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Tässä tutkimuksessa keskityttiin kahden solunsalpaajan eli sytostaatin, karboplatiinin ja 
paklitakselin aiheuttamiin yliherkkyysreaktioihin. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, 
pystytäänkö paklitakselista yliherkkyysreaktion saaneella potilaalla hoitoa vielä jatkamaan 
tehostetun profylaktisen lääkityksen avulla. Molemmat em. sytostaatit ovat tärkeitä 
gynekologisten syöpien hoidossa, mutta yliherkkyysreaktiot niitä käytettäessä ovat yleisiä. 

Tutkimuksessa oli mukana kaikki paklitakselia ja karboplatiinia vuosina 2007 ja 2008 
Tampereen Yliopistollisen sairaalan osasto 4b:n sytostaattipoliklinikalla saaneet 
gynekologista syöpää sairastavat potilaat. Aineisto käsitti 192 potilasta, joista yksi 
jouduttiin jättämään pois tutkimuksesta potilaan siirryttyä toiseen sairaanhoitopiiriin. Tiedot 
potilaista saatiin sytostaattipoliklinikan ja sairaala-apteekin välisistä tilauslomakkeista ja 
tiedot mahdollisista allergisista reaktioista kerättiin ko. potilaiden sairauskertomuksista. 
Tiedot syötettiin ensin Excel-taulukkoon ja edelleen SPSS for Win 16-ohjelmaan 
analysoitavaksi. 

Yliherkkyysreaktion paklitakselista sai 23 % ja karboplatiinista 11 %. Lisäksi 6,3 % 
potilaista sai yliherkkyysreaktion yhdistelmähoidosta, mutta sairauskertomuksesta jäi 
epäselväksi, kumpi aine oli reaktion aiheuttaja. Paklitakselin kohdalla lähes kaikki reaktiot 
ilmaantuivat ensimmäisellä tai toisella antokerralla. Paklitakselihoitoa pystyttiin tehostetun 
profylaksian jälkeen jatkamaan suurimmalla osalla (67,8 %) yliherkkyysreaktion aiemmin 
saaneista potilaista. Tulosten valossa on pienestä otoskoosta huolimatta syytä olettaa, että 
tällä hetkellä käytössä oleva profylaktinen lääkitys on tehokas ja että sen avulla voidaan 
yleensä jatkaa hoitoja. 
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1 JOHDANTO 

 

Kaikista gynekologisista syövistä munasarjasyövän hoitoon käytetään eniten 

solunsalpaajia eli sytostaatteja, sillä valtaosa tautia sairastavista potilaista saa 

solunsalpaajahoitoa. Nykysuositusten mukaisesti ensisijaisena hoitona käytetään 

karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää.  [1] 

 

Yhdistelmähoidossa annetaan paklitakselia 175 mg/m2, minkä jälkeen annetaan 

karboplatiinia glomerulusfiltraation mukaan käyttäen AUC-arvoa 5–6 mg/ml/min (samaa 

karboplatiiniannosta käytetään myös annettaessa sitä yksinään). Hoidon pituus ja 

intensiteetti riippuu aina taudin levinneisyydestä sekä aggressiivisuudesta . Huomioon on 

otettava myös hoitoa saavan potilaan kunto ja tahto, mutta yleisimmin annetaan kuusi 

kuuria kolmen viikon välein. Mikäli toinen tai molemmat edellä mainituista sytostaateista 

tuottaa potilaalle ongelmia (allergia tai yliherkkyys, neuropatia), voidaan vaihtoehtoisesti 

kokeilla hoidon jatkamista sukulaisaineilla. Tällöin karboplatiini korvataan sisplatiinilla ja 

paklitakseli puolestaan dosetakselilla. [1]  

 

1.1 Paklitakseli 

 

Paklitakselin rakenne perustuu monimutkaiseen taksaanirenkaaseen, jossa on iso 

sivuketju. Dosetakseli on paklitakselin semisynteettinen analogi ja hoitoa yritetäänkin 

jatkaa joskus sillä, mikäli paklitakseli osoittautuu epäsopivaksi. Taksaanien tärkein 

vaikutusmekanismi on tubuliinin polymerisaation kiihdyttäminen ja valmiiden 

mikrotubulusten normaalin hajoamisen esto, jolloin solu halvaantuu mitoosivaiheeseen. 

Taksaanit kuuluvatkin vaikutusmekanisminsa perusteella ryhmiteltynä suurempaan 

yläluokkaan, mitoosin estäjiin. Lisäksi taksaanit estävät DNA:n synteesiä, solun 

liikkuvuutta, eritystä ja monia reseptorivälitteisiä tapahtumia. Kyseessä on 

laajavaikutteinen sytostaatti ja kuten muillakin solunsalpaajilla, taksaaneilla on 

haittavaikutuksia (mm. neutropenia, hiusten lähtö, allergiset reaktiot, neurotoksisuus, lihas- 
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ja nivelkivut).  Paklitakseli liukenee huonosti veteen ja nykyisessä annosmuodossaan se 

onkin liuotettuna polyoksietyloituun risiiniöljyyn (polyoksyylirisiiniöljy), minkä vuoksi 

yliherkkyysreaktiot ovat hyvin yleisiä [2]. Paklitakseli on vasta-aiheinen potilaalla, jolla on 

tunnettu yliherkkyys paklitakselin liuottimelle. 

