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Ταξάνες
Χ. Πανόπουλος
μπλαστίνη, η βινκριστίνη και η βινορελ‐
μπίνη, δεσμεύονται από την απόληξη
των αναπτυσσόμενων μικροσωληνί‐
σκων, εμποδίζοντας την προσθήκη πε‐
ρισσότερων διμερών της τουμπουλίνης.
Ο σωληνίσκος δεν μπορεί έτσι να ανα‐
πτυχθεί, αλλά μπορεί ακόμη να αποσυ‐
ναρμολογηθεί. Επομένως με αυτό τον
τρόπο τελικά καταλήγουν σε τίποτα.
Οι μικροσωληνίσκοι αποτελούνται
από δύο όμοιες πρωτεϊνες: τις άλφα και
βήτα τουμπουλίνες. Ετεροδιμερή μίας
αλφα και μίας βήτα υπομονάδας συ‐
ναρμολογούνται σε ένα σταθερό κυλιν‐
δρικό σωλήνα. Οι ταξάνες, όπως η πα‐
κλιταξέλη και η δοσεταξέλη, δεσμεύο‐
νται από την βήτα τουμπουλίνη, με α‐
ποτέλεσμα την σταθεροποίηση του μι‐
κροσωληνίσκου και την αναστολή της
διαδικασίας συναρμολόγησης και απο‐
συναρμολόγησής του.
Μετά από χορήγηση ταξανών, τα κύτ‐
ταρα γεμίζουν από ένα μεγάλο αριθμό
«πλαστών» αστεροειδών σχηματισμών,
οι οποίοι σχηματίζονται μέσω του κυτ‐
ταροπλάσματος.

Τα κύτταρα υποστηρίζονται από ένα
κυτταροσκελετό που αποτελείται από
πρωτεϊνικές ίνες. Ένας αστεροειδής σχη‐
ματισμός από μικροσωληνίσκους, εκτεί‐
νεται από το κέντρο προς την επιφάνεια
του κυττάρου.
Ο αστεροειδής αυτός σχηματισμός μι‐
κροσωληνίσκων αποτελεί το μεταφορικό
σύστημα φορτίων μέσα στο κύτταρο. Το
ενδοπλασματικό δίκτυο έλκεται από μο‐
ριακές πρωτεϊνες κίνησης, οι οποίες βρί‐
σκονται κατά μήκος των μικροσωληνί‐
σκων. Ζεύγη από το κάθε χρωμόσωμα
προσκολλώνται στις απολήξεις ενός δι‐
πλού μικροσωληνίσκου και διαιρούνται
προσεκτικά σε δύο θυγατρικά κύτταρα.
Ο κυτταροσκελετός διαφέρει από τον
οστικό σκελετό γιατί αποτελεί μία δυ‐
ναμική δομή. Συνεχώς συναρμολογείται
και διαλύεται ανάλογα με τις ανάγκες
του κυττάρου.
Οι βασικές λειτουργίες του κυτταρο‐
σκελετού, αποτελούν εξαιρετικούς στό‐
χους για την δράση τοξινών και για την
χημειοθεραπεία. Πολλοί οργανισμοί έ‐
χουν αναπτύξει τοξίνες, οι οποίες εμπο‐
δίζουν την δυναμική αστάθεια των μι‐
κροσωληνίσκων, με αποτέλεσμα την
αναστολή της ικανότητας διαίρεσης του
κυττάρου.
Δύο τύποι φυτικών τοξινών χρησιμο‐
ποιούνται ευρέως στην ιατρική. Έχουν
αμφότερες την ικανότητα αναστολής
της κυτταρικής διαίρεσης, αλλά πετυ‐
χαίνουν τον στόχο τους με ακριβώς α‐
ντίθετο τρόπο1‐3.
Τα αλκαλοειδή της βίνκα, όπως η βι‐

ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ (TAXOL)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πακλιταξέλη ανακαλύφθηκε την
δεκαετία του 1960, στα πλαίσια του προ‐
γράμματος του National Cancer Institute,
το οποίο είχε σαν σκοπό τον εντοπισμό
νέων φυσικών ουσιών με αντινεοπλα‐
σματική δράση1.
Η πακλιταξέλη εντοπίσθηκε σαν εκ‐
χύλισμα του φλοιού του έλατου της Βο‐
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρωτεύουσες
Καρκίνος μαστού, καρκίνος τραχήλου
μήτρας και ενδομητρίου, καρκίνος ωο‐
θηκών, καρκίνος πνεύμονα, σάρκωμα
Kaposi

ρείου Αμερικής Taxus brevifolia, την δεκα‐
ετία του 1970. Εργαστηριακές προκλινι‐
κές μελέτες έδειξαν σημαντικές κυττα‐
ροτοξικές ιδιότητες κατά διαφόρων τύ‐
πων καρκίνου. Ωστόσο, η κλινική εφαρ‐
μογή του φαρμάκου καθυστέρησε μέχρι
την δεκαετία του 1980, λόγω των χαμη‐
λών αποθεμάτων του φλοιού του δέν‐
δρου του Ειρηνικού και της πτωχής δια‐
λυτότητας1,2.

Άλλες ενδείξεις
Καρκίνος ουροδόχου κύστεως, καρκί‐
νος κεφαλής και τραχήλου, λευχαιμίες,
κακόηθες μελάνωμα9‐16

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η πακλιταξέλη είναι παράγοντας, που
δρα στους μικροσωληνίσκους, μέσω της
προώθησης της συναρμολόγησης και
σταθεροποίησης τους από τα διμερή της
τουμπουλίνης, με αποτέλεσμα την ανα‐
στολή της καθυστερημένης φάσης G2
της μίτωσης και την διακοπή της κυττα‐
ρικής διαίρεσης, καθώς και την βλάβη
των χρωμοσωμάτων4,5.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
Η έγχυση της πακλιταξέλης μπορεί να
προκαλέσει οξεία αντίδραση υπερευαι‐
σθησίας, η οποία οφείλεται κατά κύριο
λόγο στον διαλύτη της, το cremofor κα‐
θώς και στην ίδια την πακλιταξέλη. Η
συχνότητα των αντιδράσεων έχει μειω‐
θεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν,
χάρις στην προετοιμασία με συνδυασμό
κορτιζόνης, αντισταμινικού αναστολέα
Η1 και αναστολέα Η2.
Η συνιστάμενη προθεραπεία έχει ως
εξής: 12 και 6 ώρες πριν από τη χορήγη‐
ση 20 mg dexamethasone per os, 50 mg
diphenydramine και 150 mg ranitidine. Σε
περίπτωση καθυστέρησης της δόσης ε‐
παναλαμβάνεται η προθεραπεία. Αν
παρουσιασθεί αντίδραση υπερευαισθη‐
σίας, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε
νέα προθεραπεία και να λάβει το φάρ‐
μακο σε αργή έγχυση >6 ώρες και κάτω
από στενή παρακολούθηση.
Η επανέγχυση του φαρμάκου πρέπει
να γίνεται μετά την ανάκαμψη των συ‐
μπτωμάτων, στο 25% του ρυθμού της
προηγούμενης έγχυσης, τουλάχιστον
για 5 λεπτά της ώρας, 50% για τουλάχι‐
στον άλλα 5 λεπτά, 75% για τα επόμενα
5 λεπτά και αν δεν υπάρξει αντίδραση
συνεχίζεται κανονικά η έγχυση με τον
προγραμματισμένο ρυθμό.

