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Nudnoœci i wymioty nale¿¹ do czêstych objawów, wystêpuj¹cych
u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej. W przeciwieñstwie do bólu nowotworowego, w tej
grupie chorych dotychczas nie
opracowano jednolitych, szeroko akceptowanych zasad postêpowania,
dotycz¹cych leczenia nudnoœci
i wymiotów, co mo¿na ³¹czyæ z niewielk¹ liczb¹ przeprowadzonych do
tej pory kontrolowanych badañ klinicznych w tej dziedzinie. Zasady
takie powinny opieraæ siê na dok³adnym ustaleniu przyczyn, znajomoœci
patomechanizmu i wyborze w³aœciwego sposobu leczenia. Niezbêdne jest prowadzenie sta³ej, dok³adnej oceny objawów oraz potwierdzenie skutecznoœci zastosowanego
postêpowania poprzez systematyczn¹ ocenê (audit) i dobrze zaplanowane badania kliniczne. Niniejsze
opracowanie stanowi próbê podsumowania zasad leczenia nudnoœci
i wymiotów, na podstawie przegl¹du piœmiennictwa i w³asnych doœwiadczeñ. W artykule przedstawiono postêpowanie oparte na czêsto
powtarzanej ocenie objawów, usuniêciu przyczyn odwracalnych, kompleksowym leczeniu niefarmakologicznym i farmakoterapii, dotycz¹ce tak¿e terapii innych objawów
i ca³oœciowego podejœcia do chorego. Omówiono podawanie leków
drog¹ pozajelitow¹, kompatybilnoœæ
mieszanin wybranych analgetyków
opioidowych i leków przeciwwymiotnych oraz zasady leczenia nudnoœci i wymiotów wywo³anych chemioterapi¹ i radioterapi¹.
W terapii nudnoœci i wymiotów stosuje siê zazwyczaj postêpowanie
farmakologiczne, pocz¹tkowo podaj¹c leki przeciwwymiotne pierwszego rzutu: metoklopramid, haloperidol i dimenhydrynat (b¹dŸ cyklizynê). Je¿eli kontrola nudnoœci
i wymiotów podczas optymalnego
stosowania antyemetyków pierwszego rzutu jest niedostateczna,
zwykle podawane s¹ leki przeciwwymiotne drugiego rzutu: deksametazon, levomepromazyna i butylobromek hyoscyny. W wybranych sy-
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EPIDEMIOLOGIA NUDNOŒCI
I WYMIOTÓW
Nudnoœci i wymioty (N i W) nale¿¹ do czêstych objawów, znacz¹co
obni¿aj¹cych jakoœæ ¿ycia chorych
na nowotwory i AIDS oraz z niewydolnoœci¹ nerek i w¹troby. Czêstoœæ
wystêpowania N i W u chorych z zaawansowan¹ chorob¹ nowotworow¹
(ZCHN) ocenia siê na ok. 40–70
proc. i w opinii wiêkszoœci chorych,
objawy te powoduj¹ znaczne cierpienie [1]. Uporczywe nudnoœci mog¹
byæ przez chorych odczuwane jako
bardziej przykre doœwiadczenie ni¿
okresowo wystêpuj¹ce wymioty. Wg
ró¿nych autorów nudnoœci wystêpuj¹
u 6–98 proc., a wymioty u 4–32 proc.
chorych z ZCHN [2]. W jednym
z badañ prospektywnych, w grupie
1 635 chorych leczonych z powodu
bólu nowotworowego, nudnoœci wystêpowa³y u 27 proc., a wymioty
u 20 proc. chorych [3]. W innym
opracowaniu nudnoœci wyst¹pi³y u 36
proc., a wymioty u 23 proc. chorych
z ZCHN [4]. W badaniu prospektywnym, przeprowadzonym u kolejnych
100 chorych skierowanych do opieki
paliatywnej, nudnoœci stwierdzono
u 32 proc. chorych (z tego u 38
proc. mê¿czyzn i 62 proc. kobiet),
a wymioty u 25 proc. pacjentów (w
tym u 33 proc. mê¿czyzn i 67 proc.
kobiet), umiarkowane i silne natê¿enie nudnoœci wystêpowa³o u 66
proc., a wymiotów u 72 proc. bada-

nych chorych [5]. Z kolei w prospektywnym, wielooœrodkowym badaniu,
porównano czêstoœæ wystêpowania
objawów u 176 chorych z ZCHN,
w chwili przyjmowania do opieki medycznej (szpital – oddzia³ radioterapii, opieka domowa, hospicjum)
i w ostatnim tygodniu ¿ycia (u wiêkszoœci 56,2 proc. chorych w ostatnich 48 godz. ¿ycia), œredni czas
miêdzy dokonan¹ ocen¹ objawów
wynosi³ 6,5 tyg. Nudnoœci wyst¹pi³y
odpowiednio u 26,1 proc. i 13,1
proc., wymioty u 18,8 proc. i 10,2
proc. badanych chorych [6]. We w³asnym opracowaniu, N i W wystêpowa³y u 39 proc. chorych z zaawansowanymi nowotworami przewodu
pokarmowego [7]. Obserwowane
znaczne ró¿nice w czêstoœci wystêpowania N i W, mo¿na t³umaczyæ
brakiem jednolitoœci badanych grup
pacjentów (ró¿ne lokalizacje i stopnie
zaawansowania choroby nowotworowej), ró¿nicami w czasie dokonywania oceny objawów (na pocz¹tku,
w trakcie leczenia, w okresie przedzgonnym), ró¿nymi rodzajami opieki
(domowa, stacjonarna, lekarz pierwszego kontaktu), zastosowanymi metodami badawczymi (retrospektywna,
prospektywna) i narzêdziami stosowanymi do oceny objawów.
N i W czêœciej dotycz¹ kobiet
(prawdopodobnie zwi¹zane jest to
z wiêksz¹ wra¿liwoœci¹ na analgety-
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tuacjach klinicznych stosowane s¹
równie¿ inne leki przeciwwymiotne
i wspomagaj¹ce. Na podstawie
przegl¹du piœmiennictwa i w³asnych
doœwiadczeñ, przedstawiono propozycjê trójstopniowej drabiny leczenia nudnoœci i wymiotów, która
oprócz leków przeciwwymiotnych,
uwzglêdnia ró¿ne drogi podawania
analgetyków i antyemetyków oraz
postêpowanie wspomagaj¹ce.
S³owa kluczowe: kompatybilnoœæ
mieszanin leków, leczenie, leki
przeciwwymiotne, nudnoœci i wymioty, zaawansowana choroba nowotworowa.

ki opioidowe, cytostatyki i inne leki
oraz z rodzajem nowotworu), chorych
z nowotworami przewodu pokarmowego, narz¹du rodnego, piersi, uk³adu ch³onnego i krwiotwórczego, rzadziej natomiast pacjentów z nowotworami g³owy i szyi oraz p³uca [2].
Przewlek³e N i W u chorych z ZCHN
nale¿y traktowaæ w szerszym kontekœcie. Dokuczliwe objawy, zw³aszcza
ze strony uk³adu pokarmowego, takie jak brak apetytu, zaburzenia
smaku, wyniszczenie nowotworowe,
suchoœæ i infekcje jamy ustnej, utrudnione i bolesne po³ykanie, odbijania,
czkawka, wzdêcia, zaparcie stolca,
wodobrzusze i inne, jak ból, os³abienie, dusznoœæ s¹ powodem cierpienia i obni¿enia jakoœci ¿ycia chorych
i wymagaj¹ kompleksowej terapii,
z uwzglêdnieniem zaspokajania potrzeb psychicznych, socjalnych i duchowych tej grupy chorych [8].

ELEMENTY PATOFIZJOLOGII
NUDNOŒCI I WYMIOTÓW
Nudnoœci to nieprzyjemne uczucie potrzeby zwymiotowania, czêsto
z towarzysz¹cymi objawami ze strony uk³adu nerwowego autonomicznego: bladoœci¹ pow³ok skórnych,
zimnym potem, œlinotokiem, tachykardi¹ i biegunk¹.
Odruchy wymiotne to rytmiczne,
spazmatyczne ruchy przepony i miêœni brzucha, które pojawiaj¹ siê obok
nudnoœci i czêsto prowadz¹ do wyst¹pienia wymiotów.
Wymioty polegaj¹ na gwa³townym
wyrzuceniu zawartoœci ¿o³¹dka przez
usta, przy znacznej objêtoœci równie¿
przez nos i stanowi¹ z³o¿ony proces
odruchów, który obejmuje skoordynowane dzia³anie przewodu pokarmowego, przepony i miêœni brzucha.
Patofizjologia N i W nie zosta³a do
tej pory jednoznacznie wyjaœniona,
wydaje siê, ¿e spe³niaj¹ one funkcjê
obronn¹ organizmu i maj¹ zapobiegaæ przedostaniu siê substancji toksycznych z przewodu pokarmowego
do uk³adu kr¹¿enia. Nudnoœci s¹
prawdopodobnie wywo³ane pobudze-

niem uk³adu nerwowego autonomicznego, natomiast odruchy wymiotne
i wymioty s¹ przewodzone przez nerwy somatyczne. Niektórzy autorzy
uwa¿aj¹ jednak, ¿e zarówno N, jak
i W, zwi¹zane s¹ z pobudzeniem
tych samych dróg uk³adu nerwowego, a ró¿nica polega na ich s³abszej
aktywacji w przypadku nudnoœci [9].
Proces wyrzucenia wymiocin na zewn¹trz jest spowodowany przede
wszystkim przez g³ówne i pomocnicze miêœnie oddechowe i nastêpuje
w znacznym stopniu przy u¿yciu
miêœni jamy brzusznej, czemu towarzyszy perystaltyka wsteczna górnego odcinka jelita czczego, atonia
odŸwiernika, ¿o³¹dka i zwieracza dolnego prze³yku [10].
W patomechanizmie N i W istotn¹ rolê odgrywaj¹ elementy oœrodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego, liczne receptory oraz wiele neurotransmiterów, bior¹cych
udzia³ w wywo³ywaniu objawów.
Schemat po³¹czeñ pomiêdzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi oraz receptory i neuroprzekaŸniki, odpowiedzialne za wyst¹pienie
N i W, przedstawiono schematycznie na ryc. 1. Do neurotransmiterów,
które prawdopodobnie wywo³uj¹ N
i W zalicza siê m.in. serotoninê, dopaminê, norepinefrynê, apomorfinê,
histaminê, neurotensynê, angiotensynê II, gastrynê, wazopresynê, enkefalinê i substancjê P [11].
W powstawaniu N i W istotn¹ rolê odgrywa obszar zwany area postrema, który znajduje siê w pniu
mózgu, w dnie komory czwartej,
gdzie zlokalizowana jest chemore ceptorowa strefa wyzwalaj¹ca (CTZ
– chemoreceptor trigger zone). Area
postrema znajduje siê na zewn¹trz
bariery krew-mózg, dlatego dociera
tam kr¹¿enie systemowe, a tak¿e
p³yn mózgowo-rdzeniowy. W obszarze tym znajduj¹ siê g³ównie receptory dopaminowe typu 2 (D2) i serotoninowe (5-HT3), które s¹ pobudzane przez wysokie stê¿enie
w surowicy krwi substancji emetogennych, takich jak: jony wapnia,

Wspó³czesna Onkologia (2003) vol. 7; 7 (504–527)

Nausea and vomiting are frequent
symptoms in patients with advanced
cancer. Contrary to cancer pain, in
this group of patients no uniform,
widely accepted principles of the
management of nausea and vomiting
were elaborated on to-date, which
may be connected with only few
controlled clinical trials performed in
this field. These principles should be
based on precise recognition of
causes, pathomechanism and the
choice of appropriate treatment.
Moreover it is indispensable to
continue
precise
symptom
assessment and to confirm the
efficacy of the applied management
through audit and well designed
clinical trials. This article is an attempt
to sum up the principles of the
treatment of nausea and vomiting
based on the review of the literature
and own experience. This paper
presents the management based on
frequent symptom assessment,
correction of reversible causes,
complex non-drug treatments and
pharmacotherapy concerning also
treatment of other symptoms and
holistic approach to the patient. The
parenteral route of medication
administration, compatibility of
selected mixtures of opioid
analgesics with antiemetics and
principles of the treatment of
chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting are
presented.
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Ryc. 1. Schemat dróg przewodz¹cych bodŸce wywo³uj¹ce nudnoœci i wymioty, wg [1]

The management of nausea and
vomiting
usually
comprises
pharmacotherapy; at the beginning
first-line antiemetics are administered: metoclopramide, haloperidol
and
dimenhydrynate
(cyclizine). If the control of nausea
and vomiting during optimal therapy
with the first-line antiemetics is poor,
usually second-line antiemetics are
introduced: dexamethasone, levomepromazine
and
hyoscine
butylbromide. In selected clinical
situations other antiemetics and
adjuvants are also applied. On the
basis of the review of the literature
and own experience we proposed a

mocznik, leki, np. morfinê, digoksynê, cytostatyki. Area postrema posiada prawdopodobnie po³¹czenia
z nerwem b³êdnym i aparatem
przedsionkowym. W³ókna nerwu
b³êdnego zawieraj¹ równie¿ receptory serotoninowe 5HT3. Z kolei oœrodek wymiotny po³o¿ony jest w pobli¿u area postrema, ale znajduje siê
ca³kowicie wewn¹trz bariery krew -mózg. Sk³ada siê z szeregu j¹der
ruchowych: j¹dra dwuznacznego
(nucleus ambiguus), grupy brzusznej i grzbietowej oœrodka oddechowego oraz j¹dra grzbietowego ru-

chowego nerwu b³êdnego, które jest
j¹drem przywspó³czulnym uk³adu
nerwowego. Oœrodek wymiotny koordynuje proces wymiotów, otrzymuje i integruje bodŸce z ró¿nych Ÿróde³ i stanowi centrum indukowania
wymiotów [10].

