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Uvod
Presaditev celic kostnega mozga spada med najbolj zapletene posege v
medicini, opravimo jo pri bolnikih z malignimi hematološkimi boleznimi z
najbolj neugodnim potekom, spremljajo jo specifični zapleti in redke okužbe
ter predstavlja ogromen strošek zdravljenja na bolnika. Omogoča pa ozdravitev
najbolj prizadetim bolnikom, ki sicer ne bi imeli možnosti preživetja.
V zadnjem času je področje doživelo številne spremembe, ki so pomembno
izboljšale obravnavo bolnikov. Presaditev lahko opravimo pri več bolnikih
zaradi novih načinov kondicioniranja in podpornega zdravljenja, ki so dvignili
starostno mejo. S haploidentičnim darovalcem in posebnim postopkom
kondicioniranja lahko opravimo presaditev praktično pri vseh kandidatih.
Preprečevanje in zdravljenje bolezni presadka proti gostitelju je z novimi
zdravili bolj obvladljivo, preživetje najbolj ogroženih bolnikov pa trikrat večje
kot v preteklosti. Ugotavljanje in zdravljenje okužb je z novimi diagnostičnimi
metodami in protimikrobnimi zdravili bolj uspešno kot kdajkoli. Prihajajo
novi načini presajanja s T limfociti s himernim antigenom, ki bodo prinesli
popolnoma novo poglavje v zdravljenju bolnikov.
Vsakodnevno pa se osebno še vedno srečujemo z bolnikom po presaditvi,
ki zahteva posebno pozornost in izkušnje. Obravnava teh bolnikov se je
na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana ravno tako bistveno
izboljšala in pripomogla k manj zapletom in zmanjšanju umrljivosti. S
priročnikom pa del svojega znanja in izkušenj predajamo vam, ki se neredko
srečate prvi ob zapletu z bolnikom po presaditvi. Priročnik je organiziran po
najpogostejših težavah, ki jih srečujemo v ambulantah. Namenjen je hitremu
posvetu za uspešno začetno obravnavo in nadaljnjo napotitev naših skupnih
bolnikov. Avtorji upamo, da vam bo uspešno služil.

Matjaž Sever
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Vrste presaditev krvotvornih matičnih celic in
indikacije za zdravljenje
Samo Zver
Slovensko poimenovanje transplantacijske dejavnosti presaditev krvotvornih
matičnih celic (PKMC) zajema celice kostnega mozga (CKM), potrebne za
presaditev, ki so v kostnem mozgu, periferni krvi in popkovni krvi novorojenca.
S PKMC lahko ozdravimo ali pa vsaj za vrsto let »zazdravimo« številne rakave
in nerakave bolezni krvi in kostnega mozga. Pri tem sta ključni regeneracijska
sposobnost CKM in njihova heterogena diferenciacijska narava.
S PKMC je bilo v Evropi v letu 2018 zdravljenih v 701 transplantacijskem centru
več kot 47.500 bolnikov, od tega več kot 19.600 z alogensko PKMC (sorodno
in nesorodno) in 27.800 z avtologno PKMC. Njihovo število hitro raste. Med
indikacijami za alogensko PKMC so na prvem mestu akutne levkemije in
mielodisplastični sindrom, za avtologno PKMC pa bolezni plazmatk, neHodgkinove limfoproliferativne bolezni in Hodgkinova bolezen. V Sloveniji
opravimo letno 130 do 140 zdravljenj z avtologno (okvirno 80 do 90) in
alogensko PKMC (okvirno 40 do 50). Zdravimo otroke in odrasle, ki so seveda
v večini. Z opravljenim številom posegov smo samozadostni upoštevaje
slovenske potrebe.
Razdelitev presaditev krvotvorne matične celice in osnovna načela zdravljenja.
Če upoštevamo odnos darovalec − prejemnik, je PKMC lahko singenična, avto
logna ali alogenska. Če je darovalec enojajčni dvojček, govorimo o singenični
PKMC. Zanjo je značilno, da zaradi popolne tkivne skladnosti ne pride do
reakcije presadka proti gostitelju (GvHD). V bistvu gre za nekakšno avtologno
PKMC.
