
 

Neutropénia tájékoztató 1. 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Kemoterápia 

Amit a kemoterápiáról tudni érdemes 

Daganatról akkor beszélünk, ha a szervezet saját sejtjei megváltoznak, mértéktelenül 

szaporodnak, növekednek és ezt az immunrendszer működése nem tudja megakadályozni. 

Ilyenkor a tumorosan megváltozott sejtek osztódásának üteme meghaladja a normális sejtek 

osztódási szintjét és a kóros, túlszaporodó sejtek ún. daganatot hoznak létre. Ennek a sejt-, 

vagy szövettömegnek a működése független a szervezet többi részétől, veszélye éppen abban 

rejlik, hogy a szervezet szabályozó folyamatai és a védekező rendszerei nem hatnak rá. Éppen 

ezért a szervezetben található tumorsejtek elleni küzdelem összetett feladat, ma már nem 

kizárólag egy eszközzel történik. A daganatellenes kezelésnek több módja van, melyeket a 

legtöbb esetben egymással is kombinálnak, hiszen így érhető el a legjobb terápiás eredmény. 

A sebészeti kezelés, a sugárterápia és a gyógyszeres kezelés (kemo- és immunterápia, 

hormonkezelés) szükségessége, fajtája és sorrendje minden beteg esetében egyénre 

szabottan történik. Annak érdekében, hogy a leghatékonyabb legyen a tumorsejtek elleni harc, 

a daganat típusától, méretétől és helyétől függően a gyógyszeres kezelési módokat is 

kombinálhatják egymással. Kemoterápiának hívjuk a daganatok olyan kémiai szerekkel 

(gyógyszerekkel) való kezelését, amelyek a szaporodó sejtek osztódását gátolják. A 

kemoterápia azonban nem kizárólag a kórosan szaporodó tumorsejtekre hat, hanem a 

szervezet egészséges módon osztódó sejtjeire is. Emiatt a kemoterápia - mint minden 

gyógyszer – mellékhatásokkal járhat, amelyek egy része veszélytelen, más része viszont 

veszélyeket hordoz, és a kemoterápia csökkentéséhez, halasztásához vezethet, ezzel rontva 

a hatékonyságot. A mellékhatások olykor az életminőséget ronthatják, ugyanakkor a kezelés 

hatására a tumorképző folyamatok lelassulnak, vagy megszűnnek. A kemoterápia 

megkezdése előtt az onkoteam és a kezelőorvos (klinikai onkológus) mindig mérlegeli a várt 

előnyöket és a kockázatokat, majd ezt követően hozzák meg a terápiás döntést. 

Fontos tudni, hogy a kemoterápia okozta mellékhatások többsége ma már jól kezelhető, illetve 

sokszor csak átmeneti, ugyanakkor a kemoterápia visszautasítása, vagy a dózis (adag) 

valamilyen okból történő csökkentése, halasztása, szüneteltetése a túlélési esélyeket 

nagymértékben ronthatja. 

Onkoteam: olyan munkacsoport, amelyben az orvosszakmák együttműködnek és közösen 

állítják fel a kezelési tervet annak érdekében, hogy a daganatellenes kezelés a leghatékonyabb 

legyen. Az onkoteam tagjai: klinikai onkológus, sebész, sugárterapeuta, patológus, radiológus. 

Ha a betegség szükségessé teszi, akkor a terápiás döntésben részt vesz még: pulmonológus 

(tüdőgyógyász), hepatológus (májgyógyász), nefrológus (vesegyógyász), urológus, 

neurológus (ideggyógyász). 

 



 
A kemoterápia nem kívánt hatásai (mellékhatások) 

A kemoterápia legnagyobb előnye az, hogy gátolja a gyorsan osztódó sejtek szaporodását, 

ezzel meghosszabbítja a daganatos betegek túlélését és mérsékeli a daganatok okozta 

tüneteket. Ezek mellett azonban a hatásmódból adódóan olyan hatásai is vannak, amelyek 

ronthatják az életminőséget – ezek a mellékhatások. Amennyiben ezeket nem kezeljük, 

meghiúsíthatják a kitűzött terápiás célokat. Ezért nagyon fontos a mellékhatások ismerete és 

kezelése, illetve lehetőség szerint a megelőzése. 