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Δεν απορροφάται από το στόμα. Κα‐
τανέμεται ταχέως στα υγρά του σώμα‐
τος και τους ιστούς. Η κατανομή της ε‐
ξαρτάται από την δόση και την διάρκεια
έγχυσης. Δεν διαπερνά τον αιματοεγκε‐
φαλικό φραγμό και δεσμεύεται από τις
πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό
89‐98%.
Μεταβολίζεται στο ήπαρ από το κυτό‐
χρωμα Ρ450 σε 6α‐υδροπακλιταξέλη, που
αποτελεί τον δραστικό μεταβολίτη και
σε αδρανείς μεταβολίτες. Υψηλές συ‐
γκεντρώσεις ανιχνεύονται στη χολή και
απεκκρίνεται από τα ούρα σε ποσοστό
14% και από τα κόπρανα σε ποσοστό
71%.
Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 3‐52,7
ώρες και εξαρτάται από την δόση και
την διάρκεια έγχυσης, από την οποία
εξαρτάται και η κάθαρση6‐8.
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κομβική ταχυκαρδία), παροδική ταχυ‐
καρδία, ηλεκτροκαρδιογραφικές αλ‐
λοιώσεις, οίδημα, υπέρταση, υπόταση
(24%, συνήθως παροδική, κατά την
διάρκεια της έγχυσης), έμφραγμα μυο‐
καρδίου (σπάνια). Υπόταση, συνήθως
ασυμπτωματική, παρ’ ότι σε μερικές πε‐
ριπτώσεις χρειάζεται διακοπή του φαρ‐
μάκου.
Δερματικές: Ερεθίζει αν εξαγγειωθεί.
Αλωπεκία (87%), η οποία συνήθως είναι
πλήρης και παρατηρείται σε 14‐21 ημέ‐
ρες μετά την χορήγηση του φαρμάκου
και εμφανίζεται αιφνιδίως. Ερυθρότητα
παρατηρείται στο 28%. Σπάνιες αντι‐
δράσεις με την ακτινοβολία
Γαστρεντερικές: Ήπιο εμετογόνο. Ανο‐
ρεξία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, εντερική
απόφραξη (4%), βλεννογονίτιδα (31%)
συχνότερη με την 24ωρη έγχυση.
Ηπατικές: Ηπατική νέκρωση και ηπατι‐
κή εγκεφαλοπάθεια (σπάνιες)
Λοιμώξεις: Εμπύρετη ουδετεροπενία
(12%).
Νευρολογικές: Σπάνια αταξία, εγκεφα‐
λοπάθεια, επιληψία. Μυοπάθεια (25‐
50%). Περιφερική νευροπάθεια (64%, σο‐
βαρή 4%). Συνήθως είναι αισθητικού
τύπου και εμφανίζεται σαν ήπια παραι‐
σθησία. Ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν
καυσαλγίες κυρίως στα κάτω άκρα. Η
συχνότητα είναι αυξημένη, όταν χορη‐
γείται με άλλα νευροτοξικά φάρμακα
όπως η πλατίνα.
Πόνος: Αρθραλγία/μυαλγία (54%, σοβα‐
ρή 12%). Εξαρτάται από την δόση και
τον ρυθμό έγχυσης. Συνήθως παροδική,
παρατηρείται μετά από 2‐3 ημέρες και
λύεται μετά από μερικές ημέρες. Αντι‐
μετωπίζεται με χορήγηση ΜΣΑ και πα‐
ρακεταμόλη8,9.

