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Jože Pretnar 

HISTORIČNI PREGLED ZDRAVLJENJA KRVNIH 

RAKOV IN KRONIČNE LEVKEMIJE 
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Zdravljenje malignih bolezni krvotvornih 
organov – zgodovinski pregled

Prim. Jože Pretnar, dr. med
UKC Ljubljana

Briški izzivi, 17. 9. 2014

Klasifikacija malignih bolezni krvotvornih 
organov – SZO 2008 - modificirano

1. Mieloproliferativne bolezni

2. Mielodisplastični sindromi

3. Akutne mieloblastne levkemije

4. Limfoproliferativne bolezni (limfomi, levkemije, 
plazmacitom)

5. Hodgkinovi limfomi

6. Limfoproliferativne bolezni ob imunski pomanjkljivosti

7. Histiocitne in dendritične novotovrbe

Mieloproliferativne novotvorbe - modificirano

1. Kronična mieloična levkemija - KML (BCR-ABL1 poz)

2. Prava policitemija - PRV

3. Esencialna trombocitemija - ET

4. Primarna mielofibroza - ET

Zgodovina zdravljenja KML

• 1953  - Busulfan (Myleran)

• 1957  - Bohinjec. Die Behandlung der CML mit Myleran.  

Medizinische 7 (1957) 262-3.

• 1964 - Hidroksiurea (Litalir)

• 1963 - Interferon alfa

• 1973 - Alogenična PKMC

• 1989 - 1. alogenična PKMC v Sloveniji

• 1999 - Tarčna zdravila – inhibitorji TK

• 2003 - Glaser M, Grmek ZT. Naše izkušnje pri   

zdravljenju KML z imatinib mesilatom

Preživetje bolnikov s KML – zdravljenje z imatinibom v prvi liniji
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Zdravljenje PRV

• Venepunkcije

• Radioaktivni fosfor

• Citostatiki (busulfan, hidroksiurea)

• Interferon alfa

Zdravljenje ET

• Citostatiki (busulfan, hidroksiurea)

• Interferon alfa

• Anagrelid

Zdravljenje PMF

• Simptomatsko (transfuzije, citostatiki,  

obsevanje vranice, splenektomija)

• Presaditev KMC

• Inhibitorji JAK kinaze

Mielodisplastični sindromi - modificirano

• Refraktarna citopenija z enolinijsko displazijo

• Refraktarna anemija s prstanastimi sideroblasti

• Refraktarna citopenija z večlinijsko displazijo

• Refraktarna anemija s presežkom blastov

• MDS z izolirano delecijo (5q)

Zdravljenje MDS

• Simptomatsko (transfuzije)

• Eritropoietin

• Citostatiki

• Hipometilacijska zdravila (azacitidin, decitabin)

• Presaditev KMC

• Lenalidomid
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Zgodovina zdravljenja KLL

• 1959 - klorambucil (Leukeran)
• 1995 - fludarabin
• 1998 - Černelč P. Zdravljenje napredovale KLL s   

fludarabinom
• 1997 - monoklonska protitelesa (rituximab,  

alemtuzumab, ofatumumab, obinotuzumab)
• 2001 - rituximab v Sloveniji
• 1992 - alogenična PKMC
• 2000 - 1. allo PKMC v Sloveniji
• 2009 - zdravljenje KLL z rituximabom
• 1963 - bendamustin
• 2011 - zdravljenje napredovale KLL
• 2014 - inhibitorji Brutonove kinaze (ibrutinib)
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p = 0.012

CLL8 raziskava: prvo zdravljenje, ki je 
podaljšalo celokupno preživetje (OS) pri 
bolnikih s KLL

Hallek M, et al. Lancet  2010; 376:1164–1174.
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3-letno spremljanje

Zdravljenje diseminiranega plazmacitoma

• 1962 - melfalan 
• 1978 - polikemoterapija, npr. VAD
• 1983 - avtologna presaditev KMC
• 1990 – 1. allo-PKMC v Sloveniji
• 1996 - reden program avto-PKMC v Sloveniji
• 2000 - imunomodulatorna zdravila (talidomid)
• 2002 - tarčna zdravila (bortezomib)
• 2004 - Kodre V, Černelč P. Zdravljenje DP z zdravilom     

bortezomib
• 1963 - bendamustin
• 2011 - zdravljenje napredovalega DP 
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Kumar SK, et al. Blood. 2008;111:2516-2520.

Preživetje bolnikov z DP glede na obdobje zdravljenja          
(6-letni intervali) 
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Attal M, Engl J Med 2003; 349: 2495-502

•Mediano preživetje: 58 mes

•7-letno preživetje: 42%

Slovenska analiza zdravljenja s 

PKMC:

•Mediano preživetje:

Še ni doseženo

Preživetje bolnikov z DP, ki jih zdravimo s presaditvijo 
krvotvornih matičnih celic (PKMC)
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Presajanje kostnega mozga – prvi začetki

1957: ED Thomas (ZDA) prve presaditve KM pri  

bolnikih z napredovalo akutno levkemijo

1959: G. Mathe (Francija) presaditev KM pri  

bolnikih po nesreči v Vinči

1968: Presaditev KM pri HLA tipiziranih in   

skladnih prejemnikih in darovalcih

1983: Transplantacija KM v KC Rebro  

Zagreb

• 1960 – Prof. Černelč (Mb) 
opravi prvo PKM

• PKMC (Vidali, Rajšp, Teppey)
• 1989 – sodobni program PKMC 

na UKC v Ljubljani
• 2002 –program nesorodne 

PKMC
• 2004 – prva presaditev 

popkovnične krvi na Pediatrični 
kliniki

• 2014 – sodobna Enota za 
PKMC na KOH

Postopek zbiranja KMC iz KM

Postopek zbiranja KMC iz KM
Zbiranje KMC iz periferne krvi

• predhodna priprava z rastnim dejavnikom (G-
CSF)

• udoben položaj (trajanje 4-6 ur)

• primeren položaj rok in venepunkcija
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PRESADITEV MATIČNIH CELIC
Vračanje KMC

Kumulativna transplantacijska aktivnost
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Akutne levkemije – celokupno preživetje
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DP       

Zahvala

Za pomoč pri pripravi prispevka in gradivo se 
zahvaljujem prof. dr. Petru Černelču, doc. dr. Matjažu 
Severju, doc. dr. Ireni Zupan-Preložnik in mgr. ph. Neni 
Pižmoht.



 

 

 

 

 

Samo Zver 

AKUTNE LEVKEMIJE – SODOBNI PRISTOP                            

K ZDRAVLJENJU IN OBRAVNAVI  
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AKUTNE LEVKEMIJE

Samo Zver

Klinični oddelek za hematologijo

UKC Ljubljana

AKUTNE LEVKEMIJE

� heterogena skupina klonskih bolezni
� vse levkemične celice so potomke ene same 

maligno spremenjene celice
� ohranijo sposobnost delitve
� izgubijo sposobnost zorenja
� razrast blastnih mieločnih ali limfatičnih  celic v 

KM (>20%), ki ne dozorevajo

Delitve:
� AML = okvara mieloične multipotentne celice
� ALL = okvara limfatične multipotentne celice
� AL nejasne vrste= ni mogoče opredeliti

KLINIČNA SLIKA JE POSLEDICA

� odpovedi KM (anemija, nevtropenija 
trombocitopenija)

� infiltracije različnih tkiv: jetra, vranica, 
koža, bezgavke, dlesni, CŽS, testisi, ovarij

� hiperlevkocitoze (hiperviskoznost)
� metabolnih motenj (hiperurikemija, 

hipokalcemija, hipokaliemija)

ANAMNEZA

� hitro napredujoča 
utrujenost

� nenadno hujšanje
� kratko potenje
� krvavitve
� dispneja/okužbe

Kratka anamneza

� KML: nočno potenje, 
popoldanske vročine, 
hujšanje, tiščanje v 
trebuhu pod LRL

� KLL: simetrično 
povečanje bezgavk, B-
simptomi

Dolga ali celo “prazna” 
anamneza

AKUTNA LEVKEMIJA KRONIČNA LEVKEMIJA

KLINIČNI 
PREGLED

Razjede na sluznicah dihal, prebavil, spolovil 
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Ekstramedularni levkemični infiltrati: koža, dlesni, testis, ovariji, CŽS, jetra 
in vranica

Razrast oportunih infektivnih povzročiteljev bolezni

Oportune herpetične  virusne okužbe

A 75-year-old woman with more than a 10-year history of hypertension and diabetes mellitus 

reported a 3-day history of throat discomfort and white eruptions on the tongue

Hemoragična diateza
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Levkostaza s posledično klinično sliko 2007;357:1639

A 59-year-old man presented with a sudden onset of abdominal pain in the left upper quadrant, 

associated with low-grade fever and shortness of breath

Imaging Studies of the Chest

Povečane bezgavke v prsnem košu (ALL)

ZRAVEN ŠE …..
� hepatosplenomegalija, povečane bezgavke
� solidna ekstramedularna tumorska tvorba, 

klorom oz. granulocitni sarkom
� urični artritis
� elektrolitske motnje
� povečan timus
� nevrološka simptomatika (krvavitev, levkemična 

infiltracija)

DIAGNOSTIKA

� Preiskave krvi
� krvna slika (avtomatični analizator)
� diferencialna krvna slika pod kontrolo očesa 

(mikroskop)
� biokemija, preiskave hemostaze

� KOSTNI MOZEG
� punkcija 
� (biopsija)
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PREISKAVE KM ZA OPREDELITEV AML

� citološka analiza punktata KM
� (citokemija)
� celični imunološki označevalci

� citogenetika
� molekularna genetika

KRVNA SLIKA

� Navadno zvečano
število levkocitov

� Levkemične blastne 
celice v diferencialni 
krvni sliki

� Anemija hude stopnje
� Trombocitopenija

� Močno zvečano 
število levkocitov

� Prevladujejo zreli 
nevtrofilci/limfociti

� Ni anemije (blaga) a
� Ni T-penije (blaga)

AKUTNA LEVKEMIJA KRONIČNA LEVKEMIJA

Auerjeve palčke

KRVNA SLIKA (AML)
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KRVNA SLIKA (ALL) KRVNA SLIKA (KLL)

KRVNA SLIKA (KML)

Mesto za PKM

FAB KLASIFIKACIJA AML

�M0 <3% blastov je MPO+, blasti so CD13+, CD33+.

�M1 blasti ≥90% NEC, ≥3% blastov MPO +

�M2 blasti ≥30% in ≤90% NEC, mono <20% NEC

�M3 prevladovanje levk. promielocitov

�M4 blasti ≥30%, 30-80 ∑(mielobl→granuloc), >20% 
mono vrste in/ali >5x109mono v PK

�M4Eo  >5% NEC nenor. Eo, ki so CAE+ in PAS+
�M5 >80% NEC je ∑(monobl  + promono + mono)

� M5a 80% mono vrste je monoblastov
� M5b <80% mono vrste je monoblastov

�M6 eritrobl >50% ANC, blasti ≥30% NEC 

�M7 blasti ≥30%  NEC, blasti so CD AML M2
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AML M3

ALL-L3 (Burkitt)

Pretočni citometer

Mieloblasti: 

anti-MPO; CD13; CD33; CDw65; CD117

Limfoblasti usmerjeni v B-celično vrsto: 

CD19: cCD22; CD79a; CD10

Limfoblasti usmerjeni v T-celično vrsto: 

cCD3; CD2; CD7

Osnovni imunofenotip levkemičnih celic pri AML in ALL

Legenda: AML-akutna mieloična levkemija; ALL-akutna limfatična levkemija; c-citoplazmatski

CITOGENETIKA (KARIOTIP IN FISH) IN AML

� Ugoden potek AML

� inv(16) ali t(16;16)

� t(8; 21) 

� t(15;17)

� normalen kariotip z NPM1 mutacijo ali izolirano CEBPA mutacijo v odsotnosti mutacije FLT3-ITD

�

� Srednji potek AML

� normalen kariotip

� +8

� t(9;11)

� t(8; 21), inv(16) ali t(16;16) z c-KIT mutacijo

� neopredeljena kot ugodna ali neugodna

�

� Neugoden potek AML

� kompleksen kariotip z več kot 3-mi kromosomskimi nepravilnostmi

� monosomalni kariotip (vsaj dve monosomiji ali ena monosomija + ena strukturna nepravilnost)

� -5, 5q-, -7, 7q-

� 11q23 – non t(9;11)

� inv(3); t(3;3)

� t(6;9)

� t(9;22)

� normalen kariotip z prisotno FLT3-ITD mutacijo
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MOLEKULARNA GENETIKA IN AML

� FLT3 ITD

� NPM1

� CEBPA

� WT 1

� pomen predvsem pri bolnikh z normalnim kariotipom

� iskanje minimalne rezidualne bolezni (tudi citometrija)

RAZVRSTITEV AML PO SZO 2008

� AML z značilnimi ponavljajočimi citogenetičnimi translokacijami in nastalimi onkogeni

� t(8;21): RUNX1-RUNX1T1

� t(15;17): PML/RARα

� inv16: CBFβ/MYH11

� t(9;11): MLLT3-MLL

� t(6;9): DEK-NUP214

� inv3 ali t(3;3): RPN1-EVI1 

� megakarioblastna AML t(1;22): RBM15-MKL1

� AML z mutacijo NPM1

� AML z mutacijo CEBPA

� AML z mielodisplazijo povezanimi spremembami

� AML zaradi predhodnega zdravljenja

� AML, ki ni drugače opredeljena, razvrščena z imunološko in morfološko metodologijo

� AML z minimalno diferenciacijo

� AML brez dozorevanja

� AML z dozorevanjem

� Akutna mielomonocitna levkemija

� Akutna monoblastna/monocitna levkemija

� Akutna eritrolevkemija

� Akutna megakarioblastna levkemija

� Akutna bazofilna levkemija

� Akutna panmieloza z mielofibrozo

� Mieliočni sarkom

� Mieloična novotvorba v povezavi z Downovim sindromom

� Akutne levkemije več celičnih linij          

PH + ALL

Ph – pozitivna metafaza

ZDRAVLJENJE AL

� indukcijsko zdravljenje (reševalno zdravljenje v 
primeru neuspeha)

� postindukcijsko zdravljenje
� dodatek TKI pri Ph + ALL
� presaditev KMC (avtologna, alogenična) 
� podporno zdravljenje in preprečevanje zapletov 

AML M3
� trans-retinoična kislina + kemoterapija
� As2O3  

Postopek zbiranja KMC iz KM



 



 

 

 

 

 

Nataša Fikfak 
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BRIŠKI IZZIVI 2014

MALIGNI LIMFOMI
Prim.Nataša Fikfak, dr.med., spec.int. In hematolog

Splošna bolnišnica dr.Franca Derganca Nova gorica

Dobrovo, 17.9.2014

MALIGNI LIMFOM Limfatični sistem

Maligni limfom

• heterogena skupina bolezni, ki nastane zaradi 
trajnega nenadzorovanega razraščanja celic 
limfatičnega tkiva (limfocitov).

• številni podtipi limfomov, v grobem jih delimo na 
Hodgkinov in ne-Hodkinove limfome (NHL).

• pri NHL lahko prizadeti limfociti vrste B (takih je 
okrog 85 %) in redkeje limfociti vrste T. Obstaja več 
kot 30 podtipov NHL, ki jih na splošno lahko 
razvrstimo v dve skupini, upoštevajoč hitrost rasti 
tumorja.

Maligni limfomi

• Glede na izvor maligne celice, histološko sliko, klinično sliko, potek in 
prognozo bolezni jih delimo:

- Hodgkinove limfome (HL) – okoli 70 bolnikov letno

- NeHodkinove limfome (NHL) – okoli 300 bolnikov letno

• Pogostost zbolevanja za HL ostaja že dlje časa enaka, zbolevajo mladi 
odrasli med 15. in 34. letom, ter starejši odrasli po 50. letu.

• Pogostost zbolevanja za NHL narašča s starostjo.

http://www.onko-i.si/za_javnost_in_bolnike/vrste_raka/maligni_limfomi/

HL

DVCBL

FL

Drugi NHL

NHL
~85% NHL je limfomov B-celic
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T-celični in B-celični limfomi

http://thinkottawamedicine.ca/wp-content/uploads/2014/05/03-Van-Der-Jagt.pdf

Razvoj B limfocita

PMC
Pluripotentna 
matična celica

MMC-L
Multipotentna matična 
celica limfatične vrste

pre-B

zgodnji-B limfocit

nezreli
B-limfocit

spominski 
B-limfocit

plazmatka

DVCBL,

FL, HL

ALL

KLL

MM

B-limfocit 
germinalnega

centra
zreli

naivni
B-limfocit

http://thinkottawamedicine.ca/wp-content/uploads/2014/05/03-Van-Der-Jagt.pdf

Non-Hodkinov limfom (NHL)

1. Indolentni NHL
• počasni limfom, saj se razvija počasi brez znakov in simptomov 
• najpogostejša vrsta indolentnega limfoma je folikularni limfom

• cilj zdravljenja bolnikov z indolentnimi limfomi so čim daljša 
obdobja, ko lahko živijo kakovostno brez zdravil.