Pri avtologni PKMC je vir CKM bolnik sam. Če gre za akutno levkemijo, kar
je redkost, je pogoj za zdravljenje, da je krvna bolezen v obdobju popolne
remisije. To se ne nanaša zgolj na hematološko, pač pa tudi na citogenetsko
in molekularno genetsko remisijo. Remisija krvne bolezni ni pogoj, je pa dober
odziv na zdravljenje, želen pri diseminiranem plazmocitomu (DP) in pri večini
limfoproliferativnih obolenj, ki sta najpogostejši indikaciji za zdravljenje z
avtologno PKMC. Smrtnost, vezana za zdravljenje pri avtologni PKMC, je majhna,
od ena- do največ dva- do triodstotna. V Sloveniji imamo še manjšo umrljivost,
vezano na poseg. Zdravimo bolnike do sedemdesetega leta starosti in tudi več,
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če biološka starost to dopušča. Glavno težavo predstavlja ponovitev osnovne
krvne bolezni. Vzrok zanj je predvsem odsotnost reakcije presadka proti
tumorju/levkemiji (GvT/GvL) in v manjši meri tudi dejstvo, da so v avtolognem
presadku pogosto tumorske/levkemične celice.
Za alogensko PKMC mora imeti bolnik ustreznega darovalca CKM. Iščemo ga
na osnovi skladnosti antigenov glavnega histokompatibilnega kompleksa, HLA
antigenski sistem. Zaradi izjemno velikega polimorfizma antigenov HLA, znanih
je kar 2584 alelov, najdemo ustreznega darovalca za okvirno 80 do 90 % bolnikov,
ki bi jih želeli zdraviti z alogensko PKMC. Tipiziramo antigene HLA razreda I
(HLA A, B in C) in razreda II (HLA DQ in DR). Večinoma dopuščamo neskladje
v enem HLA paru (9/10) in v dveh parih (8/10), če je vir presadka popkovna kri.
Slednja vsebuje imunološko še nedozorele, naivne limfatične celice, katerih
imunska toleranca je večja kot pri odrasli osebi. Povsem skladnega sorodnega
ali nesorodnega darovalca najdemo v več kot 50 %. Če obstaja neskladje v HLA
antigenih, potem je večja verjetnost nastanka akutne in kronične GvHD. To
vpliva na preživetje zdravljenih bolnikov.
Pogosto najdemo ustreznega darovalca CKM v registrih nesorodnih darovalcev.
V WMDA, svetovnem registru darovalcev CKM, je evidentiranih in HLA
tipiziranih 38 milijonov darovalcev. V Sloveniji imamo tipiziranih manj kot
20.000 darovalcev in prav 1 % tipizirane narodove populacije nekje pomeni
solidno verjetnost, da bomo HLA skladnega darovalca našli v domačem registru.
Verjetnost, da bo brat ali sestra primeren darovalec je 25 %. Takšen darovalec je
najbolj ustrezen zato, ker imata brat ali sestra z bolnikom skladnejše tudi minor
transplantacijske antigene kot pa nesorodni, vendar povsem skladni darovalec
CKM. Če je darovalec CKM nesorodni, je pojav akutne in kronične GvHD pri
prejemniku lahko večja in zato tudi umrljivost po zdravljenju s PKMC. Sicer
z razvojem v zadnjih letih in vse učinkovitejšimi imunosupresivnimi zdravili
razlika postaja vse manj pomembna oziroma je izginila.
Zadnja leta vse pogosteje uporabljani način zdravljenja z alogensko PKMC je
haploidentična PKMC. Darovalci so najpogosteje otroci, lahko pa tudi drugi
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sorodniki, ki se ujemajo v enem haplotipu. Haploidentična PKMC je dobra izbira
predvsem z vidika dejstva, da darovalca praviloma zelo hitro najdemo in da so
postopki tipizacije hitri. Slednje je pomembno, če se bolniku s presaditvijo mudi.
Zaradi precejšnjega neujemanja v HLA antigenih zdravimo predvsem mlajše
bolnike, ki nimajo na razpolago ustreznejšega darovalca CKM in imajo brez
PKMC izrazito slabo napoved poteka krvne bolezni. Dandanašnji je zdravljenje
varnejše zaradi novih pristopov k pripravi bolnika na PKMC in učinkovitejših
načinov imunosupresivnega zdravljenja.