Działanie analgetyków opioidowych
Wiêkszoœæ receptorów w oœrodku
wymiotnym to receptory pobudzaj¹ce, których stymulacja wywo³uje N
i W, z wyj¹tkiem receptora opioidowego µ, którego aktywacja powoduje efekty przeciwwymiotne. Dzia³anie
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three-step antiemetic ladder which
apart from antiemetics includes
different routes of medication
administration and supportive
therapies.
Key words: advanced cancer,
antiemetics, compatibility of drug
mixtures, nausea and vomiting,
treatment

to jest czêsto równowa¿one przez
pobudzaj¹cy wp³yw opioidów na area
postrema, co z kolei wywo³uje N i W.
Byæ mo¿e efekt dzia³ania opioidów
jest zale¿ny od iloœci podanego leku;
dawki wywo³uj¹ce analgezjê s¹ czêsto emetogenne (dzia³anie na receptory D2 w area postrema), natomiast
wy¿sze dawki mog¹ nie powodowaæ
N i W (pobudzenie receptorów opioidowych µ w oœrodku wymiotnym).
Analgetyki opioidowe o dobrej rozpuszczalnoœci w lipidach, np. fentanyl i metadon, mog¹ w mniejszym
stopniu wywo³ywaæ N i W ni¿ morfina (która s³abo rozpuszcza siê
w t³uszczach), poniewa¿ ³atwiej przekraczaj¹ barierê krew-mózg i wywieraj¹ wiêkszy efekt hamuj¹cy na wystêpowanie N i W. Potwierdzeniem tej
sugestii mo¿e byæ doœwiadczenie
przeprowadzone u fretek, w którym
podanie drog¹ do¿yln¹ fentanylu
w dawkach subanestetycznych, hamowa³o wymioty wywo³ane morfin¹,
cisplatyn¹ i siarczanem miedzi, efekt
ten by³ odwracany przez nalokson
[12]. Tak wiêc, przynajmniej teoretycznie u chorych, którzy wykazuj¹
znaczn¹ wra¿liwoœæ na emetogenny
wp³yw morfiny, nale¿a³oby oczekiwaæ
poprawy po zamianie morfiny na fentanyl lub metadon. Dotychczas jednak tylko nieliczne badania kliniczne,
dotycz¹ce zamiany morfiny na metadon, stanowi¹ dowód z praktyki na
poprawê tolerancji leczenia w zakresie N i W [13]. Byæ mo¿e pewn¹ rolê odgrywa tak¿e droga podania
morfiny; prawdopodobnie stosowanie
leku drog¹ pozajelitow¹ w mniejszym
stopniu wywo³uje N i W ni¿ terapia
doustna [14, 15].
Receptory zlokalizowane w przewodzie pokarmowym odgrywaj¹ równie istotn¹ rolê w patogenezie N i W,
zw³aszcza receptory dla serotoniny
(5-hydroksytryptaminy) 5-HT3, 5-HT4
i dopaminowe D2. Komórki enterochromatofilne w œcianie jelita s¹ bogatym Ÿród³em serotoniny (5-HT), która jest uwalniana w du¿ych iloœciach,
w odpowiedzi na ró¿ne bodŸce,
zw³aszcza chemioterapiê, radioterapiê (gdy pole napromieniania obej-

muje jamê brzuszn¹) i rozdêcie jelit.
Masywne uwolnienie serotoniny
uwra¿liwia zakoñczenia nerwu b³êdnego (usytuowane, zarówno w œcianie jelita, jak i w area postrema oraz
w s¹siaduj¹cym j¹drze pasma samotnego) na substancje emetogenne,
pobudzaj¹ce receptory serotoninowe
5-HT3. Czynnikiem, który równie¿ mo¿e powodowaæ N i W podczas
chemioterapii, jest prawdopodobnie
wywo³ane przez cytostatyki zahamowanie produkcji enzymów, odpowiedzialnych za rozpad neuroprzekaŸników, wywo³uj¹cych N i W.
Stres, niepokój i nudnoœci wywo³uj¹ opóŸnienie opró¿niania ¿o³¹dka
poprzez dzia³anie obwodowych receptorów dopaminergicznych w neuronach wstawkowych (interneuronach)
splotów nerwowych b³ony œluzowej jelita (zahamowanie dopaminowe – dopamine brake) [16]. Efekt ten jest odwracany przez podawanie antagonistów receptora D2: metoklopramid
i domperidon oraz prawdopodobnie
inne leki dzia³aj¹ce antagonistycznie
na receptor D2, np. haloperidol. Znajomoœæ lokalizacji i rodzajów receptorów, których pobudzenie jest odpowiedzialne za wystêpowanie N i W,
jest pomocna w doborze racjonalnej
i skutecznej terapii.

OCENA NUDNOŒCI
I WYMIOTÓW
N i W w ZCHN mog¹ byæ spowodowane wieloma wspó³istniej¹cymi czynnikami, zwykle jednak istnieje jedna g³ówna przyczyna objawów
(najczêstsz¹ przyczyn¹ N i W jest
rozci¹ganie ¿o³¹dka przez zalegaj¹c¹ treœæ ¿o³¹dkow¹). Istotn¹ rolê
w ocenie objawów odgrywa zebranie dok³adnego wywiadu. Powodem
nudnoœci mo¿e byæ zapach lub widok przygotowanych potraw b¹dŸ
utrata ³aknienia, co powoduje niechêæ do jedzenia przez d³u¿szy
czas. Korzystny efekt mo¿e wówczas przynieœæ izolacja od zapachów kuchennych i podawanie ma³ych iloœci, estetycznie przygotowanych posi³ków oraz stosowanie
leków gastroprotekcyjnych, zobojêt-
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niaj¹cych soki ¿o³¹dkowe. Nudnoœci
mog¹ byæ spowodowane owrzodzeniem œluzówki ¿o³¹dka i dwunastnicy lub dyspepsj¹ czynnoœciow¹,
niezwi¹zan¹ z chorob¹ wrzodow¹
[17]. Wa¿n¹ rolê w ocenie objawów
odgrywa przeprowadzenie badania
przedmiotowego i w razie potrzeby
badañ dodatkowych, w celu ustalenia przyczyny N i W.
Ocena N i W powinna uwzglêdniaæ:
odró¿nienie wymiotów od regurgitacji (cofania pokarmu z ¿o³¹dka do
prze³yku) i odkrztuszania wydzieliny
z dróg oddechowych (chorzy i rodziny czêsto myl¹ te objawy);
ustalenie objêtoœci i obejrzenie zawartoœci wymiotów, w których mo¿e znajdowaæ siê niestrawiony pokarm, ¿ó³æ, krew, treœæ fusowata,
ka³owa;
dokonanie oddzielnej oceny N
i W oraz ich zwi¹zku przyczynowego z jedzeniem, ruchem (pobudzenie uk³adu b³êdnikowego);
ustalenie czy po wymiotach przez
d³u¿szy czas wystêpuj¹ równie¿
nudnoœci i czy nudnoœci poprzedzaj¹ wyst¹pienie wymiotów;
zapytanie o wystêpowanie N i W,
w zale¿noœci od pory dnia i o inne
objawy ze strony uk³adu pokarmowego: utratê apetytu, zmiany smaku i preferencji potraw, suchoœæ
i dolegliwoœci bólowe w jamie ustnej, bóle brzucha, zaparcie stolca;
sprawdzenie leków przyjmowanych
przez chorego i ustalenie ich
zwi¹zku z wystêpowaniem N i W;
dok³adne zbadanie jamy ustnej,
gard³a i brzucha oraz per rectum;
badanie neurologiczne ³¹cznie
z badaniem dna oczu, a w uzasadnionych przypadkach z badaniami obrazowymi, w celu wykluczenia przerzutów do mózgu;
w uzasadnionych sytuacjach klinicznych nale¿y wykonaæ oznaczenia stê¿enie mocznika, kreatyniny,
wapnia, albumin i digoksyny w surowicy krwi;
rozwa¿enie potrzeby wykonania badañ endoskopowych i radiologicznych, je¿eli istniej¹ w¹tpliwoœci do-

tycz¹ce przyczyn N i W, zw³aszcza
u chorych z podejrzeniem niedro¿noœci jelit.
Istotn¹ rolê odgrywa czas wyst¹pienia objawów (np. pojawienie siê
nudnoœci podczas rozpoczêcia leczenia s³abymi lub silnymi analgetykami opioidowymi) oraz wystêpowanie objawów towarzysz¹cych (np.
bóle g³owy zwi¹zane ze wzmo¿onym
ciœnieniem œródczaszkowym). Wa¿nym elementem oceny klinicznej N
i W jest odnotowanie natê¿enia objawów, najlepiej z zastosowaniem
skal z odrêbnym oszacowaniem N
i W. W tym celu mo¿na pos³u¿yæ siê
skalami s³ownymi, np. kwestionariusza STAS [18], który zawiera skale
5-stopniowe, odrêbne dla oceny N
i W: 0 – brak objawu, 1 – okresowe
nudnoœci (niewielkie wymioty), aktywnoœæ nie jest zaburzona przez wystêpowanie nudnoœci (wymiotów), 2 –
umiarkowanie nasilone nudnoœci (wymioty), czasami wystêpuj¹ z³e dni,
nudnoœci (wymioty) ograniczaj¹ nieco aktywnoœæ, która jest odpowiednia do stopnia rozwoju choroby, 3 –
czêste, nasilone nudnoœci (wymioty),
aktywnoœæ i skupienie uwagi znacznie upoœledzone przez nudnoœci (wymioty), 4 – nasilone, ci¹gle wystêpuj¹ce nudnoœci (wymioty), chory nie
mo¿e myœleæ o niczym innym.
Innym narzêdziem do oceny natê¿enia nudnoœci jest skala wzrokowo-analogowa kwestionariusza ESAS
[19], s³u¿¹ca do oceny natê¿enia
9 objawów (ból, aktywnoœæ, nudnoœci, depresja, lêk, sennoœæ, apetyt,
samopoczucie, dusznoœæ). Na skali
oceny nudnoœci, pocz¹tek odcinka
d³ugoœci 100 mm opisany jest jako
brak nudnoœci, koniec jako bardzo
nasilone nudnoœci. W przypadku wyst¹pienia wymiotów, do oceny natê¿enia objawu w skali ESAS mo¿na
wykorzystaæ dodatkow¹ skalê wzrokowo-analogow¹, s³u¿¹c¹ do pomiaru objawu wybranego przez chorego.
Do innych, sprawdzonych narzêdzi,
które zawieraj¹ odrêbne pytania dotycz¹ce N i W nale¿y RSCL (Rotterdam Symptom Checklist – Rotterdam-
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ska Lista Objawów) [20], w której wystêpowanie ka¿dego z objawów ocenia siê wg skali 4-stopniowej: wcale
nie, raczej nie, raczej tak, bardzo
znacznie. Przydatnym narzêdziem jest
kwestionariusz QLQ C 30 (Quality of
Life Questionnaire – core) [21], zawieraj¹cy 30 pytañ, w którym podobnie
jak w RSCL, objawy ocenia siê w 4stopniowej skali: nigdy, czasami, czêsto, bardzo czêsto. Najprostsza jest
4-stopniowa skala s³owna: 0 – brak
objawu, 1 – s³abe nasilenie, 2 –
umiarkowane nasilenie, 3 – silne natê¿enie, któr¹ stosujemy do oceny,
osobno N i W, w codziennej praktyce klinicznej, w Katedrze Medycyny
Paliatywnej w Poznaniu.
W badaniach klinicznych leków
przeciwwymiotnych, stosowanych
podczas chemioterapii lub radioterapii, czêsto efekty podawanego leku
oceniane s¹ na podstawie liczby epizodów wymiotnych (tak¿e odruchów
wymiotnych) oraz stopnia nasilenia
nudnoœci, wystêpuj¹cych w ci¹gu
jednego dnia, podczas stosowania
danego leku. Objawy uboczne badanego leku (podobnie jak nasilenie
nudnoœci) mierzone s¹ zazwyczaj
przy zastosowaniu czterostopniowej
skali s³ownej, podanej powy¿ej.
W badaniach antyemetyków niejednokrotnie dokonywane s¹ tak¿e analizy kosztu – skutecznoœci leczenia,
ocena ogólnej jakoœci ¿ycia oraz tolerancja zastosowanej terapii [22].
Po dokonaniu oceny klinicznej
chorego, nale¿y podj¹æ próbê ustalenia przyczyny nudnoœci i wymiotów.
Do najczêstszych przyczyn N
i W w ZCHN nale¿¹:
podra¿nienie gard³a i prze³yku (czêsto z towarzysz¹cym bolesnym po³ykaniem) spowodowane grzybic¹
lub utrudnionym odksztuszaniem
wydzieliny z oskrzeli, nie¿ytem nosa wywo³uj¹cym dra¿nienie tylnej
œciany gard³a (postnasal drip);
zaburzenia czynnoœci przewodu
pokarmowego wywo³ane procesem
nowotworowym, np. zastój pokarmu w ¿o³¹dku, niedro¿noœæ jelit,
obturacja przewodów ¿ó³ciowych;

Wspó³czesna Onkologia

510
Tab. 1. Przyczyny nudnoœci i wymiotów spowodowane podawaniem leków wg [23]

Mechanizm

Leki

podra¿nienie
b³ony œluzowej
przewodu
pokarmowego






NLPZ,
preparaty ¿elaza,
antybiotyki,
kwas traneksamowy

opóŸnienie
opró¿niania
¿o³¹dka






analgetyki opioidowe,
trójcykliczne leki przeciwdepresyjne,
neuroleptyki pochodne fenotiazyny,
leki antycholinergiczne

pobudzenie
chemorecepcyjnej
strefy wyzwalaj¹cej







analgetyki opioidowe,
digoksyna,
antybiotyki,
imidazole,
cytostatyki

leki pobudzaj¹ce
receptory 5HT3

 cytostatyki,
 radioterapia,
 leki przeciwdepresyjne – selektywne inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

objawy uboczne leków, np. analgetyków opioidowych, antybiotyków,
NLPZ (nale¿y prewencyjnie podawaæ œrodki gastroprotekcyjne), preparatów ¿elaza, digoksyny;
zaburzenia metaboliczne: hiperkalcemia, mocznica;
dzia³anie substancji toksycznych
podczas radioterapii, chemioterapii, infekcji i w przebiegu zespo³ów
paranowotworowych;
guzy i przerzuty do mózgu (zespó³
wzmo¿onego ciœnienia œródczaszkowego) oraz zespó³ ucisku ¿y³y
g³ównej górnej;
czynniki psychosomatyczne: lêk,
strach, odczucia zwi¹zane z przykrymi zapachami, widokiem jedzenia;
ból;
zaburzenia naczyniowo-sercowe,
np. hipotonia ortostatyczna.
Leki mog¹ powodowaæ N i W na
drodze kilku mechanizmów [23]
(tab. 1.). Czêsto jako przyczyna N
i W podawane jest zaparcie stolca,
choæ dotychczas nie zgromadzono
przekonuj¹cych dowodów potwierdzaj¹cych wspomnian¹ sugestiê. Ponad 50 proc. chorych z ZCHN cierpi z powodu zaparcia stolca i byæ
mo¿e jest to objaw wspó³istniej¹cy,
ponadto w tej grupie chorych, zarówno nudnoœci, wymioty, jak i zaparcie
stolca, mog¹ byæ spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego [24].

PODSTAWOWE ZASADY
LECZENIA NUDNOŒCI
I WYMIOTÓW
W celu uzyskania jak najlepszych
wyników leczenia, postêpowanie powinno opieraæ siê na wynikach dotychczas przeprowadzonych badañ
klinicznych. Zalecane jest postêpowanie wed³ug poni¿szego planu [25]:
dokonanie oceny objawów,
wyjaœnienie przyczyn N i W choremu i rodzinie,
indywidualizacja leczenia,
uzgodnienie planowanej terapii
z chorym i jego opiekunami oraz
przekazanie dok³adnej instrukcji odnoœnie dawek i sposobu stosowania leków, co dotyczy równie¿ przygotowywania zestawu leków i ich
podawania drog¹ podskórn¹,
dok³adne monitorowanie terapii, ze
zwróceniem uwagi na szczegó³y.
W leczeniu N i W istotne znaczenie ma teoria receptorowa, wg której
objawy powstaj¹ wskutek pobudzenia okreœlonych receptorów, zlokalizowanych w uk³adzie nerwowym
oœrodkowym lub obwodowym. Celem
terapii bêdzie wiêc zablokowanie
okreœlonego receptora lub receptorów, których pobudzenie u danego
chorego powoduje N i W. W tym celu najczêœciej stosuje siê leki przeciwwymiotne, choæ coraz wiêksz¹ ro-

lê odgrywa leczenie niefarmakologiczne, a tak¿e postêpowanie przyczynowe uwzglêdniaj¹ce czynnik wyzwalaj¹cy N i W,

Leczenie przyczyn odwracalnych
Do najczêstszych, odwracalnych
przyczyn N i W zalicza siê:
ból,
infekcjê, zw³aszcza grzybicz¹ jamy
ustnej, gard³a, prze³yku,
kaszel,
hyperkalcemiê,
nasilone wodobrzusze,
wzmo¿one ciœnienie œródczaszkowe,
leki, które wykazuj¹ dzia³anie emetogenne,
lêk mo¿e nasilaæ N i W, wystêpuj¹ce z ró¿nych przyczyn.