 

Paklitakseli annostellaan infuusiona laskimoon ja sen aiheuttamat yliherkkyysreaktiot ovat 

non- IgE- välitteisiä (suurin osa vakavista reaktioista histamiinivälitteisiä) [3], minkä vuoksi 

potilaalle tulee antaa esilääkkeenä kortikosteroidia, antihistamiinia ja H2- salpaajaa 

yliherkkyysreaktioiden välttämiseksi. Tyypillinen paklitakselia saava potilas saa 

esilääkkeeksi esimerkiksi 50 mg Atosilia® (antihistamiini, prometatsiini), 50mg 

Ranimexia® (H2-salpaaja, raniditiini), 3mg ondan- tai granisetronia (serotoniiniantagonisti) 

ja suun kautta 2*20 mg dexametasonia (kortikosteroidi, glukokortikoidi).  [4] 

 

Paklitakselia voidaan antaa myös ns. viikkohoitona, jolloin annostelu tapahtuu kolmen 

viikon välein antamisen sijaan joka viikko. Tällaiseen annosteluun ei ole vielä olemassa 

vakiintunutta esilääkitystä, sillä pidemmän ajan kuluessa viikoittaisen 

deksametasoniannostelun on havaittu aiheuttavan kortikosteroideille ominaisia 

sivuvaikutuksia. Kuitenkin viikottaiseen annosteluun pienemmällä kerta-annoksella näyttää 

liittyvän vähemmän yliherkkyysreaktioita. [5] 

 

1.2  Karboplatiini 

 

Platinajohdos karboplatiini muuttaa DNA:n rakennetta ja estää monien DNA:n toiminnan ja 

kahdentumisen kannalta keskeisten entsyymien toimintaa. Vaurio aiheuttaa apoptoosin 

käynnistymisen. Karboplatiini annostellaan infuusiona suoneen ja sitä voidaan käyttää 

sekä yhdistelmähoidossa että yksinään. [2] 
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1.3 Esilääkkeet 

 

Kortikosteroidi on yhteisnimitys glukokortikoideille ja mineralokortikoideille. Paklitakselin 

esilääkkeenä käytetään yleensä deksametasonia, jolla on pääasiallisesti vain 

glukokortikoidivaikutus. Molempia edellä mainittuja hormoneja tavataan elimistössä ja 

glukokortikoidien merkitys korostuu etenkin stressitilanteissa.  Farmakologisina annoksina 

glukokortikoidit vähentävät immuunivastetta. Kohdesolussaan ne sitoutuvat 

sytoplasmiseen glukokortikoidireseptoriin. Syntynyt kompleksi vaikuttaa monien geenien 

aktiivisuuteen ja sitä kautta säätelee, lisää tai vähentää, useiden proteiinien synteesiä. 

Glukokortikoidit vaimentavat sekä tulehduksellisia että allergisia oireita (hyvä hoito mm. 

yliherkkyysreaktiossa ja astmassa). Niillä on myös monenlaisia vaikutuksia hiilihydraatti-, 

proteiini- ja rasva-aineenvaihduntaan, veressä ne vähentävät tulehdussolujen määrää. [6] 

Deksametasoni on vakiintunut esilääkkeeksi sen suotuisten ominaisuuksien vuoksi; 

deksametasoni on pitkävaikutteinen ja se estää voimakkaasti inflammaatiota. Lisäksi 

deksametasoni säilyttää verenkierrossa normaalin vasokonstriktoritekijävasteen [5].  

 

Perinteiset antihistamiinit salpaavat H1- reseptoreja (reversiibeli, kilpaileva reseptorin esto) 

ja ne muistuttavat perusrakenteeltaan histamiinia, joka on yksi yliherkkyysreaktioissa 

vapautuvista allergisista välittäjäaineista. Antihistamiinit eivät kuitenkaan tuo tehokasta 

apua kaikkein vaikeimmissa allergisissa reaktioissa. Verisuonissa antihistamiinit estävät 

histamiinin suonia supistavaa vaikutusta ja jossain määrin myös laajentavaa vaikutusta. 

Osa histamiinin aiheuttamasta laajentavasta vaikutuksesta välittyy H2- reseptorin kautta, 

joten histamiinin vaikutukset verisuonitonukseen voidaan kokonaan estää H1- ja H2- 

reseptorinsalpaajankombinaatiolla, jota käytetäänkin paklitakselin esilääkkeenä. 

Histamiinin kapillaarien läpäisevyyttä lisäävä vaikutus puolestaan välittyy vain H1- 

reseptorin kautta, joten antihistamiinit estävät hyvin tulehduksellista turvotusreaktiota. 