Σε αντιδράσεις απειλητικές για την
ζωή, η διακοπή του φαρμάκου πρέπει να
είναι οριστική. Πολύ σπάνια έχουν πα‐
ρατηρηθεί θανατηφόρες αντιδράσεις,
παρά την προθεραπεία. Η δοσεταξέλη
έχει αντικαταστήσει σε ορισμένες περι‐
πτώσεις την πακλιταξέλη, χωρίς να
προκαλέσει τις ίδιες αντιδράσεις, παρ’
ότι έχουν περιγραφεί διασταυρούμενες
αντιδράσεις.
Η αγωγή των αντιδράσεων υπερευαι‐
σθησίας περιλαμβάνει διακοπή της έγ‐
χυσης, γενικά μέτρα και αντιμετώπιση
της υπότασης, της δύσπνοιας και του
βρογχόσπασμου με χορήγηση υδροκορ‐
τιζόνης, αδρεναλίνης και αντισταμινι‐
κού, καθώς και ενδεχόμενη υποστήριξη
της αναπνοής.
Φαίνεται ότι οι αντιδράσεις αυτές ο‐
φείλονται σε μη ανοσολογική απελευ‐
θέρωση ισταμίνης και άλλων αγγειο‐
δραστικών ουσιών. Οι αντιδράσεις υπε‐
ρευαισθησίας συμβαίνουν συνήθως κα‐
τά την πρώτη ώρα της έγχυσης (75%
συμβαίνουν κατά τα 10 πρώτα λεπτά). Η
συχνότητα και η σοβαρότητα των αντι‐
δράσεων δεν επηρεάζεται από την δόση
ή τον τρόπο χορήγησης. Καθυστερημένη
εμφάνιση εξανθήματος, 7‐10 ημέρες με‐
τά την θεραπεία, έχει παρατηρηθεί κυ‐
ρίως σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi17‐19.
Κύηση
Υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου βλάβης
του εμβρύου, αλλά πρέπει να ζυγίζεται
το όφελος σε σχέση με τον κίνδυνο
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αιμοποιητικό: Αναιμία (62%, σοβαρή 6%),
ουδετεροπενία (σοβαρή 6‐21%, ναδίρ 8‐
11 ημέρες, ανάκαμψη 15‐21 ημέρες),
θρομβοπενία (6%)
Κυκλοφορικό: Αρρυθμίες (ασυμπτωμα‐
τική κοιλιακή ταχυκαρδία, κολπική
μαρμαρυγή, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία,

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Έχει συνεργική δράση
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με

τις

σμεύονται από το ίδιο σημείο του μικρο‐
σωληνίσκου, η δέσμευση της δοσεταξέ‐
λης είναι 1‐5 φορές ισχυρότερη. Η δοσε‐
ταξέλη είναι επίσης ακτινοευαισθητο‐
ποιός παράγοντας και ειδική της φάσης
του κύκλου26‐28.

ανθρακυκλίνες αυξάνοντας την τοξικό‐
τητά τους και κυρίως την καρδιοτοξικό‐
τητα. Ο συνδυασμός με πλατινούχα
σκευάσματα αυξάνει την τοξικότητά
του. Πρέπει να χορηγείται πριν από τα
πλατινούχα. Αυξάνει την αντιπηκτική
δράση της βαρφαρίνης και μειώνει τον
μεταβολισμό της20.

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Δεν αποροφάται από το στόμα. Κατα‐
νέμεται σε όλους τους ιστούς και τα όρ‐
γανα εκτός από τον εγκέφαλο. Δεν περ‐
νά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Πολύ
χαμηλά επίπεδα ανιχνεύονται στον ε‐
γκέφαλο πειραματοζώων. Δεσμεύεται
από τις πρωτεΐνες του πλάσματος σε
ποσοστό >95%. Δεν υπάρχει ενεργός με‐
ταβολίτης του φαρμάκου. Ποσοστό 6%
ανιχνεύεται στα ούρα μετά από 7 ημέ‐
ρες. Στα κόπρανα ανιχνεύεται το 75% σε
7 ημέρες, εκ του οποίου το 80% απεκκρί‐
νεται τις πρώτες 2 ημέρες. Ο χρόνος η‐
μίσειας ζωής είναι 11 ώρες29,30.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Δεν χορηγείται υποδόρια, ενδομυϊκά ή
push. Η ενδοφλέβια έγχυση γίνεται με
διάλυση σε φυσιολογικό ορό ή D5W σε 1‐
3 ώρες, σε φιάλες και σωλήνες έγχυσης
μη‐PVC με ειδικά φίλτρα. Μπορεί να χο‐
ρηγηθεί και σε 24ωρη συνεχή έγχυση.
Έχει χορηγηθεί και ενδοπεριτοναϊκά21.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εβδομαδιαία: 50‐80 mg/m2.
Δεκαπενθήμερη
εντατικοποιημένη:
175 mg/m2 σε τριωρη έγχυση.
Ανά 3 ή 4 εβδομάδες: 135‐175 mg/m2 σε
3ωρη έγχυση.
Κατά κανόνα δεν χορηγείται παράλ‐
ληλα με ακτινοβολία. Δεν χρειάζεται
μείωση δόσης σε νεφρική ανεπάρκεια.
Μείωση δόσης χρειάζεται σε ηπατική
ανεπάρκεια ανάλογα με τις τιμές της
AST και της χολερυθρίνης22‐25.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Πρωτεύουσες:
Καρκίνοι μαστού, μη μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος προ‐
στάτη, καρκίνος στομάχου.
Άλλες:
Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, μι‐
κροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα,
μεσοθηλίωμα, καρκίνος ωοθηκών26,27.

