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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

predmetom hlavnej témy súčasného čísla časopisu Onkológia je toxicita
cielenej liečby. Téma je pomerne často diskutovaná hlavne preto, že nežiaduce
účinky cielenej liečby sú odlišné od nežiaducich účinkov doteraz bežne
používaných cytostatík, a tak je potrebné o tejto novej potenciálnej toxicite vedieť.
Cieľom poznania toxicity je nielen jej účinná prevencia, ak je známa, ale najmä včasný zásah
v prípade jej výskytu. Včasný záchyt toxicity a jej manažment je dôležitý aj preto, že snahou by
malo byť udržať pacienta na účinnej liečbe čo najdlhšie, pri súčasnom zabezpečení jej tolerancie.
Redukcia dávky cielenej liečby z dôvodu nesprávne zvládnutej toxicity môže byť pre pacienta
nežiaduca a môže viesť k zníženej účinnosti liečby.
V tomto čísle sú prediskutované len vybrané nežiaduce účinky, a to kardiotoxicita, pneumotoxicita, gastrointestinálna toxicita, hepato- a nefrotoxicita, i keď je potrebné mať na pamäti, že
spektrum nežiaducich účinkov cielenej liečby je oveľa širšie a zahŕňa napríklad špecifickú kožnú
toxicitu určitých cielených liekov, hematologickú toxicitu či neurotoxicitu.
V súčasnosti, keď je rozvoj nových liekov, ako aj ich implementácia do klinickej praxe veľmi
rýchla, je nevyhutnosťou, aby každý lekár, ktorý sa s pacientom liečeným novým liekom stretáva,
bol oboznámený nielen s účinnosťou lieku, ale aj s jeho potenciálnymi známymi nežiaducimi
účinkami. V prípade, že sa vyskytne nežiaduci účinok, ktorý je pravdepodobne spôsobený novým
liekom, ale je doteraz neznámy, je potrebné, aby lekár, ktorý danú skutočnosť zistí, podal hlásenie
na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Má to veľký význam pre ďalších liečených pacientov.
Pre našu každodennú prax to znamená byť lekárom, ktorý je plne informovaný a nadmieru
pozorný, lebo aj tu nemenej platí, že nevedomosť neospravedlňuje.
Je dôležité, aby sme pacientovi neublížili, ale pomohli, a tak, aby sme skutočne v našej dennodennej praxi akceptovali a uplatňovali to známe „PRIMUM NON NOCERE“.
Mária Rečková, POKO Poprad
členka redakčnej rady časopisu ONKOLÓGIA
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