Atosil® (Prometatsiini) kuuluu ensimmäisen polven antihistamiineihin, jotka läpäisevät veri-

aivoesteen ja voivat siksi stimuloida tai lamaannuttaa keskushermostoa. Tavallisimmin 

terapeuttisilla annoksilla saadaan aikaan kevyt sedaatio. Useimmat antihistamiinien 

haittavaikutukset ovat lieviä ja häviävät pitkäaikaishoidossa. Antihistamiineja voidaan 

käyttää allergisen nuhan, sidekalvotulehduksen sekä nokkosrokon ennaltaehkäisyyn ja 

hoitoon. Joitakin antihistamiineja voidaan käyttää myös lievittämään  pahoinvointia ja 

huimausta. [6] 
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Histamiini- H2- reseptorin salpaajat estävät mahahapon eritystä stimuloivaa H2- reseptoria, 

minkä seurauksena sekä mahaeritteen kokonaismäärä että eritteen happamuus 

vähenevät. H2- salpaajien haitat vaihtelevat jonkin verran vaikuttavasta aineesta riippuen, 

mutta pääosin ne ovat lieviä ja vähäisiä. [6] 

 

Pahoinvointilääkkeen käyttö on perusteltua karboplatiinin ja paklitakselin annon 

yhteydessä, sillä pahoinvointi on monen solunsalpaajan kohdalla yleinen haittavaikutus 

hoidossa vapautuvan serotoniinin vuoksi (akuutti pahoinvointi). Ondansetroni, tropisetroni 

ja granisetroni salpaavat selektiivisesti 5-HT3- reseptoreja, jolloin serotoniinin liikamäärästä 

aiheutuva pahoinvointi estyy. [2] 

 

1.4 Yliherkkyysreaktiot 

 

Paklitakseli aiheuttaa yleensä edellä mainittuja non-IgE-välitteisiä tyypin 1 

yliherkkyysreaktioita ensimmäisellä tai toisella hoitokerralla. Oireet alkavat lähes 

poikkeuksetta muutaman ensimmäisen minuutin aikana infuusion aloituksesta ja häviävät 

nopeasti kun anto keskeytetään. Aikaisemman tutkimuksen [3] mukaan 

yliherkkyysreaktioita paklitakselille ilmaantui noin 30 %:lle potilaista. Vuonna 1999 

julkaistussa tutkimuksessa [7] puolestaan ilmaantuvuus oli 14%. Useissa tapauksissa 

voidaan hoitoa myöhemmin paklitakselilla jatkaa, vaikka reaktioita olisi aikaisemmin 

ilmennyt. Hoidon jatkaminen edellyttää tehokasta profylaksiaa ennen seuraavaa 

hoitokertaa, sillä ilman asianmukaista lääkehoitoa yliherkkyysreaktiot olisivat erittäin 

yleisiä. Vaihtoehtona on korvata paklitakseli esimerkiksi sen puolisynteettisellä analogilla, 

dosetakselilla [2, 6].  

 

Koska paklitakseli on tehokas sytostaatti gynekologisissa syövissä, on tärkeää tietää, 

voidaanko hoitoa jatkaa tehostetun profylaksian turvin. Tehostettu profylaksia tarkoittaa 

ylimääräistä annosta suun kautta otettavaa kortikosteroidia (20mg) sekä kortikosteroidia 

suonensisäisesti (20mg) ennen hoidon aloitusta [Tays: Taksaanitukilääkitys-ohje, J. 

Mäenpää]. Paklitakseliallergia on suhteellisen yleinen, joten olisi tärkeää saada 

mahdollisimman moni reaktio estymään. Yliherkkyysreaktioita, jotka voivat johtaa 
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kuolemaan esiintyy alle yhdellä prosentilla esilääkityksen saaneista potilaista, lievempiä 

allergisia reaktioita saa n. 34% potilaista [2]. 

 

Paklitakseliin verrattuna karboplatiinin aiheuttamat reaktiot ovat vakavampia, mutta 

vaihtelu on suurempaa. Tutkimusten mukaan karboplatiini aiheuttaa yliherkkyysreaktioita 

lähinnä pitkittyneessä hoidossa silloin, kun sitä annetaan potilaalle useammin kuin kerran 

(sykli 6-8).[8] Karboplatiinin kohdalla reaktioissa on suurta vaihtelua; reaktiot voivat 

ilmaantua minuuteista päiviin infuusion aloituksesta ja oireet saattavat kestää jopa tunteja. 

Päämekanismi karboplatiinin aiheuttamalle yliherkkyysreaktiolle on IgE- välitteinen 

(Karboplatiini toimii hapteenina sitoutuen seerumin proteiineihin ja voi sen jälkeen 

reagoida vasta-aineen kanssa [8]). Karboplatiini aiheuttaa ns. tyypin 1 

yliherkkyysreaktioita, joihin kuuluu mm. nokkosihottuma, bronkospasmi, hypotensio sekä 

ihottuma [3]. 