ΔΟΣΕΤΑΞΕΛΗ (TAXOTERE)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Αναστολέας της μίτωσης, κυτταροτο‐
ξικό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Αντενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορι‐
κό αντιδράσεων υπερευαισθησίας στο
φάρμακο και σε άτομα με σοβαρή ηπα‐
τοπάθεια. Μπορεί να παρουσιάσει δια‐
σταυρούμενη ευαισθησία με την πακλι‐
ταξέλη.
Ασθενείς που λαμβάνουν 100 mg/m2
δοσεταξέλης, αντιμετωπίζουν μεγαλύ‐
τερο κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσε‐
ων αν έχουν αυξημένες τρανσαμινάσες
και αλκαλική φωσφατάση. Η ηπατική

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δοσεταξέλη είναι ημισυνθετικό πα‐
ράγωγο των βελονών του Ευρωπαϊκού
κωνοφόρου Taxus baccata. Προωθεί την
συναρμολόγηση της τουμπουλίνης σε
σταθερούς μικροσωληνίσκους και ανα‐
στέλλει την αποσυναρμολόγησή τους,
με αποτέλεσμα αναστολή της μίτωσης
και κυτταρικό θάνατο. Παρ’ ότι τόσο η
πακλιταξέλη όσο και η δοσεταξέλη δε‐
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μέρες. Θρομβοπενία (8%).
Κυκλοφορικό: Δυσρυθμία (2%), ταχυκαρ‐
δία (1%). Κατακράτηση υγρών με προ‐
θεραπεία 52%, χωρίς προθεραπεία 82%.
Η κατακράτηση υγρών εκδηλώνεται με
οίδημα και σπανιότερα με πλευριτική
συλλογή, ασκίτη, περικαρδιακή συλλογή
και αύξηση του σωματικού βάρους. Συ‐
νήθως αρχίζει από τα κάτω άκρα και
μπορεί νε γενικευθεί και να εκδηλωθεί
με αύξηση του σωματικού βάρους > από
3 κιλά. Η κατακράτηση υγρών οφείλεται
σε αυξημένη τριχοειδική διαπερατότητα
και όχι σε υποαλβουμιναιμία ή καρδια‐
κή, ηπατική ή νεφρική βλάβη. Είναι α‐
ναστρέψιμη με την διακοπή της θερα‐
πείας. Τα αντισταμινικά δεν φαίνεται να
μπορούν να ελέγξουν χρησιμεύουν στον
έλεγχο της κατακράτησης υγρών, αν και
υπάρχουν κάποια στοιχεία για ακριβώς
το αντίθετο.
Καρδιακή ανεπάρκεια (0.3%). Υπέρτα‐
ση (2%). Υπόταση (3%).
Σωματικά συμπτώματα: Κόπωση (62‐
72%, σοβαρή 13‐14%). Πυρετός (32%, σο‐
βαρός 2%).
Δερματολογικά: Αλωπεκία (76%). Αλλα‐
γές των ονύχων (31%). Σπάνια σύνδρομο
χειρός‐ποδός. Κνησμός (48%).
Γαστρεντερικό: Ήπιο εμετογόνο. Διάρ‐
ροια (39%). Ναυτία (39%). Στοματίτιδα
(42%). Εμετός (22%).
Λοιμώξεις: Σε ποσοστό 22%.
Εργαστηριακές: Αύξηση τρανσαμινα‐
σών, χολερυθρίνης και αλκαλικής φω‐
σφατάσης.
Νευρολογικές: Κινητική νευροπάθεια
(14%). Αισθητική νευροπάθεια (49%).
Οφθαλμολογικές: Δακρύρροια (52% κυ‐
ρίως με την εβδομαδιαία χορήγηση). Συ‐
νήθως έχει σχέση με την εβδομαδιαία
χορήγηση.
Πόνος: Αρθραλγίες, μυαλγίες26,27,36.