A kemoterápia néven összefoglalt gyógyszereknek az a közös tulajdonsága, hogy az osztódó 

sejtekre, elsősorban a gyorsan és folyamatosan osztódó sejtekre hatnak gátló módon; ilyenek 

a tumorsejtek is. Ugyanakkor a normál sejtek között is vannak gyorsan osztódók, melyek így 

akaratlanul is érzékenyek a kemoterápiás szerekre. Főként a vérképzésben résztvevő sejtek 

(csontvelő), a gyomor-bél nyálkahártya sejtjei, az ivarsejtek, valamint a szőrtüszők és 

hajhagymák sejtjei azok, melyek egészséges állapotban is folyamatos, gyors osztódásban 

vannak. Ennek következtében elsősorban ezek a sejtek károsodhatnak a kemoterápia alatt. A 

káros hatások megjelenése és mértéke függ az alkalmazott gyógyszer fajtájától, adagjától, a 

bevitel módjától, az egyidejűleg alkalmazott gyógyszerektől és a szervezet fogékonyságától 

is. Utóbbit például a beteg életkora, tápláltsági állapota, illetve fennálló szervi károsodás 

befolyásolja. 

A kemoterápia szót hallva talán a legtöbb embernek a hajhullás jut eszébe, mely már azelőtt 

szorongással tölti el a betegeket, hogy az bekövetkezne. Nem vitatott, hogy valóban 

kellemetlen velejárója lehet a kemoterápiának, ugyanakkor nem minden gyógyszernél 

jelentkezik, és jellemzően csak átmeneti állapotról van szó, a kezelés befejeztével a haj 

szerkezete és színe megváltozhat. A hajhullás tehát egy kellemetlen, ám teljesen veszélytelen 

mellékhatás. Vannak azonban veszélyesebb mellékhatások is, jellemzően a vérsejtek 

károsodása (lásd alább). Nem szabad elfelejteni, hogy a kemoterápia célja a tumorsejtek 

elpusztítása, ami a gyógyulás, vagy hosszútávú túlélés záloga. 

Annak érdekében, hogy a kemoterápiás kezelések a lehető legelviselhetőbbek legyenek, a 

mellékhatásokat hatékonyan megelőzzük vagy kezeljük. Az onkológiai kezelési terv 

megvalósulása érdekében az egészségügyi szakszemélyzet ún. szupportív (támogató) 

terápiát is alkalmaz. Ennek célja a toxikus mellékhatások kivédése, a szövődmények 

megelőzése és kezelése. Ezek a kezelések nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a beteg 

a megfelelő dózisú kemoterápiát a megfelelő időpontokban megkaphassa, és így a maximális 

túlélési előny a való élet gyakorlatában is megvalósulhasson. A gyomor-bél nyálkahártyát 

érintő leggyakoribb nem kívánt hatások a hányás, a hasmenés és a szájnyálkahártya 

fájdalmas gyulladása (mucositis). A kemoterápia okozta hányás előfordulása és súlyossága 

az egyéni érzékenységet leszámítva az alkalmazott gyógyszertől függően megjósolható. 

Ennek következtében, az adott gyógyszerek estében már a kemoterápia előtt, ún. megelőző 

hányáscsillapításban részesítik a beteget, és szükség esetén a kemoterápiát követő napokban 

is folytatni kell a hányáscsillapító gyógyszerek szedését. Napjainkban az elérhető korszerű 

hányingermegelőző szerekkel nagyon hatékonyan megszüntethető/megelőzhető ez a 

mellékhatás. 

Tanácsok hányás és hányinger elkerüléséhez  

• Kerülje a zsíros és olajban sült ételeket!  

• Ha úgy érzi, hogy van étvágya, akkor nyugodtan egyen mindent, amit kíván! 



 
• Ha a főzéssel járó szagok émelygést váltanak ki, akkor inkább hideget egyen, vagy kész ételt 

melegítsen meg! (Kérje meg hozzátartozóit, barátait, hogy a kemoterápia körüli napokban 

segítsenek a meleg ételek elkészítésében.) 

• Egyen száraz élelmiszereket (pl. pirítós, kréker, keksz)! 

• Gyömbéres/menta tea vagy gyömbéres keksz segíthet az émelygés leküzdésében. 

• A kemoterápia előtt és után is igyon annyi folyadékot, amennyit csak bír (legalább 2 litert 

naponta)! 