 

Mikäli reaktioita ilmenee, voidaan hoitoa joko jatkaa sukulaisaine sisplatiinilla (toimii n. 

viidellä seitsemästä [8]) tai pyrkiä poistamaan yliherkkyyttä esimerkiksi pitkitetyllä 

infuusiolla, infuusion nousevin konsentraatioin tai esilääkityksellä.  On olemassa myös 

ihotesti, joka paljastaa mahdollisen yliherkkyyden mahdollisuuden ennen hoidon 

antamista.  

 

Hoitava lääkäri joutuu punnitsemaan jokaisen potilaan kohdalla hoidon hyödyt suhteessa 

mahdolliseen henkeä uhkaavaan reaktioon. Kuten aikaisemmin mainittiin, paklitakselin 

kohdalla reaktio on non-IgE-välitteinen, minkä vuoksi vaikka henkeä uhkaava reaktio on 

mahdollinen profylaktisesta lääkkeestä saattaa olla hyötyä reaktion estossa. 

Yliherkkyysreaktiot jaetaan vakavuutensa mukaan neljään luokkaan. Gradukset I ja II 

käsittävät lievät ja keskivaikeat reaktiot, kuten kutina, punoitus, ihottuma, hikoilu, 

huonovointisuus, päänsärky, kuume, selkäkipu, flunssa ja dyspepsia. Gradukset III ja IV 

käsittävät vakavat reaktiot eli bronkospasmin, hypotension sekä takykardian. [5] 
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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yliherkkyysreaktioiden yleisyys paklitakselia ja 

karboplatiinia saavilla potilailla sekä tutkia tehostetun profylaksian tehoa reaktion 

jälkeisissä paklitakselialtistuksissa.  

 

 

2 TUTKIMUSMETODI 

 

 2.1 Aineisto 

 

Aineistossa on kaikki paklitakselia, karboplatiinia tai molempia Tampereen yliopistollisen 

sairaalan naistenklinikalla vuosina 2007-2008 saaneet potilaat. Alussa potilaita oli 192, 

mutta yksi potilas jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle, sillä hän muutti pois 

sairaanhoitopiirin alueelta hoitojen ollessa kesken. 

 

Potilaiden keski-ikä oli 64,5 vuotta.  Diagnooseista eniten edustettuna (Kuva 1) oli 

munasarjasyöpä (60,2 %), seuraavina tulivat endometriumin syöpä (17,3%), peritoneumin 

syöpä (8,4 %), munanjohtimen syöpä (5,2 %) ja kohdunkaulan syöpä (2,6 %).  Muita 

gynekologisia syöpiä oli aineistosta 6,3 %. 

 

Suurimmalla osalla aineiston potilaista oli viimeisimpänä tai käynnissä olevana hoitona 

karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmähoito (61,8 %). Karboplatiinia yhdessä jonkin 

muun sytostaatin kanssa sai aineiston potilaista 19,9 %, pelkkää karboplatiinia 13,1 % ja 

pelkkää paklitakselia 5,2%.  
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                              Kuva 1. Syöpien jakauma.  

 

 

2.2  Menetelmät 

 

Potilaiden nimet ja henkilötunnukset saatiin selville sytostaattipoliklinikan ja apteekin 

välisistä vuosien 2007-2008 tilauslomakkeista. Mukaan otettiin kaikki potilaat, joille oli 

tilattu karboplatiinia, paklitakselia tai molempia. Seuraavaksi potilaiden 

sairaskertomuksista luettiin kaikki sytostaattihoitoihin liittyvät tiedot. Ylös kirjattiin potilaan 

ikä, diagnoosi, aikaisemmat allergiat, kaikki sytostaattihoidot, allergiaa aiheuttanut 

sytostaatti, monennenko hoitosyklin yhteydessä yliherkkyysreaktio ilmaantui, esilääkitys, 

reaktion oireet, reaktion vaikeusaste, reaktion hoito, jatkettiinko hoitoa ja mikä oli tulos jos 

jatkettiin, tehostettu profylaksia, ilmaantuiko uusi reaktio tehostetusta profylaksiasta 

huolimatta, mikä oli profylaksian jälkeisen hoidon tulos sekä hoitojen jälkeen ilmenneet 

allergiat.  
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Aineisto kerättiin excel-taulukkoon ja siirrettiin SPSS for Win 16- ohjelmaan käsiteltäväksi. 

Aineistosta tehtiin frekvenssijakaumia ja ristiintaulukointia. 

 

3 TULOKSET 

 

Paklitakselista aiheutui yliherkkyysreaktio 44:lle (23 %) potilaalle ja karboplatiinista 21:lle 

(11 %). 6,3%:n kohdalla jäi epäselväksi, kumpi sytostaatti oli yliherkkyysreaktion taustalla. 

Paklitakselin kohdalla yleisimmät syklit reaktiolle olivat ensimmäinen (37,8 %) ja toinen 

(53,3 %).  Karboplatiinin kohdalla vaihteluväli on suurempi. Ensimmäinen reaktio oli 

saattanut ilmaantua esimerkiksi vasta syklissä 10 (paklitakselin reaktiot ilmenivät 3. sykliin 

mennessä). Karboplatiininkin kohdalla suurin osa reaktioista kuitenkin ilmaantui alkupään 

sykleillä. Ensimmäisessä reaktion sai 20 %, toisessa 15 % ja neljännessä syklissä 25 % 

potilaista. Suurin osa reaktioista oli voimakkuudeltaan leviä tai keskivaikeita. 