2. Agresivni NHL
• se razvije hitreje kot indolentni in ga moramo takoj zdraviti

• difuzni velikocelični B-limfom je najpogostejša oblika 
• znaki in simptomi bolezni izraženi že ob diagnozi
• od 40 do 75 % bolnikov z agresivnim limfomom doseže popolno 

remisijo bolezni, cilj zdravljenja je popolna ozdravitev.

1. Zent CS, et al. Cancer 2001; 92:1325-1330.

2. Ries LAG, et al. SEER data 2008.

3. Jemal A, et al. CA Cancer J Clin 2008; 58:71-96.

4. www.onkologija.si

5. Register raka za Slovenijo za 2006.

Kronična limfocitna levkemija (KLL)

• Najpogostejša levkemija pri odraslih v 
zahodni Evropi1

• Letno prizadene 4 ljudi na 100.000 preb v 
ZDA2

– 15.000 novih primerov na leto3

– 30-40% of vseh levkemij2

– pogosteje se pojavlja pri moških4

– uvrščamo med maligne limfome z indolentnim (počasnim) potekom4

– večinoma prizadene starejše ljudi, med 70 in 80 % ljudi je ob času 
diagnoze starejših od 55 let (srednja starost je 72 let)4

• V Sloveniji postavijo diagnozo 97 bolnikom 
na leto5.

PREPOZNAVANJE BOLEZNI

• Povečanje bezgavk ( > 1cm )

• Splošni simptomi in znaki bolezni ( povečanje 
telesne temperature, nočno potenje, izguba 
telesne teže= B SIMPTOMI )

• Simptomi in znaki prizadetosti posameznih 
organov ( dispneja, stridor, bolečine v 
trebuhu… )

PRIMARNA DIAGNOSTIKA

• Krvne preiskave

• Slikovne preiskave ( Rtg, UZ, CT, MRI )

• Izotopne preiskave

• Citopatološke in histološke preiskave bezgavke, 
obolelih tkiv in kostnega mozga

• Molekularno biološke preiskave

• Pregled pri ORL

• Endoskopske preiskave ( odvisno od lokalizacije 
bolezni )
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RAZVRSTITEV V KLINIČNE STADIJE

• Stadij I / IE

• Stadij II/ IIE

• Stadij III / III E / IIIS / IIIES

• Stadij IV

• A ( brez splošnih simptomov )

• B ( s splošnimi simptomi )

• X ( velika tumorska masa )

Stadiji limfoma
Stadij bolezni nam pove, kako daleč po telesu se je bolezen že razširila.

Stadij I: prizadeto eno področje bezgavk (I) ali omejeno prizadet en nelimfatičen organ 
ali tkivo (I.E);
Stadij II: prizadeti sta dve ali več skupin bezgavk na isti strani prepone (II) ali omejeno 
prizadet en nelimfatičen organ ali tkivo in ena ali več skupin bezgavk na isti strani 
prepone (II.E);
Stadij III: obolele so bezgavke nad in pod prepono (III), lahko je sočasno omejeno 
prizadet en nelimfatičen organ ali tkivo (III.E) ali vranica (III.S) ali oboje (III.E.S);
Stadij IV: difuzno ali diseminirano prizadet eden ali več nelimfatičnih organov 
samostojno ali skupaj z bezgavkami.

Dodatne oznake: 

A – brez splošnih (B) simptomov
B – prisotni splošni (B) simptomi
X – velika tumorska masa

http://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/smernice_in_klinicne_poti/smernice/

ZDRAVLJENJE

• Tip limfoma

• Razširjenost bolezni

• Bolnikova fizična zmogljivost

• IPI,FLIPI

• Prvo zdravljenje

• Zdravljenje ponovitve bolezni

Zdravljenje NHL in KLL
1. Cilji zdravljenja (ozdravitev, podaljšanje preživetja oz. 
časa brez bolezni)

2. Pregled načinov zdravljenja
• Opazuj in čakaj “Watch-and-wait” 
(indolentna bolezen)
• Radioterapija
• Kemoterapija

• Monoklonska protitelesa

• Radioimunoterapija
• Presaditev krvotvornih matičnih celic 
(avtologna in alogenična)

3. Podporno zdravljenje

4. Spremljanje zdravljenja

Zdravljenje limfoma

Pomemben vpliv pri izbiri zdravljenja ima dejstvo, ali gre za indolenten
oziroma nizko maligen limfom ali agresiven oziroma visoko maligen
limfom.
• Sistemsko zdravljenje (kemoterapija in biološka zdravila)

Zdravljenje s sistemsko terapijo poteka običajno s kombinacijo več

citostatikov z dodatkom biološkega zdravila v določenem časovnem sosledju.

• Obsevanje predvsem pri lokaliziranih indolentnih limfomih, sicer pa kot dopolnilna
metoda sistemskemu zdravljenju.

• Kombinacija obeh navedenih metod, redko tudi kirurško.

• Včasih pri zdravljenju limfomov pride v poštev visokodozna kemoterapija/obsevanje s 
presaditvijo kostnega mozga.

http://www.onko-i.si/za_javnost_in_bolnike/vrste_raka/maligni_limfomi/

LIMFOME ZDRAVIMO V SBG
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Slovenske smernice za strok. javnost

• http://www.onko-

i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/smernice_in_klinicne_poti/smernice/

• http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2010/junij/465-74.pdf

http://www.hematologija.org/

Praktični pristop k zdravljenju limfoma

Vrsta limfoma Preživetje 

nezdravljenih 

bolnikov

Ozdravljivost Zdraviti takoj?

Non-

Hodgkinov

limfom (NHL)

Indolentna 
bolezen (npr. FL 

nizkega gradusa)

Leta Neozdravljiva bolezen, 

vendar z dolgimi obdobji 

brez bolezni (vzdrževalno 

zdravljenje)

Opazovati, ko je bolezen 

asimptomatska, zdraviti, 

ko se pojavijo simptomi

Agresivna 
bolezen (npr. 

DVCBL)

Meseci Ozdravljiva bolezen 40-

75% popolna remisija 

(odvisno od prognostičnih 

dejavnikov)

Takoj zdraviti

Zelo agresivna 
bolezen (npr. 

Burkittov limfom)

Tedni Ozdravljiva bolezen 

(odvisno od prognostičnih 

dejavnikov)

Takoj zdraviti

Hodgkinov

limfom (HL)

Vsi tipi Različno –
meseci - leta

Ozdravljiva 
bolezen pri 
večini

Takoj zdraviti

http://thinkottawamedicine.ca/wp-content/uploads/2014/05/03-Van-Der-Jagt.pdf

Naše izkušnje z zdravljenjem limfomov

• V SBG zdravimo tudi limfome 

• B seznam bolnišničnih zdravil od 1.5.2012

• Biološka zdravila za zdravljenje limfomov:

• MABTHERA (rituksimab: anti CD20)…NHL, KLL – SC oblika registrirana 
2014...NHL

• MABCAMPATH (alemtuzumab: anti CD52)* za zdravljenje KLL

• ZEVALIN (radioaktivni anti CD20)… NHL

• ARZERRA (ofatumumab: anti CD20 transmembranski epitop)* za 
zdravljenje KLL

• ADCETRIS (brentuksimab vedotin: anti CD30)…

Hodgkinova bolezen, sALCL

• GAZYVARO (obinutuzumab: anti CD20 tip II)* 

za zdravljenje KLL

MabThera je spremenila  klinični potek 
NHL

Molina A. Annu Rev Med 2008; 59:237-50.

Sehn LH, et al. J Clin Oncol 2005; 23:5027-33.

HR 0.40

(95% CI: 0.27−0.61) 

HR: razmerje tveganja (Hazard Ratio).

Uvedba zdravljenja z MabThero naj bi zmanjšalo tveganje 

za ponovitev velikoceličnega B limfoma, napredovanje 

bolezni ali smrt za 60%

Prvo zdravljenje KLL

Stadij
Tel. 

zmogljivost

del(17p)

p53mut
Zdravljenje

Binet A-B, Rai 
0-II, neaktivna 

bolezen
Ni pomembno Ni pomembno /

Aktivna 

bolezen ali

Binet C ali Rai 

III-IV

„Go go“
Ne FCR

Da Allo-SCT

„Slow go“

Ne
KLB + anti-CD20-

Mab (R ali GA-
101)

Da Al, HD R ali O

Hallek, Am J Hematol, prepub 2013
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ZDRAVLJENJE KLL-2.linija
ODZIV NA 

1.ZDRAVLJENJE

FITNESS ZDRAVLJENJE

STANDARDNO ALTERNATIVNO(KL.ŠTUDIJ
A )

REFRAKTARNI/
PROGRES <2LET

GO-GO Al-Dex,FA,
FCR�
AloTKMC

Len,BR,BR2,kombinacije z 
inhibitorji kinaz

SLOW-GO spremeni Z, 
kl.študija

Al za del(17p)
FCRlite,BR,
Bendamustin,len,ofatumu
mab,HD-R, inhibitorji
kinaz

PROGRES>2LETI VSI Ponovi 1.linijo

Kemoterapija

• Različni citostatiki:

– Klorambucil 

– Fludarabin (F)

– Fludarabin/ciklofosfamid (FC)

– CHOP (ciklofosfamid, epirubicin, 

vinkristin, metilprednizolon)...

Plazmatka
Pluripotentna

celica

Limfoidna 

celica

Prekurzorska

B celica

B celica ActiviranaB 

celica

Kostni mozeg Kri, limfa

CD 20

Semin Oncol 1999;26(5 suppl 14):58.

TARČA: CD20 ekspresija na B-
celicah v njihovem razvoju

Prvo monoklonsko protitelo

registrirano za zdravljenje

raka (FDA 1997) nasploh!

MabThera pri CD20+ odvisnih limfomih

Po 20 letih prvo zdravilo, ki podaljša preživetje 

bolnikov z NHL in KLL.

MabThera MabThera

Komplement

CD20 CD20

Celica ubijalka

Limfocit B

Male D, et al., Advanced Immunology 1996: 1.1–1.16

MabThera

Direktna

apoptoza

CD20

KLL

debulking indukcija MRD 

prilagojeno 

vzdrževanje

Šibka KT
(bendamustin
,fludarabin )

-kunazni inh.
-protitelesa
-Bcl 2 antag.

-Ant
-lenalidomid
-Kinazni inh.
-Bcl antag.

----------------�- ----------------� ---------------�

1-2 meseca 6-12 mesecev 1 leto �

NOVEJŠA ZDRAVILA ZA KLL

PROTITELESA
– Anti-CD20 GA101 = obinutuzumab ( GAZYVARO )
– Anti-CD37 protitelesa 

CDK Inhibitorji

IMIDs – Lenalidomide ( REVLIMID )
Inhibitorji BCR signalne poti
– Bcl2 Antagonist: ABT-199
– PI3K Inhibitor GS-1101
– BTK Inhibitor PCI-32765 = IBRUTINIB ( IMBRUVICA )
– Syk Inhibitor Fostamatinib
– Dasatinib
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KLL- transplantacija kot eradikacija 
bolezni

http://limfom-levkemija.org/domov.html

Knjižice za bolnika

HVALA ZA POZORNOST!
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HISTOLOŠKA KLASIFIKACIJA 
LIMFOMOV

Biljana Grčar Kuzmanov

Onkološki Inštitut Ljubljana

• Limfomi so maligne novotvorbe, ki nastanejo 
iz limfocitov T, limfocitov B ali naravnih celic 
ubijalk (natural killer - NK)

NK celicaB limfocit T limfocit

Imunost

• Prirojena – nespecifična 
(anatomske barijere, 
humoralni sistem, 
specializirane 
obrambne celice: 
nevtrofilni granulociti, 
eozinofilni granulociti, 
naravne celice ubijalke 
–NK celice in makrofagi)

• Prilagojena – specifična 
( T in B limfociti)

Specifična imunost

• Vzrok ni znan

• virusne okužbe (virus Epstein-Barr, humani T 
limfocitotropni virus 1) 

• bakterijske okužbe (Helicobacter pylori)

• pomanjkljiva imunska odzivnost (pri bolnikih s 
HIV/AIDS in pri bolnikih na imunosupresivni 
terapiji po presaditvi organov) 

• pesticidi

• pogosteje v nekaterih družinah
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Kakšna je vloga patologa?

• Iz katerih celic izvira – tip limfoma (B,  T, NK)

• Gradus limfoma (stopnja malignosti)

• Katere proteine (markerje) izražajo limfomske 
celice (imunohistokemija)

• Določene genetske spremembe na limfomskih 
celicah (citogenetika)

Morfološka diagnostika limfomov

• Citološki pregled (ABTI)

• Histološki pregled

ABTI Pretočna citometrija

Klasifikacija limfomov

• Hodgkinovi limfomi (HL)

• Ne-Hodgkinovi limfomi (NHL)
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• Hodgkinov limfom
– 1667 Malpighi prvič v svojem članku omenil obstoj bolezni

– 1832 Hodgkin "On Some Morbid Appearances of the 
Absorbent Glands and Spleen" 

– 1856 Wilks "Cases of Lardaceous Disease and Some Allied 
Affections with Remarks“

– 1872 Langhans opiše prve histopatološke karakteristike 
Hodgkinovega limfoma 

– 1898 Carl Sternberg in 1902 Dorothy Reed neodvisno 
opišeta Reed-Sternberg-ove celice

– 1963 je Robert J. Lukes predlagal prvo klasifikacijo 
Hodgkinovega limfoma 

1963

• Nodularna limfocitna predominanca HL

• Klasični HL

– Nodularna skleroza

–Mešana celularnost

– Reven z limfociti (limfocitna deplecija)

– Bogat z limfociti

Klasifikacija NHL limfomov

• 1962 Rappaport-ova klasifikacija (še 
preden so limfoidne celice razdelili 
na T in B limfocite) 

– Dobro diferencirani limfocitni limfomi

– Slabo diferencirani limfocitni limfomi 

– Histiocitni limfomi 

Workinf Formulation (WF) klasifikacija

• 1982 metoda za “sintezo” vseh do takrat 
znanih klasifikacij, večje skupine so bile 
označene s črkami (A-J) in limfomi so bili 
razdeljeni v skupine glede na prognozo

• Z boljšo prognozo
– Nizkega gradusa A, B, C

– Srednjega gradusa D, E, F, G

• S slabšo prognozo 
– Visokega gradusa H, I, J

Kiel-ska klasifikacija NHL limfomov

• B-celični
• Nizkega gradusa

• *Limfocitni/ kronična limfocitna in 
prolimfocitna levkemija ter dlakstocelična
levkemija

• Limfoplazmacitni/limfocitoidni (LP 
imunocitom) 

• Plazmacitni
• *Centroblastni/centrocitni - folikularni ±

difuzni  
• * Centrocitni
• Visokega gradusa

• Centroblastni
• *Imunoblastni
• *Velikocelični anaplastični
• Burkitt‘ov limfom
• *Limfoblastni
• Redki tipi 

• T-celični
• Nizkega gradusa

• Limfocitni –kronični limfocitna in 
prolimfocitna levkemija  

• Drobne,  cerebriformne celice -mycosis
fungoides, Sézary sindrom 

• Limfoepitelioidni (Lennertov limfom) 
• Angioimunoblastni (AILD) 
• T-zone
• Pleomorfni, drobnocelični (HTLV-1 
• Visokega gradusa

• Pleomorfni, srednje in velikocelični (HTLV-1 
±) 

• Imunoblastni (HTLV-1 ±) 
• Velikocelični anaplastični-
• Limfoblastni
• Redki tipi 

The Revised European American
Lymphoma Classification (REAL)

• I. Precursor B-cell neoplasm:

• Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma

• II. Mature (peripheral) B-cell neoplasms

• B-cell chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma
• B-cell prolymphocytic leukemia
• Lymphoplasmacytic lymphoma
• Splenic marginal zone B-cell lymphoma (+/- villous lymphocytes)
• Hairy cell leuekmia
• Plasma cell myeloma/plasmacytoma
• Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated

lymphoid tissue type
• Nodal marginal zone lymphoma (+/- monocytoid B-cells)
• Follicle center lymphoma, follicular,
• Mantle cell lymphoma
• Diffuse large cell B-cell lymphoma
• Mediastinal large B-cell lymphoma
• Primary effusion lymphoma
• Burkitt's lymphoma/Burkitt's cell leukemia

• I. Precursor T cell neoplasm:

• Precursor T-lymphoblastic lymphoma/leukemia

• II. Mature (peripheral) T cell and NK-cell neoplasms

• T cell prolymphocytic leukemia
• T-cell granular lymphocytic leukemia
• Aggressive NK-Cell leukemia
• Adult T cell lymphoma/leukemia (HTLV1+)
• Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
• Enteropathy-type T-cell lymphoma
• Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma
• Subcutaneouspanniculitis-like T-cell lymphoma
• Mycosis fungoides/Sézary's syndrome
• Anaplastic large cell lymphoma, T/null cell, primary cutaneoustype
• Peripheral T cell lymphoma, not otherwise characterized
• Angioimmunoblastic T cell lymphoma
• Anaplastic large cell lymphoma, T/null cell, primary systemic type