Postępowanie niefarmakologiczne
Istnieje wiele metod postêpowania
niefarmakologicznego, które mog¹
byæ zastosowane w leczeniu N i W.
Metody te mog¹ byæ u¿ywane samodzielnie, czêœciej jednak wspomagaj¹ farmakoterapiê. Do najczêœciej stosowanych metod leczenia niefarmakologicznego zalicza siê:
zapobieganie wystêpowaniu przykrego zapachu, spowodowanego
kolostomi¹, guzami grzybiastymi
lub owrzodzeniami odle¿ynowymi,
zapewnienie przyjemnego otoczenia, z dala od widoku i zapachu
jedzenia,
unikanie podawania potraw, które
mog¹ spowodowaæ nudnoœci; niekiedy potrzebne jest przeniesienie
chorego do osobnego pokoju,
podawanie ma³ych porcji jedzenia,
np. kilka objêtoœci jamy ustnej, zamiast obfitych posi³ków,
przejêcie obowi¹zków gotowania
przez inne osoby w rodzinie, je¿eli chory dotychczas przygotowywa³
posi³ki,
przezskórn¹, elektryczn¹ stymulacjê nerwów (TENS), akupresurê
(zak³adanie opasek) lub akupunkturê, stosowane w punkcie P6 nadgarstka (zlokalizowanym w œrodku
czêœci d³oniowej nadgarstka, ok.
3 cm od bruzdy na d³oni) [26].
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Tab. 2. Klasyfikacja leków przeciwwymiotnych wg [10], modyfikacja w³asna

Przypuszczalne miejsce dzia³ania

Grupa leków

Przyk³ady

leki antycholinergiczne

 bromowodorek hyoscyny

leki antyhistaminowe antycholinergiczne1

 cyklizyna, dimenhydrynat,
prometazyna, pochodne fenotiazyny

antagoniœci receptorów 5HT2

 levomepromazyna

antagoniœci receptora NK1

 aprepitant
 vofopitant

antagoniœci receptora dopaminowego (D2)

 haloperidol, pochodne fenotiazyny,
metoklopramid, domperidon

antagoniœci receptora 5HT3

 granisetron, ondansetron, tropisetron,
dolasetron, palonosetron

benzodwuazepiny

 lorazepam

kanabinoidy

 nabilon

glikokortykosteroidy

 deksametazon

agoniœci receptora 5HT4

 metoklopramid, cisaprid

antagoniœci receptora dopaminowego (D2)

 metoklopramid, domperidon

leki antycholinergiczne

 butylobromek hyoscyny,
bromek glikopyronium,

analogi somatostatyny

 oktreotyd, vapreotyd

leki blokuj¹ce receptory 5HT3
nerwu b³êdnego

antagoniœci receptora 5HT3

 granisetron, ondansetron, tropisetron,
dolasetron, palonosetron

leki blokuj¹ce receptory
NK1 nerwu b³êdnego

antagoniœci receptora NK1

 aprepitant, vofopitant

leki o dzia³aniu przeciwzapalnym

glikokortykosteroidy

 deksametazon

OŒRODKOWY UK£AD NERWOWY
oœrodek wymiotny

chemoreceptorowa strefa
wyzwalaj¹ca (CTZ)

kora mózgowa

PRZEWÓD POKARMOWY
prokinetyki

leki hamuj¹ce sekrecjê

1

Leki o dzia³aniu antyhistaminowym i pochodne fenotiazyny posiadaj¹ w³aœciwoœci antagonistów receptora H1 i w³asnoœci antycholinergiczne (patrz tab. 3.).

Zabiegi paliatywne
Opró¿nianie treœci zalegaj¹cej
w ¿o³¹dku przy zastosowaniu
zg³êbnika wprowadzonego przez
nos 1–2 razy dziennie (po podaniu leków sedatywnych – midazolamu) lub przezskórnej gastrostomii. Procedura ta mo¿e byæ jedynym skutecznym postêpowaniem
przy bardzo obfitym wydzielaniu
treœci, w przebiegu nieoperacyjnej
niedro¿noœci jelit, gdy wymiotów
nie mo¿na opanowaæ postêpowaniem farmakologicznym [27].
Upust p³ynu z jamy otrzewnowej.
U chorych z niedro¿noœci¹ jelit nale¿y ka¿dorazowo rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wykonania paliatywnego zabiegu chirurgicznego, a w przy-

padku obturacji dróg ¿ó³ciowych,
za³o¿enia stentu drog¹ endoskopow¹. Istotne znaczenie, oprócz
mo¿liwoœci technicznych wykonania zabiegu paliatywnego, odgrywa stan ogólny chorego (chorzy
z ocen¹ aktywnoœci w skali ECOG
4 i Karnofsky 40 proc. lub mniej,
z regu³y maj¹ krótki, ok. 2–3-tygodniowy czas prze¿ycia i najczêœciej nie s¹ kwalifikowani do zabiegu operacyjnego) oraz preferencje chorego i opiekunów [28].

Farmakoterapia nudności i wymiotów
Pomimo postêpów w metodach
niefarmakologicznych, nadal podstawowym sposobem leczenia N
i W pozostaje farmakoterapia. Istnie-

je wiele leków, które ³agodz¹ N
i W (klasyfikacjê leków przeciwwymiotnych przedstawiono w tab. 2.).
Istotne jest, aby zlecenia podawanych leków by³y oparte na ustalonej
lub prawdopodobnej przyczynie N
i W, a tak¿e znajomoœci mechanizmu
dzia³ania leku i jego powinowactwa
do receptorów, które w danym przypadku w³¹czone s¹ w mechanizm
wywo³ania objawów (tab. 3.). Im wy¿sze powinowactwo danego leku do
receptora, tym wiêksza szansa zahamowania N i W. W praktyce wa¿ne
jest tak¿e, aby wyjaœniæ choremu
i rodzinie cel podawania, przewidywane efekty, mo¿liwe objawy uboczne i pozostawiæ pisemn¹ informacjê
o sposobie przyjmowania leku.
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Tab. 3. Powinowactwo do receptorów wybranych leków przeciwwymiotnych wg [10, 23]

Antagoniœci
receptorów
dopaminowych
D2

Antagoniœci
receptorów
histaminowych
H1

Antagoniœci
receptorów
acetylocholiny
(muskarynowych)

Antagoniœci
receptorów
5HT2

Antagoniœci
receptorów
5HT3

Agoniœci
receptorów
5HT4

Metoklopramid

++

0

0

0

+

++

Domperidon

++a

0

0

0

0

0

Cisaprid

0

0

0

0

0

+++

Ondansetronb

0

0

0

0

+++

0

Cyklizyna

0

++

++

0

0

0

Bromowodorek hyoscyny

0

0

+++

0

0

0

+++

0

0

0

0

0

Prochlorperazyna

++

+

0

0

0

0

Chlorpromazyna

++

++

+

0

0

0

Levomepromazyna

++

+++

++

+++

0

0

Haloperidol

Aktywnoœæ farmakologiczna:
0 – brak lub minimalna, + – ma³a, ++ – umiarkowana, +++ – znaczna
a – Domperidon nie przekracza bariery krew–mózg i dlatego nie powoduje objawów pozapiramidowych;
b – Inni antagoniœci receptorów 5-HT3, np. granisetron, tropisetron i dolasetron, posiadaj¹ porównywalne powinowactwo do receptorów 5-HT3.
W przeciwieñstwie do granisetronu i dolasetronu, które wykazuj¹ bardziej selektywne dzia³anie na receptory 5-HT3, ondansetron i tropisetron wykazuj¹
nieznaczne powinowactwo do innych receptorów: ondansetron do 5-HT1B, 5-HT1C, α1-adrenergicznych i opioidowych µ, tropisetron do 5-HT4.
Nowsze leki (palonosetron) wykazuj¹ znacznie wiêksze powinowactwo do receptorów 5-HT3 i d³u¿szy okres pó³trwania

Leki przeciwwymiotne
pierwszego rzutu
W praktyce pocz¹tkowy wybór nastêpuje spoœród 3 leków, z których
jeden powinien byæ zalecany regularnie i dodatkowo. Do leków przeciwwymiotnych pierwszego rzutu zalicza siê [10, 23]:
prokinetyki podawane przy zapaleniu ¿o³¹dka, opóŸnieniu opró¿niania ¿o³¹dka, czynnoœciowej niedro¿noœci jelit – metoklopramid 10
mg 4 razy dziennie drog¹ doustn¹ lub podskórn¹ b¹dŸ 30–100
mg/dobê w ci¹g³ym wlewie drog¹
podskórn¹;
leki przeciwwymiotne dzia³aj¹ce
g³ównie w area postrema (CTZ),
stosowane w przypadku wymiotów
wywo³anych wiêkszoœci¹ bodŸców
chemicznych, np. morfin¹, hyperkalcemi¹, niewydolnoœci¹ nerek –
haloperidol 1–2 mg/noc lub 1–2
mg dwa razy dziennie doustnie lub
5–10 mg/dobê w ci¹g³ym wlewie
drog¹ podskórn¹; dzia³anie oœrodkowe, choæ w mniejszym stopniu,
wywiera tak¿e metoklopramid;
leki przeciwwymiotne dzia³aj¹ce
g³ównie na oœrodek wymiotny; sto-

sowane w mechanicznej niedro¿noœci jelit, wzmo¿onym ciœnieniu
œródczaszkowym, chorobie lokomocyjnej – dimenhydrynat (Aviomarin) 50 mg 3 razy dziennie drog¹ doustn¹ lub 50–150 mg/dobê
we wlewie drog¹ podskórn¹ – alternatywnie cyklizyna w podobnych dawkach lub rzadziej prometazyna (Diphergan) w dawce 2–3
razy dziennie 25–50 mg drog¹ doustn¹ lub 50–100 mg na dobê
drog¹ podskórn¹.
Nie nale¿y jednoczeœnie podawaæ
prokinetyków i leków o dzia³aniu antycholinergicznym, poniewa¿ wszystkie prokinetyki wywieraj¹ dzia³anie
cholinergiczne, natomiast leki antycholinergiczne (pochodne hyoscyny,
dimenhydrynat i cyklizyna) blokuj¹ ich
dzia³anie prokinetyczne. Wydaje siê
równie¿ niewskazane równoczesne
podawanie leków o podobnym mechanizmie dzia³ania przeciwwymiotnego (np. dimenhydrynatu z prometazyn¹, haloperidolu z lewomepromazyn¹ i innymi pochodnymi fenotiazyny),
poniewa¿ mo¿e to prowadziæ do nasilenia objawów ubocznych.

Prokinetyki
Najczêœciej stosowanym lekiem
przeciwwymiotnym pierwszego rzutu
jest metoklopramid [29]. Wynika to
z wielokierunkowego dzia³ania leku,
zarówno oœrodkowego (blokuje receptory dopaminergiczne D2, w wysokich dawkach powy¿ej 100 mg/dobê podawanych podskórnie, równie¿
receptory serotoninowe 5HT3 w area
postrema), jak i obwodowego (agonista receptorów 5HT4) – zwiêksza
napiêcie zwieracza dolnego prze³yku, przyspiesza opró¿nianie ¿o³¹dka,
pobudza perystaltykê jelita cienkiego) [30]. Z tych powodów lek jest
stosowany w prewencji N i W na pocz¹tku leczenia analgetykami opioidowymi. Skutecznoœæ metoklopramidu w tym zakresie zosta³a potwierdzona
w
otwartym
badaniu
klinicznym, przeprowadzonym u 793
chorych z silnym i bardzo silnym bólem nowotworowym, nie otrzymuj¹cych uprzednio opioidów. Badanym
chorym podawano morfinê drog¹ do¿yln¹, w dawce 1,5 mg co 10 min,
a¿ do uzyskania skutecznego uœmierzenia bólu lub wywo³ania sennoœci,
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prewencyjne podanie metoklopramidu drog¹ do¿yln¹, w dawce 10 mg,
zabezpieczy³o przed wyst¹pieniem
wymiotów niemal wszystkich pacjentów – N i W pojawi³y siê u 7 (0,9
proc. wszystkich leczonych) chorych,
przy czym u wszystkich objawy ust¹pi³y, po podaniu dodatkowo 5 mg
metoklopramidu do¿ylnie [31].
Metoklopramid stosuje siê przy N
i W wywo³anych zaburzeniami czynnoœciowymi przewodu pokarmowego
(regurgitacja, gastropareza, zespó³
uciœniêtego ¿o³¹dka, niedro¿noœæ mechaniczna wywo³ana guzem odŸwiernika, zaburzenia motoryki jelit) [32].
W przypadku nieca³kowitej niedro¿noœci mechanicznej jelit, je¿eli nie
wystêpuj¹ bóle kolkowe, mo¿na tak¿e podj¹æ próbê terapii metoklopramidem. Biodostêpnoœæ metoklopramidu po podaniu drog¹ doustn¹ wynosi 50–80 proc., pocz¹tek dzia³ania
po podaniu doustnym wystêpuje po
15–60 min, po podaniu domiêœniowym po 10–15 min, czas dzia³ania
(w odniesieniu do opró¿niania ¿o³¹dka) wynosi 1–2 godz., okres pó³trwania 2,5–5 godz. Tolerancja leczenia
jest zwykle dobra, choæ szczególnie
przy wysokich dawkach lek wywo³aæ
mo¿e ruchy dystoniczne, objawy pozapiramidowe (st¹d jest przeciwwskazany w chorobie Parkinsona),
rzadko drgawki; u starszych i wyniszczonych chorych niekiedy obserwuje siê sennoœæ. Rzadko wystêpuj¹ce
ostre reakcje dystoniczne, skurcze
miêœni twarzy i miêœni szkieletowych,
napady rotacyjnych ruchów ga³ek
ocznych, mog¹ byæ bardziej nasilone u m³odszych chorych (zw³aszcza
kobiet) i u dzieci. D³u¿sze stosowanie leku mo¿e wywo³aæ podwy¿szenie poziomu prolaktyny, niekiedy z ginekomasti¹ lub mlekotokiem. Nie zaleca siê kojarzenia metoklopramidu
z antagonistami receptora 5HT3 (ondansetronem), ze wzglêdu na ryzyko zaburzeñ rytmu serca, podczas
podawania obu leków drog¹ do¿yln¹ [23]. Standardowa dawka leku
10–20 mg, podawana jest doustnie
lub podskórnie 3–4 razy dziennie,
najczêœciej pó³ godziny przed posi³-
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kiem. Dawkê leku nale¿y zmniejszyæ
u chorych z niewydolnoœci¹ nerek
i/lub w¹troby. Roztwór metoklopramidu jest kompatybilny z wiêkszoœci¹
leków podawanych drog¹ podskórn¹:
tramadolem, morfin¹, diamorfin¹, metadonem, hydromorfonem, fentanylem,
alfentanilem, haloperidolem, lewomepromazyn¹, ondansetronem, oktreotydem, bromowodorkiem hyoscyny, glikopyronium, midazolamem, a nawet
deksametazonem; mo¿e powodowaæ
krystalizacjê z cyklizyn¹.

