττάρων του περιφερικού
αίματος εμφανίσθηκε οξύ πνευμονικό
οίδημα και υπόταση που οδήγησαν στο
θάνατο των αρρώστων. Έλεγχος τυχόν
λοιμώξεως πριν από τη χορήγηση. Συ‐
χνός αιματολογικός έλεγχος. Mπορεί να
έχει βλαπτική επίδραση στο γονίωμα
και θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκυ‐
μοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας
και για 6 μήνες μετά. Σε εμφάνιση τοξι‐
κών εκδηλώσεων από το νευρικό σύστη‐
μα η θεραπεία διακόπτεται.
Τρόπος χορήγησης
Χορηγείται σε δόση 4 mg/m2 σε εφά‐
παξ ταχεία ενδοφλέβια έγχυση (bolus) ή
διαλυμένη σε 50 ml δεξτρόζης ή NaCl σε
20‐30 min κάθε 2η εβδομαδα. Δεν
συνιστάται η υπέρβαση των δόσεων. Δεν
έχει καταγραφεί βλάβη των ιστών από
εξαγγείωση του φαρμάκου.
Δεν έχει προσδιορισθεί η άριστη διάρ‐
κεια της θεραπείας. Απουσία μείζονος
τοξικότητος και εφόσον συνεχίζει να
παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης
του αρρώστου η θεραπεία πρέπει να συ‐
νεχίζεται μέχρι την επίτευξη πλήρους
ύφεσης. Μετά την επίτευξη πλήρους ύ‐
φεσης συνιστάται η χορήγηση δύο επι‐
πλέον κύκλων θεραπείας αν και η χρη‐
σιμότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Μετά εξάμηνο θεραπεία με πεντοστατί‐
νη εκτιμάται η ανταπόκριση στη θερα‐
πεία. Απουσία πλήρους ή μερικής υφέ‐
σεως η θεραπεία διακόπτεται. Παρουσία
μερικής υφέσεως η θεραπεία συνεχίζε‐
ται με σκοπό την επίτευξη πλήρους υ‐
φέσεως. Αν με την συμπλήρωση δωδε‐
καμήνου θεραπείας η καλύτερη επιτευ‐
χθείσα ανταπόκριση είναι μερική ύφεση
η θεραπεία διακόπτεται.
Επί εμφάνισης σοβαρών παρενεργει‐
ών απαιτείται αναβολή μεμονωμένων
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έγχυσής του. Η ταχεία αδρανοποίηση
του φαρμάκου και η εξάρτηση της κυτ‐
ταροτοξικότητάς του από την φάση S
του κυτταρικού κύκλου καθιστούν την
συνεχή ενδοφλέβια έγχυση τον προτι‐
μόμενο τρόπο χορήγησης. Με τα σχήμα‐
τα υψηλών δόσεων (3gr/m2) επιτυγχάνο‐
νται επίπεδα πλάσματος εκατονταπλά‐
σια των επιτυγχανόμενων με τις συμβα‐
τικές δόσεις και ο χρόνος ημιζωής στο
πλάσμα επιμηκύνεται στις 6 σχεδόν ώ‐
ρες. Η ενδορραχιαία χορήγηση προκαλεί
υψηλά επίπεδα κυταραβίνης στο Ε.Ν.Υ.
που, λόγω των χαμηλών επιπέδων δεα‐
μινάσης της κυτιδίνης σʹαυτό, χαμηλώ‐
νουν βραδέως.
Ενδείξεις
Η κυταραβίνη χρησιμοποιείται σε
συμβατικές δόσεις σε συνεχή στάγδην
έγχυση και υποδόρια και σε υψηλές δό‐
σεις με ή χωρίς διάσωση του μυελού με
αυτομεταμόσχευση ή/και με αυξητικούς
παράγοντες σε συνδυασμό με άλλα κυτ‐
ταροτοξικά φάρμακα για τη θεραπεία
της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας
(πρωτοπαθώς και σε υποτροπή) καθώς
και στη θεραπεία της οξείας λεμφογε‐
νούς λευχαιμίας και των μη Hodgkin
λεμφωμάτων. Χρησιμοποιείται επίσης
σε χαμηλές δόσεις για τη θεραπεία των
μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων.
Αντενδείξεις: Προϋπάρχουσα καταστο‐
λή του μυελού, κύηση, γαλουχία.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιμοποιητικό: Λευκοπενία, θρομβοπε‐
νία, αναιμία, μεγαλοβλαστοειδής αντί‐
δραση, ουδετεροπενικός πυρετός.
Νευρικό σύστημα: Επί υψηλών δόσεων
παρεγκεφαλιδική εκφύλιση, βαρειά μη
αναστρέψιμη παρεγκεφαλιδική αταξία.
Επί ενδορραχιαίας έγχυσης λευκοεγκε‐
φαλοπάθεια.
Γαστρεντερικό: Ήπιο εμετογόνο. Ναυ‐

Σταθερότητα‐Φύλαξη: Φυλάσσεται σε
ψυγείο (2°‐8°C). Tο ανασυσταθέν διάλυ‐
μα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8
ωρών.
ΚΥΤΑΡΑΒΙΝΗ
Συνώνυμα: 1‐β‐D‐αραβινοφουρανοσυλ‐
κυτοσίνη, Cytarabine, Ara‐C, ARACY‐
TIN® Vials 100mg, Vials 500mg.
Η κυταραβίνη απομονώθηκε αρχικά
από το σπόγγο Cryptothethya crypta και
διαφέρει από την κυτιδίνη, που είναι η
φυσιολογικά ανευρισκόμενη πυριμιδίνη,
στο ότι η αραβινόζη αντικαθιστά την ρι‐
βόζη.
Μηχανισμός δράσης
Η κυταραβίνη είναι νουκλεοσίδιο
ανάλογo της πυριμιδίνης με αντινεο‐
πλασματική δράση που εκδηλώνεται
μέσω αναστολή της σύνθεσης του DNA.
Έχει επιπλέον και αντιιική και ανοσο‐
κατασταλτική δραστικότητα. Η λεπτο‐
μερής μελέτη του κυτταροτοξικού της
μηχανισμού in vitro έδειξε ότι η πρω‐
ταρχική της δράση συνίσταται στην α‐
ναστολή σύνθεσης της δεοξυκυτιδίνης
αλλά και της αναστολής της κυτιδιλικής
κινάσης και της ενσωμάτωσής της στα
πυρηνικά οξέα.
Φαρμακοκινητική
Λόγω της παρουσίας υψηλών συγκε‐
ντρώσεων δεαμινάσης της κυτιδίνης
στον γαστρεντερικό βλεννογόνο και το
ήπαρ δεν είναι αποτελεσματική όταν
χορηγείται από το στόμα. Χορηγείται
ταχέως ενδοφλεβίως, σε εικοσιτετράωρη
ενδοφλέβια έγχυση, υποδόρια και εν‐
δορραχιαία. ΔΕΝ χορηγείται ενδομυϊκά.
Το φάρμακο απαμινούται ταχέως στο
ήπαρ και εξαφανίζεται από το πλάσμα
με χρόνο ημιζωής 7‐20 λεπτά. Η συγκέ‐
ντρωση στο Ε.Ν.Υ. φθάνει στο 50% της
σύγχρονης συγκέντρωσης στο πλάσμα 2
ώρες μετά την έναρξη της ενδοφλέβιας
815

mg/kg/ημέρα επί πενθήμερο και επανά‐
ληψη μετά 2 ως 9 ημέρες ανάλογα με
την τοξικότητα.
Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματί‐
ου. Διάλυση με 5ml δισαπεσταγμένο νε‐
ρό. Η συνολική ημερήσια δόση μπορεί
στη συνέχεια να διαλυθεί με διάλυμα
δεξτρόζης 5% ή φυσιολογικό ορό. Μετά
τη διάλυσή του το φάρμακο είναι σταθε‐
ρό σε θερμοκρασία δωματίου επί 5 ημέ‐
ρες. ʹΑν πρόκειται να χορηγηθεί ενδορ‐
ραχιαία να μη διαλύεται σε απεσταγμέ‐
νο νερό αλλά σε ελεύθερο συντηρητικών
φυσιολογικό ορό και να χορηγείται άμε‐
σα.