• Hodgkin lymphoma (Hodgkin Lymphoma)

• Nodular lymphocyte predominance Hodgkin's lymphoma
• Classical Hodgkin's lymphoma
• Nodularsclerosis Hodgkin's lymphoma
• Lymphocyte-rich classical Hodgkin's lymphoma
• Mixed cellularity Hodgkin's lymphoma
• Lymphocyte depletion Hodgkin's lymphoma
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B celični limfomi

DROBNOCELIČNI  LIMFOMI

KLL/SLL  

• Ž›M
• 65let
• Bezgavke, periferna kri, 

vranica, jetra
• Proliferacija drobnih 

limfocitov, ter prolimfocitov in 
paraimunoblastov, ki tvorijo 
psevdoproliferacijske centre

• CD20+, CD5+, CD23+, bcl2+. 
Bcl6-, CD10-, Cyclin D1-

• Indolenten limfom
• Progres v DLBCL (Richterjev 

sindrom) ali redkeje v 
Hodgkinov limfom

Folikularni limfom (FL)

• M›Ž
• ~ 50 let
• Histološko 

– dobro oblikovani folikli približno enake 
velikosti, redko difuzni tip rasti

– 3 gradusi (glede na število centroblastov v 
folikularnih centrih)
• Gradus 1
• Gradus 2
• Gradus 3

– A
– B

• Imunološki markerji
– CD20+,CD10+,Bcl2+,Bcl6+, CD5-, CyclinD1 -

• t(14;18)(q32;q21) 85%
• Indolenten limfom  
• Možnost histološke transformacije

• V višji gradus
• DLBCL
• Agresivni BCL z značilnosti Burkitt-ovega

limfoma
• Limfoblastni limfom

Marginalnocelični limfom

• Nodalni

• Ekstranodalni (MALT-om)

• Splenični
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Marginalnocelični limfom
- ekstranodalni (MALT-om)

• Želodec, pljuča, slinavke, oči, koža, ščitnica…
• M›Ž
• 60 let
• Etiološki povezan z infekcijo (z Helycobacter

pylori, Chlamydia psittaci, Campylobacter
jejuni, Borrelia burgdorferi), avtoimunimi
bolezni

• Drobne in srednje velike limfoidne celice z 
iregularnimi jedri in obilno citoplazmo, ter 
posamezne večje limfoidne celice

• Limfoepitelijske lezije
• CD20+, CD5- (+), CD10-, CD23-, bcl2+, bcl6-, 

Cyclin D1-
• t(11;18)(q21;q21) – slabša prognoza
• Indolenten limfom
• Antibiotična terapija (HP)
• Radioterapija

Marginalnocelični limfom
- nodalni tip

• M=Ž
• 60 let
• Periferne bezgavke, kostni mozeg, periferna 

kri
• Potrebno je izključiti MALT-oma
• Enaka morfološka slika, brez limfoepitelijskih

lezij
• CD20+, CD5- (+), CD10-, CD23-, bcl2+, bcl6-, 

Cyclin D1-, cd43+ (v 50% primerov)
• Indolenten limfom

• Pediatrični nodalni marginalnocelični
limfom
– M:Ž = 20:1
– Glava in vrat, lokalizirana lezija
– Morfološka slika podobna, razen da so 

prisotni progresivno transformirani 
germanativni centri

– Težko razlikovati od reaktivnega stanja (PCR)
– Odlična prognoza

Marginalnocelični limfom
- splenični tip

• Vranica, bezgavke v hilusu
vranice, kostni mozeg in 
periferna kri, tudi jetra so 
lahko prizadeta

• Periferne bezgavke 
ponavadi niso prizadete

• Splenomagalija, 
trombocitopenija

• Morfološka slika in 
imunofenotip podobni

• Indolenten limfom

Limfoplazmacitni limfom (imunocitom)

• M›Ž
• 60 let
• Kostni mozeg, redkeje bezgavke 

ali ekstranodalno
• Splenomegalija, heaptomegalija, 

periferna kri, serumski pik (IgM)
• Mešanica drobnih limfocitov, 

plazmacitoidnih celic ter plazmatk
• CD20, CD79a, CD5-(+), CD10-, 

CD23-, Cyclin D1-, CD138+, 
restrikcija lahkih verig

• Indolenten limfom
• Transformacija v DLBCL ali 

Hodgkin-ov limfom (redko)

Limfom plaščnih celic

• M›Ž
• 60 let
• Bezgavke, vranica, kostni mozeg, GIT 

(multipla limfomatozna polipoza)
• Nodularna, difuzna ali proliferacija

plaščne cone
• Varianti (agresivni)

– Pleomorfna
– Blastoidna

• Običajno ne progredira v DLBCL
• CD20+, CD5+, CD23-, Bcl2+, bcl6-, 

CD10-, Cyclin D1+ (D2, D3), Sox11+
• t(11,14)
• Slabše potekajoč, zlasti blastoidna in 

pleomorfna varianta

Klasična v Blastoidna v Pleomorfna v
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DVBCL, BDO

• Najpogostejši limfom pri odraslih 
• V 7. dekadi
• M›Ž
• Najpogosteje vznikne „de novo“, redkeje 

nastane s transformacijo iz drobnoceličnih
limfomih

• Nodalna in ekstranodalna prezentacija (40%, 
najpogosteje GIT; kosti, testis, vranica, 
slinavke, ščitnica, jetra, ledvica, 
nadledvičnica)

• B celična neoplazma iz velikih limfoidnih
celic, ki imajo 2x večje jedro kot normalni 
limfociti in rastejo difuzno, v celičnih plažah

• CD20+, CD5+(10%), CD10+, bcl2+, bcl6+, 
MUM1+, MIB-1 večji od 40%

• Prognoza
– Veliko boljša s sodobno terapijo
– Prizadetost kostnega mozga zelo poslabša 

prognozo

Burkitt-ov limfom

• Zelo hitro rastoč limfom
• 3 klinicne variante

– Endemska (Afrika, 4-7 let, EBV, Plasmodium 
falciparum)

– Sporadicna (otroci, mlajši odrasli, 30% EBV) 
– Pri imunodeficientnih (EBV v 25-40%), bolj 

pogosto pri HIV+, kot pri drugih 
imunokompromitiranih

• Ekstranodalna lokalizacija (čeljust, obrazne 
kosti, GIT, ovarij in testis, ledvice, dolge kosti, 
ščitnica, žleze slinavke, dojke)

• Sredje velike celice z okroglimi monotonimi 
jedri z raspršenim kromatinom in številnimi 
nukleoli, ki so locirani ob jedrni membrani, 
citoplazma je bazofilna, vakuolizirana). 
“Starry sky” videz

• CD20+, CD10+, bcl6+, bcl2-, TdT-,             
100%  Mib-1,  

• MYC translocation
• Dober odgovor na terapijo

Hodgkinov lomfom

Hodgkin-ov limfom

• Nodularna limfocitna predominanca HL

• Klasični HL

– Nodularna skleroza

–Mešana celularnost

– Bogat z limfociti

– Reven z limfociti (limfocitna deplecija)

Hodgkin-ov limfom
Nodularna limfocitna predominanca

• Monoklonalna B celična neoplazma z 
nodularno ter nodularno in difuzno 
proliferacijo velikih neoplastičnih
celic t.i. popcorn celic ali LP celic 
(L&H celic = Ly in Histiocitna varianta 
RS celic)

• M›Ž
• 30-50 let
• Prezentacija kot lokalizirana bolezen
• Nodularna rast, redke popcorn celice 

v zelo obilnem ozadju drobnih 
pretežno B limfocitov

• CD20+, DC30-, CD15-, OCT-2+, 
BOB1+, 

• Počasen razvoj, s pogostimi relapsi

Hodgkin-ov limfom – klasični

• Monoklonalna limfoidna neoplazma iz B limfocitov, ki je sestavljena 
iz mononuklearnih Hodgkinovih in multinuklearnih Reed-
Stembergovih celic, ki ležijo v ozadju iz reaktivnih drobnih 
limfocitov, eozinofilnih in nevtrofilnih granulocitov, histiocitov, 
plazmatk, fibroblastov in kolagenih vlaken

• Bimodalna distribucija
– 1. pik 15-30 leta
– 2. pik starejših po 60. letu starosti

• Najpogostejša lokalizacija so bezgavke na vratu, mediastinumu, 
aksili in ob aorti

• Imunofenotip za vse tipe KHL
• CD30+, CD15+, CD45-, OCT-2 -, BOB1-, PAX5+, MUM1+, CD138-, 

možna je šibka fokalna ekspresija T celičnih markerjev v posameznih 
primerih
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KHL
Nodularna skleroza

• Najpogostejša oblka HL

• Najpogosteje 
mediastinalne bezgavke

• Nodularen način rasti, 
nodusi so obdani z gostim 
kolagenim vezivom

• RS celice –lakunarna
varianta

• Najboljši klinični potek od 
vseh variant KHL

KHL
Mešana celularnost

• Druga najpogostejša varianta HL
• Periferne bezgavke so prizadete, 

mediastinum redko
• Najpogostejša oblika HL pri HIV+ 

pacientih
• Nima bimodalne distribucije, 

srednja starost 38 let, cca 70% pri 
moških

• Narušena arhitektura bezgavke
• Tipične RS celice, v bogatem 

ozadju drobnih limfocitov, Eo in 
Ne granulocitov, plazmatk in 
histiocitov

• Slabši klinični potek od NS, 
vendar z sodobno terapijo veliko 
boljši potek

KHL
bogat z limfociti

• Redkejša varianta HL
• Nodularen tip rasti z številnimi 

drobnimi reaktivnimi limfociti 
v ozadju, brez Eo in Ne 
granulociti

• M›Ž
• Prizadete so periferne 

bezgavke, mediastinalne
izredno redko

• Nodularni in redkeje difuzni tip 
rasti

• Podobnega videza kot NLPHL, 
imuno pomaga razlikovati

• Dober klinični potek, podobno 
kot NLPHL, pogostejši relapsi

KHL
reven z limfociti (z limfocitno 

deplecijo)
• Redkejša varianta
• Bogat s tumorskimi celicami, 

brez/z malo spremljevalnih 
reaktivnih celic v ozadju

• 70% pacientov je moških
• Pogosto pri pacientih z HIV
• Najpogosteje v 

retroperitonealnih bezgavkah, 
abdominalnih organih in v 
kostnem mozgu

• Slabši klinični potek od ostalih 
variant, s sodobno terapijo se 
izboljšuje
– Pacienti HIV+ imajo slabši potek 

T celični limfomi in neoplazme 
NK celic

Mycosis fungoides

• Najbolj pogost primarni kožni limfom
• M›Ž
• Pogosteje pri starejših
• Bolezen je praviloma omejena na kožo, 

ekstarkutana diseminacija se lahko pojavi v 
napredovali fazi bolezni (v bezgavkah, jetrih, 
vranici, pljučih in periferni krvi)

• MF progredira zelo počasi
– Stadij madeža
– Stadij plaka/plošče
– Stadij tumorja

• Drobne cerebriformne limfoidne celice v 
epidermis ter na epidermodermalni meji

• CD2+, CD3+, CD4+, CD8-, CD5+
• Sézary sindrom (triada: eritroderma, 

generalizirana limfadenopatija ter prisotnost 
monoklonalnih cerebriformnih T limfocitov v 
koži, bezgavkah in periferni krvi)
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Primarne kožne anaplastične T celične 
lezije

• Primarni kožni 
anaplastični T celični 
limfom
– Solitarna papula, pogosto ulcerirana na trupu, 

okončinah, obrazu in gluteusih

– Ž˃M, 60 let

– Pogosti relapsi

– Difuzna infiltracija z velikimi, pleomorfnimi, 
anaplastičnimi celicami z velikimi ovalnimi ali 
iregularnimi jedri, velikimi eozinofilnimi
nukleoli in obilno citoplazmo, brez 
prizadetosti epidermisa. Številne reaktivne 
celice(drobni limfociti, Eo in Ne granulociti, 
histiociti) lahko spremljajo tumorske celice. 

– CD30+, CD4+, CD2-, CD3-/+, DC5-/+, CD8-, 
EMA-, ALK-, CD15-

– Dober klinični potek

Primarne kožne anaplastične T celične 
lezije

• Limfomatoidna papuloza
– Kronična, ponavljajoča se lezija na 

koži trupa in okončin, ki spontano 
regredira v 3-12 tednih

– Papulozna, včasih ulcerirana lezija
– Razmetane ali v manjših skupkih 

razporejene anaplastične, 
pleomorfne, včasih tudi 
multinuklearne CD30+ celice z 
obsežno mešanocelično reaktivno 
komponento

– V 20% lahko predhodi ali se 
pojavlja sočasno z drugimi vrstami 
limfomov, predvsem MF, kožni 
ALCL ali Hodgkinov limfom

– Odličen klinični potek

Anaplastični velikocelični limfom
ALK+

• Pogosteje pri otrocih, najbolj pogosto 
v prvih treh dekadah, 

• M›Ž 
• Prizadete so bezgavke in 

ekstranodalna področja (koža, kosti, 
mehka tkiva, pljuča in jetra)

• Značilne celice s podkvasto 
oblikovanim in ekscentrično 
položenim velikim jedrom in 
eozinofilnim področjem ob jedru, 
običajno infiltrirajo periferne sinuse 
bezgavke

• CD30+, ALK+, CD3-, CD2+, CD5+, 
CD4+, EBV-

• Boljši klinični potek kot ALK- (80%  5 
letno preživetje v primerjavi z 48% pri 
ALK-)

Anaplastični velikocelični limfom
Alk -

• Morfološko identičen z ALCL 
ALK+

• Pojavlja se pri starejši 
populaciji kot ALK+ (40-65let)

• M›Ž
• Involvirane so bezgavke in 

ekstranodalna področja, 
vendar ta le nekoliko redkeje 
kot pri ALK+ ALCL

• Slabši klinični potek kot ALK+, 
vendar nekoliko boljši kot PTCL

Periferni T celični limfom, BDO

• Neoplazma zrelih T limfocitov
• Zajema bezgavke in 

ekstranodalna področja (koža, 
GIT, redkeje pljuča, slinavke in 
CNS)

• M›Ž, starejša populacija
• Pogosto paraneoplastični sindrom
• Infiltrate tvori spekter različno 

velikih atipičnih limfoidnih celic, 
tudi RS-like celice so lahko 
prisotne

• Aberantni imunofenotip
• Slabši klinični potek (5 letno 

preživetje 20-30%)

Angioimunoblastni T celični limfom
• Najbolj pogosta specifična varianta T 

celičnih limfomov

• Generalizirana limfadenopatija, 
hepatosplenomegalija, sistemski simptomi 
in poliklonala hipergamaglobulinemija

• Pri populaciji srednjih let

• M=Ž

• Infiltracija bezgavke z ohranitvijo 
perifernih sinusov

• Parakortikalna infiltracija z drobnimi in 
srednje velikimi limfoidnimi celicami z 
svetlo citoplazmo. Pomnožena je mreža 
folikularnih dendritičnih celic. Ekspanzija B 
imunoblastov

• Skoraj 100% EBV+ B limfociti, povezanost 
okužbe s patogenezo bolezni

• CD3+, CD2+, CD5+, CD4+. CD8-, CD10+, 
PD1+

• Slabši klinični potek, s povprečnim 
preživetjem 3 leta



11.9.2014

9

Agresivna NK celična levkemija

• Sistemska proliferacija NK celic
• Skoraj vedno vezana na EBV  okužbo
• Azijci, mladi odrasli cca 40 let
• Periferna kri, kostni mozeg, jetra, 

vranica
• Celice imajo lahko videz od velikih 

granuliraih limfocitov do celic z 
iregularnimi jedri z odprtim 
kromatinom in dobro vidnimi 
nukleoli. Citoplazma vsebuje drobne 
azurofilne granule

• CD2+, CD3-, CD56+, Citotoksične 
molekule

• Genetsko razlicna od 
ekstranodalnega NK/T celičnega 
limfoma

• Agresiven potek, slabši odgovor na 
terapijo

Ekstranodalni NK/T celični limfom, 
nazalni tip

• Ekstranodalni limfom z destrukcijo 
krvnih žil, obsežno nekrozo, EBV +

• Pogosteje azijci
• Najpogosteje zgornji aerodigestivni

trakt, koža, mehka tkiva, GIT, testis
• Izrazita angiodestrukcija in 

angioinvazija, celice variirajo po 
velikosti, najpogosteje so srednje 
velike, jedra so nepravilno 
oblikovana, kromatin je granularen, 
citoplazma je zmerno obilna, svetla

• CD2+, CD56+,površinski CD3-, 
citotoksične molekule, EBV+ 100%

• Agresiven potek, vendar velik 
odstotek pacientov zelo dobro 
odgovori na terapijo

T celični limfom pridružen enteropatiji

• Redka oblika T celičnega limfoma, ki 
vznikne iz limfocitov v steni tankega 
črevesa

• Dve varianti
– Pri pacientih, ki imajo celiakijo, refrakterna 

celiakija na terapijo – prekurzorska lezija

– Sporadična varianta (Azija)

• Srednje velike do velike celice z 
anguliranimi, vezikularnimi jedri in zmerno 
obilno svetlo citoplazmo. Obsežna 
spremljevalna komponenta reaktivnih 
celic.