V zadnjih letih se je poleg klasične mieloablativne uveljavila tudi nemielo
ablativna PKMC, ki je praviloma alogenska. Pri mieloablativni PKMC bolnike
pred presaditvijo zdravimo z visokimi odmerki citostatikov in/ali obsevanjem
vsega telesa. Cilj je s pomočjo kemoterapije odstraniti vse maligne ali drugače
bolezensko spremenjene celice, hkrati pa nepovratno uničimo tudi preostalo,
sicer zdravo bolnikovo hematopoezo. Nato bolnikom vrnemo zbrane avto
logne ali alogenične CKM in te obnovijo hematopoezo. Če CKM bolniku ne bi
vrnili ali če je število celic premajhno, se hematopoeza ne obnovi. Smrtnost
zdravljenja je pri alogenski PKMC 10 do 20 %. Visoka umrljivost je posledica
reakcije presadka proti gostitelju in različnih oportunističnih okužb ter seveda
narave krvne bolezni. Z alogensko PKMC zagotovimo tudi reakcijo presadka
proti morebitnim preostalim tumorskim oziroma levkemičnim celicam pri
prejemniku.
Novejši, vendar zdaj že vrsto let del redne klinične prakse, je nemieloablativna
alogenska PKMC. Bolniki dobijo citostatike v odmerkih, ki zagotovijo hudo,
vendar prehodno in reverzibilno zavoro kostnega mozga. To omogoči, da
se darovalčeve CKM „vsadijo“ (angl. engraftment) v stromo prejemnikovega
kostnega mozga. Ker zaradi majhnih odmerkov citostatikov ne uničimo
vseh malignih celic, je za učinkovito zdravljenje ključna reakcija presadka
proti tumorju/levkemiji (GvT/GvL). Zato je tudi pomembno, da bolezensko
breme ni preveliko. Če po PKMC ne dosežemo remisije krvne bolezni, lahko z
levkoferezami zberemo darovalčeve limfocite, ki jih zatem dajemo prejemniku
v točno določenih, naraščajočih odmerkih, da spodbudimo učinek GvT/GvL.
Celice, ki nosijo učinek GvT/GvL, so T limfociti in naravne celice ubijalke.
Umrljivost zaradi zdravljenja z alogensko nemieloablativno PKMC je prve
mesece po zdravljenju majhna. Kasneje se povečuje, saj so zapleti enaki kot pri
mieloablativni alogenski PKMC, samo pojavljati se začnejo kasneje.
Bolniki morajo biti mlajši od 70 let, če jih zdravimo z avtologno ali nemielo
ablativno alogensko PKMC. Če jih nameravano zdraviti z mieloablativno
alogensko PKMC, morajo biti mlajši od 65 let in v odličnem fizičnem stanju.
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Pred zdravljenjem je treba natančno oceniti delovanje pljuč, ledvic in srca.
Večje okvare vitalnih organskih sistemov so nezdružljive z alogensko pa tudi z
avtologno PKMC.
V Sloveniji je bila prva PKMC opravljena leta 1989. Dejavnost je vpeljal in vodil
vse do konca leta 2012 prim. Jože Pretnar. Od leta 2013 do 2018 je dejavnost
vodil prof. Samo Zver. In nazadnje od 2018 dalje jo vodi prof. Matjaž Sever. V tem
obdobju smo s PKMC zdravili več kot 2000 bolnikov.

Prim. Jože Pretnar,
dr. med.

Prof. dr. Samo Zver,
dr. med.

Prof. dr. Matjaž Sever,
dr. med.
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Rezultati zdravljenja s presaditvijo celic
kostnega mozga
Matjaž Sever
Na KO za hematologijo UKC Ljubljana opravimo letno okrog 90 avtolognih in
45 alogenskih presaditev. Med avtolognimi presaditvami opravimo poseg
najpogostje pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom (DP) kot prvo
presaditev pri 60 bolnikih in kot drugo presaditev pri 20 bolnikih; 10 avtolognih
presaditev pa naredimo pri bolnikih z ne-Hodgkinovim limfomom. Alogensko
presaditev naredimo najpogosteje pri akutni mieloični levkemiji (AML) pri 25
bolnikih, pri akutni limfoblastni levkemiji (ALL) pri 10 bolnikih, za bolnike z
mielodisplastičnim sindromom (MDS) in mieloproliferativnimi novotvorbami
(MPN) naredimo alogensko presaditev približno do desetkrat letno. V zadnjih
letih širimo dejavnost avtologne presaditve na redkejše indikacije, kot so
germinalni tumorji, neobvladljive avtoimunske bolezni in multipla skleroza.
Alogensko presaditev naredimo pri prognostično neugodnih oblikah bolezni.
Približna petletna preživetja brez napredovanja bolezni za MPN/MDS, AML
in ALL so 60 do 70 %, 60 % in 50 %. Pri desimiranem plazmocitomu lahko
pričakujemo čas povprečne remisije po avtologni presaditvi dve do tri leta.