τία, έμετοι, στοματίτιδα, διάρροια, αύξη‐
ση των ηπατικών ενζύμων.
Λοιπά: Πυρετός, σηψαιμία, χημική ε‐
πιπεφυκίτις επί υψηλών δόσεων (προ‐
λαμβάνεται με την χορήγηση κορτιζο‐
νούχου κολλυρίου), παγκρεατίτιδα, χη‐
μική κυτταρίτιδα επί εξαγγειώσεως, χη‐
μική φλεβίτιδα, σύνδρομο κυταραβίνης
(πυρετός, μυαλγίες, πόνοι των οστών,
θωρακικό άλγος, κηλιδοβλατιδώδες ε‐
ξάνθημα, κακουχία και επιπεφυκίτις
που συνήθως εμφανίζονται 6‐12 ώρες
μετά την χορήγηση του φαρμάκου).
Αλληλεπιδράσεις: Η 5‐φθοριοκυτοσίνη
δεν πρέπει να χορηγείται σύγχρονα με
την κυταραβίνη καθώς η θεραπευτική
της δραστικότητα μηδενίζεται από την
συγχορήγηση. Σε αρρώστους που λαμ‐
βάνουν β‐ακετυλοδιγοξίνη και χημειο‐
θεραπευτικά σχήματα που περιέχουν
κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, πρεδνι‐
ζόνη, και κυταραβίνη ή προκαρβαζίνη
έχει παρατηρηθεί αναστρέψιμη μείωση
των επιπέδων σταθερής κατάστασης της
διγοξίνης και της νεφρικής απέκκρισης
γλυκοσιδών. Τα επίπεδα σταθερής κα‐
τάστασης της διγιτοξίνης δεν επηρεάζο‐
νται.
Τρόπος χορήγησης: Η δοσολογία και ο
χρονισμός εξαρτώνται από το εφαρμο‐
ζόμενο σχήμα θεραπείας. Ταχεία χορή‐
γηση ενδοφλεβίως 2 mg/kg/ημέρα επί 10
ημέρες. Επί μη ικανοποιητικής αιματο‐
λογικής ανταπόκρισης η δόση μπορεί να
διπλασιασθεί. Συνεχής στάγδην έγχυση
σε δόση 0,5‐1,ο mg/kg/ημέρα επί 10 ημέ‐
ρες. Επί μη ικανοποιητικής αιματολογι‐
κής ανταπόκρισης η δόση μπορεί να δι‐
πλασιασθεί. Υποδόρια σε δόση 75‐100
mg/m2 ημερησίως επί 7 ημέρες. Eνδοφλε‐
βίως 75‐500 mg/m2 την ημέρα για 7 ημέ‐
ρες. Eπαναλαμβάνεται κάθε 2‐4 εβδο‐
μάδες. Σε διαλείπουσα χορήγηση 3‐5

ΦΛΟΥΝΤΑΡΑΜΠΙΝΗ
Συνώνυμα: 2F‐ara‐AMP, Φωσφορική 9‐β‐
D‐αραβινοφουρανοσυλ‐αδενίνη, FLUDA‐
RA® Vials 50mg, Tabl. 10mg.
Είναι νεότερο νουκλεοσίδιο, ανάλογο
του αντιιικού φαρμάκου Ara‐A, πλέον
υδατοδιαλυτό που δεν διασπάται με α‐
παμίνωση τόσο γρήγορα.
Μηχανισμός δράσης
Δρά σαν προφάρμακο και αποφωσφο‐
ρυλιώνεται προς 2‐φθόριο‐αδενινη‐αρα‐
βινοσίδη. Στη συνέχεια παραλαμβάνε‐
ται από τα κύτταρα όπου φωσφορυλιώ‐
νεται ενδοκυτταρίως από την κινάση της
δεοξυκυτιδίνης στον δραστικό τριφω‐
σφορικό μεταβολίτη 2F‐ara‐ATP. Ο με‐
ταβολίτης αυτός αναστέλλει την ριβο‐
νουκλεοτιδιακή αναγωγάση, την πολυ‐
μεράση a/d και ε του DNA, την πριμάση
του DNA, και την λιγκάση του DNA, ο‐
δηγώντας τελικά στην αναστολή σύν‐
θεσης του DNA. Επιπλέον αναστέλλει
μερικά την πολυμεράση ΙΙ του RNA που
οδηγεί ακόλουθα στην μείωση της πρω‐
τεϊνικής σύνθεσης. Όλες οι δράσεις του
φαρμάκου που αναφέρθηκαν οδηγούν
στην αναστολή της κυτταρικής αύξησης,
και πυροδοτούν τον κατακερματισμό
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Η απομάκρυνση της φλουνταραμπί‐
νης γίνεται κύρια με τη νεφρική απέκ‐
κριση. Το 40% ως 60% της ενδοφλέβια
χορηγηθείσας δόσης απεκκρίνεται στα
ούρα. Άρρωστοι με διαταραγμένη νε‐
φρική λειτουργία εμφανίζουν μειωμένη
κάθαρση συνολικού σώματος ενδεικτική
της ανάγκης προσαρμογής των δόσεων
επί νεφρικής ανεπάρκειας. Σε in vitro
μελέτες με ανθρώπινες πρωτεΐνες του
πλάσματος δεν απεκάλυψαν μεγάλη
τάση δέσμευσής της.
Η τριφωσφορική 2F‐ara‐ATP είναι ο
μείζονος σημασίας ενδοκυττάριος μετα‐
βολίτης της καθώς και ο μόνος μεταβο‐
λίτης της με γνωστή κυτταροτοξική
δραστικότητα. Τα μέγιστα επίπεδα συ‐
γκέντρωσης της 2F‐ara‐ATP σε λευχαι‐
μικά κύτταρα αρρώστων με ΧΛΛ παρα‐
τηρήθηκαν σε 4 ώρες κατά μέσο όρο και
έδειξαν σημαντική ποικιλία με μέση
μέγιστη τιμή 20 μM. Τα επίπεδα της 2F‐
ara‐ATP στα λευχαιμικά κύτταρα ήσαν
πάντα σημαντικά υψηλότερα από τα
μέγιστα επίπεδά της στο πλάσμα ώστε
είναι καταφανής η συσσώρευσή της στα
κύτταρα‐στόχους. Σε επώαση λευχαιμι‐
κών κυττάρων in vitro με 2F‐ara‐A φά‐
νηκε ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση
της έκθεσης στο φάρμακο (γινόμενο συ‐
γκέντρωσης του φαρμάκου επί τον χρό‐
νο επώασης) και ενδοκυτταρίου εμπλου‐
τισμού. Η απομάκρυσνη της 2F‐ara‐A
από τα κύτταρα‐στόχους έδειξε τιμές
μέσης ημιζωής από 15 ως 23 ώρες.
Δεν έχει βρεθεί ξεκάθαρη συσχέτιση
της φαρμακοκινητικής της φλουνταρα‐
μπίνης και της θεραπευτικής της δρα‐
στικότητος.
Ενδείξεις
Η φλουνταραμπίνη είναι δραστική
στην χρόνια λεμφογενή λευχαιμία από
Β κύτταρα με επάρκεια μυελού, και στα