A másik, ritkábban előforduló gyomor-bélrendszeri nem kívánt hatás a hasmenés. Ezzel 

kapcsolatban is igaz, hogy bizonyos gyógyszerek esetében fokozott valószínűséggel 

jelentkezik. A megfelelő napi folyadékbevitel biztosítása különösen fontos (lehetőleg szájon 

át, súlyosabb esetben infúzióban adva), illetve indokolt esetben hasfogó gyógyszerek 

alkalmazása is szóba jöhet. A kemoterápia kellemetlen szövődménye lehet az ún. mucositis 

(mukozitisz), ami a szájnyálkahártyát érintő fájdalmas elváltozás. Elvékonyodik a nyálkaréteg, 

megváltozik a nyál összetétele és helyenként vörhenyessé is válhat az íny, a nyelv, vagy a 

szájpadlás. A mucositist kísérő fájdalom annyira fokozódhat, hogy akár korlátozhatja is a 

beteget a szájon át történő táplálékfelvételben is. Éppen ezért a mucositis kezelés célja 

általában a fájdalom minimalizálása és a szájon át történő táplálékbevitel fenntartása. Azt 

sajnos előre nem lehet tudni, hogy kinél fog jelentkezni, de a hajlamosító tényezők közé 

tartozik a dohányzás, az elhanyagolt szájhigiénia és a legyengült szervezet. 

Tanácsok mucositis megelőzésére és kezelésére  

• Törődjön a szájhigiéniával, mosson fogat rendszeresen, használjon puha sörtéjű fogkefét!  

• Öblögesse száját alkoholmentes szájvízzel, ezáltal csökkenthető az ínyvérzés és a 

fertőzések kockázata! • Kerülje a dohányzást és az alkoholfogyasztást!  

• Az erős, fűszeres, savas ételek irritálják a sérült nyárkahártyát, ezért figyeljen oda rá, hogy 

mit eszik! Ilyen esetben válasszon inkább folyékony, vagy pépes ételeket, turmixokat vagy 

tápszereket!  

• A sebes felületeket nyugtatja és a fájdalom csökkentésében is segíthet a hűtés, melyet 

jégkocka, vagy jeges étel szopogatásával tud elérni! 

Bár általában a betegek által leginkább félelmet keltő mellékhatások a hányás és a hajhullás, 

mégis a kezdeti félelmek leküzdése után érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezek korántsem 

annyira veszélyesek, mint a kemoterápia okozta átmeneti csontvelő-károsodás, ami 

vérsejtképzési zavarban nyilvánul meg. Annak érdekében, hogy a csontvelő működését érintő 

káros hatások jelentőségét megérthessük, ismerni kell annak egészséges működését és 

feladatát is. 

A csontvelő szerepe és működése 

A csontvelő fő feladata a vért alkotó sejtek termelése. A csontvelőben ún. vérképző őssejtek 

találhatók, melyek különböző érési folyamatokon keresztül sokféle létfontosságú funkcióval 

bíró, különböző vérsejtekké alakulnak, majd a csontvelőből kikerülve a keringő vér sejtes 

elemeit alkotják. A vérsejteknek három fő típusát különböztetjük meg: vörösvértestek, 

fehérvérsejtek, vérlemezkék. A vörösvértestek feladata az ún. légzési gázok (elsősorban az 

oxigén) szállítása. A különböző fehérvérsejtek az immunrendszer sejtjei, melyek megvédik a 



 
szervezetet a fertőző betegségektől és idegen anyagoktól. A vérlemezkék fő szerepe a 

véralvadás: az erek sérülésekor szétesnek, majd bonyolult folyamatok révén alvadékot 

képezve megakadályozzák a további vérzést. 

A kemoterápia hatása a csontvelőre 

A daganatos betegségek egy részében, a választott gyógyszeres kezeléstől függően szinte 

törvényszerűen csontvelőt károsító hatás lép fel. Mivel a csontvelőben a vérképző sejtek 

éréséhez folyamatos nagymértékű sejtosztódás szükséges, ezért ez a szerv különösen 

érzékeny a kemoterápiára. Ennek lehetséges következményeit az alábbi ábrán szemléltetjük 

 

A bemutatott szövődmények (vörösvértestszám csökkenése, fehérvérsejtszám csökkenése 

vérlemezkeszám csökkenése) nem minden beteg esetében alakulnak ki, azonban vannak 

olyan klinikai betegjellemzők és kezelések, amelyek fokozott rizikót jelentenek a 

vérképzőszervi (hematológiai) mellékhatások tekintetében. A daganatellenes kezelést 

követően a már keringésben lévő vérsejtek száma eltérő módon csökkenhet, melynek oka az 

egyes érett vérsejtek élettartamából és az érési folyamat hosszából adódik. Például, ha 

károsodik a csontvelő, akkor a keringő vér vörösvértest mennyisége sokáig stabil maradhat, 

hiszen az érett vörösvértestnek viszonylag hosszú az élettartama. Ezért csak később 