• CD3+, CD5-, CD7+, CD8-/+, CD4-, 
citotoksične granule +,

• Sporadična varianta: CD3+, CD5-, CD4-, 
CD8+, CD56+

• Slabši potek bolezni, zlasti zaradi 
spremljajoče malabsorpcije

Hepatosplenični T celični limfom

• Redka oblikaT celičnega limfoma, ki 
infiltrira sinuse vranice, jeter in 
kostnega mozga

• Dve varianti
– Alfa-beta, bolj pogosta pri ženskah do 

13. in po 50. letu 
– Gama –delta, bolj pogosta pri moških, 

mladostniki, mlajši odrasli

• Pogosto pri ljudeh z zmanjšano 
imuniteto ( po presaditvi)

• Srednje velike celice z okroglimi jedri 
z majhnimi nukleoli in zmerno obilno 
citoplazmo

• CD3+, CD56+/-, CD4-, CD8-/+, CD5-
• Slabši potek bolezni, odgovor na 

kemoterapijo ja lahko dober, vendar 
relapsi so pogosti
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ZDRAVLJENJE
LIMFOMOV Z

RADIOTERAPIJO

Lorna Zadravec Zaletel
Onkološki inštitut

Ljubljana

LIMFOMI

Maligni limfomi so heterogena skupina 
novotvorb, ki nastanejo zaradi 
nenadzorovanega razraščanja celic 
limfatičnega tkiva. 

BEZGAVKE

PRIŽELJC

KOSTNI MOZEG

VRANICA

STRUKTURE IMUNSKEGA 
SISTEMA BEZGAVČNE REGIJE

VRAT

MEDPLJUČJE

PAZDUHA

OBAORTNA

ILIAKALNA

FEMORALNA

INGVINALNA

STADIJ l
STADIJ ll STADIJ lll STADIJ lV

prizadeto eno področje 
bezgavk (I) ali omejeno 
prizadet en nelimfatičen 
organ ali tkivo (I.E)

dve ali več skupin bezgavk na 
isti strani prepone (II) ali 
omejeno prizadet en 
nelimfatičen organ ali tkivo in 
ena ali več skupin bezgavk na 
isti strani prepone (II.E);

obolele so bezgavke nad in 
pod prepono (III), lahko je 
sočasno omejeno prizadet 
en nelimfatičen organ ali 
tkivo (III.E) ali vranica (III.S) 
ali oboje (III.E.S);

difuzno ali diseminirano 
prizadet eden ali več 
nelimfatičnih organov 
samostojno ali skupaj z 
bezgavkami

Dodatne oznake: - A – brez splošnih (B) simptomov, B – prisotni splošni (B) simptomi

- X – velika tumorska masa

Določitev stadija bolezni

Glede na izvor maligne celice, histološko 
sliko, klinično sliko, potek in prognozo 
delimo maligne limfome na:

Hodgkinovo bolezen oz. Hodgkinov
limfom (HL) 

NeHodgkinove limfome (NHL)
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Limfomi so radiosenzibilni!

Smernice za obravnavo 
bolnikov z malignimi limfomi

www.onko-i.si/uploads/media/Doktrina_
maligni_limfomi_2014.doc

ZDRAVLJENJE NHL

Indolentni limfomi
Stadij l,ll: RT in/ali op.
Stadij lll, lV: KT+ obsevanje (RT) ostanka 

ali velikih TU mas
Agresivni limfomi
KT +- Rituximab + RT ostanka (ev. RT 
izhodiščnega obsega bolezni, če stadij l, ko 
ni terapije z R)

5.1.1. Bolnik z NeHodgkinovim limfomom –
splošna priporočila

Indolentni limfomi in kronične levkemije
(kronična limfatična levkemija B/drobnocelični limfocitni 
limfom, limfoplazmacitni limfom, limfom marginalne cone, 
folikularni limfom nizke stopnje malignosti)

Klinični stadij I ali II
• operacija in/ali obsevanje

Obsevanje prizadetih lokalizacij s skupnim 

odmerkom (TD) 30 – 36 Gy, pri NHL, KLL s TD do 

20 Gy = RADIKALNO ZDRAVLJENJE Z OBSEVANJEM

5.1.1. Bolnik z NeHodgkinovim limfomom –
splošna priporočila

Indolentni limfomi in kronične levkemije
Klinični stadij III ali IV
• opazovanje - dokler je bolezen stabilna
• monokemoterapija (klorambucil, fludarabin) 
• polikemoterapija brez antraciklinov (COP, FC)
• polikemoterapija z antraciklini (CHOP, FM)
• imunoterapija ± kemoterapija (rituksimab ± kemoterapija)

• obsevanje ostanka bolezni po zaključeni 
sistemski terapiji s TD 30-36 Gy

• obsevanje simptomatskih oz. motečih limfomskih
bezgavk s TD 2 x 2 Gy (učinek preko mehanizma 
apoptoze) z namenom odloga sistemske terapije.

5.1.1. Bolnik z NeHodgkinovim limfomom –
splošna priporočila

Agresivni limfomi
- Burkitt-ovi limfomi in T ali B celični limfoblastni
limfomi/levkemije 
• BFM protokol
- velikocelični anaplastični limfomi, B celični velikocelični
limfomi s presežkom T limfocitov, primarni mediastinalni
velikocelični limfomi
• (R)ACVBP ± obsevanje ostanka s 30 Gy
- ostali agresivni limfomi (difuzni velikocelični B limfom, 
folikularni limfom visoke stopnje malignosti)
• R-CHOP ± obsevanje ostanka s 30 Gy
- limfomi plaščnih celic, periferni T celični limfomi
• (R) CHOP + obsevanje ostanka s 30 Gy
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5.1.2.12. Primarni kožni limfomi T

5.1.2.12.1.1. Fungoidna mikoza
- I.A, I.B, II.A – lokalno obsevanje, aplikacija 
kortikosteroidnih mazil, fototerapja (PUVA, UVB), 
RT (vključno z obsevanjem vse kože z elektroni –
TSEB)

- Refraktarni ali recidivantni limfom stadija I.A, I.B, 
II.A - lokalna terapija in retinoidi (vključno z 
beksarotenom), interferonom alfa ali nizkimi odmerki 
metotreksata

II.B, III, IV - poleg lokalne terapije in kombinacij 
(kot pri začetnih stadijih) uporabljamo še 
ekstrakorporealno fotoferezo (ECP) ter sistemsko 
terapijo - t.j. klasično kemoterapijo…

5.1.2.12. Primarni kožni limfomi T

5.1.2.12.2. Primarne kožne CD30 pozitivne 
limfoproliferativne bolezni

5.1.2.12.2.1.Primarni kožni anaplastični
velikocelični limfom

• V primeru solitarnih sprememb (te prevladujejo) -
operacija ali obsevanje (30 Gy)

• V primeru multiplih sprememb - nizki odmerki 
metotreksata, lahko v kombinaciji z obsevanjem

• V kolikor ni odgovora – zdravimo z retinoidi, 
vključno z beksarotenom ali interferonom alfa.

5.2. Bolnik s Hodgkinovim limfomom

- Klinični stadij I ali II.A brez neugodnih 
napovednih dejavnikov

• 2 x ABVD in obsevanje prizadetih regij 20Gy  

- Klinični stadij I ali II.A z neugodnimi napovednimi 
dejavniki

• 4 x ABVD in obsevanje prizadetih regij 20-30Gy

- Klinični stadij II.B z neugodnimi napovednimi 
dejavniki (razen, če je edini neugodni napovedni 
dejavnik SR nad 30), stadij III ali IV 

• 6 x BEACOPP eskalirani pri bolnikih pod 60 let, 

8 x ABVD pri bolnikih nad 60 let, sledi obsevanje 
ostanka (določen s PET/CT) s 30 Gy

5.3.2. Bolniki s Hodgkinovim limfomom

Obsevalno zdravljenje kot samostojno 
zdravljenje

le pri bolnikih s Hodgkinovim limfomom tipa 
nodularne limfocitne predominance
kliničnega stadija I, eventuelno omejenega 
kliničnega stadija II s TD 30 Gy

Bolnik z multiplim mielomom

• Obsevanje infiltratov v skeletu, mehkih 
tkivih

Namen obsevanja: 

- protibolečinsko – lahko z nižjim odmerkom, če 
ne gre za nosilne kosti (10 - 20 Gy)

- zmanjšanje infiltrata, obnovitev kosti –
običajno  obsevamo v višjim odmerkom (30 –
40 Gy v 10-12 odmerkih).

Pozor nestabilne frakture vretenc -
potrebna stabilizacija pred RT !

Bolnik s solitarnim
plazmocitomom

• Obsevanje infiltrata v skeletu ali mehkih 
tkivih (ekstraosalni plazmocitom) z 
odmerkom 50 Gy v 25 frakcijah

= radikalno zdravljenje z obsevanjem
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Obsevanje celega telesa v sklopu 
visokodozne terapije

k

5.4. Visokodozna terapija in presaditev 
kostnega mozga/perifernih matičnih celic

• Obsevanje celega telesa z odmerkom 2 Gy na 
frakcijo – 6 odmerkov v 4 dneh TD = 12 Gy

Dinamična tehnika –
bolnik se med 
obsevanjem pod izvorom 
ionizirajočega sevanja 
premika na vozičku 

Ozdravitev ni dovolj. Pomembna je tudi 
kvaliteta življenja ozdravljenega 
bolnika.

Obolevnost in umrljivost zaradi poznih 
posledic zdravljenja: 
- okvara organov (srce, pljuča, žleze z 
notranjim izločanjem, CŽS….)

- Sekundarni raki (CA ščitnice, dojk, 
črevesja, pljuč…)

Tveganje za nastanek solidnega 
sekundarnega raka vs. starost ob HL

Dores et al. JCO 2002

Tveganje za nastanek solidnega 
sekundarnega raka po zdravljenju HL

Dores et al. JCO 2002

Študija pogostnosti okvare srca pri 1474 bolnikih, 
zdravljenih zaradi HL 1965-1995 v starosti pod 

41 let  

Aleman B M P et al. Blood 2007;109:1878-1886

RR za AMI in kongestivno odpoved srca v primerjavi s 
splošno populacijo = 3-5 ( med. follow-up 18,5 let)

AMI

KAKO ZMANŠATI POSLEDICE 
ZDRAVLJENJA Z OBSEVANJEM?

- Zmanjševanje velikost obsevalnih polj                     
manjši delež zdravih tkiv in 

organov v RT polju  
- Zniževanje obsevalnega odmerka 

zdravo tkivo, organ prejme manjši 
odmerek sevanja   

- Obsevanje z novejšimi tehnikami RT 
odmerek sevanja na zdrav organ 

manjši, integralna doza na telo pa večja                                              
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RADIOTERAPIJA  VČASIH

VELIKA POLJA

BREZ CT PLANIRANJA 

PLAŠČNO POLJE RAZŠIRJENO

PLAŠČNO POLJE

OBRNJEN  Y TNI

RADIOTERAPIJA  DANES

CT PLANIRANJE

IMOBILIZACIJA (manjši varnostni 

rob)   

OMEJENA   POLJA (BEZGAVKE OZ. 
ORGAN Z VARNOSTNIM ROBOM)

RADIOTERAPIJA  DANES

CT PLANIRANJE

IMOBILIZACIJA (manjši varnostni 

rob)   

OMEJENA   POLJA (BEZGAVKE OZ. 
ORGAN Z VARNOSTNIM ROBOM)
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CT PLANIRANJE

RADIOTERAPIJA  DANES

CT PLANIRANJE

IMOBILIZACIJA (manjši varnostni 

rob)   

OMEJENA   POLJA (BEZGAVKE OZ. 
ORGAN Z VARNOSTNIM ROBOM)
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RADIOTERAPIJA  DANES

CT PLANIRANJE

IMOBILIZACIJA (manjši varnostni 

rob)   

OMEJENA   POLJA (BEZGAVKE OZ. 
ORGAN Z VARNOSTNIM ROBOM)

A) razširjeno plaščno polje                     B) plaščno polje 
C) IFRT za predel medpljučja
D) INRT za predel medpljučja, spod. dela vratu in zgornjega dela pazduhe.

Velikosti obsevalnih polj glede na 
različne tehnike obsevanja 

Velikosti obsevalnih polj glede na 
različne tehnike obsevanja 

IFRT – involved  field 
RT

INRT – involved  nodal 
RT

OBSEVANJE DANES = 
INRT – involved  nodal RT

ŠČITNICA DOJKA PLJUČA SRCE PCA
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PLAŠČNO POLJE 35 Gy

IFRT 35 Gy

IFRT 20 Gy
Nove tehnike obsevanja 

IMRT 

3 D tehnika IMRT tehnika

Filippi et al.



11.9.2014

8

PRIKAZ PRIMEROV

Z.M. (58 let)

NHL, difuzni velikocelični B stadij lV 
(kostni mozeg, periferne bezgavke, 
vranica , retroperitonealne in 
mezenterialne bezgavke)

TERAPIJA:   KT (8x R-CHOP)            

ostanek bolezni v trebušnih bezgavkah

RT bezgavk ciljano s TD 30 Gy

Š.A. (50 let)

NHL, MALT želodca stadij lE

TERAPIJA: 

RT želodca s TD 30 Gy
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F.N. (71 let)

Hodgkinov limfom, Stadij ll (vrat 

obojestransko, medpljučje, plj. hilusa)

TERAPIJA:   KT (4x ABVD)            

ostanek bolezni na vratu desno in v 

medpljučju 

RT bezgavk ciljano s TD 30 Gy

Populacija sledenih bolnikov na OI v 
sklopu Infrastrukturnega programa

• populacija 187 bolnikov, ki so se v obdobju med leti

1980 in 1995, v starosti od 16 do 30 let, zdravili

zaradi HL v Sloveniji

• 98 žensk in 89 moških, mediana starost 24 let.

• 65 bolnikov je umrlo

• 122 bolnikov živih, 114 bolnikov na kontrolah, 103

bolniki opravili preiskave delovanja srca

• Doba opazovanja od 17 do 32 let, mediana 22 let.
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Terapija HL pri 133 bolnikih

23 2387

RT 
medpljučja

KT z 
antraciklini 

(88) oz. 
drugimi 

citostatiki

Patološke najdbe pri 44 preiskovancih

Vzroki smrti pri 65 bolnikih

* možganska krvavitev, podhladitev, poškodbe, akutni pankreatitis, samomor 
(2), zadušitev s hrano, bronhopnevmonija, jatrogena perforacija črevesja 

* možganska krvavitev, podhladitev, poškodbe, akutni pankreatitis, samomor 
(2), zadušitev s hrano, bronhopnevmonija, jatrogena perforacija črevesja 

Ca dojke                  4
CA pljuč                  2 
AML                        
MDS                      
holangioCA
CA endometrija 1             
CA želodca 
CA pankreasa
CA ORL               

SMN 
kot vzrok smrti (13)

Okvara srca kot vzrok smrti (4) 

• dilatativna kardiomiopatija (2)           17-32
• AMI (1)                                              med. 24 let
• koronarna bolezen srca in po Dg

bolezen zaklopk (1)

Sekundarni maligni tumorji (31) 

drugi :  CA žolčnih vodov, grla,ustne votline, anaplast. oligodendrogliom,AML, MDS

*

*

*
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7.3. Navodila za sledenje 
bolnikov z limfomi pri izbranem 

zdravniku

Ambulanta za sledenje poznih posledic 
zdravljenja bolnikov z limfomi v starosti 
do 30 let na OI

*

*

ZAKLJUČKI

- maligni limfomi so radiosenzibilni.

- obsevanje je lahko samostojno zdravljenje

pri nekaterih indolentnih NHL ter HL tipa

limfocitne predominance nizkega stadija.

- pri indolentnih NHL višjega stadija

obsevamo ostanek bolezni po KT ali večje

infiltrate z namenom odloga KT.

*

ZAKLJUČKI

- Pri agresivnih limfomih je obsevanje

pridruženo sistemskemu zdravljenju.

- Pomen sledenja poznih posledic

zdravljenja

*



 



 

 

 

 

 

Nataša Fikfak 

SATELITSKI SIMPOZIJ JANSSEN-CILAG:  

DISEMINIRANI PLAZMOCITOM 
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Prim. Nataša Fikfak, dr.med. 