OUN [34]. Dzia³a d³u¿ej ni¿ metoklopramid (T1/2 wynosi 14 godz., pocz¹tek dzia³ania wystêpuje po 30
min, biodostêpnoœæ dla drogi doustnej wynosi 13–17 proc., czas dzia³ania 8–16 godz.). Z powodu niskiej
biodostêpnoœci, doustne dawki jednorazowe s¹ wy¿sze ni¿ metoklopramidu, wynosz¹ zwykle 20–30 mg
i podawane s¹ 2–4 razy dziennie.
Wad¹ jest brak postaci do podawania pozajelitowego leku. Obecnie lek
nie jest dostêpny w Polsce.

W randomizowanym, naprzemiennym badaniu z podwójnie œlep¹
prób¹, porównano skutecznoœæ,
bezpieczeñstwo i farmakokinetykê
metoklopramidu o natychmiastowym
uwalnianiu, podawanego w dawce
4 razy dziennie po 20 mg, z metoklopramidem o kontrolowanym uwalnianiu, w dawce 2 razy dziennie po
40 mg, stosowanych przez 3 dni
w leczeniu przewlek³ych nudnoœci
(które wystêpowa³y przez ponad miesi¹c) u 29 chorych z ZCHN, u których nie stwierdzono zajêcia przewodu pokarmowego przez nowotwór,
owrzodzenia i zapalenia ¿o³¹dka,
przerzutów do mózgu i zaburzeñ metabolicznych. Lepsze wyniki, zarówno
w skali wzrokowo-analogowej, jak
i kategorycznej, s³u¿¹cej do oceny
natê¿enia nudnoœci, uzyskano w grupie leczonej metoklopramidem o kontrolowanym uwalnianiu (ró¿nice statystycznie znamienne), natomiast nie
zaobserwowano ró¿nic miêdzy badanymi grupami chorych w zakresie objawów ubocznych. We wnioskach
stwierdzono, ¿e metoklopramid o kontrolowanym uwalnianiu jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w leczeniu przewlek³ych nudnoœci, u chorych
z ZCHN [33]. Obecnie w Polsce nie
s¹ dostêpne preparaty metoklopramidu o kontrolowanym uwalnianiu.

Cisaprid jest lekiem o odmiennym
mechanizmie dzia³ania – silny agonista receptorów 5HT4, u³atwia wydzielanie acetylocholiny, nie posiada natomiast wp³ywu na receptory dopaminergiczne. W odró¿nieniu od
metoklopramidu, cisaprid pobudza
perystaltykê, zarówno jelita cienkiego,
jak i grubego, nie wykazuje natomiast
oœrodkowego dzia³ania przeciwwymiotnego. W porównaniu do metoklopramidu, cisaprid wykazuje wiêksz¹
skutecznoœæ w leczeniu opóŸnienia
opró¿niania ¿o³¹dka, wywo³anego podaniem morfiny [35]. Biodostêpnoœæ
dla drogi doustnej na czczo, wynosi
50 proc., po posi³ku 65 proc., dla
drogi doodbytniczej <50 proc. biodostêpnoœci doustnej. Okres pó³trwania
wynosi 10 godz., pocz¹tek dzia³ania
po 0,5–1 godz., czas dzia³ania 12–16
godz. Leczenie jest zazwyczaj dobrze
tolerowane, niekiedy wystêpuj¹ bóle
kolkowe lub biegunka, mo¿na wówczas obni¿yæ dawkê leku o po³owê
b¹dŸ podawaæ czêœciej mniejsze
dawki, rzadko pojawiæ siê mog¹ bóle i zawroty g³owy. Ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ interakcji cisapridu z azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi,
które hamuj¹ enzymy cytochromu
P450 (cisaprid jest metabolizowany
przez izoenzym CYP3A4), zw³aszcza
ketokonazol, w mniejszym stopniu flukonazol, a tak¿e itrakonazol i mikonazol oraz antybiotykami makrolidowymi (erytromycyna, klarytromycyna),
równoczesne ich stosowanie mo¿e
wywo³aæ zaburzenia rytmu serca,
st¹d nie zaleca siê powy¿szych po³¹czeñ leków. Z powodu tych niebezpiecznych interakcji i zwi¹zanego
z wyd³u¿eniem odstêpu QT ryzyka

Domperidon. Alternatywnym lekiem jest domperidon, który dzia³a
podobnie do metoklopramidu – jest
antagonist¹ receptorów D2, natomiast
nie wywiera wp³ywu na receptory
5HT4, ponadto nie przekracza bariery krew-mózg i dlatego rzadziej wywo³uje objawy uboczne ze strony
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zaburzeñ rytmu serca, lek zosta³ wycofany w niektórych krajach (m.in.
w Wielkiej Brytanii) [36]. Cisaprid
mo¿na podawaæ wy³¹cznie drog¹ doustn¹, najczêœciej 2–3 razy na dobê
po 5–10 mg (maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg) [37].

Leki neuroleptyczne
pochodne butyrofenonu
Haloperidol. Jednym z czêœciej
stosowanych leków przeciwwymiotnych w opiece paliatywnej jest haloperidol [29]. Jest pochodn¹ butyrofenonu, lekiem dzia³aj¹cym wy³¹cznie na receptory dopaminergiczne
w CTZ, przy czym jest najsilniejszym
inhibitorem receptorów D2 z dostêpnych antyemetyków [30]. Najczêœciej
stosowany w N i W wywo³anych
bodŸcami chemicznymi – lekami, hyperkalcemi¹, niewydolnoœci¹ nerek,
toksynami we krwi, czêsto podawany w N i W wywo³anych niedro¿noœci¹ jelit. Haloperidol wykazuje dzia³anie przeciwpsychotyczne i uspokajaj¹ce, natomiast pozostaje niejasne
czy wykazuje efekty analgetyczne lub
nasila analgezjê po ³¹cznym podaniu z opioidami [38]. Mo¿liwe, ¿e lek
wykazuje dzia³anie prokinetyczne.
Haloperidol jest dobrze wch³aniany
po podaniu drog¹ doustn¹ (biodostêpnoœæ wynosi 60–70 proc.) i podskórn¹, pocz¹tek dzia³ania wystêpuje po podaniu doustnym powy¿ej
1 godz., po podaniu podskórnie po
10–15 min. Ze wzglêdu na d³ugi
okres pó³trwania (13–35 godz.) i czas
dzia³ania (ok. 24 godz.), lek mo¿e
byæ podawany raz na dobê np. 1–2
mg/noc lub 1–2 mg dwa razy dziennie doustnie lub 5–10 mg/dobê we
frakcjach lub w ci¹g³ym wlewie drog¹ podskórn¹. Do najczêstszych objawów ubocznych nale¿¹ sedacja,
objawy pozapiramidowe, obni¿enie
progu drgawkowego, st¹d lek nie
powinien byæ podawany u chorych
pobudzonych z miokloniami, ponadto nie nale¿y równoczeœnie stosowaæ
litu (zwiêkszone ryzyko objawów pozapiramidowych i neurotoksycznoœci);
rzadziej wyst¹piæ mo¿e tachykardia,
zaburzenia rytmu serca (powoduje
wyd³u¿enie odstêpu QT). Poziom ha-

loperidolu w surowicy krwi wzrasta
po podaniu fluoksetyny, zmniejsza siê
o ok. po³owê podczas leczenia karbamazepin¹. Haloperidol mo¿e byæ
mieszany z wiêkszoœci¹ leków przeciwbólowych (tak¿e z klonazepamem
i ketamin¹) i innymi œrodkami przeciwwymiotnymi w jednej strzykawce.
Niezgodnoœæ wystêpuje miêdzy roztworem haloperidolu, a deksametazonu oraz w wy¿szych stê¿eniach
z cyklizyn¹, ponadto mieszaniny haloperidolu, bromowodorku hyoscyny,
prometazyny z siarczanem morfiny
lub hydromorfonem równie¿ s¹
niekompatybilne.
Innym lekiem z tej grupy jest droperidol, który podobnie jak haloperidol, charakteryzuje silne powinowactwo do receptorów dopaminergicznych [30]. Jednak w praktyce
leczenia N i W œrodek ten jest rzadko stosowany, z uwagi na silne dzia³anie sedacyjne oraz zwiêkszone ryzyko zaburzeñ rytmu serca, wywo³ane wyd³u¿eniem odstêpu QT, co
spowodowa³o wycofanie leku w Wielkiej Brytanii [9, 39].

Leki przeciwhistaminowe
Grupa leków o dzia³aniu antyhistaminowym odgrywa istotn¹ rolê w leczeniu N i W, leki te wykazuj¹ tak¿e
dzia³anie na receptory muskarynowe.
Najczêœciej stosowanym preparatem
z tej grupy jest dimenhydrynat (w
Wielkiej Brytanii cyklizyna), rzadziej
podaje siê prometazynê (Diphergan),
ten ostatni lek wykazuje, oprócz dzia³ania na receptory H1 i M, umiarkowane efekty antydopaminergiczne [9].
Leki te dzia³aj¹ g³ównie na receptory
usytuowane w j¹drach przedsionkowych i oœrodku wymiotnym, wskazaniami do ich stosowania s¹ N
i W wywo³ane zmianami pozycji, chorob¹ lokomocyjn¹, przerzutami do
mózgu, niedro¿noœci¹ jelit. Grupa leków antyhistaminowych mo¿e byæ
tak¿e stosowana w leczeniu N
i W wywo³anych podawaniem opioidów, poniewa¿ u wiêkszoœci chorych
dochodzi wówczas do zaburzeñ
czynnoœci narz¹du przedsionkowego.

Dimenhydrynat jest lekiem sk³adaj¹cym siê z difenhydraminy (która
prawdopodobnie jest odpowiedzialna
za dzia³anie farmakologiczne leku)
i 8-chloroteofiliny. Farmakokinetyka leku jest s³abo poznana. Pocz¹tek
dzia³ania wystêpuje po 20–30 min,
okres pó³trwania wynosi 3,5 godz., lek
dzia³a 4–6 godz., podawany jest najczêœciej 3–4 razy dziennie doustnie
lub podskórnie, dawki dobowe wynosz¹ najczêœciej 50–200 mg. Objawy
uboczne zwi¹zane s¹ z dzia³aniem
antycholinergicznym leku (zalecane
ostro¿ne stosowanie u chorych z jaskr¹, przerostem gruczo³u krokowego, nadczynnoœci¹ gruczo³u tarczowego, astm¹ oskrzelow¹) niekiedy,
zw³aszcza u wyniszczonych i os³abionych chorych, przy wy¿szych dawkach leku mo¿e wyst¹piæ sennoœæ;
rzadko obserwuje siê zaburzenia widzenia, zawroty g³owy, spadki ciœnienia têtniczego krwi. Dimenhydrynat
powoduje os³abienie dzia³ania glikokortykosteroidów i doustnych leków
przeciwzakrzepowych. Istniej¹ dane
na temat zgodnoœci leku w po³¹czeniu z morfin¹, hydromorfonem, haloperidolem, metoklopramidem, bytylobromkiem i bromowodorkiem hyoscyny oraz oktreotydem, natomiast lek
nie mo¿e byæ mieszany z glikopyronium, prometazyn¹ i fenobarbitalem.
Sprzeczne doniesienia dotycz¹ kompatybilnoœci roztworów dimenhydrynatu i midazolamu.
Prometazyna. Lekiem o nieco innym mechanizmie dzia³ania jest prometazyna, pochodna fenotiazyny
o silnym dzia³aniu przeciwhistaminowym, przeciwuczuleniowym i neuroleptycznym. Oprócz znacz¹cego
dzia³ania
przeciwhistaminowego
i przeciwmuskarynowego, wykazuje
umiarkowane dzia³anie na receptory
dopaminowe. Biodostêpnoœæ po podaniu drog¹ doustn¹ wynosi 25
proc., okres pó³trwania w surowicy
krwi 12 godz., czas dzia³ania leku
ok. 6–12 godz., dawkowanie najczêœciej 1–3 razy dziennie 20–50 mg
doustnie (w postaci tabletek lub syropu) b¹dŸ podskórnie. Objawy
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Tab. 4. Najczêœciej stosowane leki przeciwwymiotne

Lek

Okres pó³trwania (godz.)

Dostêpne preparaty

Metoklopramid*

2,5–5

tabl., amp. 10 mg/2 ml

Cisaprid (Gasprid, Coordinax)

7–15

tabl. 5 mg, 10 mg

Haloperidol*

12–20

tabl. 1 mg, krople (1 ml=2 mg),
amp. 5 mg/1 ml

Chlorpromazyna (Fenactil)

30

tabl. 10 mg, 25 mg, krople 4 proc.
(1 kropla=2 mg), amp. 25 mg/5 ml,
50 mg/2 ml – lek dra¿ni tkankê podskórn¹

Prochlorperazyna (Chlorpernazinum)

10–20

tabl. 10 mg

Levomepromazyna (Tisercin, Nozinan)*

15–30

tabl. 25 mg, krople 4 proc.
(1 kropla=1 mg), amp. 25 mg/1 ml

Butylobromek hyoscyny
(Scopolan, Buscopan, Buscolysin)*

5

tabl. 10 mg, amp. 20 mg/1 ml

Dimenhydrynat (Aviomarin)**

3,5

tabl. 50 mg, syrop 100 ml
(zawiera 330 mg), amp. 50 mg/1 ml

Prometazyna (Diphergan)**

12

tabl. 25 mg, 50 mg, syrop 150 ml
(zawiera 150 mg), amp. 50 mg/2 ml

Deksametazon (Deksaven)***
Ondansetron (Zofran, Atossa)**
Granisetron (Kytril)**

3,5 (biologiczny 18–36)
4

tabl. 0,5 mg, 1 mg, amp. 4 mg/1 ml, 8 mg/2 ml
tabl. 4 mg, 8 mg, amp. 4 mg/2 ml, 8 mg/4 ml
czopki 16 mg

9–11

tabl. 1 mg, amp. 3 mg/3 ml

Tropisetron (Navoban)****

7

kaps. 5 mg, amp. 5 mg/5 ml

Dolasetron (Anzemet)****

7–9 (dotyczy aktywnego
metabolitu, hydrodolasetronu)

tabl. 50 mg, 200 mg, amp. 100 mg/5 ml

Objaœnienia:
* Lek mo¿e byæ podawany drog¹ podskórn¹ i mieszany w jednej strzykawce z innymi lekami (morfin¹, tramadolem, ketamin¹, midazolamem,
metoklopramidem, haloperidolem, butylobromkiem hyoscyny, levomepromazyn¹);
** Lek podawany podskórnie, ale bez dobrze znanej kompatybilnoœci z innymi lekami;
*** Lek mo¿e byæ podawany drog¹ podskórn¹, ale samodzielnie;
**** Mo¿liwoœæ podawania leku drog¹ podskórn¹ nie jest pewna
Uwagi:
1. Zaleca siê podawanie levomepromazyny w stê¿eniu mniejszym ni¿ 50 mg/2 ml (w Polsce preparat Tisercin dostêpny jest w ampu³kach zawieraj¹cych
25 mg leku w 1 ml), w celu unikniêcia dra¿nienia tkanki podskórnej. Je¿eli lek podawany jest w sposób ci¹g³y i powstaje dra¿nienie okolicy motylka,
poleca siê podanie ma³ej dawki deksametazonu lub hialuronidazy w miejscu wk³ucia, przed rozpoczêciem stosowania leku.
2. Brak pewnych danych na temat kompatybilnoœci mieszanin zawieraj¹cych dimenhydrynat (w praktyce czêsto stosowany w mieszaninach z tramadolem,
morfin¹ i innymi lekami).
3. Cyklizyna w wy¿szych dawkach ulega wytr¹caniu w mieszaninach z diamorfin¹, alfentanilem, metoklopramidem, butylobromkiem hyoscyny (alternatywnie
stosuje siê bromowodorek hyoscyny, z którym jest kompatybilna, niestety w Polsce skopolaminê wycofano), oktreotydem, w mieszaninie z deksametazonem
powoduje natychmiastowe wytr¹canie; natomiast mo¿e byæ mieszana z haloperidolem, midazolamem, glikopyronium. Istnieje ryzyko wytr¹cania z lekami,
których roztwory zawieraj¹ aniony chloru (alfentanil, diamorfina, ketamina, levomepromazyna, metoklopramid, midazolam i ondansetron).
4. Do tej pory zgromadzono niewiele informacji odnoœnie kompatybilnoœci prometazyny – mo¿e byæ mieszana z tramadolem i prawdopodobnie z morfin¹,
ponadto w 5 proc. dekstrozie w jednym roztworze zawieraj¹cym hydromorfon lub morfinê, glikopyronium (gdy zamiast glikopyronium jest bromowodorek
hyoscyny roztwory s¹ niekompatybilne) i haloperidol, ponadto nie jest kompatybilna z cyklizyn¹, dimenhydrynatem i prawdopodobnie z midazolamem.
Mo¿e byæ podawana podskórnie, choæ czasami w miejscu wk³ucia obserwowano zmiany martwicze i ropnie.
4. Ze wzglêdu na znaczne ryzyko interakcji deksametazonu (roztwór zasadowy) z innymi lekami stosowanymi podskórnie, zaleca siê podawanie leku osobno.
5. Istnieje niewiele danych na temat stabilnoœci mieszanin ondansetronu z innymi lekami; lek mo¿e byæ mieszany z morfin¹, diamorfin¹, alfentanilem,
metoklopramidem, midazolamem, istnieje ryzyko interakcji przy wy¿szych stê¿eniach z deksametazonem; brak danych o stabilnoœci mieszanin
zawieraj¹cych pozosta³e leki z grupy antagonistów receptorów 5HT3.

uboczne s¹ podobne jak podczas
leczenia dimenhydrynatem; w wy¿szych dawkach mo¿e wywo³aæ objawy pozapiramidowe. Brak dok³adnych danych dotycz¹cych kompatybilnoœci prometazyny z innymi lekami
podawanymi podskórnie, dostêpne

informacje na ten temat zebraliœmy
w uwagach do tab. 4.