Paklitakselireaktioista 41 (93,2%) oli vakavuudeltaan gradus I tai II, kolmen (6,8%) potilaan 

reaktio oli vakavuudeltaan gradus III tai IV. Karboplatiinin kohdalla kaikki 21 (100%) 

reaktiota olivat gradus II tai lievempiä. 

 

Kaikki paklitakselia saaneet potilaat saivat esilääkkeensä johdannossa esitetyn esimerkin 

mukaisesti.  Paklitakselista yliherkkyysreaktion saaneista 39 (88,6%) sai sytostaattina 

karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää, loput viisi potilasta saivat pelkkää paklitakselia. 

Yleisimmät paklitakselin aiheuttamat reaktiot olivat selkäkipu (24,4 %), kuumotus tai kutina 

(17,8 %) sekä ihottuma (8,9 %). Suurimmalla osalla potilaista oli monia allergisia oireita 

samanaikaisesti (33,3 %). Mikäli potilas sai myöhemmin hoidon aikana uuden reaktion 

(profylaksian jälkeen), oli reaktio useimmiten kuumotusta tai kutinaa, sydän- ja 

verisuoniperäinen (verenpaineen nousu, sydämen tykytys) tai yhdistelmä erilaisia oireita. 

Useimmiten reaktio alkoi paklitakselin kohdalla pian infuusion alettua, mutta reaktioita 

esiintyi muutamalla potilaalla myös vasta hoidon jälkeen. Pisimmillään viive oli n. 12 tuntia 

( yksi potilas), jolloin ilmaantui ihottumaa hoitopäivän iltana. Hengenahdistusta ilmeni 

kahdeksalla potilaalla ja heistä valtaosalla oireistoon liittyi myös rintakipua tai puristavaa 

tunnetta rinnassa. 
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Karboplatiinin kohdalla (Taulukko 1) selvästi useimmiten esiintyvä reaktio oli ihottuma (40 

%), yhtä usein esiintyi myös useiden oireiden yhdistelmää ja jonkin verran kuumotusta tai 

kutinaa (15 %). Yhteensä karboplatiinista yliherkkyysreaktion saaneita oli 21(11%). Eniten 

reaktioita ilmeni, kun karboplatiini annettiin yhdistettynä  gemsitabiiniin (6kpl)  tai 

paklitakseliin (6kpl). Karboplatiininkin kohdalla reaktio alkoi yleensä infuusion aikana, 

mutta ei yhtä nopeasti infuusion alettua kuin palitakselireaktio. Karboplatiinireaktio siis 

saattoi ilmentyä infuusion aikana myöhemmin, kun taas paklitakselireaktio ilmeni melko 

nopeasti infuusion alettua. Mikäli hoitoja jatkettiin karboplatiinilla, mahdollisen 

uusintareaktion ilmetessä yleisimpiä oireita olivat hengitystieoireet (10 %). 

 

IKÄ KARBOPLATIINI + ESILÄÄKE SYKLI REAKTIO REAKTION ALKU

76 Gemzar kytri l  3 ml  iv, oradexon 20 mg iv                                                              2 ihottuma infuus ion a ikana

68 Gemzar kytri l  3mg, dexametason 10 mg                                                                  2 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion jä lkeen

63 Gemzar kytri l  3mg, oradexon 20mg                                                                      12 ihottuma infuus ion a ikana

57 Gemzar zofran 8mg, oradexon 12mg                                                                      4 kuumotus , kutina infuus ion a ikana

57 Gemzar oradexon 20mg, ondansentron 8mg                                                                1 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

75 Gemzar kytri l  3mg, oradexon 10mg                                                                      1 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

69 Dosetaksel i ondansentron 8mg                                                                               3 kuumotus , kutina infuus ion a ikana

55 Dosetaksel i dexametason, kytri l  3mg                                                                        6 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

55 Dosetaksel i zofran 8mg, taxoteren                                                                          10 kuumotus , kutina infuus ion a ikana

54 Pakl i taksel i Atos i l  50mg, Ranimex 50mg, zofran 8mg, dexametason 20mg x2 po                                   4 ihottuma infuus ion a ikana

65 Pakl i taksel i Atos i l  50mg, Ranimex 50mg, Dexametason 20mg x2, Kytri l  3mg 8 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

57 Pakl i taksel i atos i l  50mg, ranidi tin 50mg, zofran 8mg, dexametason 20mg x 2 po                                  5 ihottuma infuus ion jä lkeen

42 Pakl i taksel i Atos i l  50mg, Ranimex 50mg, Dexametason 20mg x2, Zofran 8mg 5 ihottuma infuus ion a ikana

56 Pakl i taksel i atos i l  50mg, ranimex 50mg, kytri l  3mg, dexametason 20mg x2 po                                   2 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