δυσλειτουργία μειώνει την κάθαρση και
αυξάνει επομένως την έκθεση στο φάρ‐
μακο. Μεταξύ των ανεπιθυμήτων ενερ‐
γειών περιλαμβάνεται η απειλητική για
την ζωή σήψη και η γαστρεντερική αι‐
μορραγία, η εμπύρετη ουδετεροπενία, οι
λοιμώξεις, η θρομβοπενία, η στοματίτι‐
δα και η ασθένεια.
Η κατάχρηση αλκοόλης αυξάνει τον
κίνδυνο σοβαρών νευροτοξικών αντι‐
δράσεων.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ανοσοποιητικό: Αντιδράσεις υπερευαι‐
σθησίας (21%, σοβαρές 4%). Συνήθως
παρατηρούνται κατά τους 2 πρώτους
κύκλους και γενικότερα κατά τα πρώτα
λεπτά της έγχυσης. Τα σημεία και τα
συμπτώματα συνήθως υποχωρούν σε 15
περίπου λεπτά από την διακοπή της έγ‐
χυσης. Οι πλέον ήπιες εκδηλώσεις είναι
εξάνθημα, κνησμός, δυσφορία, θωρακι‐
κό άλγος, δύσπνοια, πυρετός με ή χωρίς
ρίγος. Αν τα συμπτώματα είναι ήπια δεν
διακόπτεται η έγχυση. Σε σοβαρές αντι‐
δράσεις, όπως είναι η υπόταση, που
χρειάζεται αντιμετώπιση, ο βρογχόσπα‐
σμος και το γενικευμένο ερύθημα, δια‐
κόπτεται η έγχυση31‐33.
Προκειμένου να προληφθούν οι ενδε‐
χόμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας,
αλλά και η κατακράτηση υγρών, συνι‐
στάται προθεραπεία με δεξαμεθαζόνη 8
mg δις ημερησίως για 3 συνεχόμενες η‐
μέρες, αρχίζοντας από την προηγούμε‐
νη ημέρα της θεραπείας. Η προθεραπεία
μειώνει και την συχνότητα σοβαρής
στοματίτιδας και λοίμωξης34,35.
Αιμοποιητικό: Αναιμία (90%, σοβαρή 9%).
Εμπύρετη ουδετεροπενία (11%). Ουδετε‐
ροπενική λοίμωξη (σοβαρή 6%). Σηπτι‐
κός θάνατος (1,7%). Ουδετεροπενία
(96%, σοβαρή 75%). Ναδίρ 8 ημέρες,
διάρκεια σοβαρής ουδετεροπενίας 7 η‐
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6.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση
διαλυμένο σε 250 ml φυσιολογικού ορού
σε 1 ώρα. Προηγείται προθεραπεία με 3
δόσεις δεξαμεθαζόνης κατ’ ελάχιστον.
Συνιστάται παρακολούθηση για σημεία
αντίδρασης υπερευαισθησίας κατά τα
πρώτα 10‐15 λεπτά της ώρας. Δεν υπάρ‐
χουν πληροφορίες για συνεχή έγχυση36‐
38.

7.

8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ανά 3 εβδομάδες: 100 mg/m2 την πρώ‐
τη ημέρα της θεραπείας ή 20‐40 mg/m2
την πρώτη και όγδοη ημέρα θεραπείας.
Δεν μειώνεται η δόση σε νεφρική ανε‐
πάρκεια. Σε ηπατική ανεπάρκεια μειώ‐
νεται η δόση ανάλογα με τις τιμές της
AST και της αλκαλικής φωσφατάσης. Σε
σοβαρή περιφερική νευροπάθεια μειώ‐
νεται η δόση κατά 25‐50%. Αν η συ‐
μπτωματολογία παραμένει διακόπτεται
η χορήγηση του φαρμάκου26,27,36‐38.
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