Leki przeciwwymiotne drugiego rzutu
Je¿eli leki pierwszego rzutu s¹ nieskuteczne, zaleca siê dodanie lub za-

st¹pienie lekiem przeciwwymiotnym
drugiego rzutu [25]. W leczeniu N
i W, nieustêpuj¹cych po w³aœciwym
zastosowaniu leku pierwszego rzutu,
u¿yteczn¹ alternatyw¹ jest levomepromazyna. Do leków drugiego rzutu zalicza siê deksametazon, który jest za-
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zwyczaj dodawany do stosowanych
antyemetyków, natomiast levomepromazyna czêœciej zastêpuje inny lek.
Niekiedy niezbêdne jest równoczesne
podawanie deksametazonu i levomepromazyny. Do leków drugiego rzutu
zalicza siê tak¿e pochodne hyoscyny, klasyfikowane równie¿ jako element leczenia wspomagaj¹cego.

Glikokortykosteroidy
Deksametazon (i inne glikokortykosteroidy) powoduje prawdopodobnie zmniejszenie przepuszczalnoœci
area postrema i bariery krew-mózg
dla
substancji
emetogennych
i zmniejszenie zawartoœci w neuronach pnia mózgu kwasu gamma-aminomas³owego (GABA), aminy
o dzia³aniu hamuj¹cym. Kortykosterydy zmniejszaj¹ tak¿e uwalnianie
leu-enkefaliny, zarówno w pniu mózgu, jak i w jelitach oraz hamuj¹ syntezê prostaglandyn [1]. Pocz¹tkowo
podawane dawki deksametazonu wynosz¹ 8–12 mg raz dziennie, stosowane drog¹ doustn¹, podskórn¹ lub
do¿yln¹, po uzyskaniu poprawy dawki s¹ zmniejszane do dawki podtrzymuj¹cej, która wynosi zwykle 2–6 mg
i podawana jest zazwyczaj raz dziennie [40]. Podawanie podskórne glikokortykosteroidów powinno odbywaæ
siê samodzielnie, ze wzglêdu na zasadowy charakter roztworu leku
i znaczne ryzyko niezgodnoœci mieszanin deksametazonu z analgetykami i antyemetykami.
W medycynie paliatywnej, oprócz
typowych wskazañ do leczenia przeciwwymiotnego steroidami, jak chemioterapia, radioterapia, przerzuty do
mózgu, leki te s¹ stosowane w N
i W wystêpuj¹cych w przebiegu niedro¿noœci jelit. Przydatnoœæ glikokortykosteroidów w leczeniu zachowawczym nieoperacyjnej niedro¿noœci jelit, u chorych z ZCHN, wykazano
w wielooœrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym, z podwójnie œlep¹ prób¹, w którym porównano je z placebo, uzyskuj¹c poprawê
w zakresie ³agodzenia objawów (odpowiednio 68 proc. vs 33 proc. chorych, p<0,047) [41]. W metaanalizie

dotycz¹cej stosowania glikokortykosteroidów, u chorych z niedro¿noœci¹
jelit w przebiegu zaawansowanych
nowotworów narz¹du rodnego i przewodu pokarmowego, wykazano tendencjê do poprawy kontroli objawów
niedro¿noœci, choæ nie by³a to ró¿nica statystycznie istotna, przy dobrej
tolerancji leczenia i braku wp³ywu na
czas prze¿ycia. Autorzy doniesienia
sugeruj¹ badania z udzia³em wiêkszej liczby chorych, w celu ustalenia
wp³ywu leczenia na jakoœæ ¿ycia
oraz okreœlenia rodzaju leku, dawkowania, drogi podania i oceny objawów ubocznych [42].
Nie wykazano skutecznoœci deksametazonu, podawanego w dawce
2 razy dziennie po 10 mg, w porównaniu do placebo, w wielooœrodkowym badaniu, z podwójnie œlep¹
prób¹, do którego w³¹czono 51 chorych na nowotwory z przewlek³ymi
nudnoœciami, wystêpuj¹cymi przez
co najmniej 2 tyg. przed rozpoczêciem badania, u których uzyskano
tylko czêœciow¹ odpowiedŸ podczas
leczenia metoklopramidem, podawanym doustnie przez 48 godz.
w dawce 40–60 mg 4 razy dziennie.
W obu grupach chorych stosowano
metoklopramid, w dawce 10 mg co
godzinê, jako lek ratuj¹cy w przypadku wyst¹pienia nudnoœci. Nie wykazano ró¿nic w natê¿eniu nudnoœci
miêdzy badanymi grupami chorych,
jednak po 8 dniach terapii, w obu
grupach pacjentów uzyskano znacz¹c¹ poprawê w zakresie nudnoœci,
utraty apetytu, zmêczenia, nie stwierdzono natomiast zmian w natê¿eniu
bólu. W konkluzji autorzy stwierdzaj¹, i¿ deksametazon ma ograniczon¹
wartoœæ u chorych leczonych przez
tydzieñ metoklopramidem, którzy bardzo dobrze odpowiadaj¹ na lek i sugeruj¹ dalsze badania przy niepowodzeniach, po 7 dniach stosowania
metoklopramidu [43].

Leki neuroleptyczne
pochodne fenotiazyny
Levomepromazyna (Tisercin) jest
pochodn¹ fenotiazyny, która posiada

silne w³aœciwoœci antagonistyczne
w stosunku do receptorów 5HT2, alfa-1-adrenergicznych i histaminowych
typu H1. Podobnie jak inne fenotiazyny, posiada tak¿e znaczne powinowactwo do receptorów D2 i receptorów muskarynowych-cholinergicznych. Jako jedyny z neuroleptyków,
lek ten wykazuje znacz¹ce efekty
analgetyczne. Levomepromazyna posiada najszersze spektrum dzia³ania
przeciwwymiotnego. Dawki pocz¹tkowe najczêœciej wynosz¹ 6,25–12,5
mg/dobê dla drogi podskórnej
i 12,5–25 mg/dobê dla drogi doustnej (biodostêpnoœæ dla tej ostatniej
drogi wynosi ok. 40–50 proc.) [44].
Po dawce wstêpnej, lek mo¿e byæ
podawany w ci¹g³ym wlewie drog¹
podskórn¹ lub raz dziennie przed
snem (okres pó³trwania leku wynosi
15–30 godz., czas dzia³ania 12–24
godz., pocz¹tek dzia³ania obserwuje
siê po 30 min). Niektórzy chorzy czuj¹ siê lepiej przy czêstszym dawkowaniu, np. dawka 6,25 mg podawana drog¹ doustn¹ dwa lub trzy razy
dziennie. Przy wy¿szych dawkach
czêœciej wystêpuj¹ objawy uboczne,
w postaci ortostatycznych spadków
ciœnienia i sennoœci, objawów antycholinergicznych i pozapiramidowych.
Ostro¿ne stosowanie leku zaleca siê
u chorych z parkinsonizmem, ortostatycznym spadkiem ciœnienia, padaczk¹, niedoczynnoœci¹ tarczycy,
nu¿liwoœci¹ miêœni, leczonych œrodkami obni¿aj¹cymi ciœnienie têtnicze.
Roztwory levomepromazyny nie mog¹ byæ mieszane z deksametazonem, natomiast s¹ kompatybilne
z wiêkszoœci¹ analgetyków i antyemetyków. Lek mo¿e wywo³aæ dra¿nienie w miejscu podania.
Doœwiadczenie kliniczne przeprowadzone u 45 chorych z ZCHN,
u których typowe leki przeciwwymiotne (metoklopramid, cisaprid, haloperidol, deksametazon, ondansetron)
nie przynios³y efektu wskazuje, i¿ levomepromazyna podawana podskórnie w ma³ych dawkach (6,12–25
mg/dobê) by³a skuteczna i dobrze
tolerowana u niemal wszystkich leczonych chorych, a stosowanie leku
by³o proste i tanie [45].

Leczenie nudnoœci i wymiotów w zaawansowanej chorobie nowotworowej

W randomizowanym badaniu,
z podwójnie œlep¹ prób¹, przeprowadzonym u 23 chorych z ZCHN,
u których wystêpowa³y wymioty, porównano skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania drog¹ podskórn¹
levomepromazyny w dawce 12,5
mg/dobê oraz po³¹czenia cyklizyny
(150 mg/dobê) z haloperidolem (5
mg/dobê). Chorych obserwowano
przez 3 doby, z badania wy³¹czono
pacjentów z niedro¿noœci¹ jelit, nadwra¿liwoœci¹ na badane leki, diagnoz¹ choroby nienowotworowej
i nadciœnieniem têtniczym. U wiêkszoœci chorych w obu badanych
grupach uzyskano w ci¹gu pierwszej doby leczenia dobr¹ kontrolê
wymiotów (u 10 z 11 leczonych levomepromazyn¹ i u 7 spoœród 12 leczonych cyklizyn¹ z haloperidolem),
oba schematy leczenia by³y dobrze
tolerowane [46]. Levomepromazyna
podawana w ma³ych dawkach drog¹ doustn¹, jako jedyny antyemetyk,
okaza³a siê skuteczna w d³ugotrwa³ym leczeniu N i W u chorej z nowotworem trzustki [47].
W leczeniu N i W stosuje siê równie¿ inne pochodne fenotiazyny:
chlorpromazynê (Fenactil), prochlorperazynê (Chlorpernazinum) (tab. 3.)
i tietylperazynê (Torecan). W porównaniu do haloperidolu, prochlorperazyna nie posiada wielu wskazañ do
stosowania, choæ zwykle jest skuteczna przy N i W spowodowanych
umiarkowanymi bodŸcami chemicznymi, najczêœciej podawana jest
w dawce 5–10 mg 3 razy dziennie
drog¹ doustn¹. Brak w Polsce postaci do podawania parenteralnego,
choæ podobnie jak chlorpromazyna,
która posiada szerszy zakres dzia³ania, oba leki ze wzglêdu na miejscowe dzia³anie dra¿ni¹ce (zw³aszcza
dotyczy to chlorpromazyny), nie s¹
podawane drog¹ podskórn¹ [48].
Preparaty te, w odró¿nieniu od levomepromazyny, pozbawione s¹ w³asnoœci antagonistycznych w stosunku do receptora 5HT2, st¹d preferowany jest ten ostatni œrodek.
Chlorpromazynê podaje siê najczêœciej doustnie w postaci kropli, zwy-

kle przy wspó³istniej¹cej czkawce
(biodostêpnoœæ po podaniu doustnym wynosi 32 proc.), zarówno chlorpromazynê, jak i prochlorperazynê
cechuje d³ugi okres pó³trwania. Inn¹,
czêsto stosowan¹ pochodn¹ fenotiazyny jest tietylperazyna (Torecan), podawana drog¹ doustn¹ lub doodbytnicz¹, najczêœciej w dawce 1–3 razy dziennie po 6,5 mg (okres
pó³trwania wynosi 12 godz.) [29].
Objawy uboczne s¹ podobne jak innych leków z tej grupy, jednak zazwyczaj o mniejszym nasileniu. Wad¹ jest brak postaci do podawania
pozajelitowego leku.