70 Pakl i taksel i atos i l  50mg, ranimex 50mg, kytri l  3mg, dexametason 20mg x2 po                                   4 monia  oirei ta  yhdessä ei  tietoa

58 s ingle- Karboplati ini kytri l  3mg, oradexon 20mg                                                                      4 ihottuma tunteja  myöhemmin

77 s ingle- Karboplati ini oradexon 10mg, ondansentron 8mg                                                                4 ihottuma infuus ion jä lkeen

55 s ingle- Karboplati ini oradexon 20mg, zofran 8mg,cetirizin 10mg                                                       3 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana

56 s ingle- Karboplati ini ondansentron 8mg, oradexon 20mg                                                                1 ihottuma infuus ion jä lkeen

94 s ingle- Karboplati ini oradexon 20mg, ondansentron 8mg                                                                4 ihottuma infuus ion a ikana

68 s ingle- Karboplati ini oradexon 10mg, ondansentron 8mg                                                                1 monia  oirei ta  yhdessä infuus ion a ikana  

                                            Taulukko 1. Karboplatiiniallergiat 

 

Tarkasteltaessa potilaita, jotka saivat paklitakselista yliherkkyysreaktion ja joille hoitojen 

jatkamisen mahdollistamiseksi annettiin tehostettu profylaksia (lisäannokset kortisonia) 

seuraavaksi hoitokerraksi, jäi varmoja tapauksia jäljelle 28 kun poistettiin tarkastelusta 

karboplatiinista allergian saaneet potilaat ja ne potilaat, joiden kohdalla oli epäselvää, 

kumpi sytostaatti oli reaktion taustalla (Taulukko 2). Uuden reaktion näistä 28:stä 

potilaasta sai 9 (32,1 %), mikä tarkoittaa sitä, että enemmistö ei saanut uutta reaktiota (19 
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potilasta, 67,8 %). Tulosten perusteella tehostetusta profylaksiasta paklitakselin kohdalla 

näyttäisi siis olevan hyötyä aiemmin yliherkkyysreaktion saaneilla potilailla. 

Uusitareaktioissa (Taulukko 3)  mukana oli kaksi hengenahdistuspotilasta, joilla ei 

kuitenkaan ollut akuuttia hengenvaaraa. 

 

POTILAS REAKTIO SYKLI TEHOSTETTU PROFYLAKSIA REAKTIO2
1 selkäkipu 1 oradexon 20 mg*3, oradexon 20 mg i.v. ei

2 Alaraajojen kutina 2 dexametason 20 mg po*3 + 20mg iv ei

3 lonkka- ja jalkakipu 1 dexametason 20 mg po*2 + 20mg iv ei

4 puristava tunne rinnassa, punotus ja kuumotus kasvoilla, sykkivä selkäkipu 2 oradexon 20mg iv, dexametason 20 mg*3 po kyllä

5 Voimakas selkäkipu 1 dexamethason 20 mg po*3 + 20mg iv kyllä

6 selkäkipu 2 dexametason 3*20mg + 20mg iv ei

7 ihon kutina, käsien ja käsivarsien punoitus 3 dexametason 20mg*3 ei

8 rintapistos, voimakas punoitus kasvoilla, vinkuva hengitys 1 dexametason 20mg iv ennen hoitoa, oradexon 20mg ei

9 punoitus kasvoille, rintaan outo tunne sekä kipu, hetkellinen hengenahdistus 2 oradexon 20 mg*3, oradexon 20 mg i.v. ei

10 bradykardia 3 dexametason 20 mg i.v.+ 20mg x3 po ei

11 kasvojen punotus, puristava tunne kurkussa, yskä 2 dexametason 20mg*3 ei

12 kasvot ja rinta punoittavat, hengenahdistus 2 dexametason 20mg *3 kyllä

13 hengenahdistus, kasvojen punotus, selkäkipu 2 dexametason 20 mg*3 kyllä

14 kasvot punaiset, kurkun kutina 1 dexametason 3*20mg po + 10mg iv ei

15 punoitus kaulalle 2 oradexon 20mg iv, dexametason 20 mg po*3 ei

16 kasvojen punotus, palloja näkökentässä, rinnan puristus 1 dexametason 3*20mg + 20 mg iv kyllä

17 kaulan ja kasvojen punotus ja kuumotus 1 dexametason 3*20mg + 20 mg iv ei

18 lehahdus poskille, kuumotus 1 dexametason 3*20mg + 20mg iv ei

19 selkäkipu, ihottuma kasvoihin 1 dexametason 20mg*3 po ei

20 selkäkipu, rintakipu, rintakehän ihottuma, punoitus 2 dexametason 20mg *3 po, oradexon 20mg iv kyllä

21 punotus ja turvotus kasvoilla, hengenahdistusta 1 dexametason 20mg*3 po, dexametason 20mg i.v. ei