του DNA και τον κυτταρικό θάνατο μέ‐
σω της απόπτωσης.
Φαρμακοκινητική
Η φαρμακοκινητική της φλουνταρα‐
μπίνης έχει μελετηθεί μετά ταχεία εν‐
δοφλέβια χορήγηση, βραχείας διάρκειας
συνεχή έγχυση και μακράς διάρκειας
συνεχή ενδοφλέβιο έγχυση. Μετά μία
ενδοφλέβια χορήγηση σε δόση 25 mg/ m²
διάρκειας 30 λεπτών πέτυχε την μέγιστη
συγκέντρωση στο πλάσμα των 3,5 ως 3,7
μM στο τέλος της εγχύσεως. Μετά την
πέμπτη δόση η αντίστοιχη συγκέντρωση
στο πλάσμα άφτασε τα 4,4 ως 4,8 μM
στο τέλος της έγχυσης. Στη διάρκεια
πενθήμερου σχήματος θεραπείας τα ε‐
πίπεδα του πλάσματος διπλασιάσθη‐
καν. Δεν αναμένεται περαιτέρω συσώ‐
ρευση μετά από επόμενους κύκλους θε‐
ραπείας. Μετά την επίτευξη της μέγι‐
στης συγκέντρωσης η καμπύλη είναι
τριφασική με αρχικό χρόνο ημιζωής 5
περίπου λεπτών, ενδιάμεση ημιζωή 1‐2
ωρών και τελική ημιζωή περίπου 20 ω‐
ρών.
Η μέση κάθαρση πλάσματος της
φλουνταραμπίνης είναι 79±40 ml/min/m²
(2,2±1,2 ml/min/kg) και ο μέσος όγκος
κατανομής (Vss) 83±55 l/m² (2,4±1,6 l/kg).
Τα επίπεδα του πλάσματος και οι περιο‐
χές κάτω από την καμπύλη επιπέδων
στο πλάσμα/χρόνου αυξάνουν γραμμι‐
κά με την αύξηση της δόσης ενώ οι χρό‐
νοι ημιζωής, η κάθαρση του πλάσματος
και οι όγκοι κατανομής παραμένουν
σταθεροί ανεξάρτητα από την δόση και
είναι χαρακτηριστικοί συμπεριφοράς
γραμμικής δόσης.
Τα χαρακτηριστικά εμφάνισης της ου‐
δετεροπενίας και της αναιμίας δείχνουν
ότι η κυτταροτοξικότητα της φλουντα‐
ραμπίνης επί της αιμοποίησης είναι δο‐
σοεξαρτώμενη.
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Νευρικό‐αισθητήρια: Συχνά περιφερική
νευροπάθεια. Σπάνια σύγχυση, κώμα,
διέγερση, σπασμοί. Σπάνια οπτική νευρί‐
τιδα, οπτική νευροπάθεια, τύφλωση.
Ουρογενητικό: Σπάνια αιμορραγική
κυστίτιδα.
Δέρμα: Συχνά εξάνθημα. Σπάνια σύν‐
δρομο Stevens‐Johnson ή τοξική επιδερ‐
μόλυση (σύνδρομο Lyell).
Γενικά: Συχνά οιδήματα, κακουχία,
αδυναμία, πυρετός, ρίγη, λοιμώξεις.
Σύνδρομο ταχείας λύσεως του όγκου.
Σπάνια αύξηση των ηπατικών ή πα‐
γκρεατικών ενζύμων.
Αλληλεπιδράσεις: Σε κλινική μελέτη
που συγχορηγήθηκαν φλουνταραμπίνη
και πεντοστατίνηγια την θεραπεία αν‐
θεκτικής χρόνιας λεμφογενούς λευχαι‐
μίας παρατηρήθηκε απαράδεκτα υψηλή
συχνότητα εμφάνισης θανατηφόρου
πνευμονικής τοξικότητος. Ως εκ τούτου
η συνδυασμένη θεραπεία φλουνταρα‐
μπίνης και πεντοστατίνης δεν συνιστά‐
ται.
Η θεραπευτική δραστικότητα της
φλουνταραμπίνης μπορεί να μειώνεται
από την χορήγηση διπυριδαμόλης και
άλλων αναστολέων της πρόσληψης της
αδενοσίνης.
Σε κλινικές μελέτες και in vitro πειρά‐
ματα με καρκινικές κυτταρικές σειρές
φάνηκε ότι τα ενδοκυττάρια επίπεδα του
Ara‐CTP σε λευχαιμικά κύτταρα αυξά‐
νουν (μέχιστη συγκέντρωση και ενδο‐
κυττάριο AUC) σε συνδυασμένη θερα‐
πεία φλουνταρμπίνης και αρασυτίνης.
Προσοχή στη χορήγηση
Η φλουνταραμπίνη έχει συσχετισθεί
με βαρειές νευρολογικές παρενέργειες
που περιλαμβάνουν τύφλωση, κώμα και
θάνατο. Η βαρειά αυτή νευρολογική το‐
ξικότητα εμφανίστηκε στο 36% των αρ‐
ρώστων που πήραν θεραπεία τετρα‐

χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα με
προχωρημένο στάδιο της νόσου (στάδιο
κατά Rai III/IV [Binet στάδιο C]), ή πρώι‐
μο στάδιο (Rai I/II [Binet stage A/B]) και
σχετιζόμενη με τη νόσο συμπτωματο‐
λογία ή ενδείξεις προϊούσας νόσου.
Στους συμπαγείς όγκους η αποτελεσμα‐
τικότητά της είναι περιορισμένη.
Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία
στο φάρμακο ή τα έκδοχά του, νεφρική
ανεπάρκεια με κάθαρση κρεατινίνης <30
ml/min, μη αντισταθμιζόμενη αιμολυτι‐
κή αναιμία, προϋπάρχουσα καταστολή
του μυελού, κύηση, γαλουχία.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η τοξικότητά της περιλαμβάνει μυε‐
λοκαταστολή, νευροτοξικότητα, ναυτία,
εμέτους και διάμεση πνευμονίτιδα.
Αιμοποιητικό: Βαρειά μυελοκαταστολή
με αναιμία, θρομβοπενία, ουδετεροπε‐
νία. Ο μέσος χρόνος ως την εμφάνιση
του ναδίρ είναι 13 ημέρες (3 ως 25) για
την κοκκιώδη σειρά και 16 ημέρες (2 ως
32) για τα αιμοπετάλια. Οι άρρωστοι
συνήθως έχουν καταπιεσμένο μυελό
είτε από την νόσο τους ή και από
προηγηθείσες
μυελοκατασταλτικές
θεραπείες.
Η
εμφανιζόμενη
μυελοκαταστολή είναι σωρευτική. Η
παρατεταμένη
μείωση
των
Τ‐
λεμφοκυττάρων οδηγεί σε αυξημένο
κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων. Σπά‐
νια εμφανίζεται μυελοδυσπλαστικό σύν‐
δρομο σε αρρώστους που πήραν θερα‐
πεία με φλουνταραμπίνη, αλκυλιούντες
παράγοντες
Γαστρεντερικό:
και ακτινοβολία.
Ναυτία, έμετοι, διάρ‐
ροια, στοματίτιδα, ανορεξία.
Κυκλοφορικό: Σπάνια συμφορητική
καρδιοπάθεια ή αρρυθμία.
Αναπνευστικό: Πνευμονία, αντιδράσεις
πνευμονικής υπερευαισθησίας, πνευμο‐
νικά διηθήματα, πνευμονική ίνωση, δύσ‐
πνοια, βήχας.
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Ενεργοποιείται μεταβολιζόμενη στο
νουκλεοτίδιο θειογουανιλικό οξύ. Οι με‐
ταβολίτες της θειογουανίνης αναστέλ‐
λουν την de novo σύνθεση πουρινών και
τις εσωτερικές μετατροπές των πουρινο‐
νουκλεοτιδίων. Ενσωματώνεται στα πυ‐
ρηνικά οξέα και η ενσωμάτωση στο
DNA είναι υπεύθυνη για την κυτταρο‐
τοξικότητά της. Συνήθως υπάρχει δια‐
σταυρούμενη αντίσταση μεταξύ θειο‐
γουανίνης και μερκαπτοπουρίνης.
Φαρμακοκινητική
Χορηγείται από το στόμα παρά το ότι
η απορρόφησή της από το γαστρεντερι‐
κό σωλήνα είναι αστάθμητη και μερική
ώστε μόνο το 30‐50% του χορηγούμενου
φαρμάκου μπαίνει στη συστηματική κυ‐
κλοφορία. Ο χρόνος ημιζωής της θειο‐
γουανίνης στο πλάσμα είναι 90 λεπτά.
Η θειογουανίνη μεταβολίζεται in vivo
σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν 2 κύριες
καταβολικές οδοί: κυρίως μεθυλίωση σε
2‐αμινο‐6‐μεθυλο‐θειοπουρίνη, και, σε
μικρότερο ποσσοτό, απαμίνωση σε 2‐
υδροξυ‐6‐μερκαπτοπουρίνη, που ακο‐
λουθείται από οξείδωση σε 6‐θειουρικό
οξύ.
Μελέτες με ραδιενεργό θειογουανίνη
έδειξαν ότι το μέγιστο επίπεδο του αί‐
ματος επιτυγχάνονται σε 8‐10 ώρες μετά
την από το στόμα χορήγηση, που ακο‐
λουθείται από βραδεία κάθοδο. Η μέγι‐
στη συγκέντρωση των 61 ως 118 nmol/ml
επιτυγχάνεται στο αίμα μετά ενδοφλέ‐
βια χορήγηση 1 ως 1,2 gr θειογουανί‐
νης/m2. Τα επίπεδα στο πλάσμα μειού‐
νται με διεκθετική καμπύλη με αρχική
και καταληκτική ημιζωή 3 και 5,9 ωρών
αντίστοιχα.
Μετά την από το στόμα χορήγηση σε
δόση 100 mg/m2 τα μέγιστα επίπεδα του
πλάσματος εμφανίζονται στις 2 ως 4
ώρες και βρίσκονται μεταξύ 0,03 και 0,94

