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Kryoterapie v prevenci vzniku mukozitidy dutiny ústní 
pfii podávání vysok˘ch dávek Melfalanu.
Cetlová A., Kofiístková V., Petlachová M., Kepák T.
Klinika dûtské onkologie LF MU a FN Brno

Transplantaãní program na Klinice dûtské onkologie LF MU a FN v Brnû byl zahájen v roce 1998 autologními transplanta-

cemi kostní dfienû a periferních kmenov˘ch bunûk, po vybudování samostatné transplantaãní jednotky v roce 2006 i allogení trans-

plantaãní program. Na‰imi pacienty, smûfiovan˘mi k provedení transplantace jsou pfieváÏnû dûti se solidními tumory. Podání vyso-

kodávkované chemoterapie má nejenom mnohé medicínské komplikace, ale nese s sebou i fiadu o‰etfiovatelsk˘ch problémÛ. Jed-

ním z nejzávaÏnûj‰ích je v˘skyt mukozitidy. Tato komplikace je obecnû pro pacienta velmi nepfiíjemná a omezující a má také

v˘znamné zdravotní konsekvence.

Melfalan
Melfalan je cytostatikum s ‰irok˘m spektrem protinádorové úãinnosti. V praxi je jeho pouÏití omezeno na vybrané typy dût-

sk˘ch nádorÛ (zejména neuroblastom, EwingÛv sarkom, akutní leukémie aj.). dávku limitující toxicitou Melfalanu je pfii stan-

dardním dávkování (5-35 mg/m2) myelotoxicita. Po vysokodávkovaném podání (myeloablativní dávka je 180 mg/m2) s násled-

nou reinfuzí hemopoetick˘ch bunûk se dávku limitující toxicitou stává gastrointestinální toxicita (tj. mukozitida dutiny ústní, ezo-

fagitida a prÛjem). Po standardním intravenózním podání je Melfalan rachle inaktivován spontánní hydrol˘zou nebo alkylaãními

reakcemi s plazmatick˘mi nebo tkáÀov˘mi proteiny. Terminální poloãas vylouãení Melfalanu kolísá mezi 60-120 min. v závis-

losti na interindividuální variabilitû. U pacientÛ s poruchou renálních funkcí je tento poloãas vyluãování prodlouÏen, proto je

nezbytné pfie‰etfiení renálních funkcí pfied plánovan˘m podáním léku.

Mukozitida
Mukozitidou rozumíme po‰kození epiteliální v˘stelky orofaryngeální oblasti a trávicího traktu ozáfiením a/nebo chemotera-

pií. Jedním z dÛvodÛ, proã jsou slizniãní buÀky náchylnûj‰í k po‰kození je fakt, Ïe patfií mezi nejrychleji se dûlící a obnovující

tkánû v organismu. U pacientÛ po transplantaci kostní dfienû je mukozitida spojena s vy‰‰ím rizikem vzniku infekce, zv˘‰ené nut-

nosti parenterální v˘Ïivy a v urãit˘ch situacích i zhor‰ením léãebn˘ch v˘sledkÛ.

Mukozitidu mohou zpÛsobit, pfiíp. zhor‰it i lokální infekce (napfi. Candida albicans nebo Herpes simplex). Které je moÏno

specificky léãit.

K hodnocení stupnû závaÏnosti mukozitidy u dûtí pouÏíváme obecná kritéria toxicity (CTC), která jsou pfiístupná na interne-

tové adrese http://ctep.cancer.gov/forms/CTCv20 4-30-992.pdf (tab. 1). âasto pouÏívaná kritéria toxicity podle SZO jsou velmi

podobná.

Tab. 1: Obecná kritéria toxicity (CTC), verze 2.0

Preventivní opatfiení – kryoterapie
K prevenci a léãbû mukozitidy dutiny ústní byla zkou‰ena fiada lékÛ (napfi. analgetika, sucralfát, cytoprotektivní léky, rÛsto-

vé faktory, antiseptika, antioxidancia, steroidy aj.).

Kryoterapie dutiny ústní, tedy ochlazování sliznice orofaryngu, mÛÏe sníÏit expozici slizniãních bunûk toxickému cytostati-

ku prostfiednictvím sníÏení krevního prÛtoku ochlazenou oblastí po dobu vrcholové sérové koncentrace léku. V randomizovan˘ch

studiích byl potvrzen efekt kryoterapie u cytostatika 5-fluorouracilu, pro úãinek staãilo chlazení sliznic po dobu 20 min. Podob-

n˘ efekt lze oãekávat i u Melfalanu, i kdyÏ velké studie u dûtsk˘ch pacientÛ dosud nebyly publikovány.

Aktivita Melfalanu v organismu je asi 15 min., po této dobû se mûní na neaktivní látky. Z toho vypl˘vá, Ïe doba, po kterou

Melfalan mÛÏe proniknout do sliznic a zpÛsobit mukozitidu je velmi krátká, právû onûch 15 minut. I tato krátká doba v‰ak staãí

ke vzniku mukozitiidy. Mechanismus obranného úãinku spoãívá v tom, Ïe zmrzlina ochladí sliznici v ústech a jícnu a tím sníÏí

její prokrvení. Men‰í prokrvení znamená men‰í prÛnik cytostatika do sliznice. NeÏ dojde k oteplení sliznice, Melfalan se roz-

padne a je ne‰kodn˘.