Pochodne hyoscyny
Leki o dzia³aniu antycholinergicznym stanowi¹ odrêbn¹ grupê preparatów, stosowanych g³ównie jako leczenie adjuwantowe w niedro¿noœci
mechanicznej jelit u chorych z ZCHN,
rzadziej z innych wskazañ (choroba
lokomocyjna, stany kurczowe przewodu pokarmowego). Oprócz efektu
spazmolitycznego na miêœniówkê
g³adk¹, leki te powoduj¹ hamowanie
wydzielania soków trawiennych do
przewodu pokarmowego, co zmniejsza objêtoœæ wymiotów. Bromowodorek hyoscyny (skopolamina – obecnie w Polsce wycofana) jest lekiem
o dzia³aniu oœrodkowym, który wykazuje w³asnoœci przeciwwymiotne, poprzez blokowanie receptorów muskarynowych w oœrodku wymiotnym.
Butylobromek hyoscyny. Biodostêpnoœæ butylobromku hyoscyny po podaniu doustnym wynosi 8–10 proc.,
pocz¹tek dzia³ania po podaniu doustnym wystêpuje po 1–2 godz., po podaniu domiêœniowym po 3–5 min,
czas dzia³ania po podaniu domiêœniowym – w zakresie efektu spazmolitycznego wynosi 15 min, w zakresie
hamowania sekrecji 1–9 godz. (czas
dzia³ania antysekrecyjnego ulega wyd³u¿eniu przy wielokrotnym podaniu
leku). Okres pó³trwania wynosi 5–6
godz. Najczêstsze objawy uboczne
to suchoœæ w jamie ustnej, upoœledzenie perystaltyki jelit, retencja moczu i zaparcie stolca, w wy¿szych
dawkach lek mo¿e wywo³aæ zaburzenia akomodacji [1]. Oprócz butylo-
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bromku hyoscyny (buscolysin, buscopan, scopolan), drugim lekiem
o dzia³aniu obwodowym jest niedostêpny w Polsce preparat glikopyronium. Lek ten wykazuje dzia³anie 3krotnie silniejsze od bromowodorku
hyoscyny (skopolaminy), nie powoduje sedacji ani pobudzenia (nie
przechodzi
przez
barierê
krew–mózg), w mniejszym stopniu
wp³ywa na uk³ad kr¹¿enia i narz¹d
wzroku. Wszystkie trzy preparaty s¹
podawane podskórnie i wykazuj¹
zgodnoœæ w mieszaninach z wiêkszoœci¹ roztworów stosowanych
analgetyków i antyemetyków. Butylobromek hyoscyny w mieszaninie
z cyklizyn¹ nie jest kompatybilny,
niezgodnoœæ dotyczy równie¿ mieszanin butylobromku hyoscyny
z deksametazonem oraz bromowodorku hyoscyny z prometazyn¹.
W przypadku mechanicznej niedro¿noœci jelit z wymiotami o du¿ej
objêtoœci i towarzysz¹cymi bólami
kolkowymi jelit, lek hamuj¹cy sekrecjê (który czêœciowo dzia³a poprzez
zmniejszenie objêtoœci p³ynów wydzielanych do przewodu pokarmowego), najczêœciej stosowany jest w po³¹czeniu z antyemetykiem [49]. Przyk³ad czêsto podawanych leków
stanowi po³¹czenie butylobromku hyoscyny w d a w c e 6 0 – 1 2 0 m g / d o b ê
z haloperidolem w dawce 5–15
mg/dobê lub dimenhydrynatem
w dawce 50–150 mg/dobê, we frakcjach lub w ci¹g³ym wlewie drog¹
podskórn¹ [50]. Efekt hamuj¹cy sekrecjê, wywo³any przez butylobromek
hyoscyny jest w znacznym stopniu
zniesiony, je¿eli chory jednoczeœnie
otrzymuje p³yny drog¹ do¿yln¹, w iloœci równej lub wiêkszej ni¿ 2 litry na
dobê, dzia³anie oktreotydu jest wówczas tak¿e antagonizowane, ale
w mniejszym stopniu. W razie wyst¹pienia ca³kowitej, nieoperacyjnej niedro¿noœci mechanicznej jelit, z towarzysz¹cymi bólami kolkowymi, nie zaleca siê kontynuacji podawania
metoklopramidu (mo¿e nasiliæ dolegliwoœci bólowe oraz nudnoœci i wymioty) [51]. Korzystny efekt mo¿na
natomiast uzyskaæ podaj¹c glikokortykosteroidy.
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Antagoniści receptorów
serotoninowych
Wprowadzenie do terapii antagonistów receptorów 5-HT3, które najczêœciej podawane s¹ w N i W wywo³anych chemioterapi¹, zw³aszcza
wysoce emetogenn¹, spowodowa³o
póŸniejsze próby u¿ycia tej grupy leków w opiece paliatywnej. Leki te
blokuj¹ efekty wywo³ane wp³ywem
nadmiaru 5-HT (serotoniny) na w³ókna nerwu b³êdnego i teoretycznie powinny posiadaæ wartoœæ tylko w sytuacjach, kiedy nadmierne iloœci 5HT s¹ uwalniane z komórek
enterochromatofilnych i p³ytek, podczas uszkodzenia œluzówki jelit, wywo³anych chemioterapi¹ lub radioterapi¹, rozdêcia jelit lub niewydolnoœci
nerek [52]. Stwierdzono jednak, ¿e
antagoniœci receptorów 5-HT3 ³agodz¹ N i W, które wystêpuj¹ po urazach g³owy i radioterapii pnia mózgu, co wskazuje na fakt, i¿ wskazania do ich stosowania mog¹ byæ
szersze ni¿ pocz¹tkowo s¹dzono.
Ondansetron jest lekiem, którego
dzia³anie przeciwwymiotne polega na
blokowaniu receptorów 5-HT3, zarówno obwodowo w zakoñczeniach nerwu b³êdnego, jak i oœrodkowo
w area postrema oraz w j¹drze pasma samotnego, przy czym efekt ten
jest ok. 70 razy silniejszy ni¿ podczas podawania metoklopramidu.
Ondansetron wykazuje tak¿e nieznaczne dzia³anie na inne receptory:
5-HT1B, 5-HT1C, α1-adrenergiczne
i opioidowe µ [53]. Biodostêpnoœæ
dla drogi doustnej wynosi ok. 60
proc., pocz¹tek dzia³ania wystêpuje
po 30 min, po podaniu drog¹ do¿yln¹ po 5 min, czas dzia³ania wynosi
12 godz., w ok. 70 proc. wi¹¿e siê
z bia³kami osocza [23]. Lek podlega
efektowi pierwszego przejœcia w w¹trobie i jest metabolizowany do nieaktywnych metabolitów. Proces ten
przebiega przy udziale izoenzymów
cytochromu P450, g³ównie CYP2D6,
co mo¿e powodowaæ istotne interakcje z innymi lekami, metabolizowanymi przez ten izoenzym oraz os³abienie efektu przeciwwymiotnego,

u chorych z bardzo szybkim metabolizmem substratów wspomnianego
izoenzymu (ok. 2 proc. rasy bia³ej)
[54]. Z praktycznego punktu widzenia warto nadmieniæ, ¿e ondansetron
mo¿e powodowaæ os³abienie analgezji podczas równoczesnego stosowania tramadolu, co zwi¹zane jest
prawdopodobnie z blokowaniem receptorów 5-HT3 w rdzeniu krêgowym
[55]. Okres pó³trwania w surowicy
krwi wynosi od 3 (zdrowi ochotnicy)
do 5 (chorzy na nowotwór) godz.
Dawkowanie ondansetronu to zwykle
8 mg podawane 1–3 razy dziennie
drog¹ do¿yln¹, doustn¹ lub 16 mg
doodbytniczo 1–2 razy dziennie.
U chorych z niewydolnoœci¹ w¹troby
zalecane jest zmniejszenie dawek
ondansetronu (do równych lub ni¿szych ni¿ 8 mg na dobê), natomiast
nie ma potrzeby zmiany dawkowania
leku u chorych z niewydolnoœci¹ nerek i w starszym wieku. Do najczêœciej spotykanych objawów ubocznych zalicza siê bóle i zawroty g³owy, zaparcie stolca; niekiedy
obserwowano sennoœæ, uczucie gor¹ca, czkawkê, zmiany w obrazie
EKG, opisano przypadki wstrz¹su
anafilaktycznego po do¿ylnym podaniu leku [56]. Dane dotycz¹ce kompatybilnoœci mieszanin roztworu ondansetronu z innymi lekami podano
w uwagach do tab. 4.
Jedno z wczeœniejszych doniesieñ,
wskaza³o na skuteczn¹ terapiê N
i W, równoczeœnie podawanymi haloperidolem i ondansetronem, u chorej na rozsianego raka piersi, leczonej wzrastaj¹cymi dawkami morfiny,
z upoœledzon¹ funkcj¹ w¹troby,
u której uprzednie leczenie przeciwwymiotne (haloperidol, metoklopramid, meklozyna, prometazyna,
bromowodorek hyoscyny, prednizon,
ranitydyna) by³o nieskuteczne [57].
Skutecznoœæ ondansetronu u chorych
na nowotwory i AIDS, potwierdzono
w retrospektywnym badaniu z udzia³em 16 chorych, w którym lek podawano z powodu N i W wywo³anych
ró¿nymi przyczynami (z wyj¹tkiem
chemioterapii i radioterapii), niepodatnych na stosowanie innych leków

przeciwwymiotnych. Uzyskano znacz¹c¹ poprawê u 80 proc. chorych,
którzy mieli nudnoœci i u 71 proc.
chorych z wymiotami, przy dobrej tolerancji leczenia [58]. W innym doniesieniu, u 10 chorych z ZCHN,
u których przewlek³e N i W nie by³y
zwi¹zane z chemioterapi¹ ani radioterapi¹, potwierdzono skutecznoœæ leczenia ondansetronem i granisetronem, podawanych drog¹ podskórn¹,
co nie spowodowa³o dra¿nienia tkanki podskórnej [59]. Mercadante
i wsp. opisali przypadek chorej, ze
wznow¹ raka szyjki macicy w obrêbie przestrzeni zaotrzewnowej, z naciekaniem wiêkszoœci krêgów lêdŸwiowych i lewego miêœnia lêdŸwiowo-udowego, leczonej z powodu
bólu, u której zarówno zmiana drogi
podawania morfiny (doustna, podskórna, zewn¹trzoponowa), zamiana
na doustny metadon oraz stosowanie typowych leków przeciwwymiotnych (metoklopramid, haloperidol
i deksametazon) pozajelitowo, nie
spowodowa³y skutecznego z³agodzenia N i W wywo³anych opioidami. Podawanie ondansetronu do¿ylnie, domiêœniowo lub doustnie, w dawce
2 razy dziennie po 4 mg, zapewni³o
skuteczn¹ kontrolê nudnoœci i wymiotów, bez znacz¹cych objawów
ubocznych terapii, przez 7 mies. do
koñca ¿ycia chorej [60]. Ciekawe wyniki przynios³o badanie, w którym 39
ochotnikom, u których w wywiadzie
wystêpowa³y nudnoœci po podaniu
opioidów, podano ondansetron do¿ylnie, w dawce 8 mg, 15 min przed
do¿ylnym podaniem morfiny w dawce 0,1 mg/kg masy cia³a lub placebo (badanie mia³o charakter podwójnie œlepej próby). Podanie leku spowodowa³o znacz¹ce zmniejszenie
natê¿enia nudnoœci i epizodów wymiotnych, ponadto zmniejszy³o poziom wazopresyny w osoczu i stabilizowa³o aktywnoœæ mioelektryczn¹
¿o³¹dka. Wskazuje to na fakt, i¿ nudnoœci wywo³ane podaniem morfiny
zwi¹zane s¹ z podwy¿szeniem poziomu wazopresyny i zwolnieniem
opró¿niania ¿o³¹dka, a efekt hamuj¹cy nudnoœci ondansetronu wi¹¿e siê
czêœciowo z wp³ywem na aktywnoœæ
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mioelektryczn¹ ¿o³¹dka i drogi podwzgórzowe, powi¹zane z dzia³aniem
wazopresyny [61].
W Polsce pierwszym zarejestrowanym lekiem z grupy antagonistów receptora 5-HT3 by³ ondansetron (Zofran, póŸniej Atossa), nastêpnie tropisetron (Navoban), granisetron (Kytril)
i dolasetron (Anzemet). Oprócz ondansetronu, pozosta³e leki mog¹ byæ
podawane tylko raz na dobê, wszystkie leki z tej grupy cechuje podobna
skutecznoœæ, zarówno podczas podawania drog¹ doustn¹, jak i do¿yln¹ [62]. W œwietle braku wp³ywu na
uk³ad kr¹¿enia, d³ugiego okresu pó³trwania (lek mo¿e byæ przyjmowany
raz na dobê), mo¿liwoœci terapii drog¹ doustn¹ oraz braku istotnych interakcji z innymi lekami, wydaje siê,
¿e preferowanym lekiem, zw³aszcza
u starszych chorych, mo¿e byæ granisetron [63]. W przeciwieñstwie do
ondansetronu i tropisetronu, lek ten
nie jest metabolizowany przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P450 (metabolizm granisetronu przebiega
g³ównie przy udziale izoenzymu
CYP3A4), co eliminuje ryzyko zwi¹zane z os³abionym dzia³aniem przeciwwymiotnym ondansetronu czy tropisetronu, u niektórych osób z bardzo szybkim metabolizmem leków
przez izoenzym CYP2D6 [54]. Istotny jest tak¿e brak znacz¹cych interakcji z innymi lekami, co pozwala
m.in. na bezpieczne ³¹czenie granisetronu ze œrodkami blokuj¹cymi receptor NK1 [64]. Obecnie trwaj¹ badania kliniczne nad nowymi lekami
z tej grupy (palonosetron), które charakteryzuje znacznie wiêksze (ponad
100 razy w porównaniu do ondansetronu) powinowactwo do receptorów
5-HT3 i d³u¿szy okres pó³trwania (ok.
40 godz.), co pozwala na uzyskanie
lepszych wyników leczenia, zw³aszcza przetrwa³ych nudnoœci i wymiotów, u chorych otrzymuj¹cych wysoce emetogenne schematy chemioterapii [65]. Je¿eli stosowanie leku
z grupy setronów jest nieskuteczne
przez 3 dni, leczenie antagonist¹ 5HT3 powinno zostaæ przerwane.

Inne leki stosowane
w leczeniu nudności i wymiotów
Do nowszej grupy leków, które
zwiêkszaj¹ skutecznoœæ leczenia N
i W, wywo³anych cytostatykami, przy
u¿yciu antagonistów receptorów serotoninowych i glikokortykosteroidów,
nale¿¹ leki blokuj¹ce receptory NK1
(aprepitant, vofopitant). Receptory
NK1, zlokalizowane s¹, zarówno
w oœrodku wymiotnym, jak i obwodowo, w zakoñczeniach nerwu b³êdnego i odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w patogenezie N i W. Substancja P jest
silnym agonist¹ receptora NK1, jej podanie do mózgu zwierz¹t wywo³uje
wymioty. Dodanie leku blokuj¹cego
receptor NK1 (aprepitant) w leczeniu
nudnoœci i wymiotów, zwi¹zanych
z wysoce emetogennym schematem
chemioterapii (zawieraj¹cymi cisplatynê), w porównaniu do standardowego leczenia (ondansetron z deksametazonem) spowodowa³o, ¿e nudnoœci
i wymioty, ostre i przetrwa³e, zarówno
u kobiet, jak i mê¿czyzn, wystêpowa³y rzadziej [66] i w mniejszym stopniu zak³óca³y codzienn¹ aktywnoœæ
po leczeniu [67].
Kanabinoidy znalaz³y zastosowanie
w przypadku opornych na leczenie
N i W wywo³anych chemioterapi¹,
u chorych na AIDS, u dzieci i m³odych doros³ych. Receptory dla kanabinoidów wykryto w oœrodkowym, jak
i w obwodowym uk³adzie nerwowym
(CB1) oraz w komórkach immunologicznych i na zakoñczeniach nerwów
obwodowych (CB2), ponadto stwierdzono, ¿e zwi¹zki te wykazuj¹ aktywnoœæ przeciwzapaln¹ i analgetyczn¹
[68]. Jednym z efektów podawania
kanabinoidów (dronabinolu) jest poprawa apetytu i nastroju, bez przyrostu masy cia³a [69]. Do chwili obecnej nie jest znana potencjalna przydatnoœæ kanabinoidów, w leczeniu N
i W u chorych z ZCHN. Najczêœciej
podawanym lekiem jest nabilon (Cesamet), stosowany przy braku efektu
innych leków przeciwwymiotnych
podczas chemioterapii, zwykle 2 razy dziennie 1–2 mg, jednak preparat
ten dotychczas w Polsce nie zosta³