Simon Bitežnik, dr.med., Peter Vičič, dr.med., Urška Komel, dr.med., Mojca Humar, dr.med.
Internistična služba

ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z DISEMINIRANIM 
PLAZMOCITOMOM V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 
»DR.FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA V 

DESETLETNEM OBDOBJU (2003-2012)

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
definicija

• Klonska bolezen limfocitov B, ki so skoraj dosegli zrelost 
plazmatk (plazmocitomske celice)

• Kopičenje v kostnem mozgu

• Izločanje povečane količine imunoglobulinov (IgG, IgA, IgD) ali 
del molekule imunoglobulina (proste lahke verige, Bence –
Jones plazmocitom)

• Več kot 30 % je plazmocitomskih celic

• Od zrelih plazmatk jih ločimo:
• Jedro ima rahlo kromatinsko zgradbo

• Jedrca so večja in svetlejša

• Citoplazma je sivkastomodra in svetlejša

• Russelova telesca

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM -
epidemiologija

• 1 % vseh malignih bolezni

• 10 % hematoloških malignih obolenj

• Incidenca za leto….: 

– 3-4/100000 prebivalcev letno

– narašča (boljša dostopnost do diagnostike) 

• Moški

• 60-70 let

• Vzrok ni znan

• Prizadetost okostja (osteolize) z ali brez hiperkalcemije

• Odpoved kostnega mozga 

• Pomanjkljiva protitelesna imunska odzivnost

• Okvare ledvične funkcije

• Kopičenja mIg 
• sindrom hiperviskoznosti, 

• amiloidoza, 

• krioglobulinemija, 

• motnje v hemostazi

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
klinična slika

• Bolečine v kosteh (hrbtenica – 75 %), patološki zlomi

• Simptomatska hiperkalcemija

• Insuficienca kostnega mozga z anemijo, trombocitopenijo in 

nevtropenijo

• Ponavljajoče se okužbe

• Znaki ledvičnega odpovedovanja

• Sindrom hiperviskoznosti

• Motnje strjevanja krvi
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CRAB: 

C = Calcium (elevated), 

R = Renal failure, 

A = Anemia, 

B = Bone lesions

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
osnovne preiskave

• Popolna anamneza in klinični pregled

• KKS + DKS

• SR

• Preiskave ledvične in jetrne funkcije

• Elektroforeza in imunoelektroforeza seruma

• Analiza urina (kvantitativna in imunoelektroforeza urina v 
primeru proteinurije)

• β2 mikroglobulin v serumu

• Koncentracije prostih lahkih verig v serumu in/ali urinu

• RTG -Plazmocitomska serija

• Citološki + histološki pregled KM s citogenetiko in FISH 

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
diagnostična merila

Veliki znaki

• > 30% plazmocitomskih 
celic v KM 

• plazmocitomski infiltrat 
potrjen z biopsijo tkiva

• mIg v serumu: IgG > 35 g/l, 
IgA > 20 g/l

• urin: > 1g/24h proteinov 
Bence-Jones 

Mali znaki

• 10-30% plazmocitomskih 
celic v KM 

• mIg prisoten (v manjši 
koncentraciji): IgG < 6 g/l, 
IgA < 1 g/l, IgM < 0,5 g/l

• osteolitične spremembe 
kosti

• ↓ koncentracija normalnih 
Ig (< 50% normale)

Za potrditev DP morata biti prisotna vsaj 1 velik in 1 mali znak 
ali 3 mali znaki (obvezno prva 2).

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
citogenetika

• Citogenetske nepravilnosti prisotne pri 30-40% bolnikov ob 
ugotovitvi bolezni

• Napovedno neugodne:
– hipodiploidnost

– delecija 17p13 kromosoma

– translokacija t(4;14), t(14,16) in t(14;20)

– delecija dolgega kraka 7. kromosoma (slabša odzivnost na citostatike)

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
mednarodni prognostični indeks (ISS)

Stadij Merila 5-letno celokupno 

preživetje (%)

I β2M < 3,5 mg/L in albumin ≥ 35 g/L

II β2M < 3,5 mg/L in albumin < 35 g/L 

ali β2M 3,5-5,5 mg/L

III β2M > 5,5 mg/L

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
prognostično neugodni dejavniki

• Starost > 65 let

• Status zmogljivosti po SZO 3 ali 4

• Velika koncentracija mIg

• Anemija

• Hiperkalcemija

• Velike osteolitične spremembe

• Ledvično popuščanje

• ↓ koncentracija albumina

• Velika koncentracija β2M

• ↑ CRP

• ↑ LDH

• Velika infiltracija kostnega mozga 

s plazmocitomskimi celicami (> 

30%)

• Plazmablasti 

• Slaba citogenetika

• Cirkulirajoče plazmocitomske 

celice v periferni krvi

• ↑ IL-6
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DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
simptomatsko zdravljenje

• protibolečinsko zdravljenje

• obsevanje in operativno zdravljenje zlomov kosti in infiltratov z znaki 
kompresije hrbtenjače

• zdravljenje anemije s pripravki eritrocitov in/ali eritropoetini

• zdravljenje okužb

• zdravljenje s hemodializo ob ledvičnem odpovedovanju

• zdravljenje prizadetosti kosti z/brez hiperkalcemije z zoledronatom 

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
specifično zdravljenje

• Indukcijsko zdravljenje: 

• --do leta 2008/9  VAD
– 4-5 x bortezomib + deksametazon (Vel-Dex) 

• Avtologna PKMC (tandem ?)

• Neučinkovito indukcijsko zdravljenje/neželeni učinki:
– lenalidomid + deksametazon

• Starejši bolniki: 
– melfalan + prednizon + bortezomib/talidomid (VMP/MPT)

• Konsolidacija/vzdrževalno zdravljenje?

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
merila uspešnosti zdravljenja

Popolni odgovor (CR) Negativna imunofiksacija seruma + urina in < 5% 

plazmocitomskih celic v KM

Zelo dober delni 

odgovor (VGPR)

mIg je določljiv z imunofiksacijo, ne pa z elektroforezo in/ali > 

90% ↓mIg v serumu in v urinu < 200mg/24 ur proteinov Bence-

Jones

Delni odgovor (PR) ↓ mIg v serumu za vsaj 50 % ali > 90% ↓ izločanja lahkih verig v 

urinu ali je ta v urinu < 200mg/24 ur*

Stabilna bolezen (SD) Niso zadovoljeni kriteriji za CR,VGPR, PR ali PD

Napredovanje 

bolezen (PD)

> 25% ↑ mIg v serumu/urinu ali prostih lahkih verig v 

serumu/urinu, ↑ števila plazmocitomskih celic, pojav novih 

kostnih sprememb/mehkotkivnega tumorja plazmocitomskih

celic/hiperkalcemije, poslabšanje anemije, ledvičnega popuščanja

* V kolikor mIg  v serumu in urinu ni merljiv, je potrebno za > 50% zmanjšanje vrednosti prostih lahkih verig ali zmanjšanje količine 
plazmocitomskih celic v KM za >  50%.

DISEMINIRAN PLAZMOCITOM –
sledenje

• Na 3-4 mesece

• KKS + DKS, elektroforeza seruma in urina in/ali določitev PLV, kreatinin, 

kalcij

• V primeru kostnih bolečin: RTG skeleta ali MRI 

• V primeru ponovitve bolezni po več kot 6 mesecih, zdravimo z isto 

kombinacijo zdravil, sicer pa zamenjamo z drugo. 

BOLNIKI (n=62)

Moški Ženske
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PODTIPI DP

IgG

IgA

Bence-Jones DP

solitarni DP

neznano

STADIJ BOLEZNI PO ISS (%)

Stadij I

Stadij II

Stadij III

Neznano

PRIZADETOST ORGANSKIH 
SISTEMOV OB DIAGNOZI (%)
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Hiperkalcemija Ledvično popuščanje Anemija Kosti

ZAČETNO ZDRAVLJENJE (%)

VAD

Vel-Dex

MP

Drugo

Brez

PKMC: 45,2%
Tandemska PKMC: 11,3% 

CELOKUPNO PREŽIVETJE

• mFU: 33,4 m ± 28,8 m

• OS: 52,4 m (95% CI, 41,2-63,6) 

• Brez statistično 
pomembnih razlik 
glede na:
– Podtip DP

– ISS

VPLIV ANEMIJE NA CELOKUPNO 
PREŽIVETJE

χ-kvadrat = 4.37, p = 0.037
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VPLIV LEDVIČNE PRIZADETOSTI NA 
CELOKUPNO PREŽIVETJE

χ-kvadrat = 4.89, p = 0.027

VPLIV PKMC NA CELOKUPNO 
PREŽIVETJE

χ-kvadrat=29.9, p<0.001

ZAKLJUČEK

HVALA ZA POZORNOST!



 



 

 

 

 

 

Stanko Rovtar 

OBRAVNAVA BOLNIKOV V DNEVNI BOLNIŠNICI 
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PREDSTAVITEV 
HEMATO - ONKOLOŠKE 
AMBULANTE V 
SB NOVA GORICA

STANKO ROVTAR, dipl.zn.

Odprtje ambulante leta 2006

Amb. deluje od pon. do čet. med 7.00 uro in 15.00 uro

V ambulanti so obravnavani naslednji pacienti:

� Hematološki

� Revmatološki

� Pacientke z rakom dojke

� Pacienti z drugimi rakavimi obolenji

V ambulanti je stalno prisoten diplomirani zdravstvenik in 

večji del delovnega časa zdravnik specialist.

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

� Odvzem krvi in urina za rutinske in specialne laboratorijske 
preiskave

� Aplikacija preparatov železa

� Aplikacija bifosfanatov

� Aplikacija terapij: Dexamethason, Velcade, Mabthera

� Aplikacija višjih in visokih doz medrola

� Aplikacija krvnih pripravkov: KE, SZP; Trombocitna plazma, 
Octagam

� Punkcije in biopsije kostnega mozga

� Venepunkcije

DEJAVNOSTI HEMATO - ONKOLOŠKE 
AMBULANTE 1

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

DEJAVNOSTI HEMATO - ONKOLOŠKE 
AMBULANTE 2

� Redno prebrizgavanje podkožnih venskih prekatov in ustrezna 

dokumentacija

� Aplikacija protibolečinskih terapij

� Aplikacija kemoterapije po različnih shemah

� Aplikacija bioloških oz. tarčnih zdravil

� Stalno zdravstvenovzgojno delo in pogovor s pacienti

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

V času zdravljenja imajo pacienti v ambulanti temperaturni 

list, ki ga napiše zdravnik specialist. 

Na njem je napisana terapija z ustrezno dozo zdravila, 

načinom in datumom aplikacije ter morebitnimi potrebnimi 

preiskavami.

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

Redko prihajajo pacienti z zdravniškim izvidom, kjer je 

napisano zdravilo in doza ter datum aplikacije.

Izvedena aplikacija se dokumentira na temperaturni list ter 

se zabeleži v posebno knjigo, ki jo vodimo.

Pacienti, ki prihajajo na aplikacijo bifosfanatov, imajo pri 

sebi poseben kartonček, na katerega napišemo datum 

naslednje aplikacije.

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.
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ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI

� pogovor

� izobraževanje

� svetovanje

� napisana navodila (npr. ukrepi ob nevtropeniji)

� nudenje razpoložljive literature o njihovi bolezni

� povezovanje pacientov med seboj, da lahko drug na drugega 
prenašajo lastne izkušnje o bolezni

Pomemben del ambulantne dejavnosti je tudi zdravstvena vzgoja pacientov:

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

POTEK DELA V AMBULANTI 1

Pacienti prihajajo v ambulanto sami, v spremstvu svojcev ali pa z 

reševalnim vozilom, odvisno od njihovega zdravstvenega 

stanja.

V ambulantnem prostoru so pacientom namenjeni trije udobni 

stoli, ki jim lahko prilagajamo položaj.

Zaradi velikega števila pacientov uporabljamo še običajne stole, 

da skrajšamo čas čakanja. 

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

POTEK DELA V AMBULANTI 2

V ambulanti sta dve ležišči za paciente, ki težko sedijo ali pa 

imajo dolgotrajnejšo terapijo.

Ambulanta je dobro opremljena, saj ima 2 monitorja za 

spremljanje vitalnih funkcij, 3 infuzijske črpalke, omogočajo 

natančno doziranje zdravil in ostalo ustrezno opremo.

V bližini ambulante je locirana internistična urgentna ambulanta, 
kjer so na voljo ležišča, ki si jih poslužujemo za:

� nepokretne in težje pokretne paciente

� paciente, ki potrebujejo monitoring zaradi vrste aplikacije 
terapije

� paciente s terapijo, ki teče dalj časa

V kolikor pacient želi in je aplikacija terapije dalj časa, imamo 
možnost, da mu v kuhinji naročimo kosilo

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

POTEK DELA V AMBULANTI 3

V zadnjem času imamo ponovno na razpolago mobilni 
telefon, na katerega nas lahko pacienti pokličejo tudi izven 

delovnega časa.

Na številko mobilnega telefona nas pacienti pokličejo za 
nasvet ob morebitnih težavah. Tako jim lahko svetujemo, jih 
usmerjamo in jim razjasnimo nejasnosti povezane z zdravili, 

zdravljenjem in počutjem.

Stanko Rovtar, dipl.zn, SB Nova Gorica.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!HVALA ZA VAŠO POZORNOST!HVALA ZA VAŠO POZORNOST!HVALA ZA VAŠO POZORNOST!



 

 

 

 

 

Marko Vudrag 

CEPLJENJE – PROFILAKSA HEMATOONKOLOŠKIH 

PACIENTOV TER PREVENTIVA RAKA 
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Društvo Goriška proti raku
Briški izzivi: simpozij KRVNI RAKI

Cepljenje – Profilaksa hematoonkoloških 
pacientov 

preventiva raka

doc.dr. Marko Vudrag, dr.med.
DGPR in NIJZ OE NG

Dobrovo v Brdih; september 2014

Groba incidenčna stopnja: 
hodgkinova bolezen  (C81), ne–Hodgkinovi limfom (C82-C85), 
difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov (C90), 
levkemije (C91-C95)

OBOLEVNOST ZA KRVNIMI RAKI
Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka RS, 03.09.2014

moški in ženske, 0-80 + let 2001-2010, 

Pomurska regija�������������.. 30,7

Podravska regija�������������. 28,5

Koroška regija��������������. 25,2

Savinjska regija�������������.. 28,8

Zasavska regija�������������.. 35,5

Spodnjeposavska regija���������� 32,4

JV Slovenija��������������� 34,8

Osrednjeslovenska regija���������. 36,5

Gorenjska regija�������������  33,0

Notranjsko kraška regija���������..  35,8

Goriška regija��������������  33,3

Obalno kraška regija�����������  35,2

OBOLEVNOST ZA KRVNIMI RAKI OBOLEVNOST ZA KRVNIMI RAKI

Groba incidenčna stopnja:
moški in ženske, 0-80+ let 2001-2010,

Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka RS, 03.09.2014

SLOVENIJA GORIŠKA 

hodgkinova bolezen (C81) 2,5 3,1

folikularni ne–Hodgkinov limfom (C82) 2,9 2,3

difuzni ne–Hodgkinov limfom (C83) 7,6 7,4

limfomi celic T in kožni limfom celic T (C84) 1,2 1,3

druge in neopredeljene vrste ne–Hodgkinovega 
limfoma (C85) 1,2 1,4

difuzni plazmocitom in maligne neoplazme 
plazmocitov (C90) 5,4 6,0

limfatična levkemija, akutna (C91.0) 1,1 1,6

limfatična levkemija, druga (C91.1–C91.9) 5,0 4,9

mieloicna levkemija (C92) 4,4 3,9

monocitna levkemija (C93) 0,3 0,1

druge opredeljene levkemije (C94) 0,8 1,1

levkemija z neopredeljenim cel. tipom (C95) 0,3 0,2

OBOLEVNOST ZA KRVNIMI RAKI

Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka RS, 03.09.2014

Groba incidenčna stopnja:
hodgkinova bolezen  (C81), ne–Hodgkinovi limfom (C82-C85), 
difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov (C90), 
levkemije (C91-C95)
moški in ženske, 0-80+ let 2001-2010,

Slovenija Goriška SR

Moški Ženski Vsi Moški Ženski Vsi

2001 31,7 31,9 31,8 37,1 31,2 34,1

2002 28,9 26,1 27,5 22 27,9 25

2003 30,6 29,7 30,1 20,3 37,9 29,2

2004 30,8 29,3 30 23,8 44,5 34,3

2005 32,5 32,5 32,5 28,8 36,4 32,6

2006 36,5 31,5 34 30,4 36,4 33,4

2007 37,3 30,8 34 38,6 34,8 36,7

2008 35,4 33 34,2 40,7 31,9 36,3

2009 39 33,2 36,1 40,3 21,9 31,1

2010 38,3 32,2 35,2 38,6 42 40,3

OBOLEVNOST ZA KRVNIMI RAKI
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UMRLJIVOST ZA KRVNIMI RAKI KRVNI RAKI - profilaksa

pomemben vidik obravnave
hematoonkološkega pacienta je

PROFILAKTIČNO CEPLJENJE

(potrebno je še poskrbeti za dodatno zaščito z
antibiotiki – po potrebi)

KRVNI RAKI - profilaksa

- Mnogi se vprašajo (sploh nasprotniki
cepljenj), čemu paciente s krvnimi raki, 
ki bodo šli skozi zahtevno zdravljenje, 
mučiti še s celotno zapleteno shemo 
cepljenja.

-Treba je vedeti, da tovrstna profilaksa
paciente ne le zaščiti, pač pa jim 
dobesedno rešuje življenja!

Hematoonkološki pacienti, sploh tisti na 
kemoterapiji, so med najbolj ogroženimi: 

- Citostatiki spremenijo krvno sliko – padec vseh 
parametrov, kar zelo poveča tveganje za okužbe.