0 toxicita není

1 ulcerace, erytém nebo lehká bolestivost bez v˘skytu lézí

2 Bolestiv˘ erytém, otok nebo ulcerace pfii zachování schopnosti polykání a pfiijímání potravy

3 bolestiv˘ erytém, otok nebo ulcerace vyÏadující intravenózní hydrataci

4 tûÏké, rozsáhlé ulcerace vyÏadující parenterální ãi enterální podporu nebo profylaktickou intubaci
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Vlastní zku‰enosti
Od roku 1998 do roku 2007 jsme provedli celkem 46 autologních a 1 allogení transplantaci, kdy byl v pfiípravném reÏimu

zastoupen Melfalan. Jednalo se rÛzné protokoly, nejãastûji v kombinaci Busulfan+Melfalan. Zpûtn˘m hodnocením bylo patrné,

Ïe tyto reÏimy jsou velmi toxické na sliznici dutiny ústní. Z pohledu o‰etfiovatelské péãe o pacienta byl pro vznik mukozitidy nej-

více „rizikov˘m“ pfiípravn˘ reÏim s Busulfanem, kdy byla mukozitida témûfi ve v‰ech pfiípadech hodnocena stupnûm 4.

ObtíÏe, které mukozitida pacientovi pÛsobí, jsou obecnû známé. Ve snaze zlep‰it kvalitu Ïivota minimalizovat obtíÏe dítûte

jsme zavedli standardní pouÏívání kryoterapie pfied aplikací Melfalanu u v‰ech pacientÛ. Od zaãátku roku 2005 jsme tento postup

pouÏili u 17 pacientÛ. Vycházeli jsme ze zku‰eností jin˘ch pracovi‰È, která tento postup doporuãují.

V souãasné dobû standartnû dodrÏujeme následující postup:

Asi 5 min. pfied napojením infuze s Melfalanem zaãne pacient pojídat zmrzlinu, nanuka, pfiíp. ledovou tfií‰È nebo jak˘koliv

ledov˘ nápoj. V konzumaci pacient pokraãuje po celou dobu podávání infuze, tj. asi 15-30 min., a je‰tû asi 10 min. po dokapání

Melfalanu.

Pfii peãlivé monitoraci konzumace ledÀáãkÛ sledujeme v˘skyt mukozitidy, a to nejen dobu prvních pfiíznakÛ mukozitidy, ale

pfiedev‰ím stupeÀ a délku trvání jiÏ vzniklé mukozitidy.

Ze 17 pacientÛ byl jako pfiípravn˘ reÏim pfied transplantací kostní dfienû podán 8 pacientÛm BUMEL (Busulfan+Melfalan), 3

pacientÛm CEM (Karboplatina+Etoposid+Melfalan), 3 pacientÛm BEAM (Carmustin+Etoposid+Cytarabin+Melfalan) a 3 paci-

entÛm jin˘ pfiípravn˘ reÏim (Cyklofosfamid+Melfalan, Fludarabin+Melfalan, Melfalan+Etoposid). Ve dvou pfiípadech nebyla

kryoterapie dostateãná pro nevolnost a zvracení pfii podávání Melfalanu, zde byl nástup mukozitidy velmi ãasn˘ (+2 dny po trans-

plantaci) a dosáhl vÏdy stupnû IV s nutností analgoterapie opiáty. U 1 pacienta nebyla kryoterapie moÏná z dÛvodu vûku dítûte

a chlazení bylo provádûno zevnû pomocí ledov˘ch obkladÛ na tváfie. Mukozitida v dutina ústní stupeÀ II jiÏ pfied zahájením podá-

vání Melfalanu, postupné zhor‰ení na stupeÀ IV, D+11 dochází k úmrtí pacienta na multiorgánové selhání. U ostatních pacientÛ

probûhla kryoterapie dle standardního postupu a mukozitida se vyskytla u 6 pacientÛ stupeÀ I, u 3 pacientÛ stupeÀ II, u 1 pacien-

ta stupeÀ III, u 4 pacientÛ stupeÀ IV. U pacientÛ s nejvy‰‰ím, tedy IV stupnûm mukozitidy, byla celková doba trvání analgotera-

pie pro mukozitidu krat‰í, neÏ u pacientÛ, ktefií kryoterapii nepodstoupili (s kryoterapií 1-3 dny, bez kryoterapie 3-6 dnÛ).

Z tûchto dat jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe kryoterapie u dûtí pfii podávání Melfalanu je pro vznik mukozitidy pfiínosn˘ a pro dûti

mnohdy velmi pfiíjemn˘ zpÛsob, jak pfiedejít závaÏné komplikaci spojené s neÏádoucím úãinkem podávaného léku.