πλάσια περίπου (96 mg/m²/ημέρα για 5
ως 7 ημέρες) από αυτή που συνιστάται
για τη θεραπεία της ΧΛΛ. Στις συνιστώ‐
μενες δόσεις η σοβαρή νευρολογική το‐
ξικότητα είναι σπάνια (κώμα, σπασμοί,
διέγερση) ή ασυνήθεις (σύγχυση). Η μα‐
κροχρόνια επίδραση της φλουνταραμπί‐
νης στο ΚΝΣ στις συνιστώμενες δόσεις
φαίνεται να ειναι καλά ανεκτή. Σε μερι‐
κές μελέτες χορηγήθηκαν 26 συνεχείς
κύκλοι θεραπείας δίχως την εμφάνιση
νευρολογικών παρενεργειών.
Τρόπος χορήγησης: Η συνιστώμενη δόση
είναι 25 mg/m² χορηγούμενη ενδοφλέβια
σε 5 συνεχείς ημέρες κάθε 28 ημέρες.
Χορηγείται είτε ταχέως ενδοφλεβίως
αφού αραιωθεί σε 10 ml φυσιολογικού
ορού είτε εγχέεται σε 30 λεπτά αφού α‐
ραιωθεί σε 100 ml φυσιολογικού ορού. Η
διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από
την επιτυχία της και την τοξικότητα.
Επί ήπιας νεφρικής ανεπάρκειας (κά‐
θαρση κρεατινίνης μεταξύ 30 και 70 ml/
min) η δόση πρέπει να μειώνεται στο
50%. Επί κάθαρσης κρεατινίνης <30 ml/
min η χορήγηση φλουνταραμπίνης δεν
ενδείκνυται.
6‐THIOGUANINE
Συνώνυμα: 2,αμινο‐1,7‐διυδρο‐γΗ‐πουρι‐
νο‐6‐θειόνη, LANVIS® Tabl. 40mg.
Η θειογουανίνη είναι σουλφυδριλικό
ανάλογo της γουανίνης και λειτουργεί
σαν αντιμεταβολίτης της πουρίνης. Συ‐
νετέθη από τους Hitching και Elion το
1955. Διαφέρει από την φυσικά ανευρι‐
σκόμενη πουρίνη, τη γουανίνη, κατά το
ότι έχει υποκατασταθεί η 6‐υδροξυλιο‐
μάδα με ομάδα θειόλης. Μπαίνει εύκολα
στο κυτταρόπλασμα όπου και μετατρέ‐
πεται σε δραστικό νουκλεοτίδιο από το
ένζυμο υποξανθινο‐γουανινο‐φωσφορι‐
βοσυλο‐τρανσφεράση.
Μηχανισμός δράσης
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nmol/ml. Τα επίπεδα του φαρμάκου στο
πλάσμα μειώνονται με σύγχρονη λήψη
τροφής ή επί παρουσίας εμέτων.
Ενδείξεις
Η 6‐θειογουανίνη χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με άλλα κυτταροτοξικά
φάρμακα για τη θεραπεία της οξείας
λευχαιμίας και κυρίως της οξεία μυελο‐
γενούς και της οξείας λεμφοβλαστικής.
Χρησιμοποιείται επίσης στην θεραπεία
της χρονίας κοκκιοκυτταρικής λευχαι‐
μίας
Αντενδείξεις: Προϋπάρχουσα καταστο‐
λή του μυελού, κύηση, γαλουχία.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μυελοκαταστολή με
προεξάρχουσα την λευκοπενία και την
θρομβοπενία ενώ η αναιμία είναι λιγό‐
τερο συχνή. Ανοσοκαταστολή.
Γαστρεντερικές: Συχνές στοματίτιδα,
γαστρεντερική δυνανεξία. Σπανιότερα
ναυτία, έμετοι, διάρροια. Σπάνια εντερι‐
κή νέκρωση και διάτρηση.
Ηπατο‐χολικές: Πολύ συχνά σε μα‐
κροχρόνια χορήγηση συντήρησης της
ύφεσης αναστρέψιμος χολοστατικός ί‐
κτερος οφειλόμενος σε αγγειακή ενδο‐
θηλιακή βλάβη (υπερχολερυθριναιμία,
ηπατομεγαλία, αύξηση του βάρους λό‐
γω κατακράτησης υγρών, ασκίτις, πυ‐
λαία υπέρταση, αύξηση των ηπατικών
ενζύμων, ίκτερος). Σπάνια κεντρολοβια‐
κή ηπατική νέκρωση σε αρρώστους που
υποβάλλονται σε συνδυασμένη πολυ‐
χημειοθεραπεία, αντισυλληπτικά, υψη‐
λές δόσεις θειογουανίνης και αλκοόλη.
Αλληλεπιδράσεις: Άτομα με κληρονο‐
μική ανεπάρκεια του ενζύμου μεθυλο‐
τρανσφεράση της θειοπουρίνης (TPMT)
εμφανίζουν ασυνήθιστη ευαισθησία
στην μυελοκατασταλτική δράση της
θειογουανίνης. Η συγχορήγηση φαρ‐
μάκων που αναστέλουν την TPMT όπως

η ολσαλαζίνη, η μεσαλαζίνη ή η σουλ‐
φασαλαζίνη επιτείνουν περαιτέρω την
μυελοτοξικότητα της θειογουανίνης.
Η ανεπάρκει του ενζύμου γουανινο‐
φωσφοριβοσυλο τρανσφεράση της υπο‐
ξανθίνης που είναι υπεύθυνο για την
μετατροπή της θειογουανίνης στον ε‐
νεργό της μεταβολίτη μπορεί να ευθύ‐
νεται για την εμφανιζόμενη αντοχή σε
αρκετούς αρρώστους όπως οι πάσχο‐
ντες από το σύνδρομο Lesch‐Nyhan.
Τρόπος χορήγησης: Χορηγείται από το
στόμα. Η δόση και η διάρκεια χορήγησης
εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο σχήμα
θεραπείας. Συνήθως χορηγούνται 100
ως 200 mg/m2/ημέρα. Η χορήγηση δια‐
κόπτεται επί εμφάνισης ηπατικής τοξι‐
κότητος. Διατηρείται σε θερμοκρασία
δωματίου.
6‐MERCAPTOPURINE
Συνώνυμα: 1,7‐διυδρο‐6Η‐πουρινο‐6‐θειό‐
νη, PURINETHOL® Tabl. 50mg.
Η μερκαπτοπουρίνη είναι σουλφυδρι‐
λικό ανάλογo της υποξανθίνης και λει‐
τουργεί σαν αντιμεταβολίτης της πουρί‐
νης. Συνετέθη από τους Hitching και
Elion το 1954.
Μηχανισμός δράσης
Η μερκαπτοπουρίνη είναι αδρανές
προφάρμακο που λειτουργεί ως αντα‐
γωνιστής της πουρίνης που για να εμ‐
φανίσει την κυτταροτοξικότητά της
απαιτείται η πρόσληψη της από τα κύτ‐
ταρα και ο ενδοκυττάριος αναβολισμός
της σε θειογουανίνη. Οι μεταβολίτες της
αναστέλλουν την de novo σύνθεση που‐
ρινών και τις εσωτερικές μετατροπές
των πουρινο‐νουκλεοτιδίων. Ενσωματώ‐
νεται στα πυρηνικά οξέα και η ενσωμά‐
τωση στο DNA είναι υπεύθυνη για την
κυτταροτοξικότητά της.
Φαρμακοκινητική
Η βιοδιαθεσιμότητα της μερκαπτο‐
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Αιμοποιητικό: Κύρια παρενέργεια είναι
η μυελοκαταστολή που οδηγεί σε λευ‐
κοπενία και θρομβοπενία. Η αναιμία εί‐
ναι σπάνια. Ανοσοκαταστολή.
Γαστρεντερικό: Ναυτία, έμετοι, στομα‐
τίτιδα, διάρροια, ανορεξία, ελκώσεις του
στόματος,
εντερικές
εξελκώσεις,
παγκρεατίτιδα.
Ηπατο‐χολικό: Αναστρέψιμος χολο‐
στατικός ίκτερος, ηπατική νέκρωση,
Αναπνευστικό: Πνευμονική ίνωση.
Λοιπά: Αλωπεκία, φαρμακευτικός πυ‐
ρετός, δερματικά εξανθήματα, παροδική
ολιγοσπερμία.
Αλληλεπιδράσεις:
Όταν συγχορηγείται αλλοπουρινόλη
και μερκαπτοπουρίνη η δόση της μερ‐
καπτοπουρίνης πρέπει να μειώνεται στο
25% λόγω μειωμένου ρυθμού καταβολι‐
σμού της. Επί συγχορήγησης με από το
στόμα αντιπηκτικά μπορεί να μειώνεται
το αντιπηκτικό αποτέλεσμα. Η συγχο‐
ρήγηση φαρμάκων που αναστέλουν την
TPMT όπως η ολσαλαζίνη, η μεσαλαζί‐
νη ή η σουλφασαλαζίνη επιτείνουν πε‐
ραιτέρω την μυελοτοξικότητα της μερ‐
καπτοπουρίνης.
Τρόπος χορήγησης: Χορηγείται απο‐
κλειστικά από το στόμα. Μείωση της δό‐
σης κατά 25% όταν χορηγείται συγχρό‐
νως αλλοπουρινόλη. Η εναρκτήρια δο‐
σολογία σε ενήλικες και παιδιά είναι 2,5
mg/kg ημερησίως ή 50‐75 mg/m2 ημερη‐
σίως. Η δόση και η διάρκεια χορήγησης
του φαρμάκου καθορίζεται από το ακο‐
λουθούμενο σχήμα θεραπείας και πρέ‐
πει να προσαρμόζεται σε κάθε άρρωστο
ανάλογα. Η δόση μειώνεται σε αρρώ‐
στους με νεφρική ή ηπατική ανεπάρ‐
κεια. Διατηρείται σε θερμοκρασία δωμα‐
τίου σε ξηρό μέρος.