- Še bolj so ogroženi po presaditvi krvotvornih 
matičnih celic (PKMC); njihov imunski sistem ni le 
oslabljen, ga zelo dolgo sploh nimajo (obnavljajo 
ga več let).

-Tudi splenektomirani (zaradi terapevtskih ali 
drugih indikacij) so občutljivi in dovzetni na okužbe.

KRVNI RAKI - profilaksa

KRVNI RAKI - profilaksa

Kdo je odgovoren za cepljenje imunokompromitiranih
(in njihovih sorodnikov)?

Specialisti, ki zdravijo take bolnike, v
sodelovanju s primarnim nivojem 

(za bolnike in svojce).

KRVNI RAKI - profilaksa

Kdaj se cepi imunsko kompetentne 
(donatorji), če je v planu imunosupresivno 
zdravljenje?

- pred načrtovanim zdravljenjem,

- živa cepiva vsaj 4 tedne prej, ne manj 
kot 2 tedna prej,

- inaktivirana cepiva vsaj 2 tedna prej.
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KRVNI RAKI - profilaksa

Ali naj se donorji krvotvornih matičnih celic 
(za presaditev) in njihovi prejemniki cepijo pred 
transplantacijo?

Donor naj ima opravljena vsa aktualna/ustrezna 
cepljenja po programu. Manj kot 4 tedne pred 
zbiranjem celic naj ne prejme MMR, MMR-varicella ali 
varicella cepiva. 

Pred presaditvijo celic naj kandidati prejmejo ustrezna 
cepiva po programu, če še niso imunokompromitirani in 
je do začetka zdravljenja vsaj 4 tedne za živa cepiva in 
2 tedna za inaktivirana.

KRVNI RAKI - profilaksa

Katera cepiva za bolnike z rakom (splošno)?

- Pacienti (>6 mesecev) s hematološkimi malignomi in solidnimi tumorji – gripa
(inaktivirano cepivo)
(razen pri prejemu anti-B celičnih protiteles in pri intenzivni kemoterapiji).

- PCV13 za na novo odkrite hematološke malignome ali solidne tumorje. PPSV23 
za odrasle in otroke po 2. letu najmanj 8 tednov po zadnji dozi PCV13.

------------------------------
Cepiva, aplicirana ob kemoterapiji, se ne štejejo kot prejete doze, razen če ni
dokazanega nivoja protiteles.

Živih virusnih cepiv ne med kemoterapijo.

Tri mesece po kemoterapiji naj pacienti prejmejo inaktivirana cepiva in živa cepiva 
za varicello, MMR in MMR-varicella – po rutinski shemi CDC za imunsko
kompromitirane. 

Če so ob terapiji prejemali anti-B protitelesa, naj cepljenje počaka vsaj 6 mesecev.

KRVNI RAKI - profilaksa
Priporočila za cepljenje po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC)

Cepljenje proti bolezni Priporočilo Priporočena shema

(meseci po presaditvi)

Pnevmokokne okužbe

– konjugirano cepivo (PCV) 1
Da 3 odmerki 2

(npr. 3, 6, 12 ali 6, 9, 12)

Pnevmokokne okužbe

– polisaharidno cepivo (PPV)

Da

(> 2 leti)

1 odmerek

(14) 

kot 4. odmerek po PCV 3

Davica in tetanus

+ oslovski kašelj – vsaj 1 odm.4
Da 3 odmerki

(12, 14, 24)

Okužbe s HIB

– konjugirano cepivo

Da 3 odmerki 

(12, 14, 24)

Otroška paraliza

– inaktivirano cepivo (IPV)

Da 3 odmerki

(12, 14, 24)

Meningokokne okužbe

– 4-valentno cepivo

Pri večjem tveganju za 

okužbe (kot za ostalo 

populacijo)

1 odmerek

Gripa Da 

(sezonsko)

1 odmerek

(4-6)

Hepatitis B Kot za ostalo 

populacijo

3 odmerki

(12, 14, 24)

Ošpice, mumps, rdečke 5 Otroci in seroneg. 

odrasli

2 odmerka

(24)

KRVNI RAKI - profilaksa

1 Uporabimo cepivo s čim več serotipi.
2 Pri bolnikih, ki so bili po presaditvi cepljeni s PPV, revakcinacijo opravimo z enim 

odmerkom PCV.
3 Pri bolnikih s kronično reakcijo presadka proti gostitelju (slabši odgovor na PPV) 

se priporoča PCV tudi za 4. odmerek.
4 Uporabi se 3-valentno cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, 

npr. za 1. odmerek.
5 Le za bolnike, ki nimajo kronične reakcije presadka proti gostitelju (graft-versus-

host disease - GVHD, in ne prejemajo imunosupresivnih zdravil.

Povzeto po priporočilih: M Tomblyn , T Chiller , H Einsele , R Gress , K Sepkowitz , 
J Storek , J R Wingard , J-A H Young & M J Boeckh. Guidelines for preventing 
infectious complications among hematopoietic cell transplant recipients: a global 
perspective. Biology of Blood and Marrow Transplantation.15;10: 1143-1238.

Posebej PRIPOROČENO pogledati CDC: Recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) za vsako posamično cepivo.

nadaljevanje s prejšnje strani:

KRVNI RAKI - profilaksa

Katera cepiva za odrasle in otroke po PKMC?

- Inaktivirano influenca cepivo za starejše od 6 mesecev, 6 mesecev po 
presaditvi ali 4 mesece po presaditvi, če je epidemija. Prvič cepljen otrok
med 6 meseci in 8 leti 2 dozi.

- Tri doze PCV13 za odrasle in otroke 3. - 6. mesecu po presaditvi. 1 leto po
presaditvi naj dobijo še PPSV23 (če nimajo GVHD).

- Tri doze Hib cepiva 6 -12 mesecev po presaditvi.

- Dve dozi meningokoknega konjugiranega 4-valentnega cepiva 6 -12 
mesecev po presaditvi.

- Tri doze cepiva tetanus/diphteria 6 mesecev po presaditvi.

- Tri doze HepB cepiva 6-12 mesecev po presaditvi. Če po cepljenju ni 
dovolj protiteles, še ena serija 3 cepljenj.

- Tri doze inaktiviranega polio cepiva 6-12 mesecev po presaditvi.

- Dve dozi MMR cepiva 24 mesecev po presaditvi (če nimajo GVHD).

- Dve dozi varicella cepiva 24 mesecev po presaditvi (če nimajo GVHD).

- Tri doze HPV cepiva 6 -12 mesecev po presaditvi za ženske in moške >11 let.

KRVNI RAKI - profilaksa
Viri:

- CDC. Recommended Adult Immunization Schedule – US, 2012. MMWR. 2012;61(4).

- WHO. Meningococcal vaccines: WHO position paper, November 2011. WER. 2011; 

86: 521–540.

- Davies JM, Lewis MP, Wimperis J, Rafi I, Ladhani S, Bolton-Maggs PH; 

British Committee for  Standards in Haematology. Review of guidelines for the 

prevention and treatment of infection in patients with an absent or dysfunctional 

spleen: prepared on behalf of the British Committee for Standards in Haematology 

by a working party of the Haemato-Oncology task force. Br J Haematol. 2011;

155(3):308-17.

- Grabenstein JD, Manoff SB.Pneumococcal vaccines in adults: assessing the 

evolving evidence. Vaccine. 2011;29(37):6149-54. 

- Musher DM, Sampath R, Rodriguez-Barradas MC. The potential role for protein-

conjugate pneumococcal vaccine in adults: what is the supporting evidence? 

Clin Infect Dis. 2011;52(5):633-40.

- CDC. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent 

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine for Adults with Immunocompromising 

Conditions: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization 

Practices (ACIP). MMWR. 2012;61(40):816-9.

- Lutwick LI. Infections in asplenic patients. 7th ed. Mandell GL, Bennett JE, 

Dolin R, eds. Principle and practice of infectious diseases. Pennsylvania: 

Elsevier Churchill Livingstone; 2010,3865-73.



4

KRVNI RAKI - profilaksa

Previdnostni ukrepi za imunokompromitirane in cepljenje
sorodnikov

Varno cepljenje z inaktiviranimi cepivi.

Če živijo z imunokompromitiranimi, starejšimi od 6 mesecev, naj se vsako 
leto cepijo proti gripi (inaktivirano cepivo).

Zdravi, ki živijo z imunokompromitiranimi, naj prejmejo naslednja cepiva: 
MMR, rotavirusno cepivo za dojenčke med 2. in 7. mesecem, varicella cepivo, 
zoster cepivo. Varno je tudi cepljenje proti rumeni mrzlici, oralno tifus cepivo,
oralno polio cepivo pa ne.

Imunokompromitirani naj ne rokujejo s plenicami dojenčkov vsaj 4 tedne po 
cepljenju proti rotavirusu.

Imunokompromitirani naj se izogibajo stiku s cepljenimi proti varicelli in
zostru, če le-ti razvijejo kožne lezije.

KRVNI RAKI - profilaksa

Katera cepiva lahko prejmejo imunokompromitirani 

pred potovanjem?

- Inaktivirana cepiva (glede na priporočila CDC),

- Proti rumeni mrzlici načeloma ne, 

- Živih cepiv načeloma ne.

Potrebne so natančnejše individualne smernice.

*Profilaksa za ASPLENIJO

Osebe z asplenijo imajo večje tveganje za okužbo z 
bakterijami s kapsulo. 

Cepljenje proti tem okužbam - vsaj 14 dni pred 
splenektomijo, če je to mogoče. 

Če cepljenje ni bilo izvedeno pred posegom, se osebo 
cepi 14 dni po posegu (ali kasneje).

Priporočljivo je cepljenje proti:
- gripi,
- pnevmokoknim okužbam,
- meningokoknim okužbam,
- okužbam s Hib.

*Priloga: shema NIJZ – priporočila za cepljenje aspleničnih oseb

Za zaključek: 

- profilaksa naj bi bila povsod razumljena kot 
nujen ukrep, čeprav in zlasti v nasprotju s 
stališči nasprotnikov cepljenj, 

- velja prispodoba, da tako kot je s človekom 
brez kože, ki je praktično brez zaščite, tako 
je tudi s pacienti po PKMC,

- pacienti po PKMC so šibki in se morajo
cepiti, sicer jih bo banalna infekcija spravila 
“pod rušo” in ne rak.

O profilaksi – cepljenju pacientov s krvotvornimi raki

Vprašanja  in diskusija
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Priporočila za cepljenje oseb  
z anatomsko ali funkcionalno asplenijo 

 
 
Osebe z anatomsko (npr. kirurška odstranitev vranice) ali funkcionalno (npr. anemija srpastih 
celic) asplenijo imajo večje tveganje za okužbo z bakterijami s kapsulo, posebej s 
pnevmokoki, meningokoki in hemofilusom influence tip b (Hib). Cepljenje proti tem okužbam 
je potrebno izvesti vsaj 14 dni pred elektivno splenektomijo, če je to mogoče. Če cepljenje ni 
bilo izvedeno pred posegom, se osebo cepi 14 dni po posegu ali kasneje. Priporočljivo je tudi 
vsakoletno cepljenje proti gripi. 
 
1. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam  
 
Cepljenje otrok starih do 5 let opravimo s 13-valentnim konjugiranim pnevmokoknim 
cepivom (PCV13), po drugem letu starosti dodamo še polisaharidno pnevmokokno cepivo 
(Tabela). 
 
Tabela: Sheme cepljenja aspleničnih otrok s konjugiranim (in polisaharidnim) pnevmokoknim 

cepivom glede na starost ob začetku cepljenja 

Starost otroka v 
mesecih 

 

Osnovno cepljenje Poživitveni odmerek 

 
2 – 6 + 

3 odmerki 
z najmanj enomesečnimi 

presledki 

1 odmerek v drugem letu starosti  
(po možnosti med 12. in 15. mesecem; 

najmanj dvomesečni presledek po zadnjem 
odmerku) 
+ PPV23* 

 
7 - 11 

2 odmerka 
z najmanj enomesečnim 

presledkom 

1 odmerek v drugem letu starosti  
(najmanj dvomesečni presledek po zadnjem 

odmerku) 
+ PPV23* 

 
12 – 59 

(1 – <5 let) 

2 odmerka 
z najmanj dvomesečnim 

presledkom 
 

 
PPV23* 

 
+  lahko cepimo že od 6 tednov starosti dalje 
* PPV23 – 23-valentno polisaharidno pnevmokokno cepivo – en odmerek PPV23 je priporočljiv po 

osnovnem cepljenju s konjugiranim cepivom, ko otrok dopolni dve leti (najmanj 2 meseca po 
zadnjem odmerku konjugiranega cepiva) 

 
Cepljenje odraslih in otrok starih 5 let in več  
Osnovno cepljenje opravimo z obema cepivoma (konjugiranim in polisaharidnim). Najprej 
cepimo z 1 odmerkom konjugiranega pnevmokoknega cepiva (PCV13). Po najmanj 8 tednih 
cepimo še z 1 odmerkom polisaharidnega pnevmokoknega cepiva (PPV23). 
5 let po opravljenem osnovnem cepljenju naj asplenična oseba prejme poživitveni odmerek s 
PPV23. Kasneje poživitveni odmerki niso več potrebni.  



PRILOGA K PREDSTAVITVI M.VUDRAG: Cepljenje – Profilaksa hematoonkoloških pacientov ter 
preventiva raka (HPV; HB; …)   

 
 
 
 
 
Osebe, ki so bile v preteklosti cepljene le s PPV23, cepimo še z 1 odmerkom PCV13 
(najmanj 1 leto po zadnjem odmerku PPV23). 
 

 
2. Cepljenje proti meningokoknim okužbam 
Cepljenje dojenčkov do 12 mesecev starosti 
Dojenčke cepimo s konjugiranim monovalentnim cepivom proti meningokoku skupine C. 
Cepimo z 2 odmerkoma v presledku 2 mesecev.  
Ko otroci dopolnijo 12 mesecev starosti, jih cepimo še z 1 odmerkom konjugiranega 
štirivalentnega meningokoknega cepiva, in sicer najmanj 2 meseca po cepljenju z 
monovalentnim konjugiranim cepivom.  
 
Cepljenje odraslih in otrok starih 12 mesecev in več 
Cepimo z 1 odmerkom konjugiranega štirivalentnega meningokoknega cepiva. 
 
Poživitveni odmerk 
Poživitveni odmerek je pri asplenični osebi potreben v primeru povečanega tveganja za 
okužbo z meningokokom (epidemija, potovanje v hiperendemične kraje), če je od osnovnega 
cepljenja minilo več kot 12 mesecev. Cepimo z 1 odmerkom konjugiranega štirivalentnega 
meningokoknega cepiva. 
 
Osebe, ki so bile v preteklosti cepljene s polisaharidnim meningokoknim cepivom, cepimo še 
z 1 odmerkom konjugiranega cepiva. 
 
 

3. Cepljenje proti okužbam s hemofilusom influence tip b (Hib) 
Cepljenje otrok do 2 let starosti opravimo po programu (pet-valentno cepivo).  
 

Odrasle in otroke stare 1 leto in več, ki še niso bili cepljeni proti Hib, cepimo z 1 odmerkom 
konjugiranega monovalentnega cepiva. Poživitveni odmerki niso potrebni. 
 
 

4. Cepljenje proti gripi 
Cepljenje otrok od 6 mesecev do 9 let starosti: 2 odmerka cepiva (če otrok še ni bil 
cepljen proti gripi) 
 

Cepljenje odraslih in otrok starih 9 let in več: 1 odmerek vsako leto 
_______________ 



 

 

 

 

 

Kristina Modic 

KAJ POTREBUJE BOLNIK S KRVNIM RAKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAJ POTREBUJE BOLNIK S KRVNIM RAKOM 

Kristina Modic 
Predsednica Slovenska združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L 

 

Pot v neznano 

Zdravljenje težke bolezni predstavlja pot v neznano tako za bolnika kot  njegove svojce. 

Kljub številnim informacijam, ki so na razpolago, pa le redki bolniki na začetku resnično 

vedo, kaj jih čaka na poti odkrivanja, zdravljenja in okrevanja po bolezni. Pri večini 

bolnikov je obdobje odkrivanja bolezni in začetek zdravljenja najtežje obdobje, polno 

vprašanj, skrbi, negotovosti, strahu, jeze, občutkov krivde in nemoči. Bolnik se sprašuje o 

krivičnosti življenja in o tem, kaj v življenju dela narobe, da je zbolel. Strah ga je, kaj bo 

prinesla prihodnost in skrbi ga za občutke in strahove bližnjih, ki ga spremljajo. Za bolnika 

je zato zelo pomembno, da je ob izkušnji bolezni obravnavan celostno, da čuti varno oporo 

strokovnjakov, ki so vključeni v vse procese njegove obravnave in zdravljenja  ter ima ob 

sebi pogumne in pozitivno naravnane svojce, ki mu pomagajo upati in zaupati v uspeh 

zdravljenja. Vse več bolnikov in svojcev na začetku poti išče informacije, čustveno oporo in 

druge oblike pomoči tudi v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, kjer 

jim radi in hitro priskočimo na pomoč. 