észlelhető a vörösvértestszám csökkenés (anémia), amikor már a csontvelőnek kellene 

pótolnia a lebomlott mennyiséget. Leggyorsabban az ún. neutrofil sejtek (fehérvérsejtek egy 



 
típusa, amelyek a fertőzésekkel szemben védenek bennünket) csökken le a kemoterápia 

adását követően, és ez az egyik legveszélyesebb kemoterápia okozta szövődmény. Ha a 

keringő vérben a neutrofil sejtek száma egy adott határérték alá csökken, akkor kialakul a 

neutropénia (pénia: csökkent, alacsony). 

A neutropénia 

A neutrofil sejtek a szervezet fő védekező sejtjei a bakteriális és gombás fertőzésekkel 

szemben. A neutrofilek a vérkeringésben lévő fehérvérsejtek több, mint felét teszik ki. Ha a 

neutrofilszám lecsökken, akkor a fertőzések veszélye megnő. A neutrofilek nagymértékű 

hiányában a szervezet szinte védtelen és nehezebben/nem győzi le a fertőzéseket. Minél 

súlyosabb a neutropénia és minél hosszabb ideig tart, annál nagyobb a fertőzés veszélye. 

Amennyiben láz is jelentkezik a neutropénia mellé, akkor egy speciális állapot alakul ki, ez az 

ún. lázas neutropénia. A lázas neutropénia nemcsak azért kedvezőtlen állapot, mert a 

kemoterápiás kezelés halasztását és a gyógyszeradag csökkentését indokolhatja – ami rontja 

a daganatellenes kezelés hatékonyságát -, hanem azért is, mert bizonyos esetekben a 

kialakuló fertőzések korai halálozáshoz vezethetnek. A lázas neutropénia jelenti a 

kemoterápia okozta mellékhatások közül azt, amelynél életveszélyes állapot kialakulásával is 

számolni kell, ezért megelőzése kiemelten fontos. Emellett jelentős veszélyt jelent a betegre 

az is, ha fehérvérsejtszáma sokáig, akár 6 hétig a normális szint alatti. Ez esetben is 

mindenképpen szükség van megelőző kezelésre (pl. filgrasztimra) a kemoterápia adagolása 

után. Mindezek eléggé érzékeltetik, hogy a beteg sorsa szempontjából sokkal előnyösebb a 

neutropénia (főleg a lázas neutropénia) megelőzése, mint a kezelése. 

Ma már létezik olyan gyógyszer, amellyel a neutropéniát és a súlyos változatát, az ún. a lázas 

neutropéniát hatékonyan meg lehet előzni.  

Mivel a lázas neutropénia megelőzésén van a hangsúly, ezért a klinikai onkológus minden 

egyes kemoterápiás ciklus előtt mérlegeli, hogy mekkora az esélye annak, hogy a lázas 

neutropénia kialakulhat a kezelést követően. Ha ennek a várható valószínűsége nagyobb, mint 

20%, akkor megelőző gyógyszeres kezelésként a kezelőorvosa gyógyszert írhat fel Önnek. Ha 

a lázas neutropénia rizikója 10-20% közötti, akkor további megfontolások szükségesek. A 

neutropénia kialakulásának várható valószínűsége ugyanis csak részben terápiafüggő 

(vannak gyógyszerek, amik nagyobb eséllyel okozhatnak fehérvérsejtszám csökkenést), 

részben jelentősen függ a beteg klinikai jellemzőitől, társbetegségeitől, ezért a betegfüggő 

tényezőket is fi gyelembe kell venni. Amennyiben betegfüggő tényező jelen van, úgy a 10-20% 

közötti neutropénia rizikó is azt jelenti, hogy már az első ciklus kemoterápia esetében is 

érdemes profi laktikus injekciókat alkalmazni a kemoterápia után a neutropénia megelőzése 

céljából. 

A lázas neutropénia kialakulását fokozó betegfüggő tényezők:  

• több mint 65 éves életkor  

• előrehaladott daganatos betegség • korábbi lázas neutropénia (megelőző gyógyszeres 

kezelés nélkül)  

• rossz tápláltsági állapot, rossz általános állapot • alacsony hemoglobin szint (alacsony 

vörösvértestszám)  

• idült társbetegségek (idült máj-, vese-, szív- és érrendszeri megbetegedések) 



 
A terápia- és betegfüggő tényezőket az onkológus minden kemoterápiás ciklus megkezdése 

előtt áttekinti, és ezt követően dönt a neutropéniát megelőző (profilaktikus) injekciós 

kezelésről. Ha a terápiafüggő rizikó 10% alatti, akkor megelőző (profilaktikus) injekciós 

kezelés az adott kemoterápiát követően nem indokolt. 