πουρίνης όταν χορηγείται από το στόμα
σε δόση 75mg/m2 ποκίλλει ευρέως από
ατόμου σε άτομο λόγω του μεταβολι‐
σμού πρώτης διόδου. Χορηγούμενη στην
ίδια δοσολογία σε παιδιατρικούς αρρώ‐
στους η βιοδιαθεσιμότητα ποικίλλει από
5 ως 37% με μέση τιμή 16%.
Ο χρόνος ημιζωής της μερκαπτοπου‐
ρίνης στην φάση απομάκρυνσης είναι
90±30 λεπτά αλλά οι ενεργοί μεταβολί‐
τες έχουν ημιζωή περίπου 5 ώρες και η
ολική κάθαρση είναι 719±610 ml/min/m2.
Μετά την από το στόμα χορήγηση σε
δόσεις από 50 ως 165 mg/m2 δεν επιτυγ‐
χάνονται ανιχνεύσιμα επίπεδα στο ΕΝΥ
(<0,18 micromol/L).
Η απομάκρυνσή της από την κυκλο‐
φορία γίνεται κύρια με μεταβολική της
μετατροπή ενώ μικρό μόνο ποσοστό της
χορηγηθείσας ποσότητας του φαρμάκου
(7%) αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα
εντός 12 ωρών από τη χορήγηση του
φαρμάκου. Η 6‐μερκαπτοπουρίνη μετα‐
βολίζεται από την οξειδάση της ξανθί‐
νης στο μη δραστικό 6‐θειουρικό οξύ το
οποίο και αποβάλλεται στα ούρα. Η α‐
ντίδραση αυτή αναστέλλεται από τη
δράση της αλλοπουρινόλης.
Ενδείξεις
Η 6‐μερκαπτοπουρίνη χρησιμοποιείται
για την θεραπεία της οξείας λευχαιμίας.
Χρησιμεύει στην θεραπεία ένταξης ύφε‐
σης κύρια όμως χρησιμοποιείται στην
θεραπεία συντηρήσεως της ύφεσης στη
οξεία λεμφοβλαστική και την οξεία μυ‐
ελογενή λευχαιμία. Χρησιμεύει επίσης
στην θεραπεία της χρόνιας κοκκιοκυτ‐
ταρικής λευχαιμίας.
Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία
στο φάρμακο ή τα έκδοχά του, προϋ‐
πάρχουσα καταστολή του μυελού, κύη‐
ση, γαλουχία.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
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ΤΕΓΚΑΦΟΥΡΗ
Συνώνυμα: Ν‐1‐(2ʹ‐τετραϋδροφουρυλο)‐5‐
φθοριοουρακίλη, Tegafur, FTORAFUR®
Amp. 400mg και Caps. 400mg.
Αποτελεί ουσιαστικά προφάρμακο της
5‐φθοριοουρακίλης μιάς και μετά την
από το στόμα ή την ενδοφλέβια χορή‐
γησή της διασπάται από την φωσφορυ‐
λάση της πυριμιδινο‐νουκλεοσίδης και
απελευθερώνεται 5‐φθοριοουρακίλη που
αποτελεί τον δραστικό αντινεοπλασμα‐
τικό παράγοντα. Η τοξικότητά της είναι
σημαντικά μικρότερη της 5‐φθοριοουρα‐
κίλης ενώ η αποτελεσματικότητά της
στον καρκίνο του παχέος εντέρου και
του μαστού θεωρείται ότι υπερέχει εκεί‐
νης της 5‐φθοριοουρακίλης. Διατηρείται
σε θερμοκρασία δωματίου. Χορηγείται
αργά ενδοφλέβια ή και από το στόμα.
Φαρμακοκινητική
Μετά την ενδοφλέβια χορήγησή της ο
χρόνος ημιζωής της στο πλάσμα είναι 2
ώρες. Μετά την αρχική ταχεία μείωση
της πυκνότητας στο πλάσμα παραμένει
σε σημαντικά υψηλά επίπεδα πέραν των
24 ωρών (διεκθετική καμπύλη κάθαρ‐
σης). Το φάρμακο καθαίρεται κυρίως
από το ήπαρ ενώ μικρή μόνο ποσότητά
του ανευρίσκεται στα ούρα. Η απορρό‐
φησή του από το γαστρεντερικό σωλήνα
είναι ικανοποιητική. Εμφανίζεται στο
πλάσμα 2 περίπου ώρες μετά τη χορή‐
γηση και η φαρμακοκινητική του προ‐
σομοιάζει εκείνη της ενδοφλεβίου χορη‐
γήσεως (διεκθετική καμπύλη κάθαρ‐
σης).
Η τεγκαφούρη in vitro μεταβολίζεται
εν μέρει από το CYP2A6. Πρέπει να χο‐
ρηγείται με προσοχή όταν χορηγούνται
συγχρόνως ουσίες που αποτελούν υπό‐
στρωμα ή αναστολείς του ενζύμου
CYP2A6 όπως η κουμαρίνη και τα παρά‐
γωγά της, η μεθοξυπσοραλένη, η κλο‐

τριμαζόλη, η κετοκοναζόλη, και η μικο‐
ναζόλη.
Ενδείξεις
Η τεγκαφούρη χρησιμοποιείται είτε σε
μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλ‐
λα χημειοθεραπευτικά φάρμακα για τη
θεραπεία αδενοκαρκινωμάτων του πε‐
πτικού, του καρκίνου του μαστού και του
καρκίνου κεφαλής‐τραχήλου.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση, γαλουχία, γνωστή υπερευ‐
αισθησία στο 5‐FU ή τα έκδοχα, σοβαρή
ηπατική ανεπάρκεια, γνωστή ανεπάρ‐
κεια του ηπατικού CYP2A6.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό‐
τητα (θρομβοπενία, λευκοπενία).
Γαστρεντερικές: Μέτρια εμετογόνο.
Ναυτία, έμετοι, διάρροια, ανορεξία,
βλεννογονίτιδα, στοματίτις, ξηροστομία,
κοιλιακοί πόνοι, δυσκοιλιότητα, δυσπε‐
ψία, ερυγές.
Δερματικές: Δερματίτιδα, υπέρχρωση
του δέρματος, αλωπεκία, κνησμός,
αλλεργικές αντιδράσεις (σπάνια).
Νευροτοξικότητα: Παρεγκεφαλιδική α‐
ταξία, ζάλη, υπόταση σε ταχεία ενδο‐
φλέβια έγχυση.
Λοιπά: Δακρύρροια, επιπεφυκίτις, περι‐
φερικό οίδημα, βήχας, στένωση δακρυϊ‐
κού πόρου (πολύ σπάνιο), πνευμονική
εμβολή (πολύ σπάνιο).
Σε σχέση με την 5‐φθοριοουρακίλη το
φάρμακο έχει λιγότερη μυελοτοξικότη‐
τα και μεγαλύτερη νευροτοξικότητα.
Τρόπος χορήγησης
Eνδοφλεβίως 1‐2 g/m2 επιφανείας
σώματος την ημέρα για 3‐5 ημέρες κάθε
3‐4 εβδομάδες.
Σταθερότητα‐Φύλαξη: Διατηρείται σε
θερμοκρασία δωματίου σε καλά πωμα‐
τισμένα φιαλίδια που περιέχουν ξηρα‐
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AUC του πλάσματος για την ουρακίλη
και την 5‐FU ήταν κατά 66% και 37% χα‐
μηλότερη αντίστοιχα σε σύγκριση με τις
τιμές σε συνθήκες νηστείας. Η AUC του
πλάσματος για την τεγκαφούρη δεν ε‐
πηρεάζεται σημαντικά. Οι Cmax ήσαν
μειωμένες και καθυστερημένες για την
τεγκαφούρη, την ουρακίλη, και την 5‐
FU.
Κατανομή
Μετά την από το στόμα χορήγηση ου‐
ρακίλης‐τεγκαφούρης οι συγκεντρώσεις
στο πλάσμα σε σχέση με το χρόνο του
συνδυασμού και μεμονωμένα της ουρα‐
κίλης παίρνουν την μορφή μονοεκθετι‐
κής καμπύλης απορρόφησης και απο‐
μάκρυνσης. Ο μέσος προφανής όγκος
κατανομής για την τεγκαφούρη και την
ουρακίλη σε σταθερή κατάσταση είναι
59 και 474 λίτρα αντίστοιχα. Η σύνδεση
με πρωτεΐνες του πλάσματος είναι 52%
για την τεγκαφούρη και αμελητέα για
την ουρακίλη.
Μεταβολισμός
Η μετατροπή της τεγκαφούρης σε 5‐
FU γίνεται μέσω C‐5ʹ οξείδωσης από μι‐
κροσωμιακά ένζυμα και C‐2ʹ υδρόλυσης
που γίνεται από κυτοσολικά (cytosolic)
ένζυμα. Εν μέρει η μικροσωμιακή οξεί‐
δωση γίνεται από το CYP2A6. Τα κυτο‐
σολικά ένζυμα που ευθύνονται για τον
μεταβολισμό της τεγκαφούρης δεν είναι
γνωστά. Άλλα μεταβολικά προϊόντα της
τεγκαφούρης περιλαμβάνουν την 3’‐υ‐
δροξυ‐τεγκαφούρη, την 4’‐υδροξυ‐τεγκα‐
φούρη και την διυδρο‐τεγκαφούρη που
είναι όλα λιγότερο κυτταροτοξικά απ’
ότι η 5‐FU. Ο μεταβολισμός της 5‐FU που
προέρχεται από την τεγκαφούρη ακου‐
θεί τις εσωτερικές οδούς μεταβολισμού
de novo της ουρακίλης.
Απομάκρυνση
Λιγότερο από 20% της χορηγηθείσας