Pomen sodelovanja in zaupanja v zdravstveni tim 

Zaradi vseh prej naštetih občutkov in strahov potrebuje bolnik ob sebi strokovnjake, ki jim 

lahko zaupa in se v njihovi obravnavi počuti varno in mirno ter z njimi aktivno sodeluje v vseh 

procesih obravnave. Med temi si morata zagotovo pridobiti največje bolnikovo zaupanje 

hematolog ali onkolog, ki zdravi bolezen ter družinski zdravnik, ki skupaj vodita celostno 

obravnavno bolnika na poti odkrivanja, zdravljenja in okrevanja.  Zelo pomembno vlogo 

imajo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so močno vpeti v vse procese 

obravnave. Z njimi bolnik preživi veliko časa in lažje ter pogosto deli večino svojih skrbi, težav 

in vprašanj. 

Močna opora svojcev in prijateljev 

Zelo pomembno vlogo v vseh obdobjih in procesih obravnave bolnika imajo zagotovo njegovi 

bližnji, ki jih bolezen prav tako zaznamuje in pomembno vpliva na njihovo vsakdanje 

življenje. Razumevajoči, pogumni in pozitivno naravnani svojci so bolniku velika opora pri 

napornem zdravljenju ali življenju z boleznijo.  V času odkrivanja bolezni ter v začetku 

zdravljenja pa so pogosto tudi pomembna vez med zdravnikom in bolnikom. 

 



Celostna obravnava skozi oči bolnika 

Po številnih pogovorih z bolniki in svojci v nadaljevanju povzemam skupna razmišljanja in 

mnenja o tem, kako vidijo celostno obravnavo bolnika ter kaj pri tem potrebujejo ali 

pogrešajo.  

Obdobje odkrivanja in zdravljenja bolezni 

Bolniki dajejo velik pomen kakovostni obravnavi tako v osnovnem zdravstvenem varstvu kot 

pri specialistih. Pomembno vlogo vidijo ne le specialistu, ki obravnava njihovo bolezen, 

temveč tudi v osebnem zdravniku. Menijo, da je vloga osebnega zdravnika v tem, da hitro 

odkrije težave, je dober diagnostik, bolnika po potrebi hitro napoti na nadaljne preiskave ter 

kasneje pozorno spremlja njegovo zdravljenje, da ima posvetovalno vlogo in po potrebi v 

času zdravljenja dobro in redno sodeluje s specialistom, po končanem zdravljenju pa aktivno  

in redno spremlja bolnikovo stanje in mu pomaga odpravljati neželene učinke zdravljenja.       

V času odkrivanja in zdravljenja bolezni so pričakovanja bolnikov in njihovih svojcev glede 

celostne in kakovostne obravnave velika. Želijo biti pravočasno in sistematično obveščeni o 

bolezni, možnih načinih odkrivanja in zdravljenja ter o pozitivnih in negativnih učinkih 

zdravljenja, ki ga prejmejo. Pričakujejo pravočasne preglede in kratke čakalne dobe na 

preiskave, operativne posege in različne oblike zdravljenj. Od lečečega specialista 

pričakujejo, da se poglobi v njihovo bolezen in težave, ki jo spremljajo. Želijo, da jim njihovo 

zdravstveno stanje podrobno pojasni tako kot so ga v sposobni razumeti in čustveno sprejeti. 

Želijo, da jim svetuje, kako živeti z boleznijo, da pojasni, kaj lahko pričakujejo od zdravljenja 

in negotove prihodnosti  ter predlaga načine zdravljenja, ki bodo posameznemu bolniku 

obetala najboljše možnosti za uspešen izid zdravljenja.  Želijo, da si specialist vzame čas tudi 

za informiranje svojcev, ki pogosto potrebujejo oporo v spodbudnih a realnih informacijah.  

Bolniki pričakujejo celostno obravnavo, ki vključuje poleg dostopnosti do najnovejših zdravil 

in terapij tudi pravočasno pomoč drugih strokovnjakov, predvsem s področij psihološke in 

prehranske podpore ter ohranjanja plodne sposobnosti.  

Bolniki želijo imeti možnost vključitve v morebitne klinične raziskave in tako imeti dostop do 

inovativnih načinov zdravljenja, ki bi lahko izboljšali bolezenski izhod v primeru, da prvotno 

zdravljenje ne bi pomagalo. 

Kot pomemben člen zdravstvenega tima bolniki vidijo tudi medicinske sestre, zdravstvene 

tehnike in drugo zdravstveno osebje, s katerim se srečujejo skozi obdobje odkrivanja in 

zdravljenja bolezni in bi morali biti njim in svojcem v veliko strokovno in čustveno oporo. Od 

njih pričakujejo strokovnost, sodobne načine zdravstvene nege, prijaznost, razumevanje, 

potrpežljivost, spodbudo in pozitiven pristop.   

 

 



Prehranska podpora 

V času zdravljenja se pri bolnikih pogosto pojavljajo težave s slabostjo, tudi bruhanjem, 

slabšim apetitom, hujšanjem in težavami pri prehranjevanju, zato bolniki v primeru težav 

pričakujejo nemuden dostop do dietetika ali zdravnika za klinično prehrano, ki naj jih 

spremlja ves čas zdravljenja in po potrebi tudi po njem.  

Psihološka podpora 

Po mnenju večine bolnikov bi morala biti psihološka podpora del celostne obravnave 

vsakega bolnika in dostopna od trenutka, ko bolnik izve diagnozo, ves čas zdravljenja, v času 

okrevanja po bolezni ter po potrebi tudi kasneje, med vključevanjem bolnika nazaj v 

vsakdanje življenje. Bolniki pričakujejo, da bodo dobili ustrezno psihološko pomoč brez 

čakalne dobe. Predvsem želijo takojšnji dostop do kliničnega psihologa in po potrebi tudi do 

psihiatra. Menijo še, da bi morala biti psihološka podpora hkrati dostopna  tudi za njihove 

svojce, ki jim vsak dan pomagajo nositi breme bolezni in s tem povezane negotovosti in 

strah.  

Ohranjanje plodnosti pri mlajših bolnikih z rakom 

Mlajši bolniki z rakom, ki so v reproduktivni dobi in so zdravljeni z agresivno kemoterapijo, 

obsevanjem ali celo s presaditvijo kostnega mozga, imajo po ozdravitvi pogosto težave s 

plodnostjo. Zato želijo, še posebej ženske bolnice, pri katerih je ohranjanje  plodnosti bolj 

zapleteno kot pri moških bolnikih in zahteva več časa in bolj zapletene postopke, da bi bile 

pravočasno informirane o možnih posledicah onkološkega zdravljenja, o možnostih shranitve 

spolnih celic pred začetkom zdravljenja ter o možnostih kasnejšega zdravljenja neplodnosti. 

Pričakujejo, da bi bili po končanem zdravljenju – ne glede na to, ali že načrtujejo družino ali 

ne - napoteni na posvet k strokovnjakom s področja reproduktivne medicine, da bi jih ti 

seznanili - glede na njihovo obliko zdravljenja - z možnimi posledicami zdravljenja na spolne 

celice in jim predstavili možnosti za starševstvo v primeru začasne ali trajne neplodnosti. 

Obravnava bolnika po zaključku onkološkega zdravljenja 

Ob koncu zdravljenja bolniki pričakujejo nadaljno obravnavo - redne kontrole in posvete tako 

pri onkologu kot osebnem zdravniku. Želijo, da se njihovo zdravstveno stanje in dolgoročne 

posledice onkološkega zdravljenja sistematično spremljajo. 

 

Organizacije bolnikov - dodana vrednost celostni oskrbi bolnikov 

Velika dodana vrednost za bolnike, svojce, strokovnjake in širšo javnost je zagotovo tudi 

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ki z različnimi programi 

informiranja in pomoči predstavlja pomembno oporo in vir izkušenj bolnikom, svojcem pa 

tudi strokovnjakom, ki sodelujejo v aktivnostih združenja. H kakovostnemu informiranju  



pomembno prispevajo številni slovenski hematologi in onkologinje z Onkološkega inštituta 

pa tudi številni drugi zdravstveni strokovnjaki, ki so vključeni v proces odkrivanja in 

zdravljenja hemato-onkoloških bolezni. 

V Združenju L&L povezujemo bolnike z limfomom, levkemijo, diseminiranim 

plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in drugimi oblikami krvnih bolezni, svojce, 

prijatelje in zdravstvene strokovnjake. Prizadevamo si za pravočasno odkrivanje bolezni, 

najsodobnejše oblike odkrivanja in zdravljenja bolezni, celostno obravnavo in oskrbo bolnika, 

za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za pomoč svojcem bolnikov ter za krepitev 

zdravja in zdrav način življenja.  

Člani Združenja L&L prihajamo iz vse Slovenije. Trenutno nas je 350. Naše hemato-onkološke 

bolezni ali bolezni naših svojcev so različne, izkušnje odkrivanja, zdravljenja in okrevanja po 

bolezni prav tako, zato si lahko na srečanjih med seboj uspešno pomagamo, bodrimo drug 

drugega, si pomagamo nositi breme bolezni ter se skupaj veselimo dobrega počutja in 

kakovostnega življenja z boleznijo ali po njej.  

Dejavnosti Združenja L&L 

V Združenju L&L pripravljamo in brezplačno razdeljujemo informativne knjižice o boleznih in 

zdravljenju, organiziramo osebna in skupinska srečanja, izlete, predavanja, delavnice in 

okrogle mize, vsako jesen pripravimo nacionalno kampanjo osveščanja in sodelujemo v 

mednarodnih kampanjah, ko s pomočjo medijev osveščamo o pomenu zgodnjega odkrivanja 

bolezni in pravočasnega zdravljenja. Dobro in redno sodelujemo z onkologi z Onkološkega 

inštituta v Ljubljani, s hematologi iz vseh slovenskih bolnišnic, kjer se zdravijo hematološki 

bolniki, ter s številnimi strokovnjaki z drugih področij zdravstva. Brez močne podpore 

slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, ki svoj prosti čas in dobro voljo namenijo sodelovanju 

in pomoči našemu Združenju, številnih projektov ne bi mogli izpeljati.  Naša pomembna 

naloga zadnjih let je bila spremljanje in spodbujanje izgradnje novega Kliničnega oddelka za 

hematologijo UKC Ljubljana. Samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami bolnikov 

si prizadevamo z različnimi projekti in akcijami pozitivno vplivati na slovensko zdravstveno 

politiko, da bi bila bolj prijazna do bolnikov z rakom. 

Mednarodne aktivnosti Združenja L&L 

Sodelujemo v številnih evropskih projektih in osveščevalnih akcijah s področja hematologije 

in onkologije, namenjenih bolnikom in širši javnosti, saj želimo dobre primere iz prakse in 

izkušnje od drugod prenesti tudi med slovenske bolnike in javnost. Aktivno – tudi z lastnimi 

predavanji in predstavitvami svojih projektov – sodelujemo na mednarodnih konferencah za 

bolnike in strokovnjake, kjer redno pridobivamo informacije o najsodobnejših oblikah 

odkrivanja bolezni, novih zdravilih ali oblikah zdravljenja, kar nam pomaga, da se v Sloveniji 

lahko kakovostno in sočasno z zahodno-evropskimi smernicami zavzemamo za 

najsodobnejša zdravljenja bolnikov s hemato-onkološkimi boleznimi. Združenje L&L je član 

mednarodnih organizacij društev bolnikov: Lymphoma Coalition 



(http://www.lymphomacoalition.org/), Myeloma Patient Europe 

(http://www.myelomapatientseurope.org/) in CML Advocates Network 

(http://www.cmladvocates.net/). 

Uspeh številnih projektov, akcij in dogodkov za bolnike je povezan s skupnimi prizadevanji 

aktivnih članov našega združenja, ki v prostovoljno delo vlagajo svoje znanje z različnih 

področij dela, osebne izkušnje ali izkušnje svojca z boleznijo, dobro voljo in čut do sočloveka.  

Na pogovor v pisarno Združenja L&L 

Združenje L&L ima na Dunajski cesti 106 v Ljubljani svojo pisarno, kamor lahko pridejo bolniki 

in svojci na osebni pogovor ter občasno na skupinski posvet z zdravstvenimi strokovnjaki s 

področja hematologije, onkologije ali drugih zdravstvenih področij. V pisarni so obiskovalcem 

na razpolago številne informativne knjižice za različne bolezni. V pisarni se med člani razvijajo 

tudi nove zamisli za projekte in dejavnosti.  

Brezplačna posvetovalnica s strokovnjakom 

Že tretje leto Združenje L&L v pisarni organizira brezplačne Posvetovalnice s strokovnjakom, 

ki bolnikom in svojcem omogočajo, da se v pozitivnem in mirnem okolju pisarne združenja 

ter v krogu zdravnika in majhne skupine udeležencev posvetujejo o svojih vprašanjih in 

morebitnih strahovih ali izvedo tisto, kar so morda pozabili vprašati zdravnika v ordinaciji ali 

na oddelku. Posvet traja dve uri, začne se z uvodnimi besedami zdravnika, nato sledijo 

vprašanja udeležencev in skupni posvet. Medsebojna izmenjava izkušenj ob strokovni 

podpori strokovnjaka zagotovo dodatno pripomore h kakovostnemu zdravljenju in 

okrevanju. Udeležba na delavnici je brezplačna in je na razpolago vsem, ne glede na članstvo 

v Združenju L&L. Informacije o terminih posvetovalnic in strokovnjakih, ki vodijo posamezno 

posvetovalnico, so na voljo na spletni strani ai telefonski številki združenja. 

Spletna stran Združenja L&L – www.limfom-levkemija.org  

Spletna stran ponuja kontaktne podatke, informacije o boleznih, njihovem odkrivanju in 

zdravljenju ter informacije o združenju in njegovemu delovanju. Na spletni strani so tudi 

spletni obrazci, prek katerih uporabnik strani lahko naroči brezplačne elektronske publikacije 

o boleznih in zdravljenju ali zastavi vprašanje strokovnjaku s področja hematologije, 

onkologije in klinične psihologije. Spletna stran nudi tudi dostop do treh spletnih forumov 

(Limfom in levkemija, Kako živeti z rakom in Pravna pomoč bonikom z rakom) na 

zdravstvenem portalu Med.Over.Net, ki jih prostovoljno moderirajo in administrirajo člani 

Združenja L&L Kristina Modic, Milena Remic in Jaka Cepec. 

Informativne knjižice za bolnike in svojce 

V procesu zdravljenja je pomembno, da bolnik čim bolje sodeluje s svojim zdravnikom. Zato 

potrebuje poljudne, vendar sveže in strokovne informacije o svoji bolezni in možnostih 

zdravljenja. Toda zdravniki imajo pogosto skopo odmerjen čas za pogovor z bolniki. Zato smo 



na pobudo bolnikov in v sodelovanju s slovenskimi zdravniki ter drugimi zdravstvenimi 

strokovnjaki izdali več različnih vodnikov za bolnike: Vodnik za bolnike z ne-Hodgkinovim 

limfomom, Vodnik za bolnike s Hodgkinovim limfomom, Vodnik za bolnike s kronično 

limfocitno levkemijo, Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo, Vodnik za bolnike z 

mielodisplastičnim sindromom in knjižico Nevtropenija.  Brezplačne knjižice so na voljo v 

hematoloških in onkoloških ambulantah ali na bolniških oddelkih v UKC Ljubljana, na 

Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Maribor in v splošnih bolnišnicah v Celju, Slovenj 

Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Izoli in Novi Gorici. Vodnike zainteresirani lahko dobijo 

tudi v združenju ali naročijo v tiskani ali v elektronski obliki tudi prek spletnega obrazca na 

www.limfom-levkemija.org ali po elektronski pošti limfom.levkemija@gmail.com ali tel. 

040 240 950. 

L&L INFO TOČKE po Sloveniji 

Za obveščanje o tem, kaj Združenje L&L ponuja bolnikom in njihovim najbližjim, smo 

pripravili informacijska stojala, table in plakate ter jih namestili v čakalnice, dnevne 

bolnišnice in na bolniške oddelke po vsej Sloveniji, kjer se zdravijo bolniki z limfomom, 

levkemijo, s plazmocitomom, z mielodisplastičnim sindromom in drugimi krvnimi boleznimi.  

ZAKLJUČEK 

Bolezen predstavlja veliko prelomnico in spremembo v življenju bolnika in njegovih svojcev. 

Največkrat je zaradi nje potrebno spremeniti način življenja, načrte, mnogim za krajši ali 

daljši čas poslabša kakovost življenja. Vseeno pa bolezen večini ponudi številne izzive in 

priložnosti  za spremembe. Bolniki in svojci vrednotam navadno postavijo nov vrstni red ali 

celo odkrijejo nove, spremenijo pogled na življenje in tenkočutno razvijejo kakovostne 

medsebojne odnose. Nekaj pa je tudi takšnih, ki hudo preizkušnjo vgradijo v svojo osebnost 

in zaradi tega s posebno pozornostjo zaznajo stiske drugih in jim pomagajo – sami ali preko 

organizacij bolnikov. Osebne zgodbe in delitev osebnih izkušenj je pomembna opora 

bolnikom in svojcem na poti odkrivanja, zdravljenja in okrevanja po bolezni, da se bolezni ne 

bojijo, več naredijo zase in aktivnejše sodelujejo pri zdravljenju. 

