Immunoterapia raka
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Immunoterapia jest leczeniem wykorzystującym pewne części układu odpornościowego do
zwalczania raka. Używa się ją do leczenia niektórych rodzajów raka, ale nie każdy, kto ma raka,
będzie leczony immunoterapią.

Jak działa immunoterapia?

Jak długo trwa terapia i jak
często podaje się lek?

Układ immunologiczny wykorzystuje
niektóre komórki i narządy ciała
wspomagając organizm ludzki w
zabezpieczaniu przed chorobami i
innymi schorzeniami, włączając w to
niektóre rodzaje raka. Różne rodzaje
immunoterapii działają w różny sposób
w procesie znajdowania i niszczenia
komórek nowotworowych.
Niektóre leki stosowane w
immunoterapii pomagają systemowi
immunologicznemu pracować
z większym wysiłkiem, tak że
jest on w stanie znaleźć komórki
nowotworowe, zatrzymać ich
wzrost i rozprzestrzenianie się. Inne
rodzaje mogą zmienić to, jak układ
immunologiczny działa i powodują,
że lepiej atakuje on komórki
nowotworowe.
Immunoterapia może być jedyną
metodą leczenia niektórych rodzajów
raka. Czasami może być stosowana
w połączeniu z innymi terapiami jak
np. chemioterapią, radioterapią lub
chirurgią.

Jak jest podawana?
W wielu przypadkach leczenie
immunoterapią odbywa się w
przychodniach w postaci iniekcji lub infuzji
do żyły. Czasami wciera się lek do skóry
lub podaje bezpośrednio do miejsca,
gdzie umiejscowiono raka. Niektóre
nowe metody leczenia immunoterapią
wymagają pozostania w szpitalu. Jeszcze
inne metody to podawanie doustnie
tabletek lub kapsułek, które mogą być
pobrane w domu.

Ponieważ lek, częstotliwość jego
podawania i czas trwania terapii są
różne dla różnych osób, jak długo ona
potrwa zależy od indywidualnego
przypadku. Lek może być podawany
każdego dnia przez kilka dni, raz na
tydzień lub raz na miesiąc. Niektóre
rodzaje immunoterapii są podawane
przez pewien okres czasu, po czym
następuje okres odpoczynku, kiedy
organizm może dojść do siebie po
skutkach ubocznych i przed następną
zaplanowaną terapią.

Skutki uboczne immunoterapii
Ponieważ skutki uboczne zależą od
rodzaju podanego leku, nie każdy, kto
otrzyma immunoterapię, będzie mieć te
same skutki uboczne.
Niektóre rodzaje immunoterapii mogą
wywoływać poważne lub bardzo
poważne skutki uboczne.
Niektóre często spotykane skutki
uboczne to:
•

Problemy ze skórą jak np. wysypki lub
swędzenie

•

Objawy grypopodobne

•

Problemy żołądkowe, jak np. biegunka

Pytania, które można zadać
Oto niektóre pytania, które możesz
zadać swojemu lekarzowi lub zespołowi
opieki medycznemu:
•

Jaki rodzaj immunoterapii otrzymam?

•

Jak często otrzymam terapię?

•

Jak długo moja terapia będzie trwała?

•

Gdzie powinienem/-am pójść, aby
otrzymać terapię?

•

Czy mogę sam/-a przyjechać na terapię?

•

Czy moje ubezpieczenie zapłaci za
leczenie? Ile ja będę musiał/-a płacić?

•

Jakie mogę mieć skutki uboczne?

•

Jakie będzie postępowanie z moimi
skutkami ubocznymi i jak ja mogę sobie
z nimi radzić?

•

Czy w czasie leczenia będę w stanie
pracować i wykonywać swoje regularne
czynności?

•

Czy podczas leczenia mogę
kontynuować branie innych leków i
suplementów?

•

Czy będę potrzebować innych rodzajów
terapii?

•

Kiedy powinienem/-am dzwonić do
lekarza lub pielęgniarki?

Aby otrzymać więcej informacji, codzienną pomoc i wsparcie, dzwoń do
American Cancer Society pod numer 1-800-227-2345 lub wejdź na stronę
cancer.org/immunotherapy.
Jesteśmy tutaj, kiedy nas potrzebujesz.
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