Terapia celowana raka
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Leki celowane są stosowane w leczeniu, w którym używa się ich w celu znalezienia i zaatakowania
określonych komórek nowotworowych. Są one stosowane do leczenia niektórych typów raka, ale
nie każdy, kto ma raka, będzie leczony terapią celowaną.
Leki celowane działają w inny sposób niż leki standardowej chemioterapii (chemii). Zazwyczaj
powodują też one inne skutki uboczne.

Jak leki celowane działają?

Ponieważ terapia jest inna dla każdego
pacjenta, częstotliwość oraz czas
trwania terapii jest też inny dla każdej
osoby.

Leki celowane działają przez znalezienie
i atakowanie pewnych części komórek
nowotworowych.
Różne leki celowane mogą:
•

Zatrzymać wzrost komórek
nowotworowych

•

Zmienić białka w komórkach
nowotworowych, tak że komórki
nowotworowe umierają

•

Pobudzić układ immunologiczny do
zabijania komórek nowotworowych

•

Nieść substancje chemiczne lub
radioaktywność do komórek
nowotworowych, aby je zabić
Terapia lekami celowanymi może być
jedyną terapią potrzebną do leczenia
niektórych typów raka. Czasami może
być stosowana w połączeniu z innymi
terapiami, jak np. chemioterapia,
operacja chirurgiczna lub radioterapia.

Jak jest podawana i jak długo
trwa terapia?
Niektóre rodzaje leków celowanych
podawane są w przychodniach w
postaci wlewu dożylnego (kroplówki).
Jeszcze inne podawane są doustnie w
postaci tabletki, kapsułki lub w postaci
ciekłej i mogą być brane w domu.

Skutki uboczne
Skutki uboczne zależą od rodzaju
podanego leku. Ponieważ te leki mogą
działać na różne cele, nie każda osoba,
która je otrzymuje, będzie miała te
same skutki uboczne. Niektóre często
występujące skutki uboczne to:
•

Zmiany na skórze jak np. swędzenie,
wysypka, sucha skóra, nadwrażliwość
na światło i zmiany koloru skóry

•

Zaburzenia wzrostu włosów i zmiany
koloru włosów

•

Wysokie ciśnienie krwi

•

Problemy z krwawieniem

•

Zakrzepy

•

Zmiany w pracy serca

•

Opuchnięcie twarzy, stóp, nóg lub rąk
Porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym,
jakie możesz mieć specyficzne skutki
uboczne towarzyszące terapii.

Pytania, które można zadać

•

Oto niektóre pytania, które możesz
zadać swojemu lekarzowi lub zespołowi
medycznemu:

Czy moje ubezpieczenie zapłaci za
leczenie? Ile będę musiał/-a sam/-a
zapłacić?

•

Jakie skutki uboczne mogę mieć?

•

Jaki rodzaj leku celowanego otrzymam?

•

•

Jak często będę lek otrzymywać?

•

Czy muszę gdzieś się udać, aby poddać
się terapii?

Jakie będzie postępowanie ze skutkami
ubocznymi i jak mogę sobie z nimi
poradzić?

•

•

Jak długo moja terapia będzie trwała?

Czy są jakieś specjalne działania, które
mogę podjąć, aby chronić siebie i
innych podczas leczenia?

•

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/targetedtherapy.
Jesteśmy tutaj, kiedy nas potrzebujesz.
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