V zadnjih letih uvajamo nov pristop zdravljenja s CAR-T limfociti (chimeric
antigen receptor) v zdravljenju ALL in difuznega velikoceličnega B limfoma
(DVCBL). Pri tem postopku bolnikom odvzamemo limfocite s postopkom
afereze, jim z virusnim vektorjem prenesemo zapis za tarčni antigen CD19
na maligni celici, nato namnožimo in presadimo nazaj v bolnika. Zdravljenje
poteka podobno kot pri drugih presaditvah. Postopek ima specifične sopojave
s sindromom citokinskega sproščanja in nevrološke zaplete neposredno po
presaditvi ter citopenije in hipogamaglobulinemijo v obdobju po odpustu in
ambulantnem spremljanju. Pri bolnikih z doseženo remisijo pred zdravljenjem
s CAR-T lahko pri ALL sledimo 60 %, pri DVCBL pa 40 % dolgoročne odgovore
na zdravljenje.
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Citopenije po PKMC

Anemija
Barbara Skopec
Bolnikova anamneza
Bolnik je povedal, da je v zadnjih štirih dneh nenadoma postajal vse bolj oslabel,
zelo hitro se je zadihal ob majhnih naporih. Opazil je, da je urin postal temnejši.
Soproga ga je opozorila, da ima rumenkaste beločnice. Krvi na blatu ni opažal.
Od sorodne alogenske presaditve krvotvornih matičnih celic (PKMC) so minili
štirje meseci. Odmerek ciklosporina je lečeči hematolog že začel zmanjševati.
Znakov bolezni presadka proti gostitelju ni imel.

Klinični pregled
V statusu smo ugotovili bledo, rumenkasto kožo in sluznice. Beločnici sta bili
izrazito rumenkasti. Srčni utrip je bil pospešen, slišali smo hiperdinamični
sistolični šum. Povečanih organov v trebuhu nismo zatipali.

Laboratorijske preiskave
Odvzamemo kri za celotno krvno sliko in mikroskopski pregled razmaza
periferne venske krvi, retikulocite in shizocite. Naredimo biokemične preiskave,
vključno z jetrnimi testi, bilirubinom, LDH in ravnjo haptoglobina. Kontroliramo
urinski izvid. Naredimo Coombsove teste.

Razlaga rezultatov preiskav
V hemogramu ugotovimo makrocitno anemijo z zvečanim absolutnim številom
retikulocitov. Število shizocitov je normalno. Povečana je aktivnost laktatne
dehidrogenaze in nekonjugiranega bilirubina. Haptoglobin je nemerljiv. V
urinu so povečane vrednosti bilirubina. Pozitiven je direkten Coombsov test.
Zaključimo, da je gre pri bolniku za imunsko hemolitično anemijo.
Obstajajo trije možni mehanizmi nastanka imunske hemolitične anemije
po alogenski PKMC. Prvi mehanizem je, da prejemnikova protitelesa proti
11

darovalčevim eritrocitom vztrajajo ali ponovno nastanejo po alogenski
PKMC in povzročajo hemolizo. To sledimo pri presaditvah, kjer imamo veliko
neskladje v krvnih skupinah ABO. Drugi mehanizem je, da protitelesa, ki
nastanejo iz darovalčevih limfocitov, napadajo prejemnikove eritrocite. To
imenujemo popotniški limfocitni sindrom in lahko nastane po alogenskih
PKMC, kjer imamo majhno neskladje krvnih skupin ABO. Tretji mehanizem
je, ko darovalčeve plazmatke proizvajajo protitelesa, ki napadejo darovalčeve
eritrocite in povzročijo hemolizo. Do tovrstne hemolize lahko pride po katerikoli
alogenski PKMC, tudi pri tistih, kjer ni neskladja krvnih skupin. Ne glede na
mehanizem nastanka je ključni pristop k zdravljenju enak. Cilj je ustaviti
nastajanje protiteles.

Ukrepanje
Prva izbira zdravljenja so kortikosteroidi, npr. metilprednizolon v odmerku 1 mg/
kg telesne mase. Zdravimo lahko tudi z intravenskimi imunoglobulini ali z anti
CD20 protitelesom rituksimabom. Vedno dodatno zdravimo še s folno kislino.
Če je anemija huda in simptomatična, zdravimo s transfuzijami obsevanih
eritrocitov. Na splošno se zdravljenju s transfuzijami izogibamo, da ne bi prišlo
do preobremenitve z železom in povečanega tveganja za okužbe.