22 selkäkipu 2 dexametason 20mg*3 + 20mg i.v. ei

23 epämääräinen tunne, kasvot punakat, muljahdus rinnassa 1 dexametason 20mg*3 po ei

24 selkäkipu, kasvot ja kaula punoittavat 2 dexametason 3*20mg, dexametason 20mg i.v ei

25 ihottumaa 2 dexametason 20mg*3 po, 20mg iv kyllä

26 kasvojen ja ylävartalon punoitus, tuntemuksia rintalastan alla ja alaselässä, hengenahdistus 2 dexametason 20mg*3 po, oradexon 20mg iv kyllä

27 painon tunne rintakehällä, näköhäiriöt 2 dexametason 20mg*3 po, oradexon 20mg iv ei

28 voimakas poskien punotus, selkäkipu 1 dexametason 20mg*3 po kyllä  

                                     Taulukko 2. Paklitakseliallergiset tehostetun profylaksian saaneet. 

 

POTILAS 1. REAKTION OIREET 2. REAKTION OIREET

4 puristava tunne rinnassa, punotus ja kuumotus kasvoilla, sykkivä selkäkipu Ahdistus kurkussa, kasvojen punoitus

5 Voimakas selkäkipu Kaulan ja rinnan alueen punoitus

12 kasvot ja rinta punoittavat, hengenahdistus kupliva tunne suussa, pisteitä näkökentässä, kasvot tummanpunaiset

13 hengenahdistus, kasvojen punotus, selkäkipu kasvojen punotus, hengenahdistusta

16 kasvojen punotus, palloja näkökentässä, rinnan puristus pallot näkökentässä, puristava tunne rinnassa

20 selkäkipu, rintakipu, rintakehän ihottuma, punoitus bronkospasmi/hengenahdistus

25 ihottumaa punoitus kaulalla

26 kasvojen ja ylävartalon punoitus, tuntemuksia rintalastan alla ja alaselässä, hengenahdistus lonkka-ja selkäkipua, verenpaineen nousu

28 Voimakas poskien punoitus, selkäkipu kasvojen punoitus  

                                                Taulukko 3. Paklitakselireaktion oireet ensimmäisellä ja toisella kerralla. 
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Kymmenellä sytostaattihoitoa saaneella potilaalla ilmeni joko paklitakselin tai karboplatiinin 

aiheuttaman yliherkkyysreaktion jälkeen uusi allergia tai yliherkkyys jollekin toiselle 

sytostaatille myöhemmissä hoidoissa. (Taulukko 4). 

 

IKÄ AIEMMAT ALLERGIAT VIIMEKSI SAATU SYTOSTAATTI ALLERGINEN REAKTIO JÄLKIALLERGIA

61 T-tramalin, astma Karboplatiini - paklitakseli ei Dosetakseli

65 ei Karboplatiini - paklitakseli Karboplatiini Gemzar

75 zinacef, tavanic, dorogesic, kefexin, cardace                                                                            Karboplatiini - Gemzar Karboplatiini Dosetakseli, Caelyx

62 ei Karboplatiini - paklitakseli Paklitakseli Gemzar, Dosetakseli

38 penisilliini Karboplatiini - paklitakseli Paklitakseli Dosetakseli

53 ei Karboplatiini Karboplatiini Cisplatin

65 Dosetakseli Karboplatiini - paklitakseli Paklitakseli Caelyx

55 Dosetakseli Karboplatiini - paklitakseli ei tietoa kumpi Caelyx, Gemzar

72 ei Karboplatiini - paklitakseli Paklitakseli Caelyx

55 Penisilliini, sulfa Karboplatiini - paklitakseli Paklitakseli Dosetakseli, karboplatiini, Gemzar  

      Taulukko 4. Paklitakselista tai karboplatiinista allergisen reaktion saaneet ja hoitojen jälkeiset allergiat. 

 

 

4 POHDINTA 

 

Tulosten mukaan karboplatiiniallergiaa esiintyy noin 10 prosentilla potilaista, 

paklitakseliyliherkkyyttä puolestaan noin 24 prosentilla. Aiempaan, johdannossa viitattuun 

tutkimukseen [3] verrattuna yliherkkyyttä paklitakselille oli tässä aineistossa hieman (6,4%) 

vähemmän. Paklitakselireaktio ilmeni yleensä sykliin 3 mennessä, kun taas karboplatiinin 

kohdalla vaihtelu oli suurempaa ulottuen aina 10. sykliin asti. Karboplatiinin kohdalla 

esiintyikin pientä eroavaisuutta aikaisemman tutkimuksen ja tämän tutkimuksen kesken. 