Önvizsgálat jelentősége 

Ahogy azt már többször hangsúlyoztuk, a kemoterápia a daganatellenes terápia egyik 

alapeszköze, de csak akkor lesz kellően hatékony, ha Ön rendszeresen a szükséges időben és 

adagban megkapja a kemoterápiás gyógyszereket. Ebbe szólhat bele a fehérvérsejtszám 

csökkenése (neutropénia) és a kemoterápia okozta legveszélyesebb szövődmény a lázas 

neutropénia kialakulása. Ha Ön elkezd alkalmazni egy készítményt a neutropénia esélyének 

csökkentésére, akkor a kezelőorvosa rendszeresen ellenőrzi a készítmény hatását vérkép 

vizsgálattal. De a vérkép vizsgálatok között Önnek is oda kell figyelnie bizonyos tünetekre: 

• Naponta mérje testhőmérsékletét! Egy órán át tartó 38 °C-os, vagy egyszer mért 38,5 °C-os 

testhőmérséklet felveti a lázas neutropénia alapos gyanúját, ezért ilyen esetben a lehető 

leghamarabb forduljon kezelőorvosához, és kérjen soron kívüli vérképellenőrzést.  

• A kemoterápia adását követő 7 napon belül mért hőemelkedés esetén is javasolt soron kívül 

kezelőorvosához fordulnia egy vérképellenőrzésre.  

• Ha fertőzésre utaló jeleket észlel (gyengeség, elesettség, fáradtság, köhögés, hőemelkedés, 

hidegrázás, hasmenés) vegye azokat komolyan, és szintén a lehető leghamarabb forduljon 

kezelőorvosához, és kérjen soron kívüli vérképellenőrzést.  

• Amennyiben időben kiderül, hogy Önnél minden óvintézkedés ellenére mégis kialakult a lázas 

neutropénia, azt antibiotikus kezeléssel fogják kezelni, mely kórházi tartózkodást is igényelhet.  

• Ha izom és csontfájdalom jelentkezik az injekciós kezelés alatt, az a fokozott 

csontvelőműködés következménye és normálisnak tekinthető, emiatt ne hagyja abba a 

terápiát! Ez a fájdalom a hagyományos, vény nélkül vásárolható fájdalomcsillapítókkal jól 

enyhíthető 

• Ezeket a tanácsokat akkor is kövesse, ha az adott kemoterápiás ciklus kapcsán kezelőorvosa 

úgy dönt, hogy nincsen szüksége a neutropénia ellen a kezelőorvos által felírt készítményre. 

 

Forrás: 

Müller Veronika, Tamási Lilla, Gálffy Gabriella, Losonczy György. Tüdőrák miatt 

kemoterápiában részesített betegek szupportív kezelése a mindennapi gyakorlatban. Magyar 

Onkológia 56:159–165, 2012. 

Veronika Müller, Vincze Krisztina, Eszes Noémi, Zahorecz Gabriella, Bohács Anikó, Losonczy, 

György, Tamási Lilla. Supportive care of palliative chemotherapy for advanced stage lung 

cancer patients: Summary for the daily practice. Journal of Nursing Education and Practice, 

Vol. 4, No. 3: 101-111, 2014. 

NEFMI szakmai irányelv a hematológiai betegségek korszerű kezeléséről – kiegészítő 

(supportiv) kezelések hematológiai betegségekben, Egészségügyi Közlöny 18:2011. 
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Szalai Márta. A felnőtt onkológiai szakápolás alapjai. Springmed, 

 

 



 

Neutropénia tájékoztató 2. 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Az orvostudomány fejlődésével mára már nem csak a daganatellenes kezelések alakultak át, 

hanem a mellékhatások megelőzésére és ellátására is egyre többféle lehetőség van. Ez utóbbi 

azért kap egyre nagyobb szerepet a daganatos betegek gondozása során, mert a beteg 

általános és lelki állapota, egészségügyi paraméterei alapvetően meghatározzák, hogy a 

szükséges kemoterápiás ciklust az előírt dózisban megkaphatja-e. Ha a kemoterápiát 

valamilyen okból akár többször is csökkenteni, vagy halasztani kell, akkor a beteg túlélési 

esélyei akár a felére is lecsökkenhetnek. 