zarejestrowany [70]. Ograniczeniem
szerszego stosowania kanabinoidów
pozostaj¹ znacz¹ce objawy uboczne
(sennoœæ, zaburzenia nastroju, upoœledzenie funkcji poznawczych) tej interesuj¹cej grupy leków.
Dzia³anie przeciwwymiotne w N
i W pooperacyjnych i wywo³anych
cytostatykami wykazuje propofol (Diprivan), œrodek stosowany w znieczuleniu ogólnym, który podawany jest
w dawkach subanestetycznych (jednorazowo 0,1 mg/kg masy cia³a,
a nastêpnie 0,3 mg/kg masy cia³a/godz., w powolnym wlewie kroplowym drog¹ do¿yln¹). Efekt przeciwwymiotny propofolu prawdopodobnie
zwi¹zany jest z dzia³aniem na CTZ
i oœrodek wymiotny. Lek ten wykazuje równie¿ dzia³anie sedacyjne i przeciwœwi¹dowe [71].
Oktreotyd jest analogiem somatostatyny o 30 razy d³u¿szym okresie
pó³trwania (1,5 godz.) od zwi¹zku
macierzystego, czas dzia³ania wynosi ok. 6 godz. Lek mo¿e byæ podawany drog¹ do¿yln¹ i podskórn¹
(biodostêpnoœæ wynosi ok. 100
proc.). Oktreotyd mo¿e byæ mieszany w jednej strzykawce z morfin¹,
diamorfin¹, hydromorfonem, metoklopramidem, haloperidolem, levomepromazyn¹, midazolamem, bromowodorkiem hyoscyny, glikopyronium. Jest
lekiem dobrze tolerowanym, g³ównym
problemem jest wysoki koszt terapii.
Powoduje normalizacjê czynnoœci perystaltycznej jelit, zwiêksza wch³anianie wody i elektrolitów z jelit, hamuje sekrecjê soków trawiennych do
przewodu pokarmowego, przez co
zmniejsza rozci¹ganie jelit i hamuje
N i W. Najczêœciej lek jest stosowany w mechanicznej niedro¿noœci jelit, przy braku efektu tradycyjnego leczenia. Podawany zazwyczaj w niewielkich dawkach 2–3 razy dziennie
0,05–0,1 mg, w sposób frakcjonowany lub w ci¹g³ym wlewie, w dawce
do 0,6 mg/dobê [72].
Benzodwuazepiny, choæ prawdopodobnie nie wykazuj¹ bezpoœredniego efektu hamuj¹cego N i W, to
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jednak znajduj¹ zastosowanie w ich
leczeniu. Lêk i depresja mog¹ bowiem powodowaæ nasilenie N
i W z ró¿nych przyczyn i wymagaj¹
zastosowania odpowiedniego leczenia, zarówno farmakologicznego, jak
i metod niefarmakologicznych. Benzodwuazepiny tradycyjnie stosowane
s¹ w schematach leczenia przeciwwymiotnego podczas chemioterapii,
zw³aszcza schematów wysoce emetogennych, u chorych z tzw. wymiotami poprzedzaj¹cymi, które pojawiaj¹ siê przed podaniem cytostatyków.
Stosowane s¹ leki o ró¿nie d³ugim
czasie dzia³ania, najczêœciej œrednioi d³ugodzia³aj¹ce, np. lorazepam, diazepam, rzadziej o krótkim dzia³aniu,
np. midazolam [73]. W leczeniu
przewlek³ych N i W w ZCHN, ich rola mo¿e byæ znacz¹ca u chorych
z ró¿nego rodzaju zaburzeniami lêkowymi czy depresj¹. W tej ostatniej
sytuacji, wa¿n¹ rolê mo¿e odegraæ
podawanie œrodków przeciwdepresyjnych, przy czym stwierdzono, ¿e leki trójpierœcieniowe wykazuj¹ dzia³anie przeciwwymiotne [74]. Ponadto
w obu grupach pacjentów stosuje
siê czêsto psychoterapiê.
Uzasadnione jest prewencyjne podawanie œrodków gastroprotekcyjnych blokuj¹cych receptory H2 (cymetydyna i pochodne) lub leków blokuj¹cych dzia³anie pompy protonowej
(omeprazaol) u wszystkich chorych
otrzymuj¹cych leki z grupy NLPZ, co
mo¿e zapobiec wyst¹pieniu owrzodzeñ œ³uzówki ¿o³¹dka i jelit, bêd¹cych czêst¹ przyczyn¹ N i W [1].
Równoczeœnie nale¿y uwzglêdniæ
dzia³anie tych œrodków na enzymy
cytochromu P450 i zwi¹zane z tym
zahamowanie metabolizmu szeregu
leków, takich jak benzodwuazepiny,
antykoagulanty, metadon i innych.

Droga podskórna podawania leków
Je¿eli wymioty uniemo¿liwiaj¹
wch³anianie z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym, leki przeciwwymiotne i przeciwbólowe nale¿y podawaæ drog¹ pozajelitow¹
(podskórn¹, rzadziej doodbytnicz¹
lub do¿yln¹). Preferowana jest dro-
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Ryc. 2. Ig³a typu motylek za³o¿ona w okolicy podobojczykowej

ga podskórna, która polega na
wielokrotnym podawaniu leków przez
ig³ê typu motylek (ryc. 2.) z cewnikiem i portem, do wielokrotnego podawania leków, zak³adan¹ najczêœciej
w okolicy podobojczykowej, co stanowi bezbolesn¹, wygodn¹ dla chorego i opiekunów formê stosowania
leków [75]. W Katedrze Medycyny
Paliatywnej w Poznaniu, opracowano
sposób podawania analgetyków opioidowych (tramadolu i morfiny), które
miesza siê z lekami przeciwwymiotnymi i w razie potrzeby uspokajaj¹cymi, w jednej strzykawce o objêtoœci 20 ml. Je¿eli objêtoœæ ampu³ek
nabieranych leków jest mniejsza od
20 ml, w przypadku podawania leków we frakcjach, strzykawkê uzupe³nia siê sol¹ fizjologiczn¹ do objêtoœci
20 ml, natomiast kiedy leki podaje siê
w ci¹g³ym wlewie poprzez przenoœn¹
pompê infuzyjn¹ zasilan¹ bateri¹,
wówczas objêtoœæ leków, w razie potrzeby uzupe³nionych 0,9 proc. NaCl,
powinna wynosiæ 17 ml. Je¿eli leki
podajemy w sposób frakcjonowany,
objêtoœæ dawki jednorazowej wynosi
zwykle 2 ml (najczêœciej podaje siê
j¹ co 4 godz.), objêtoœæ podawana
przed snem wynosi najczêœciej 3 ml,
co pozwala chorym na przespanie
nocy. Natomiast w przypadku podawania leków w ci¹g³ym wlewie, najczêœciej stosowane s¹ dwa rodzaje

przenoœnych pomp infuzyjnych zasilanych bateri¹: z przesuwem t³oka
strzykawki ustalanym na godzinê (np.
2 mm na godzinê) lub z przesuwem
na 24 godz. (np. 56 mm na dobê).
Ten pierwszy rodzaj pomp pozwala
na podanie wiêkszej iloœci leków
w krótszym czasie, gdy¿ zakres przesuwu wynosi w obydwu rodzajach
pomp od 1 do 99 mm, odpowiednio
na godzinê lub na dobê.

Kompatybilność wybranych
leków przeciwwymiotnych
Do leków, które najczêœciej mie szane s¹ w jednej strzykawce nale¿¹: morfina, tramadol (tramal), metoklopramid, haloperidol, levomepromazyna (Tisercin), dimenhydrynat
(Aviomarin), midazolam (Dormicum,
Midanium, Fulsed), ketamina (Calypsol, Ketanest). Doœwiadczenie kliniczne wskazuje, ¿e leki te s¹ ze sob¹
kompatybilne. Przeprowadzone dotychczas przez Zak³ad Chemii Farmaceutycznej we wspó³pracy z Katedr¹
Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu badania analityczne, potwierdzi³y kompatybilnoœæ i trwa³oœæ
dwusk³adnikowych mieszanin roztworów tramadolu i niektórych leków
wspomagaj¹cych: haloperidolu, butylobromku hyoscyny (Buscopan), bromowodorku hyoscyny (Scoplaminum
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hydrobromicum), midazolamu (Dormicum), metoklopramidu [76]. Podobne
badania przeprowadzono w innych
krajach, przy czym wiêkszoœæ danych
dotyczy trwa³oœci mieszanin diamorfiny (w Wielkiej Brytanii lek ten stosuje siê zamiast morfiny, ze wzglêdu na
wiêksz¹ si³ê dzia³ania i rozpuszczalnoœæ, przy podawaniu opioidów drog¹ pozajelitow¹). W jednym z wiêkszych badañ, zarówno analitycznych,
jak i klinicznych, dotycz¹cych mieszanin leków przeciwbólowych i wspomagaj¹cych stosowanych w opiece
paliatywnej, stwierdzono kompatybilnoœæ mieszanin morfiny (stê¿enie
5 mg/ml) i tramadolu (33 mg/ml)
z midazolamem (0,62 mg/ml), haloperidolem (5 mg/ml), butylobromkiem
hyoscyny (1,33 mg/ml), metoklopramidem (3,33 mg/ml) po 5 dniach.
Brak kompatybilnoœci zaobserwowano w mieszaninach deksametazonu
(1,33 mg/ml) z midazolamem i haloperidolem, natomiast po³¹czenia morfiny i tramadolu z deksametazonem
w wymienionych stê¿eniach by³y
kompatybilne, choæ autorzy sugeruj¹
koniecznoœæ powtórzenia próby
z wy¿szymi stê¿eniami badanych leków. W klinicznej czêœci badania,
u wiêkszoœci chorych leczonych
uprzednio sprawdzonymi pod wzglêdem kompatybilnoœci mieszaninami
leków, nie stwierdzono powa¿niejszych objawów ubocznych [77].
W podsumowaniu badañ analitycznych mieszanin leków podawanych
w opiece paliatywnej, stwierdzono
kompatybilnoœæ diamorfiny z wiêkszoœci¹ leków wspomagaj¹cych: metoklopramidem, haloperidolem, bromowodorkiem i butylobromkiem hyoscyny, oktreotydem, levomepromazyn¹,
midazolamem. Problemy pojawia³y siê
najczêœciej w zgodnoœci roztworów
zawieraj¹cych cyklizynê (zw³aszcza
w wy¿szych stê¿eniach) i deksametazon. Niestety, niewiele danych dotyczy³o mieszanin siarczanu morfiny
(rozpuszczalnikiem by³a nie stosowana w Polsce 5 proc. dekstroza) i tramadolu [78]. Istnieje wiêc potrzeba
prowadzenia dalszych badañ analitycznych analgetyków i leków przeciwwymiotnych, stosowanych w mieszaninach do podawania podskór-

nego, u chorych w medycynie paliatywnej. Problem ten szczególnie
dotyczy powszechnie stosowanych
po³¹czeñ leków, zawieraj¹cych tramadol, morfinê, ketaminê oraz antyemetyki i leki sedatywne, przy czym
badania te powinny uwzglêdniaæ
stosowane w praktyce stê¿enia poszczególnych leków w przygotowywanych mieszaninach. W tab. 4. zebrano czêœciej stosowane leki
przeciwwymiotne, podano okres
pó³trwania w surowicy krwi, dostêpne preparaty, mo¿liwoœæ podawania
drog¹ podskórn¹ oraz dane, dotycz¹ce zgodnoœci mieszanin z innymi antyemetykami i analgetykami
w jednej strzykawce.

Nudności i wymioty wywołane
leczeniem choroby nowotworowej
Dok³adniejsze omówienie terapii N
i W wywo³anych leczeniem onkologicznym, zainteresowany czytelnik
znajdzie w cytowanych podrêcznikach [11, 22, 70, 79] i piœmiennictwie [53, 54, 56, 62–64, 80–82]. Poni¿ej przedstawiliœmy podstawowe
zasady leczenia przeciwwymiotnego
u chorych leczonych cytostatykami
i napromienianiem.

Nudności i wymioty wywołane
chemioterapią
Oceniaj¹c prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia N i W u chorych leczonych cytostatykami bierze siê pod
uwagê dwa rodzaje czynników.
Pierwsze zwi¹zane s¹ z rodzajem,
dawk¹ i sposobem podania leków
cytostatycznych. Druga grupa czynników dotyczy indywidualnych cech
chorego: wieku, p³ci, spo¿ywania alkoholu, uprzedniej tolerancji leczenia
cytostatykami czy napromienianiem,
stanu ogólnego i schorzeñ wspó³istniej¹cych. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia N i W, w znacznym stopniu
zwi¹zane jest z najbardziej emetogennym cytostatykiem, wchodz¹cym
w sk³ad danego programu. Ponadto,
stosowanie dwóch lub wiêcej cytostatyków o podobnym potencjale
emetogennym, w jednym programie
leczenia, mo¿e zwiêkszaæ ryzyko N

i W. Jeœli chodzi o drug¹ grupê
czynników, jeden z nich stanowi wiek
– m³odsi chorzy, poni¿ej 30. roku ¿ycia, gorzej odpowiadaj¹ na leczenie
przeciwwymiotne, ponadto s¹ bardziej
nara¿eni na reakcje dystoniczne,
zwi¹zane z lekami o dzia³aniu antydopaminowym, dlatego czêœciej stosuje siê u tych chorych leki z grupy
antagonistów receptora 5-HT3. Kolejnym, istotnym czynnikiem jest p³eæ –
kobiety gorzej odpowiadaj¹ na leczenie przeciwwymiotne, zw³aszcza jeœli
wystêpowa³y nasilone N i W w czasie ci¹¿y. Korzystnym czynnikiem
w leczeniu N i W jest nadmierne
spo¿ycie alkoholu w przesz³oœci lub
obecnie (powy¿ej 100 g dziennie
przez d³u¿szy czas), co powoduje
lepsze efekty leczenia przeciwwymiotnego w tej grupie chorych [80]. Nasilone N i W podczas poprzednio
stosowanej chemioterapii i radioterapii zwiêkszaj¹ ryzyko gorszej odpowiedzi na leczenie i odwrotnie. Dobry
stan ogólny chorego oraz motywacja
do leczenia powoduj¹ mniejsze ryzyko nasilonych N i W [11]. Nale¿y
braæ pod uwagê równie¿ schorzenia
wspó³istniej¹ce, interakcje œrodków
przeciwwymiotnych z innymi lekami,
a w leczeniu, oprócz wymienionych
czynników, uwzglêdniæ terapiê skojarzon¹ kilkoma antyemetykami oraz
preferencje dla leków podawanych
drog¹ doustn¹.
W celu u³atwienia skutecznego leczenia, podzielono cytostatyki na trzy
rodzaje leków o [11, 79]:
wysokiej emetogennoœci – N
w
i W wystêpuj¹ u ponad 90 proc.
leczonych chorych. Do leków wysoce emetogennych nale¿¹: Karmustyna >250 mg/m2, Cisplatyna
>50 mg/m2, Cyklofosfamid >1 500
mg/m2, Dakarbazyna, Daktynomycyna, Lomustyna >60 mg/m2, Mechloretamina (nitrogranulogen), Melfalan >100 mg/m2, Streptozocyna,
amifostyna (lek niecytostatyczny,
chemioterapia wysokodawkowa
przed przeszczepem szpiku lub
komórek macierzystych);
œœredniej emetogennoœci – N i W wystêpuj¹ u 30–90 proc. leczonych