ντικό μέσο.
ΟΥΡΑΚΙΛΗ – ΤΕΓΚΑΦΟΥΡΗ
Συνώνυμα: UFT® Caps περιέχει τεγκα‐
φούρη 100 mg και ουρακίλη 224 mg.
Η ουρακίλη‐τεγκαφούρη είναι συν‐
δυασμός τεγκαφούρης και ουρακίλης σε
σταθερή μοριακή αναλογία 1:4 που χο‐
ρηγείται από το στόμα. Η ουρακίλη λει‐
τουργεί ως ανταγωνιστικός αναστολέας
της αποδόμησης της 5‐φθοριοουρακίλης.
Μηχανισμός δράσης
Η τεγκαφούρη αποτελεί προφάρμακο
της 5‐φθοριοουρακίλης μιάς και μετά
την από το στόμα χορήγησή της δια‐
σπάται από την φωσφορυλάση της πυ‐
ριμιδινο‐νουκλεοσίδης και απελευθερώ‐
νεται 5‐φθοριοουρακίλη που αποτελεί
τον δραστικό αντινεοπλασματικό παρά‐
γοντα. Η ουρακίλη αναστέλει αναστρέ‐
ψιμα την αφυδρογονάση της διυδροπυ‐
ριμιδίνης (DPD) που πρωταρχικά κατα‐
βολίζει την 5‐FU. Ο συνδυασμός έχει α‐
ντινεοπλασματική δράση με ένδειξη τον
ορθοκολικό καρκίνο.
Φαρμακοκινητική
Η φαρμακοκινητική της μονής δόσης
και της σταθερής κατάστασης στο πλά‐
σμα της ουρακίλης‐τεγκαφούρης έχουν
αξιολογηθεί σε αρρώστους με κολοορθι‐
κό καρκίνο.
Απορρόφηση
Μετά την από το στόμα χορήγηση και
τα δύο συστατικά απορροφώνται ταχέ‐
ως. Η Cmax για την τεγκαφούρη, την ου‐
ρακίλη, και την 5‐FU επιτυγχάνονται σε
1 ως 2 ώρες. Η σύγχρονη χορήγηση φολ‐
λινικού ασβεστίου δεν τροποποίησε ση‐
μαντικά την φαρμακοκινητική του πλά‐
σματος της τεγκαφούρης, της ουρακί‐
λης, και της 5‐FU. Αντιστοίχως, η ουρα‐
κίλη‐τεγκαφούρη δεν επηρεάζει την α‐
πορρόφηση του φολλινικού ασβεστίου.
Μετά από πλούσιο σε λίπος γεύμα η
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λού, κύηση, γαλουχία, γνωστή υπερευ‐
αισθησία στο 5‐FU, την ουρακίλη, την
τεγκαφούρη ή τα έκδοχα, ηλικία μικρό‐
τερη των 18 ετών, σοβαρή ηπατική ανε‐
πάρκεια, γνωστή ανεπάρκεια του ηπα‐
τικού CYP2A6, γνωστή ή πιθανολογού‐
μενη ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης
της διυδροπυριμιδίνης, σύγχρονη ή πρό‐
σφατη θεραπεία με αναστολείς της α‐
φυδρογονάσης της διυδροπυριμιδίνης
όπως η μπριβουδίνη.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό‐
τητα (θρομβοπενία, λευκοπενία, αναι‐
μία). Σπάνια διαταραχές της πήξης, ε‐
μπύρετη ουδετεροπενία
Γαστρεντερικές: Μέτρια εμετογόνο.
Ναυτία, έμετοι, διάρροια, ανορεξία,
βλεννογονίτιδα, στοματίτις, ξηροστομία,
κοιλιακοί πόνοι, δυσκοιλιότητα, δυσπε‐
ψία, ερυγές.
Καρδιολογικές: Στηθάγχη, περιφερικό
οίδημα, αρρυθμία, συμφορητική καρδια‐
κή ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή
(πολύ σπάνιο).
Δερματικές: Δερματίτιδα, υπέρχρωση
του δέρματος, αλωπεκία, κνησμός, αλ‐
λεργικές αντιδράσεις (σπάνια), απο‐
χρωματισμός του δέρματος, φωτοευαι‐
σθησία, ξηροδερμία, απολεπιστική δερ‐
ματίτιδα, ονυχόλυση, εφίδρωση.
Νευροτοξικότητα: Δυσγευσία, ανοσμί‐
α, παροσμία, υπνηλία, ζάλη, αϋπνία,
κατάθλιψη, παραισθήσεις, σύγχυση,
απώλεια μνήμης, υπαισθησία, κινητικές
διαταραχές.
Λοιπά: Ασθένεια, δακρύρροια, επιπεφυ‐
κίτις, βήχας, αφυδάτωση, καχεξία, μυ‐
αλγίες, αρθραλγίες, στένωση δακρυϊκού
πόρου (πολύ σπάνιο).
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η ημερήσια δόση της ουρακίλης‐τεγ‐
καφούρης σε ενήλικες είναι 300 mg/m2

ποσότητος τεγκαφούρης αποβάλλεται
αυτούσιο στα ούρα. Οι τελικές ημιζωές
απομάκρυνσης για την τεγκαφούρη και
την ουρακίλη είναι 11 ώρες και 20‐40 λε‐
πτά αντίστοιχα. Οι τρεις υδροξυμεταβο‐
λίτες της τεγκαφούρης αποβάλλονται
στα ούρα. Η διάρκεια ημιζωής στο πλά‐
σμα της S‐τεγκαφούρης είναι 4,4 φορές
μεγαλύτερη από εκείνη της R‐τεγκα‐
φούρης (10,3 και 2,4 ώρες αντίστοιχα).
Μετά την από το στόμα χορήγηση 300
mg/m2/ημέρα ουρακίλης‐τεγκαφούρης
διηρημένη σε 3 δόσεις η συγκέντρωση
τεγκαφούρης στο πλάσμα παραμένει
>1.000 ng/mL. Η συγκέντρωση της ουρα‐
κίλης πέφτει γρήγορα στα 200 ng/mL
ακολουθώντας την εμφάνιση της Cmax
της 5‐FU στα 30 ως 60 λεπτά και παρα‐
μένει ανιχνεύσιμη (>1 ng/mL) στο μετα‐
ξύ των δόσεων οκτάωρο. Στην διάρκεια
της 28ήμερης χορήγησης του φαρμάκου
δεν παρατηρείται συσσώρευση τεγκα‐
φούρης, ουρακίλης ή 5‐FU.
Μετά αυξανόμενες από 100 ως 400 mg
μονές δόσεις ουρακίλης‐τεγκαφούρης
από το στόμα η αύξηση της έκθεσης του
πλάσματος στην τεγκαφούρη (Cmax και
AUC) ήταν αναλογική προς την δόση. Οι
αυξήσεις της έκθεση του πλάσματος για
την ουρακίλη και την 5‐FU ήταν μεγα‐
λύτερες από αναλογικές προς την δόση.
Ενδείξεις
Η ουρακίλη‐τεγκαφούρη χρησιμοποι‐
είται είτε σε μονοθεραπεία είτε σε συν‐
δυασμό με άλλα χημειοθεραπευτικά
φάρμακα για τη θεραπεία αδενοκαρκι‐
νωμάτων του παχέος εντέρου και του
ορθού. Η δραστικότητά της σε άλλης
προέλευσης αδενοκαρκινώματα, π.χ.
του μαστού, δεν έχει αποδειχθεί με κλι‐
νικές μελέτες.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
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50ml δισαπεσταγμένο νερό και στη συ‐
νέχεια σε 500ml δεξτρόξης 5%. Είναι α‐
σύμβατο με χλωριονατριούχα διαλύμα‐
τα. Να ΜΗΝ χρησιμοποιούνται φυσιο‐
λογικός ορός και πλαστικές σύριγγες.
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση σε 60
λεπτά.
Αντενδείξεις: Προϋπάρχουσα καταστο‐
λή του μυελού, κύηση.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Έντονα μυελοτοξικό
φάρμακο με προεξάρχουσα την ουδετε‐
ροπενία
Δερματολογικά: Αλωπεκία. Φλεβίτι‐
δες. Νέκρωση του δέρματος και του υπο‐
δορίου επί εξαγγειώσεως του φαρμάκου.
Γαστρεντερικά: Μέτρια εμετογόνο.
Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμέτους,
στοματίτιδα, βλεννογονίτιδα, Υπερχο‐
λερυθριναιμία στο 25% των αρρώστων.
Καρδιοτοξικότητα: Αρρυθμίες (ενίοτε
θανατηφόρες, σε συσχέτιση με υποκα‐
λιαιμία ‐ τακτική παρακολούθηση ηλε‐
κτρολυτών), επιμήκυνση του QT, διατα‐
ραχές του ST‐T, πρώϊμες κοιλιακές
συστολές, ινιδισμός, καρδιακή ανακοπή,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η
καρδιοτοξικότητα είναι λιγότερο συχνή
από ότι με τις ανθρακυκλίνες. Για την
εκδήλωση της καρδιοτοξικότητας ενο‐
χοποιείται το χαμηλό κάλιο του ορού.
Σπασμοί.
Αλληλεπιδράσεις: Aύξηση της καρδιο‐
τοξικότητας με σύγχρονη χορήγηση αν‐
θρακυκλινών.
Τρόπος χορήγησης: Eνδοφλεβίως 75
mg/m2 την ημέρα για 7 ημέρες. Eπα‐
ναλαμβάνεται κάθε 4 εβδομάδες.