 



 

 

Izvedbo simpozija so finančno omogočila naslednja podjetja (navedena po 

abecednem vrstnem redu): 

  

Amgen zdravila d.o.o.,  

Celgene International, Podružnica v Sloveniji 

Johnson&Johnson d.o.o., Janssen, 

MSD, Inovativna zdravila d.o.o., 

Novartis Pharma Services Inc.,Podružnica v Sloveniji 

Občina Brda 

Pfizer, podružnica Ljubljana, 

Pliva Ljubljana (član skupine TEVA),  

Roche d.o.o.,  

Takeda GmbH, podružnica Slovenija  

Vinska klet »Goriška Brda« z.o.o., Dobrovo 

 



 





 



povezave

Povežite se z nami še danes.

S povezovanjem znanosti in ljudi  
pride do inovacij.

Za skrb za bolnike z rakom je potrebna več kot le medicina.

Potrebno je upanje. Volja. Sočutje. Potrebna je  

medsebojna izmenjava znanj, sodelovanje v pogovorih  

in razumevanje, kako rak spremeni življenja.

Novartis Oncology vsakodnevno ustvarja tovrstne  

povezave, da lahko skupaj spreminjamo način,  

kako živijo bolniki z rakom in sorodnimi boleznimi.

Novartis Pharma Services Inc.
Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 57, 1000 Ljubljana ONC-AD-03/14-SI



 



BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
PREVENAR 13 suspenzija za injiciranje, cepivo proti pnevmokokom, polisaharidno, konjugirano (13-valentno, adsorbirano)
Sestava in oblika zdravila: En odmerek (0,5 ml) vsebuje pnevmokokne polisaharide serotipa 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F, ki so konjugirani na nosilni protein CRM

197
 in adsorbirani na aluminijev fosfat. Indikacije: Aktivna imunizacija za preprečevanje 

invazivnih bolezni, pljučnice in akutnega vnetja srednjega ušesa, ki jih povzroča Streptococcus pneumoniae pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih, starih od 6 tednov do 17 let. Aktivna imunizacija za preprečevanje invazivnih bolezni, ki jih povzroča S. pneumoniae pri odraslih, 
starih 18 let in več, ter starejših. Odmerjanje in način uporabe: Sheme cepljenja s cepivom Prevenar 13 morajo temeljiti na uradnih priporočilih. Dojenčki in otroci, stari od 6 tednov do 5 let: Priporočljivo je, da se cepljenje pri dojenčkih, ki so prejeli prvi odmerek cepiva 
Prevenar 13, dokonča s cepivom Prevenar 13. Dojenčki, stari od 6 tednov do 6 mesecev: V osnovni shemi s tremi odmerki priporočeno cepljenje sestavljajo štirje odmerki po 0,5 ml. Shemo osnovnega cepljenja za dojenčke sestavljajo trije odmerki. Cepljenje s prvim 
odmerkom se običajno opravi pri starosti 2 mesecev. Med dvema odmerkoma mora miniti vsaj en mesec. Cepljenje s prvim odmerkom se lahko opravi že pri starosti šestih tednov. Cepljenje s četrtim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo opraviti v starosti od 11. do 
15. meseca. V osnovni shemi z dvema odmerkoma se v primeru uporabe cepiva Prevenar 13 v okviru rutinskega programa cepljenja dojenčkov lahko uporabi tudi shema cepljenja s tremi odmerki po 0,5 ml. Cepljenje s prvim odmerkom se lahko opravi od starosti 2 mesecev 
naprej, cepljenje z drugim odmerkom pa 2 meseca po cepljenju s prvim odmerkom. Cepljenje s tretjim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo opraviti v starosti od 11. do 15. meseca. Nedonošenčki (< 37 tednov nosečnosti): Priporočeno shemo sestavljajo štirje odmerki 
po 0,5 ml. Shemo osnovnega cepljenja za dojenčke sestavljajo trije odmerki. Cepljenje s prvim odmerkom se običajno opravi pri starosti 2 mesecev. Med dvema odmerkoma mora miniti vsaj en mesec. Cepljenje s prvim odmerkom se lahko opravi že pri starosti šestih 
tednov. Cepljenje s četrtim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo opraviti v starosti od 11. do 15. meseca. Predhodno necepljeni dojenčki in otroci, stari 7 mesecev ali starejši: Dojenčki, stari od 7 do 11 mesecev, prejmejo dva odmerka, vsak po 0,5 ml. Med obema 
odmerkoma mora miniti vsaj en mesec. Cepljenje s tretjim odmerkom je priporočljivo v drugem letu življenja. Otroci, stari od 12 do 23 mesecev, prejmejo dva odmerka, vsak po 0,5 ml. Med obema odmerkoma morata miniti vsaj dva meseca. Otroci in mladostniki, stari od 
2 do 17 let, prejmejo en odmerek po 0,5 ml. Shema cepljenja s cepivom Prevenar 13 za dojenčke in otroke, ki so bili predhodno cepljeni s cepivom Prevenar (7-valentno) (serotipi S. pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F in 23F): Cepivo Prevenar 13 vsebuje istih 7 serotipov 
kot cepivo Prevenar na istem nosilnem proteinu CRM

197
. Pri dojenčkih in otrocih, pri katerih se je cepljenje začelo s cepivom Prevenar, se lahko preide na cepivo Prevenar 13 kadarkoli med shemo. Majhni otroci (12-59 mesecev), ki so popolnoma imunizirani s cepivom 

Prevenar (7-valentnim), morajo prejeti en 0,5 ml odmerek cepiva Prevenar 13 za sprožitev imunskih odgovorov na 6 dodatnih serotipov. Tak odmerek cepiva Prevenar 13 je treba dati najmanj 8 tednov po zadnjem odmerku cepiva Prevenar (7-valentnega). Otroci in 
mladostniki (5 do 17 let) lahko prejmejo enkratni odmerek cepiva Prevenar 13, če so bili predhodno cepljeni z enim ali več odmerki cepiva Prevenar. Tak odmerek cepiva Prevenar 13 je treba dati najmanj 8 tednov po zadnjem odmerku cepiva Prevenar (7-valentnega). 
Odrasli, stari 18 let in več, ter starejši: En sam odmerek. Potreba po ponovnem cepljenju z naslednjim odmerkom cepiva Prevenar 13 ni bila dokazana. Ne glede na to, ali je bil bolnik predhodno že cepljen proti pnevmokokom, je v primeru priporočljive uporabe 23-valentnega 
pnevmokoknega polisaharidnega cepiva najprej treba dati cepivo Prevenar 13. Posebne populacije: Posamezniki, ki so zaradi osnovnih bolezni lahko nagnjeni k invazivni pnevmokokni bolezni (kot je srpastocelična anemija ali okužba s HIV), vključno z osebami, ki so bile 
predhodno cepljene z enim ali več odmerki 23-valentnega pnevmokoknega polisaharidnega cepiva, lahko prejmejo vsaj en odmerek cepiva Prevenar 13. Posamezniki s presajenimi hematopoetskimi matičnimi celicami (HSCT): priporočeno shemo sestavljajo štirje odmerki 
po 0,5 ml. Osnovno shemo sestavljajo trije odmerki; cepljenje s prvim odmerkom se običajno opravi 3 do 6 mesecev po HSCT. Med dvema odmerkoma mora miniti vsaj 1 mesec. Cepljenje s četrtim (obnovitvenim) odmerkom je priporočljivo opraviti 6 mesecev po tretjem 
odmerku. Način uporabe: Cepivo je treba injicirati intramuskularno. Pri dojenčkih je najprimernejše mesto injiciranja anterolateralni predel stegna (mišica vastus lateralis), pri otrocih in odraslih pa deltoidna mišica nadlakti. Kontraindikacije: Preobčutljivost na zdravilne 
učinkovine, katerokoli pomožno snov ali davični toksoid. Kot pri drugih cepivih je treba tudi cepljenje odložiti pri otrocih, ki imajo hudo akutno vročinsko bolezen. Blažja okužba, na primer prehlad, ni razlog za odložitev cepljenja. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: 
Cepiva Prevenar 13 se ne sme aplicirati intravaskularno. Dajanju cepiva lahko v redkih primerih sledi anafi laktična reakcija. Pri cepljenju je, tako kot pri vseh cepivih, ki se injicirajo, treba zagotoviti ustrezno obliko zdravljenja in zdravniškega nadzora, ki mora biti v takšnem 
primeru nemudoma na voljo. S tem cepivom v obliki intramuskularne injekcije ne smemo cepiti posameznikov s trombocitopenijo ali kako drugo motnjo strjevanja krvi, pri kateri je intramuskularno dajanje kontraindicirano. Cepivo se sme dati subkutano, če je korist cepljenja 
znatno večja od možnega tveganja. Kot velja tudi za druga cepiva, je možno, da cepivo Prevenar 13 pred pnevmokoknimi boleznimi ne bo zaščitilo vseh cepljenih oseb. Pri posameznikih z oslabljeno imunsko odzivnostjo je imunski odziv po aktivni imunizaciji lahko slabši. 
Podatki o varnosti in imunogenosti cepiva Prevenar 13 za posameznike s srpastocelično anemijo, okužbo HIV ali HSCT so omejeni; pri posameznikih iz drugih specifi čnih skupin imunsko oslabljenih posameznikov še niso na voljo, zato se potrebo po cepljenju pretehta 
individualno. Dojenčki in otroci, stari od 6 tednov do 5 let: Uporaba konjugiranega cepiva proti pnevmokokom ne nadomesti uporabe 23-valentnega pnevmokoknega polisaharidnega cepiva pri otrocih, starih ≥ 2 leti, s stanji, zaradi katerih obstaja večje tveganje za invazivno 
bolezen, ki jo povzroča bakterija S. pneumoniae. Pri osnovnem cepljenju veliko prezgodaj rojenih nedonošenčkov (rojenih pred ali v 28. tednu nosečnosti), še posebej tistih z respiratorno nezrelostjo v anamnezi, je treba upoštevati možnost pojava apneje in potrebo po 
48-urnem do 72-urnem spremljanju pljučnega delovanja. Ker je korist cepljenja v tej skupini dojenčkov velika, se cepljenja ne sme izpustiti ali odložiti. Za serotipe, ki jih vsebuje cepivo, pričakujemo, da bo zaščita pred vnetjem srednjega ušesa manjša kot zaščita pred 
invazivnimi boleznimi. Pri sočasni uporabi cepiva Prevenar 13 s cepivom Infanrix hexa (DTPa-HBV-IPV/Hib) je stopnja vročinskih reakcij podobna kot pri sočasni uporabi cepiva Prevenar (7-valentnega) in cepiva Infanrix hexa. Pri sočasni uporabi so opazili tudi zvečano stopnjo 
poročanja konvulzij (z vročino ali brez nje) ter epizod hipotonije in zmanjšane odzivnosti. Pri otrocih z napadi krčev ali z anamnezo predhodnih vročinskih krčev in tistih, ki prejmejo cepivo Prevenar 13 skupaj s cepivom proti oslovskemu kašlju s celimi celicami, je treba uvesti 
zdravljenje vročine. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Dojenčki in otroci, stari od 6 tednov do 5 let: Cepivo Prevenar 13 se lahko uporablja skupaj s katerimkoli od naslednjih antigenov, bodisi v obliki monovalentnih ali kombiniranih cepiv: s cepivom proti davici, 
tetanusu, z acelularnim cepivom proti oslovskemu kašlju ali s cepivom proti oslovskemu kašlju s celimi celicami, s cepivom proti Haemophilus infl uenzae tipa b, z inaktiviranim cepivom proti poliomielitisu, s cepivom proti hepatitisu B, s cepivom proti meningokokom serološke 
skupine C, s cepivom proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, noricam in rotavirusom. Podatki iz klinične študije o vplivu profi laktične uporabe ibuprofena in paracetamola na imunski odziv na Prevenar 13 kažejo, da lahko uporaba paracetamola sočasno ali v istem dnevu kot 
cepljenje zmanjša imunski odziv na cepivo Prevenar 13 pri cepljenju dojenčkov. Odzivi na obnovitveni odmerek, dan pri 12 mesecih starosti, so bili nespremenjeni. Otroci in mladostniki, stari od 6 do 17 let: Podatki o sočasni uporabi z drugimi cepivi trenutno niso na voljo. 
Odrasli, stari od 18 do 49 let: Podatki o sočasni uporabi z drugimi cepivi niso na voljo. Odrasli, stari 50 let in več: Cepivo Prevenar 13 se lahko daje sočasno s sezonskim trivalentnim inaktiviranim cepivom proti gripi. Sočasna uporaba z drugimi cepivi ni raziskana. Različna 
cepiva za injiciranje je treba vedno injicirati na različna mesta. Sočasno dajanje cepiva Prevenar 13 in 23-valentnega pnevmokoknega polisaharidnega cepiva ni bilo raziskano. Plodnost, nosečnost in dojenje: Podatkov o uporabi 13-valentnega pnevmokoknega 
konjugiranega cepiva pri nosečnicah ni; uporabi cepiva Prevenar 13 se je treba med nosečnostjo izogibati. Ni znano, ali se 13-valentno konjugirano cepivo pri človeku izloča v mleko. Študije na živalih ne kažejo neposrednega ali posrednega škodljivega vpliva na sposobnost 
razmnoževanja. Neželeni učinki: Dojenčki in otroci, stari od 6 tednov do 5 let: Zelo pogosti neželeni učinki (≥ 1/10) so zmanjšan apetit, pireksija, razdražljivost; rdečina, zatrdlina/oteklina, bolečina/občutljivost na mestu cepljenja; somnolenca, motnje spanja; rdečina ali 
zatrdlina/oteklina na mestu cepljenja 2,5 cm-7,0 cm v premeru. Otroci in mladostniki, stari od 6 do 17 let: Zelo pogosti neželeni učinki so zmanjšan apetit, razdražljivost; rdečina, zatrdlina/oteklina, bolečina/občutljivost na mestu cepljenja; somnolenca, motnje spanja, 
občutljivost na mestu cepljenja (vključno z motnjami gibanja). Odrasli, stari 18 let in več, ter starejši: Zelo pogosti neželeni učinki so zmanjšan apetit, glavoboli, driska, bruhanje, izpuščaj, mrzlica, utrujenost; rdečina, zatrdlina/oteklina, bolečina/občutljivost na mestu cepljenja; 
omejena sposobnost gibanja roke, pireksija, artralgija, mialgija. Način izdajanja: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fi zičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Imetnik 
dovoljenja za promet: Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 23. 6. 2014 
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Literatura: 1. Centers for Disease Control and Prevention. 2013. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2011. http://www.cdc.gov/abcs/reports-fi ndings/survreports/spneu11.pdf. Accessed September 10, 2013. 
2. Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al; for the Active Bacterial Core Surveillance Program of the Emerging Infections Program Network. The infl uence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis. 2005;192(3):377-
386. 3. Van Hoek AJ, Andrews N, Waight PA, et al. The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. J Infect. 2012;65(1):17-24. 4. Juhn YJ, Kita H, Yawn BP, et al. Increased risk of serious pneumococcal 
disease in patients with asthma. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(4):719-723. 5. Prevenar 13, Povzetek glavnih značilnosti zdravila. 23.6.2014. 6. Jackson LA, Gurtman A, van Cleeff M, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine 
compared to a 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine-naive adults. Vaccine. 2013;31(35):3577-3584. 7. Jackson LA, Gurtman A, Rice K, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 
years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine. 2013;31(35):3585-3593. 8. Data on fi le—global manufacturing and supplies. Pfi zer Inc, New York, NY.

Izberite cepivo Prevenar 13*, prvo in edino konjugirano 

pnevmokokno cepivo (KPC), odobreno za odrasle, 

stare 18 let in več, ter starejše.

Vaši odrasli bolniki so morda izpostavljeni 

tveganju za IPB, ki so povezane z visoko 

obolevnostjo in umrljivostjo. IPB se pogosteje 

pojavijo pri bolnikih, starih več kot 50 let, ter pri bolnikih 

s sočasnimi obolenji, na primer s pljučnimi boleznimi, 

boleznimi srca in ožilja ter sladkorno boleznijo.1-5

Cepivo Prevenar 13 zagotavlja dokazan imunski odziv:5-7

•  za vseh 13 serotipov, vključno s tistimi, ki so pogosto odporni na 

antibiotike; 

•  pri zdravih odraslih, starih ≥18 let, ter pri odraslih z normalno 

imunostjo, s sočasnimi stabilnimi kroničnimi boleznimi. 

Cepivo Prevenar 13 je najpogosteje uporabljeno KPC na svetu.8

prredd innvvazzivnnimmi ppneevvmmookookkniimmi boleezznimmi ((IIPBB)

S cepljenjem s cepivom Prevenar 13 pomagajte zaščititi 
odrasle bolnike, ki so izpostavljeni tveganju za IPB.5

Pfi zer Luxembourg SARL, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855
Pfi zer, podružnica Ljubljana, Letali{ka cesta 3c, 1000 Ljubljana

* blagovna znamka
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