Bleda koža dlani
z bledimi kožnimi
brazdami ob anemiji.
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Levkopenija (blaga, zmerna in huda)
Polona Novak
Bolnikova anamneza: Bolnika smo sprejeli zaradi porasta vnetnih parametrov.
Pred tem se je dva dni slabše počutil. Telesna temperatura je bila zvišana največ
37,5 °C. Pred dvema mesecema je imel opravljeno nesorodno skladno alogensko
PKMC. Ob regeneraciji krvotvornih matičnih celic je imel sindrom ugnezdenja
s hudim sistemskim vnetnim odgovorom in prizadetostjo pljuč. Potreboval
je predihavanje z neinvazivno ventilacijo. Stanje se je izboljšalo z visokimi
odmerki kortikosteroidov, krvna slika je bila ob tem normalna. Stranski učinki
kortikosteroidov s hudo mišično oslabelostjo stegen in osteoporotičnim zlomom
prsnega vretenca so nastopili zelo hitro. Ob zniževanju odmerka kortikosteroida
pa je prišlo do zagona akutne GvHD z atipično sliko sekundarnega makrofagnega
aktivirajočega sindroma oz. sekundarne hemofagocitne limfohistiocitoze, ob
tem do progresivne levkopenije, celo do popolne aplazije kostnega mozga.
Klinični pregled: purpura po okončinah in trupu, facies lunata, praktično
odsotna mišičnina nog in rok, dihanje normalno slišno.
Laboratorijske preiskave: hemogram, diferencialna krvna slika, biokemija,
feritin, PCR na mielotropne viruse, CT pljuč, bronhoskopija z BAL.
Razlaga rezultatov preiskav: Pri bolniku je v sklopu poslabšanja GvHD prišlo
do imunske aplazije presadka oz. do sekundarne odpovedi presadka. Ob
tem je prejemal že večtirno imunosupresivno terapijo. Potrebna je takojšnja
diagnostika s CT, bronhoskopija, širokospektralna antibiotična terapija in hkrati
povišanje imunosupresivne terapije, saj vsaka okužba izzove še izrazitejši
GvHD.
Ukrepanje: Pri bolniku smo z bronhoskopijo in BAL ugotovili mukormikozo,
potrebna je bila terapija z amfotericinom B in dvig odmerka kortikosteroida. Ob
porastu vnetnih parametrov pri tako izrazito imunokompromitiranem bolniku,
granulocite stimulirajoči faktor ni zaželen, saj kot citokin lahko poslabša GvHD.
Primer nakazuje, da regeneracija levkocitov po PKMC ni odvisna samo od
toksičnosti zdravil, ponovitve hematoloških malignih bolezni, temveč je odvisna
predvsem od hitrosti ugnezdenja, okužb in mikrookolja kostnega mozga, ki je
lahko zaradi GvHD in vnetja izrazito toksično za hemopoezo.
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Bolnik z vročino v ambulanti družinskega
zdravnika
Karla Rener
Bolnikova anamneza: 42-letni bolnik, dva meseca po alogenski presaditvi
krvotvornih matičnih celic (PKMC). Odpuščen pred tednom dni, s še vedno
vstavljenim osrednjim venskim kanalom (OVK), na imunosupresivni terapiji s
ciklosporinom. Zaradi povišane temperature 38.6 °C z mrzlico so ga v urgentno
ambulanto SNMP pripeljali svojci. Navajal je slabo počutje, izgubo moči, apetita,
vrtoglavico. Ni imel driske, bolečin, težke sape, voda ga ni pekla. Pred pregledom
je vzel paracetamol 500 mg p. o.
Klinični pregled: Ob pregledu tahipnoičen 24/min, povišana telesna temperatura
37.9 °C, vlažna in hladna koža. Krvni tlak 95/58 mmHg, saturacija brez dodanega
kisika 92 %. Nad pljuči dihanje normalno slišno. Srčna akcija tahikardna s fr.
130/minuto.
Preiskave: Odvzamemo kri za hemogram z DKS, biokemijo z vnetnimi kazalci,
PAAK z laktatom, hemokulture (pošljemo na bakterije in glive). Opravimo RTG
p. c. Če je na voljo, tudi orientacijski UZ srca zaradi ocene polnjenosti spodnje
vene kave (VCI).
Razlaga rezultatov preiskav: V krvni sliki ugotovimo levkopenijo 1.2 x109/L, v DKS
mejno hudo nevtropenijo 0.5 x 109/L, hemoglobin 110 g/L, trombociti 95 x 109/L.