τεγκαφούρης και 672 mg/m2 ουρακίλης
σε συνδυασμό με 90 mg φολλινικό α‐
σβέστιο ανά ημέρα χορηγούμενα από το
στόμα σε τρεις διηρημένες δόσεις ανά
οκτάωρο για 28 συνεχόμενες ημέρες.
Μετά επταήμερη διακοπή αρχίζει ο ε‐
πόμενος κύκλος θεραπείας. Επί αιματο‐
λογικής τοξικότητος ή διάρροιας βαθμού
2 ή μεγαλύτερης αναβολή της θεραπεί‐
ας μέχρι την αποκατάσταση.
ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΜΣΑΚΡΙΝΗ
Συνώνυμα: Ακριδινυλο‐ανισιδίδη, m‐
AMSA, AMSACRIN® Amp. 50mg και
100mg.
Μηχανισμός δράσης
Η αμσακρίνη είναι ένα από τα πα‐
ράγωγα της ακριδίνης που έχει αποδει‐
χθεί ότι έχουν αντινεοπλασματική δρά‐
ση στη φάση του προκλινικού ελέγχου.
Ενσωματώνεται στο DNA και προκαλεί
ρήξεις των ελίκων του καθώς και σταυ‐
ροειδείς δεσμούς με πρωτείνες.
Φαρμακοκινητική
Η τελική ημιζωή του φαρμάκου στον
ορό μετά από ενδοφλέβια χορήγηση εί‐
ναι 2,5 ώρες. Αποκαθαίρεται κυρίως από
το ήπαρ. Μικρή μόνο ποσότητα απο‐
βάλλεται διά των νεφρών.
Ενδείξεις
Η αμσακρίνη χρησιμοποιείται απο‐
κλειστικά και μόνο στη θεραπεία της
ανθεκτικής και υποτροπιάζουσας οξείας
λευχαιμίας σαν μονοθεραπεία ή σε συν‐
δυασμό με κυταραβίνη. Η πειραματική
χρησιμοποίησή της στους συμπεγείς ό‐
γκους έχει δώσει απογοητευτικά αποτε‐
λέσματα.
Ειδικές προφυλάξεις ‐ Τρόπος χορήγησης
Διατηρείται στο ψυγείο, ΔΕΝ διατηρεί‐
ται μετά τη διάλυση. Διάλυση 50mg σε

ΕΣΤΡΑΜΟΥΣΤΙΝΗ
Συνώνυμα: Estramustine phosphate, ES‐
TRACYT® Caps. 140mg και Vials 300mg.
Μηχανισμός δράσης
Αποτελεί σύμπλοκο οιστρογόνου και
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ταραχές ηπατικής λειτουργίας. Ναυτία
και έμετος συνήθως τις δύο πρώτες ε‐
βδομάδες.
Γυναικομαστία, ανικανότητα.
Καρδιοτοξικότητα: Κατακράτηση ύδα‐
τος, οιδήματα, υπέρταση, αυξημένος
κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων,
καρδιοαγγειακά συμβάματα, συμφορη‐
τική καρδιακή αμεπάρκεια, στεφανιαία
ανεπάρκεια.
Νευροτοξικότητα: Μυική αδυναμία,
κατάθλιψη, κεφαλαλγία, σύγχυση, και
λήθαργος μπορούν να εμφανισθούν
σπάνια.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Αλλερ‐
γικό δερματικό εξάνθημα, αγγειονευ‐
ρωτικό οίδημα, οίδημα λάρυγγος,
Αλληλεπιδράσεις
Το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα
και φάρμακα που περιέχουν ασβέστιο
παρακωλύουν την απορρόφηση της ε‐
στραμουστίνης. Η εστραμουστίνη αντι‐
δρά με αναστολείς του ACE και οδηγεί
σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αγ‐
γειονευρωτικού οιδήματος.
Σταθερότητα‐Φύλαξη: Διατηρείται στο
ψυγείο.

αλκυλιούντος παράγοντος και ασκεί το
κυτταροτοξικό της αποτέλεσμα χρησι‐
μοποιώντας τους κυτταροτοξικούς μη‐
χανισμούς αμφοτέρων. Το πλήρες μόριο
δρα σαν αντιμιτωτικός παράγων. Μετά
την υδρόλυση του καρβαμικού εστέρος
οι μεταβολίτες δρουν γεφυρώνοντας τα
απελευθερούμενα οιστρογόνα αναπτύ‐
σοντας αντιγοναδοτροφική δραστικότη‐
τα. Το χαμηλό επίπεδο παρενεργειών
πιθανώς οφείλεται στη δέσμευσή της
από πρωτεΐνη των νεοπλασματικών ι‐
στών που οδηγεί στη συσσώρευσή της
στον ιστό στόχο. Η κλινική της τοξικό‐
τητα καλύπτει το φάσμα τοξικότητος
και των δύο φαρμακευτικών ομάδων.
Φαρμακοκινητική
Η νατριοφωσφορική εστραμουστίνη
αποφωσφορυλιώνεται ταχέως στο έντε‐
ρο και τον προστάτη προς εστραμουστί‐
νη και εστρομουστίνη που συσσωρεύο‐
νται στον προστατικό ιστό. Ο χρόνος η‐
μιζωής στο πλάσμα των μεταβολιτών
αυτών είναι 10 ως 20 ώρες. Η εστραμου‐
στίνη και η εστρομουστίνη μεταβολίζο‐
νται περαιτέρω πριν την απέκκρισή
τους.
Ενδείξεις
Η εστραμουστίνη χρησιμοποιείται στη
θεραπεία του καρκίνου του προστάτη,
ειδικά στις περιπτώσεις που δεν αντα‐
ποκρίνεται ή υποτροπιάζει με συμβατι‐
κή θεραπεία με οιστρογόνα ή ορχεκτο‐
μή.
Αντενδείξεις
Πεπτικό έλκος, βαριά ηπατική ή καρ‐
διακή ανεπάρκεια, προϋπάρχουσα κα‐
ταστολή του μυελού, ευαισθησία στα οι‐
στρογόνα ή/και τον αζωθυπερίτη, .
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό.
Δερματολογικά: Αλωπεκία.
Γαστρεντερικά: Ήπια εμετογόνο, δια‐

Τρόπος χορήγησης: Kαρκίνος του προ‐
στάτη 14 mg/kg/24ωρο σε 3 διαιρεμένες
δόσεις. Η λήψη του φαρμάκου πρέπει να
γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν ή δύο
ώρες μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να
λαμβάνεται με γάλα ή προϊόντα γάλα‐
κτος.
ΕΞΑΜΕΘΥΛΜΕΛΑΜΙΝΗ
Συνώνυμα: Hexamethylmelamine, Hex‐
alen, 2,4,6‐τρι(διμεθυλαμινο)‐S‐τριαζίνη,
HEXASTAT® Caps. 50mg και 100mg
Φαρμακοκινητική
Η εξαμεθυλμελαμίνη λόγω της περιο‐
ρισμένης υδατοδιαλυτότητάς της δίδεται
μόνον από το στόμα. Απορροφάται τα‐
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παραισθησίες, μυϊκή αδυναμία, αταξία,
στατικό τρόμο και αύξηση των αντανα‐
κλάσεων ενώ σπανιώτερα αναφέρονται
διέγερση, ψευδαισθήσεις, κατάθλιψη,
εξωπυραμιδική συνδρομή και σπασμοί.
Η νευροτοξικότητα χαρακτηρίζει την
μακρόχρονη λήψη του φαρμάκου σε χα‐
μηλή καθημερινή δοσολογία και είναι
συνήθως πλήρως αναστρέψιμη μετά τη
διακοπή της θεραπείας.
Σταθερότητα‐Φύλαξη: Διατηρείται σε
θερμοκρασία δωματίου σε καλά πωμα‐
τισμένα φιαλίδια δίχως υγρασία. Οι α‐
ποθηκευμένες με αυτό τον τρόπο κά‐
ψουλες εξαμεθυλμελαμίνης είναι στα‐
θερές για δύο χρόνια.