A kemoterápia okozta szövődmények közül a legveszélyesebb a lázas neutropénia. Ez nem 

azt jelenti, hogy a többivel nem is kell foglalkozni, hanem azt, hogy magas kockázat esetén a 

neutropénia megelőzésére kiemelt figyelmet kell fordítani! A neutrofil fehérvérsejtek 

számának kritikus csökkenését nevezzük neutropéniának. Mivel a neutrofilek az 

immunrendszer részeként a szervezet védekezőképességéért felelnek, ezért hiányukban 

megnő a fertőzések gyakorisága, melynek következtében akár életet veszélyeztető állapot is 

kialakulhat. A fertőzés gyakran egyetlen tünete a láz, melyet ráadásul nem biztos, hogy 

megérez a beteg, ezért nagyon fontos a legalább napi egyszeri testhőmérséklet mérése. Ha 

egy órán át tartó 38 °C-os, vagy egyszer mért 38,5 °C-os testhőmérsékletet mér, vagy ha egyéb, 

fertőzésre utaló jeleket észlel (gyengeség, elesettség, fáradtság, köhögés, hőemelkedés, 

hidegrázás) akkor a lehető leghamarabb forduljon kezelőorvosához, és kérjen soron kívüli 

vérképellenőrzést, mert az időben felismert lázas neutropénia a beteg elkülönítésével és 

szigorú antibiotikum kezeléssel még megállítható! A lázas neutropénia nem fordul elő 

mindenkinél és magas kockázat esetén ún. profilaktikus (megelőző) gyógyszeres terápiával 

az esetek többségében hatékonyan elkerülhető. 

Mit tegyek, hogy a lázas neutropéniát elkerüljem?  

1. Legyen tisztában azzal, hogy mekkora a kockázat az Ön esetében! A terápia- és 

betegfüggő tényezőket az onkológus minden kemoterápiás ciklus megkezdése előtt 

áttekinti, és ezt követően dönt a neutropéniát megelőző (profilaktikus) kezelésről. 

2. A fertőzések megelőzése érdekében ügyeljen a kézhigiéni - ára, különösen az 

étkezések előtt! A kemoterápiát követő napokban kerülje a zsúfolt helyeket (óvoda, 

iskola, bevásárló központ) és a vélhetően fertőzött embereket! 

3. Táplálkozzon változatosan és kerülje a szélsőségeket! Ügyeljen arra, hogy az ételei 

alaposan hőkezelve legyenek, és kerülje a nyers húsokat és tengeri ételeket! Figyeljen 

oda a bő folyadékfogyasztásra, minden nap legalább 2 liter ásványvizet igyon 

4. Kezelőorvosát soron kívül értesítse, ha láza van, vagy ha fájdalma van a has bal felső 

területén (lépet érintő probléma lehet), ha vizenyő, vagy duzzanat jelentkezik, mely 



 
ritkább vizeletürítéssel is járhat, vagy ha vizeletének színe jelentősen megváltozik 

(véressé, vagy barnává színeződik)! 

A lázas neutropénia kialakulását fokozó betegfüggő tényezők:  

• több, mint 65 éves életkor  

• előrehaladott betegség  

• korábbi lázas neutropénia (megelőző gyógyszeres kezelés nélkül)  

• rossz tápláltsági állapot  

• alacsony hemoglobin szint (alacsony vörösvértestszám)  

• társbetegségek (máj-, vese-, szív- és érrendszeri megbetegedések) 

Forrás: A felnőtt onkológiai szakápolás alapjai, Dr. Szalai Márta, Springmed, 2016 Managing 

the side-effects from chemotherapy, Pharmacy Magazine http:// 

www.pharmacymagazine.co.uk/managing-chemo-side-effects NEFMI szakmai irányelv a 

hematológiai betegségek korszerű kezeléséről – kiegészítő (supportiv) kezelések 

hematológiai betegségekben, Egészségügyi Közlöny 2011/18 How filgrastim has helped 

control neutropenia and prevent sepsis, The Pharmaceutical Journal 17 APR 2014 Tüdőrák 

miatt kemoterápiában részesített betegek szupportív kezelése a mindennapi gyakorlatban, 

Magyar Onkológia 56: 159-165, 2012 Oweikumo Eradiri: Managing chemotherapy-induced 

neutropenia, Hospital Pharmacy Europe issue 77 Spring 2015, 2022. 05. 11 
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