CRP 120 mg/L. V biokemičnih izvidih kreatinin 105 μmol/L, laktat 2.5 mmol/L.
Rentgenogram pljuč brez posebnosti. UZ pokaže ozko VCI 1 cm, ki ob vdihu
povsem kolabira. Pri bolniku tako postavimo diagnozo febrilne nevtropenije s
hemodinamsko nestabilnostjo in z razvijajočim se septičnim šokom.
Bolniki po PKMC sodijo med najbolj imunsko oslabljene osebe. Okužbe so zato
pogost zaplet. Vročina z mrzlico ali brez nje (kortikosteroidi) je najpogostejši
simptom začetka okužbe. Če je bolnik z vročino tudi kritično nevtropeničen
(nevtrofilni granulociti <0.5 x 109/L), govorimo o febrilni nevtropeniji, urgentnem
stanju, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Največkrat gre za bakterijsko okužbo
(antibiotično pokrijemo po gramu negativne in v primeru vnetja mehkih tkiv
tudi pozitivne bakterije).
Pri dalj časa trajajoči nevtropeniji in pri bolnikih z zdravljeno akutno in
kronično reakcijo presadka proti gostitelju (GvHD) velja pomisliti tudi na
glivno okužbo in okužbo s P.jirovecii. Zaradi zmanjšanega števila nevtrofilcev
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in imunosupresivnih zdravil, ki jih bolnik prejema, je vnetni obrambni odziv
okrnjen. Zato so simptomi in znaki okužbe pogosto neznačilni in neprepričljivi.
Neredko se bolnik samo počuti bolj »matastega«, ima vrtoglavice, ortostatizme,
nižjo vrednost krvnega tlaka kot običajno. Okužbe mehkih tkiv se neredko ne
kažejo z izrazito rdečino ali oteklino, ni gnojnega izločka. Na rentgenogramu
pljuč ob znakih pljučnice ne bomo videli značilnih vnetnih infiltratov, tudi
ne značilne celične slike v likvorju ob morebitni okužbi osrednjega živčevja.
Vročina je lahko v začetku edini klinični znak. Hemodinamska nestabilnost in
respiratorna prizadetost nakazujeta kritično stanje.
Zapleteno neredko potekajo tudi sezonske virusne respiratorne okužbe (gripa,
RSV, metapneumovirus ...). Ključno je preprečevanje prenosa z ukrepi, ki so v
dobi nove epidemije bolezni COVID-19 še bolj potrebni in striktni. Ob kliničnem
slabšanju je pomembna pravočasna napotitev na specialistični pregled ozi
roma po presoji na bolnišnično zdravljenje.
Zdravljenje: Takoj začnemo zdraviti: kisik, hitro nadomeščanje tekočin
(kristaloidi) vsaj 30 ml/kg v 30 minutah, nato glede na bolnikov hemodinamski
odziv. Znotraj 30 minut odvzem hemokultur in začetek empiričnega zdravljenja
z antibiotiki širokega spektra (piperacilin/tazobactam 4.5 g i. v. z dodatkom
vankomicina 2 g i. v. zaradi hemodinamske nestabilnosti in prisotnega OVK).
Predhodno z anamnezo izključimo alergije na antibiotike! Potreben je sprejem
v bolnišnico. Zamujanje z antibiotično terapijo in drugimi ukrepi lahko vodi v
ireverzibilno septično dogajanje in bolnikovo smrt.
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TROMBOCITOPENIJA PO PKMC
Barbara Skopec
Bolnikova anamneza: V ambulanto pride bolnica, ki pove, da od prejšnjega
dne popoldne krvavi iz obeh nosnic. Pred tem je opažala drobne rdeče pikice
po golenih. Pojavila se ji je tudi večja modrica na desnem stegnu. V zadnjem
času ni imela zvišane telesne temperature. Zadnjih nekaj tednov je nekoliko
bolj utrujena. Od nesorodne alogenske presaditve zaradi akutne mieloične
levkemije je minilo 11 mesecev. Imunosupresije ne prejema več.
Klinični pregled: V statusu smo zasledili bledico kože in sluznic. Na sluznici
ustne votline so bile na trdem nebu vidne sluznične krvavitve, velike približno
pol centimetra. Na desnem stegnu je bil viden hematom velikosti 3 x 3 cm. Po
golenih smo našli nekaj drobnih pikčastih krvavitev.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za celotno krvno sliko in mikro
skopski pregled razmaza periferne venske krvi, retikulocite in shizocite.