χύτατα από το γαστρεντερικό σωλήνα
και το 62% του φαρμάκου εμφανίζεται
στο ήπαρ εντός 24 ωρών ενώ εντός 72
ωρών έχει εμφανισθεί το 95%. Απομε‐
θυλιώνεται γρήγορα από το οξειδωτικό
σύστημα των ηπατικών μικροσωμίων
προς πλειάδα ενεργών προϊόντων της
μεθυλμελαμίνης και φορμαλδεύδη. Ο
χρόνος ημιζωής στο πλάσμα της μητρι‐
κής ουσίας κυμαίνεται από 2,9 μέχρι 10,2
ώρες ενώ η συγκέντρωση στο ΕΝΥ βρί‐
σκεται στο 6% εκείνης του πλάσματος.
Η εξαμεθυλμελαμίνη είχε αρχικά θε‐
ωρηθεί ότι δρά σαν αλκυλιών παράγων.
Το γεγονός ότι είναι δραστική σε όγκους
ανθεκτικούς σε άλλους αλκυλιούντες
παράγοντες καθώς και το ότι δεν δίνει
θετική την δοκιμασία της νιτροβενζυλο‐
πυριδίνης έχουν σήμερα θέσει εν αμφι‐
βόλω την κατάταξή της στην ομάδα των
αλκυλιούντων παραγόντων.
Ενδείξεις
Η εξαμεθυλμελαμίνη χρησιμοποιείται
κύρια σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυα‐
σμό με άλλα κυτταροστατικά για τη θε‐
ραπεία του βρογχογενούς καρκινώματος
και του καρκίνου των ωοθηκών ενώ η
χρησιμότητά της στα λεμφώματα, τον
καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο της
ουροδόχου κύστεως, τον καρκίνο του
παχέος εντέρου, τον καρκίνο του ενδο‐
μητρίου και τον καρκίνο κεφαλής και
τραχήλου είναι μάλλον περιορισμένη.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό
φάρμακο.
Γαστρεντερικές: Ναυτία, έμετοι, ανο‐
ρεξία, διάρροια, κολικοί του εντέρου.
Νευροτοξικότητα: Εμφανίζεται στο
20% των αρρώστων, χαρακτηρίζεται από

ΣΕΜΟΥΣΤΙΝΗ
Συνώνυμα: 1‐(2‐χλωρεθυλο)‐3‐(4‐μεθυλο‐
κυκλοεξυλο)‐1‐νιτροζουρία, MeCCNU,
Methyl CCNU, SEMUSTINE® Caps 10mg,
50mg και 100mg.
Φαρμακοκινητική
Η σεμουστίνη απορροφάται ταχύτατα
μετά την από το στόμα χορήγησή της.
Το μη μεταβολισμένο φάρμακο δεν ανι‐
χνεύεται στο πλάσμα ή τα ούρα ενώ οι
μεταβολίτες του αποβάλλονται κύρια
διά των ούρων. Οι δραστικοί μεταβολί‐
τες ανιχνεύονται σε σημαντικά υψηλό
επίπεδο στο ΕΝΥ
Ενδείξεις
Η σεμουστίνη έχει χρησιμοποιηθεί στη
θεραπεία του κακοήθους μελανώματος
και του καρκίνου του εντέρου, δεν έχει
όμως δοθεί έγκριση λόγω της υψηλής
συχνότητας εμφάνισης νεφρικής ανε‐
πάρκειας και οξείας λευχαιμίας.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό‐
τητα.
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Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Ήπια μυελοτοξικότητα.
Γαστρεντερικές: Χαμηλό εμετογόνο.
Μπορεί να προκαλέσει ανορεξία.

Γαστρεντερικές: Μέτρια εμετογόνο.
Ναυτία, διάρροια, στοματίτις.
Νεφροτοξικότητα: Χρόνια νεφρική α‐
νεπάρκεια. Σε αρρώστους που έχουν
πάρει περισσότερο από 1.500 mg/m2. Το
πλέον πρώϊμο σημείο είναι η μείωση του
μεγέθους των νεφρών στον ακτινολογι‐
κό έλεγχο.
Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας: Οξεία
μη‐λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

DIBROMOMANΝITOL (DBM)
Συνώνυμα: 1,6 διβρομο‐1,6‐διδεοξυ‐D‐μα‐
ννιτόλη, MYELOBROMOL® Tabl. 250mg.
Φαρμακοκινητική
Η διβρωμομαννιτόλη είναι αλκυλιού‐
σα εξιτόλη που απορροφάται πλήρως
από το στόμα και φθάνει την μέγιστη
πυκνότητά της στο πλάσμα σε 2 ώρες
από τη χορήγηση. Ο χρόνος ημιζωής στο
πλάσμα είναι 14±2,5 ώρες και το μεγα‐
λύτερο μέρος της χορηγηθείσεις δόσεως
αποβάλλεται αυτούσιο στα ούρα.
Ενδείξεις
Η διβρωμομαννιτόλη χρησιμοποιείται
κύρια σαν μονοθεραπεία στην χρονία
μυελογενή λευχαιμία και την αληθή
πολυκυτταραιμία.
Ειδικές προφυλάξεις
Φωτοπροστασία.
Αντενδείξεις
Προϋπάρχουσα καταστολή του μυε‐
λού, κύηση.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αιματολογικές: Μέτρια μυελοτοξικό‐
τητα.
Γαστρεντερικές: Ναυτία, έμετοι, ανο‐
ρεξία.
Δερματικές: Αλωπεκία, κνησμός, αλ‐
λεργικές αντιδράσεις.
Σταθερότητα‐Φύλαξη: Διατηρείται σε
θερμοκρασία δωματίου.

ΜITOLACTOL
Συνώνυμα: 1,6‐διβρομο‐1,6‐διδεοξυγαλα‐
κτιτόλη, Dibromodulcitol, Dibromogalac‐
tidol, DBD, ELOBROMOL® Tabl. 100mg
Φαρμακοκινητική
Η μιτολακτόλη είναι αλκυλιούσα εξι‐
τόλη που απορροφάται πλήρως από το
στόμα εντός 2‐3 ωρών από τη χορήγηση.
Εμφανίζεται στην κυκλοφορία 15 λεπτά
μετά την από το στόμα χορήγησή της
και το ήμισυ του φαρμάκου έχει απορ‐
ροφηθεί σε 25 λεπτά. Η μιτολακτόλη και
οι μεταβολίτες της εμφανίζονται γρήγο‐
ρα στα ούρα και το 25‐55% αποβάλλεται
μέσα στις 6 πρώτες ώρες. Η μέγιστη πυ‐
κνότητα στο πλάσμα εμφανίζεται σε 1‐3
ώρες και ο χρόνος ημιζωής είναι 4‐5 ώ‐
ρες. Η μέγιστη πυκνότητα στο πλευριτι‐
κό και το ασκιτικό υγρό επιτυγχάνεται
σε 5‐10 ώρες και τα μετρούμενα επίπεδα
δεν ξεπερνούν το μισό εκείνων του πλά‐
σματος. Η μέγιστη πυκνότητά της στο
ΕΝΥ επιτυγχάνεται στις 5 ώρες μετά την
από το στόμα χορήγηση και καθαίρεται
βραδύτερα παρʹ ότι από το πλάσμα
(χρόνος ημιζωής στο ΕΝΥ 24 ώρες).
Ενδείξεις
Η μιτολακτόλη είναι κλινικά δραστική
στον καρκίνο του μαστού, γυναικολογι‐
κούς καρκίνους, όγκους του εγκεφάλου,
τον καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο
της ουροδόχου κύστεως και το κακόηθες
μελάνωμα.
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