Leczenie nudnoœci i wymiotów w zaawansowanej chorobie nowotworowej

chorych. Leki o œrednim potencjale
emetogennym: Karboplatyna, Karmustyna <250 mg/m2, Cisplatyna
<50 mg/m2, Cyklofosfamid <1 500
mg/m2, Cytarabina >1 000 mg/m2,
Doksorubicyna, Epirubicyna, Idarubicyna, Metotreksat >250 mg/m2,
Lomustyna <60 mg/m2, Prokarbazyna, Kamptotecyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Heksametylmelamina;
niskiej emetogennoœci – N i W wyn
stêpuj¹ u mniej ni¿ 30 proc. leczonych chorych. Do leków o niskim potencjale emetogennym zalicza siê: Docetaksel, Etopozyd,
Fluorouracyl, Gemcytabinê, Metotreksat <250 mg/m2, Mitomycynê,
Paklitaksel, Topotekan, Bleomycynê, Busulfan, Chlorambucyl, Kladrybinê, Fludarabinê, Hydroksymocznik, Melfalan (podawany doustnie), Winblastynê, Winkrystynê,
Winorelbinê, Tioguaninê.
Podstawowe zasady leczenia [79,
81, 82]:
chemioterapia o wysokim potencjac
le emetogennym. Zalecane jest stosowanie antagonistów receptora 5HT3 oraz deksametazonu. Mo¿na
podawaæ ondansetron 8–16 mg
doustnie lub do¿ylnie przed chemioterapi¹ i 12 godz. po chemioterapii lub jednorazowo tropisetron
5 mg doustnie lub do¿ylnie b¹dŸ
granisetron 1–3 mg jednorazowo
doustnie lub do¿ylnie – zawsze dodatkowo podawany jest deksametazon w dawce 8–20 mg do¿ylnie,
30 min przed chemioterapi¹. Je¿eli wystêpuj¹ przed³u¿aj¹ce siê N
i W, celowe mo¿e byæ podawanie
przez kilka dni metoklopramidu lub
antagonistów receptora 5-HT3 i glikokortykosteroidów. Przy niepe³nej
kontroli N i W podczas kolejnych
kursów leczenia, nale¿y rozwa¿yæ
podwy¿szenie dawki leków, np. ondansetronu do 32 mg/dobê, dodanie leku wspomagaj¹cego, np.
benzodwuazepiny – lorazepam
0,5–2 mg doustnie. Je¿eli wczeœniej nie by³ stosowany, nale¿y w³¹czyæ do terapii antagonistê receptora 5-HT3, korzystne efekty mo¿e
przynieœæ zastosowanie 24-go-

dzinnej premedykacji glikokortykosteroidami, a w przypadku cisplatyny zamiast dawki jednorazowej,
lek mo¿na podawaæ w ma³ych
frakcjach lub w d³u¿szym wlewie;
chemioterapia o œrednim potencjac
le emetogennym. Zaleca siê deksametazon 8–20 mg do¿ylnie ok.
30 min przed podaniem cytostatyków i metoklopramid 20 mg do¿ylnie. Leki z grupy antagonistów
receptora 5-HT3, stosuje siê tylko
u osób m³odych lub u chorych,
u których N i W wystêpowa³y podczas poprzednich kursów leczenia. W razie przed³u¿aj¹cych siê
N i W po podaniu cytostatyków
o œrednim potencjale emetogennym, nale¿y podawaæ przez 2–4
dni glikokortykosteroidy i metoklopramid. Skutecznoœæ antagonistów
receptora 5-HT3, jest w tej sytuacji
w¹tpliwa;
chemioterapia o niskim potencja c
le emetogennym. Chorzy nie wymagaj¹ premedykacji przeciwwymiotnej. Je¿eli N i W wyst¹pi¹,
zaleca siê podanie deksametazonu w dawce 8–20 mg doustnie
lub do¿ylnie i/lub metoklopramidu
w dawce 10–20 mg doustnie lub
do¿ylnie 3 razy dziennie. Czasami, przy braku efektu innego postêpowania, podaje siê leki z grupy antagonistów receptora 5-HT3.
Problemem, który pojawia siê
u czêœci chorych leczonych cytostatykami s¹ tzw. N i W wyprzedzaj¹ce.
Wystêpuj¹ przed podaniem cytostatyków i najczêœciej dotycz¹ chorych,
u których podczas poprzednich kursów leczenia kontrola N i W by³a
niedostateczna, a ryzyko ich wyst¹pienia jest szczególnie wysokie
u pacjentów z chorob¹ lokomocyjn¹. Postêpowaniem z wyboru w tej
grupie chorych jest podawanie benzodwuazepin oraz stosowanie psychoterapii.
Stosunkowo dobre wyniki leczenia osi¹gane s¹ w leczeniu N
i W ostrych, które pojawiaj¹ siê
w czasie 24 godz. od podania cytostatyków. N i W ostre wystêpuj¹ po
ok. 1–2 godz. od podania leku (cis-
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platyna, antracykliny, dakarbazyna
i inne). W przypadku karboplatyny
i cyklofosfamidu w wysokich dawkach, wymioty pojawiaj¹ siê po
8–18 godz. i mog¹ trwaæ do nastêpnego dnia. Wysoka skutecznoœæ
antagonistów receptora 5-HT3 oraz
podwy¿szone poziomy kwasu 5-hydroksyindolooctowego (g³ównego
metabolitu serotoniny) w moczu, obserwowane u chorych podczas
pierwszej doby leczenia cisplatyn¹,
œwiadcz¹ o zaanga¿owaniu receptorów serotoninowych w patofizjologiê ostrych N i W.
Najtrudniejszy problem kliniczny
stanowi¹ obecnie N i W typu opóŸnionego. Wystêpuj¹ one po okresie
d³u¿szym ni¿ 24 godz. od podania
cytostatyków i dotycz¹ g³ównie chorych leczonych cisplatyn¹ i cyklofosfamidem w wysokich dawkach.
W tym rodzaju N i W skutecznoœæ
antagonistów receptorów 5-HT3 jest
niewielka, st¹d prawdopodobnie istotn¹ rolê odrywaj¹ inne czynniki (np.
przejœciowy obrzêk mózgu po podaniu cisplatyny, na co wskazywa³aby
skutecznoœæ glikokortykosteroidów).
Skutecznoœæ antagonistów receptora
5HT3 w tego rodzaju N i W jest porównywalna do terapii metoklopramidem i/lub glikokortykosteroidamii, st¹d
w leczeniu N i W typu opóŸnionego
najczêœciej stosuje siê te ostatnie leki. Byæ mo¿e nowa generacja, bardziej selektywnych antagonistów receptora 5-HT3, spowoduje poprawê
kontroli N i W typu opóŸnionego,
w porównaniu do dotychczas stosowanych leków z tej grupy [65]. Du¿e nadzieje budzi tak¿e zastosowanie antagonistów receptorów NK1,
które wydaj¹ siê byæ w wiêkszym
stopniu w³¹czone w patofizjologiê N
i W typu opóŸnionego ni¿ receptory
5-HT3. Wstêpne, pozytywne wyniki,
uzyskane podczas stosowania tej
grupy leków, zdaj¹ siê potwierdzaæ
tê hipotezê [64, 66, 67].

Nudności i wymioty
wywołane radioterapią
N i W spowodowane napromienianiem stanowi¹ mniejszy problem kli-
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niczny ni¿ omówione wczeœniej N
i W wywo³ane podawaniem cytostatyków. Emetogenny wp³yw radioterapii zwi¹zany jest z pobudzeniem receptorów w obrêbie b³ony œluzowej
przewodu pokarmowego oraz obszarem area postrema w mózgowiu.
W patofizjologii N i W wywo³anych
napromienianiem istotna wydaje siê
byæ rola serotoniny i w mniejszym
stopniu dopaminy, choæ do tej pory
zagadnienia te nie zosta³y dok³adnie
wyjaœnione. Najczêœciej N i W dotycz¹ chorych, u których naœwietlany
obszar obejmuje jamê brzuszn¹ lub
okolicê g³owy. Szczególnie czêsto
(80–90 proc. chorych) N i W dotycz¹ chorych, naœwietlanych jedn¹
frakcj¹ na ca³e cia³o (TBI – total body irradiation) oraz doln¹ po³owê cia³a (HBI – hemibody irradiation).
U chorych napromienianych konwencjonalnym sposobem frakcjonowania
na okolicê jamy brzusznej, czêstoœæ
N i W wynosi ok. 50 proc. Szczególnie podatni na dzia³anie emetogenne radioterapii s¹ m³odsi chorzy, np.
napromieniani na pole p³aszczowe
dolne, z powodu ziarnicy z³oœliwej.
U chorych z du¿ym ryzykiem N
i W (TBI lub HBI) niezbêdne jest podanie 20–30 min przed napromienianiem antagonistów receptora 5-HT3
(np. ondansetron 8 mg) w po³¹czeniu z glikokortykosteroidami (deksametazon 10–20 mg) drog¹ do¿yln¹.
U chorych napromienianych na okolicê jamy brzusznej frakcjonowaniem
konwencjonalnym, zazwyczaj wystarczaj¹cym postêpowaniem jest podawanie metoklopramidu, przy braku
efektu mo¿na zastosowaæ antagonistê receptorów serotoninowych. Przy
opóŸnionych N i W stosuje siê metoklopramid lub rzadziej antagonistê
receptora 5-HT3 [83].

Monitorowanie terapii
Istotnym elementem w³aœciwego
leczenia przeciwwymiotnego jest prowadzenie systematycznej oceny terapii, ustalenie optymalnej dawki leku, ze zwróceniem uwagi na objawy
niepo¿¹dane, a w przypadku braku

poprawy w ci¹gu 24–48 godz., zmiana leczenia. Co 24 godz. nale¿y dostosowaæ dawkê leku przeciwwymiotnego, bior¹c pod uwagê podane
dawki dodatkowe antyemetyku oraz
ocenê N i W prowadzon¹ przez chorego. Je¿eli po 24–48 godz. brak poprawy lub jest ona niewielka, pomimo stosowania optymalnych dawek
leku, nale¿y ponownie zastanowiæ
siê, jaka jest przyczyna N i W. Je¿eli prawdopodobna jest inna przyczyna objawów, nale¿y zast¹piæ obecnie podawany lek innym œrodkiem.
Alternatywnym sposobem postêpowania mo¿e byæ próbne dodanie
drugiego leku przeciwwymiotnego
do obecnie stosowanego, na 24–48
godz. Mo¿na np. podawaæ haloperidol razem z dimenhydrynatem lub
z metoklopramidem i w razie potrzeby dokonaæ optymalizacji dawek
stosowanych leków [29]. Ok. 1/3
chorych, którzy cierpi¹ z powodu N
i W, wymaga podawania wiêcej ni¿
jednego leku przeciwwymiotnego
dla uzyskania satysfakcjonuj¹cego
efektu [17]. Leczenie powinno byæ
kontynuowane, a¿ do ustania przyczyny N i W.

PODSUMOWANIE
Leczenie N i W w ZCHN pozostaje trudnym problemem terapeutycznym. Dziêki dokonaniu w³aœciwej oceny, trafnemu ustaleniu przyczyn i racjonalnemu postêpowaniu
terapeutycznemu, w kontekœcie ca³oœciowej opieki nad chorym, mo¿liwe jest skuteczne z³agodzenie objawów u wiêkszoœci leczonych chorych, co mo¿e przyczyniæ siê do
znacz¹cej poprawy jakoœci ¿ycia
[84]. Zastosowanie w praktyce klinicznej poni¿szych zaleceñ, mo¿e
przyczyniæ siê do poprawy skutecznoœci leczenia N i W:
kompleksowa ocena N i W,
z uwzglêdnieniem pozosta³ych objawów ze strony uk³adu pokarmowego i innych dolegliwoœci, w tym
problemów psychosocjalnych i duchowych;
ustalenie prawdopodobnej przyczyny objawów;
znajomoœæ lokalizacji poszczegól-

nych receptorów, odpowiedzialnych za wystêpowanie N i W oraz
mechanizmy dzia³ania wa¿niejszych leków przeciwwymiotnych;
efekty i objawy uboczne uprzednio
stosowanego leczenia;
wp³yw leków na motorykê przewodu pokarmowego: prokinetyki (metoklopramid, domperidon, cisaprid)
pobudzaj¹ ruchy perystaltyczne, leki antycholinergiczne (butylobromek
hyoscyny) i antyhistaminowe – antycholinergiczne (dimenhydrynat)
hamuj¹ perystaltykê przewodu pokarmowego;
je¿eli konieczne jest stosowanie
wiêcej ni¿ jednego œrodka przeciwwymiotnego, podawanie leków
o dzia³aniu komplementarnym, pod
wzglêdem mechanizmu dzia³ania,
np. dimenhydrynatu i haloperidolu;
niepodawanie jednoczeœnie leków
dzia³aj¹cych antagonistycznie, np.
dimenhydrynatu i metoklopramidu;
stosowanie leków adjuwantowych,
hamuj¹cych sekrecjê w przewodzie
pokarmowym (butylobromek hyoscyny, oktreotyd);
podawanie leku wykazuj¹cego dzia³anie na ró¿ne receptory, np. levomepromazyny, zamiast kilku innych
preparatów;
po uzyskaniu dobrej kontroli N i W,
mo¿na podj¹æ próbê stopniowego
powrotu do drogi doustnej podawania leków;
uwzglêdnienie w kompleksowym
postêpowaniu niesomatycznych
aspektów opieki nad chorym
(wsparcie psychosocjalne, podawanie benzodwuazepin, leków przeciwdepresyjnych);
zwracanie uwagi na koszty leków
– oktreotyd;
prowadzenie systematycznej oceny uzyskiwanych wyników leczenia
w danej jednostce (auditu klinicznego) i porównanie w³asnych rezultatów z innymi oœrodkami;
w³¹czanie mo¿liwie najwiêkszej liczby chorych do programów kontrolowanych badañ klinicznych.
Byæ mo¿e w wyborze w³aœciwej
terapii pomocne bêdzie równie¿ zastosowanie schematu – trójstopnio-
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Lek(i) I i/lub II rzutu
z lekiem III rzutu
lub lek III rzutu:
· ondansetron, granisetron
· inne leki: oktreotyd, bdz., lpd.,
kan., ant. NK1, propofol

3

2

Lek(i) I rzutu z wybranym
lekiem II rzutu
lub lek II rzutu:
· levomepromazyna
· deksametazon
· pochodne hyoscyny
Lek(i) I rzutu:
· metoklopramid,
· haloperidol,
· dimenhydrynat,
· pojedynczo lub kombinacja

N i W utrzymuj¹ siê
lub narastaj¹

N i W utrzymuj¹ siê
lub narastaj¹

1
Drogi podawania leków przeciwwymiotnych:

Postêpowanie wspomagaj¹ce:

1) doustnie – u chorych bez zaburzeñ po³ykania,
uporczywych nudnoœci i czêstych wymiotów,
2) doodbytniczo/do stomii – np. ondasetron, tietylperazyna; ma³y repertuar leków, preferencje chorego,
3) podskórnie – przy u¿yciu ig³y motylek i infuzora
bateryjnego, w dawkach podzielonych co 4 godz.
lub w ci¹g³ej infuzji, czêsto ³¹cznie z analgetykami
opioidowymi – metoda preferowana,
4) do¿ylnie – interwencyjnie,
5) domiêœniowo – niezalecana droga podawania.

1) leczenie przyczyn odwracalnych,
2) zapobieganie (œrodki gastroprotekcyjne
przy podawaniu NLPZ, glikokortykosteroidów,
podawanie antyemetyków przed wdro¿eniem
leczenia opioidami),
3) leczenie niefarmakologiczne,
4) zabiegi paliatywne.

Objaœnienia
bdz. – benzodwuazepiny
lpd. – leki przeciwdepresyjne
kan. – kanabinoidy
ant. NK1 – antagoniœci receptora NK1

Ryc. 3. Trójstopniowa drabina leczenia nudnoœci i wymiotów

wej drabiny leczenia N i W (ryc. 3.).
Nasza propozycja postêpowania terapeutycznego wg drabiny jest du¿ym uproszczeniem i zapewne nie
bêdzie skuteczna u wszystkich chorych z ZCHN, u których wystêpuj¹
przewlek³e N i W. Tym niemniej stanowi ona próbê uporz¹dkowania
mo¿liwych sposobów postêpowania
w tej grupie chorych, któr¹ opracowaliœmy na podstawie propozycji
z piœmiennictwa [17, 23, 85] i w³asnych doœwiadczeñ [25, 29, 51].
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