Naredimo biokemične preiskave, vključno z jetrnimi testi in teste strjevanja
krvi. Glede na rezultate se nato odločamo o dodatnih diagnostičnih preiskavah.
Razlaga rezultatov preiskav: V hemogramu smo našli normocitno anemijo z
vrednostjo hemoglobina 95 g/L. Vrednost trombocitov je bila 13 x 109/L. Levkociti
so bili blago povišani. V mikroskopskem razmazu smo našli 8 % blastnih celic.
Vrednosti retikulocitov so bile zmanjšane, shizocitov normalne. V testih
strjevanja krvi je bil nekoliko zvečan d-dimer, časi strjevanja in vrednosti
fibrinogena so bili normalni.
Zaključimo, da je vzrok bolničinih težav in krvavitve ob hudi trombocitopeniji
ponovitev akutne mieloične levkemije.
Vzrokov za trombocitopenijo po alogenski PKMC je veliko. V grobem jih
razdelimo na trombopenije, ki nastanejo zaradi motenega nastajanja v kostnem
mozgu in tiste, ki so posledica povečane porabe ali uničenja trombocitov. Med
slednje sodijo trombocitopenije v sklopu bolezni presadka proti gostitelju, ob
venookluzivni bolezni jeter, ob okužbah z virusi ali bakterijami, pri trombotični
trombocitopenični purpuri ali imunski trombocitopeniji. Do motenega nastajanja
v kostnem mozgu pride pri slabem delovanju presadka, ob ponovitvah osnovne
bolezni, ob jemanju zdravil, ki negativno vplivajo na nastajanje v kostnem
mozgu (npr. trimetoprim-sulfametoksazol), ob reaktivaciji mielosupresivnih
virusnih okužb (npr. citomegalovirus).
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Ukrepanje: Zaradi simptomatične krvavitve bolnico zdravimo s transfuzijo
plazme trombocitov, ki morajo biti obsevani ali obdelani s psoralenom. V
zdravljenje dodamo še traneksamično kislino. Bolnico sprejmemo v bolnišnico,
saj bo potrebovala dodatne preiskave (punkcijo kostnega mozga z vsemi
preiskavami zaradi opredelitve akutne levkemije) in ponovno zdravljenje
osnovne bolezni.

Pretibialne petehije.
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Bolnik po PKMC s krvavitvijo v ambulanti
družinskega zdravnika
Nika Kraljić
Bolnikova anamneza: Pove, da odvaja krvavo blato že pet dni pet- do šestkrat
dnevno zelo mehke konsistence. Antibiotik levofloksacin je prenehal jemati
pred desetimi dnevi. Če se hrani, mu je zadnje dni slabo. Na koži nima
izpuščaja, afebrilen, jetrni testi so v mejah normale. V krvni sliki je prisotna
blaga normocitna anemija s hemoglobinom 106 g/L, zmerna nevtropenija,
trombociti 21 x 109/L in je brez zunanjih krvavitev na koži in sluznicah. Je 80
dni po nesorodni alogenski PKMC zaradi akutne levkemije. Jemlje ciklosporin
(CSA), valaciklovir, TMP/SMX. Zadnja kontrola krvne slike pred tremi tedni,
takrat trombociti 81 x 109/L.
Klinični pregled: Ob pregledu blaga bledica kože in vidnih sluznic. Jezik blago
izsušen, relief ohranjen.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za hemogram, vključujoč DKS in
delež shizocitov, elektrolite, jetrne teste, teste hemostaze, določitev ravni
ciklosporina (CSA), kri za PCR za CMV in EBV. Opravimo biopsijo črevesne
sluznice in odvzem kužnin za infekcijske povzročitelje bolezni ob diareji.
Razlaga rezultatov preiskav: V krvni sliki sta trombocitopenija in anemija,
prejema CSA. Lahko bi šlo za trombotično mikroangiopatijo (TMA), zaplet
zdravljenja s CSA. Vendar sta raven LDH in nekonjugiranega bilirubina normalni,
delež shizocitov nizek. Tudi testi hemostaze so normalni, kar izključi sindrom
DIK. Diareja kaže na začetek akutne oblike GvHD prebavil, kar izključimo z
biopsijo črevesja. V poštev prihajajo tudi okužbe prebavil. Bakterijske, glivne,
virusne.