Suurin osa karboplatiinin aiheuttamista allergisista reaktioista ilmaantui tässä 

tutkimuksessa alkupään sykleillä, johdannossa esitellyn tutkimuksen mukaan reaktiot 

ilmaantuvat lähinnä, kun hoitoa on annettu jo useamman syklin verran (yleensä sykleillä 6-

8). [3, 8] 

 

Vuonna 2004 julkaistun tutkimuksen [9] mukaan osa paklitakselireaktioista on histamiinin 

sijaan Substanssi P:n aiheuttamia. Tässä japanilais-tutkimuksessa yhdellätoista 

kolmestatoista potilaasta substanssi P:n plasmapitoisuus oli noussut (histamiinipitoisuus 
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normaali) 10 minuuttia paklitakseli-infuusion aloituksesta. Tulos herättää kysymyksen siitä, 

tulisiko paklitakselihoidon profylaksiaan liittää myös substanssi P- antagonisti yhdessä 

kortikosteroidin ja serotoniiniantagonistin kanssa. Aprepitantti (Emend®, Ivemend®) on 

tällainen pahoinvoinnin estolääke, ja se on nimenomaan kehitetty solunsalpaajahoitoa 

saaville potilaille [4].  

 

Feldweg ym. [10] pyrkivät saamaan hyvää tulosta ns. totuttamalla paklitakselista tai 

dosetakselista yliherkkyysreaktion saaneita potilaita 12 vaiheessa . Infuusionopeutta 

lisättiin asteittain niin, että kokonaisajaksi lääkkeen tiputukseen tuli 5.8 tuntia. Infuusiot oli 

jaettu kolmeen ryhmään (A,B,C), joista A-ryhmä oli taksaanin suhteen laimeinta, C 

puolestaan vahvinta. Vaiheet 1-4 toteutettiin A-ryhmän infuusiolla, vaiheet 5-8 B-ryhmän 

infuusiolla ja loput C-ryhmällä. Jokaisen vaiheen alussa infuusion nopeus laskettiin 

matalaksi ja tästä lähdettiin nostamaan nopeutta.  Seitsemäntoista gynekologista syöpää 

sairastavaa potilasta sai yhteensä 77 suunniteltua sykliä ko. sytostaattia. Yhteensä 72 

sykliä saatiin menemään läpi ilman yliherkkyysreaktiota. Kaikki potilaat saivat alkuun 

tavallisen paklitakselin esilääkityksen.   

 

Vuonna 2011 julkaistu CALYPSO-tutkimus (Gladieff ym.) [11] selvitti karboplatiinin  ja 

pegyloidun liposomaalisen doxorubisiinin (PLD) vaikutusta verrattuna karboplatiini-

paklitakseli-hoitoon munasarjasyöpää sairastavilla potilailla. Tästä tutkimuksesta 

julkaistussa yliherkkyysreaktioita käsittelevässä työssä ilmeni, että karboplatiinin ja 

paklitakselin yhdistelmällä yliherkkyysreaktioita esiintyi huomattavasti enemmän kuin 

karboplatiinin ja PLD:n yhdistelmällä [12] . 12% sai yliherkkyysreaktion karboplatiini-

paklitakseli-ryhmässä, kun karboplatiini-PLD-ryhmässä vastaavasti luku oli 3%. Omassa 

tutkimuksessa sai karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää paklitakselireaktion saaneista 

39 potilasta 44:stä (88,6%) ja karboplatiiniallergisista 6 potilasta 21:stä (28,6%). 

 

Hieman aiemmin samana vuonna, 2011, julkaistu CALYPSO-tutkimuksen alatutkimus 

[Kurtz ym.) [13] tutki samoja sytostaatteja, mutta ainoastaan iäkkäillä (yli 70-vuotiaat) 

relapsin saaneilla. Tässä tutkimuksessa yhdistelmien välille ei syntynyt merkittävää eroa 

yliherkkyysreaktioissa. 
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Oman tutkimuksen mukaan paklitakselista yliherkkyysreaktion saanut potilas hyötyy 

tehostetusta profylaksiasta ja sen avulla voidaan enemmistön hoitoja vielä jatkaa. Aineisto 

ei tosin ollut kovin suuri, paklitakselista yliherkkyysreaktion saaneita potilaita oli 44. Vain 

osan hoitoa jatkettiin samalla sytostaatilla, joten tehostetun profylaksian saaneita jäi 28. 

 

Tulokset yliherkkyysreaktioiden yleisyydestä, uusintareaktioista ja profylaksian hyödyistä 

ovat melko luotettavia, sillä Suomessa kirjataan kaikki nykyään tarkasti ja huolellisesti 

potilaskertomuksiin, joista tiedot tähän tutkimukseen on haettu. Tulkintaa oireiden osalta 

vaikeutti se, että aina ei löydy spesifiä merkintää reaktion laadusta, tiedoissa saattaa lukea 

vain ”allerginen reaktio”.  Vaikka suurin osa reaktioista on melko lieviä ja helposti 

hoidettavissa, on myös vakavia ja henkeä uhkaavia reaktioita [3, 14], kuten esimerkiksi 

hengenahdistusta ja rytmihäiriöitä. Tulosten perusteella on syytä olettaa, että nykyistä 

käytäntöä tehostetusta profylaksiasta on syytä jatkaa, jotta voidaan järjestää 

mahdollisimman monelle potilaalle mahdollisimman tehokas hoito syöpää vastaan ja estää 

vakavat yliherkkyysreaktiot.  
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