Podatek o antibiotiku daje slutiti na okužbo Clostridium difficile, zato vedno
opravimo preiskave v tej smeri. Zaradi nizkih trombocitov bolnik ne krvavi. Vedno
mora obstajati sočasna morfološka nepravilnost. Poslabšanje pancitopenije ter
poškodba prebavil lahko govorita v smeri reaktivacije CMV. Okužbo dokažemo
s PCR CMV iz periferne krvi in z biopsijo črevesja, kjer v celicah endotelija
ugotovimo inkluzije CMV. Reaktivacija CMV pojasni tudi pancitopenijo, saj ima
virus CMV tropizem za krvotvorno matično celico (podobno velja še za viruse
EBV, HHV6, HHV8 in Parvovirus B19).
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Diferencialno diagnostično bi prišla v poštev še imunska trombocitopenična
purpura, morda po eni od asimptomatskih okužb ali zaradi jemanja enega od
zdravil. Pozoren kaže biti še na odpoved presadka (ang. graft failure) in možnost
ponovitve osnovne krvne bolezni.
Ukrepanje: Zdravimo s trombocitno plazmo, en terapevtski odmerek (TO),
v katerem je vsaj 2 x 1011/L viabilnih trombocitov. Trombocitna plazma mora
biti inaktivirana s psoralenom ali obsevana. V primeru alosenzibilizacije na
trombocitne antigene ali res obsežne krvavitve, vključujoč osrednje živčevje,
lahko dajemo trombocitni koncentrat tudi v intervalih štiri do šest ur. Ali pa
uporabimo večji enkratni odmerek trombocitne plazme. Antifibrinolitik, rFVIIa
aktivirani PCC (koncentrat protrombinskega kompleksa) niso zdravila, ki bi jih
uporabljali brez resnega zadržka ob krvavitvah po PKMC. Akutni in kronični
GvHD, tudi v subklinični obliki, venookluzivna bolezen jeter (VOD) sta bolezni
endotelija, vključujoč endotelij krvnih žil. Če je ta poškodovan, lahko dodatno
sprožimo trombotični dogodek. V primeru motenj sekundarne hemostaze lahko
zdravimo tudi s svežo zmrznjeno plazmo (SZP). Reaktivacijo CMV zdravimo
z ganciklovirjem. Redno spremljamo krvno sliko, saj zdravilo lahko poslabša
citarne vrednosti v krvni sliki.
Sindrom diseminirane
intravaskularne koagulacije.
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Bolnik po PKMC, ki potrebuje pripravo na
operativni poseg: obisk v ambulanti družinskega
zdravnika
Samo Zver
Bolnikova anamneza: Gospa pove, da odvaja tekoče blato že pet dni. Na koži
trupa, na dlaneh in stopalih ima izpuščaj, sumljiv za kronično obliko GvHD. Gospa
je pol leta po alogenski sorodni PKMC zaradi mielodisplastičnega sindroma
(MDS). S seboj ima izvide biokemije, vključujoč jetrne encime, transaminaze
ter bilirubin. Vse vrednosti so povečane, transaminaze okvirno za 10-kratnik
normalne osnovne vrednosti. Pred dvema tednoma je ukinila CSA in podporna
zdravila. Samoiniciativno jemlje neznane »tablete za jetra«, ki jih kupuje sama.
Učinkovin v njih ne zna našteti.
Klinični pregled: Ob pregledu blaga bledica kože in vidnih sluznic, subikterus.
Jezik suh. Oči rdečkasto injicirane, dražene. Na koži trupa, dlani in stopal
srednje izražen srbeč eritem. Posamične opraskanine po rokah in nogah. Boleč
rob jeter pod desnim rebrnim lokom.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri, elektrolite, jetrne teste, amonijev
ion, teste hemostaze, določitev himerizma. Serologijo za virus hepatitisa A, B,
C, E, PCR CMV, PCR EBV. Opravimo UZ trebuha oziroma jeter, po potrebi tudi
CT preiskavo. Odvzamemo koprokulture. V nadaljevanju opravimo punkcijo
prizadetih organov/biopsija kože po presoji zdravnika.
Razlaga rezultatov preiskav: Prva misel, glede na značilno klinično sliko,
je novonastala kronična oblika GvHD. Ta se pogosto pojavi, ko ukinemo
imunosupresivno zdravljenje, v tem primeru ciklosporin. Nenavadno je, da v
klinični sliki izstopa prizadetost jeter. Ker jemlje »domača zdravila«, obstaja
možnost medikamentoznega hepatitisa. Za opredelitev medikamentozni
hepatitis/kronična oblika GvHD je treba opraviti biopsijo jeter. Zaradi dostop
nosti ob nizkem tveganju je prav opraviti tudi biopsijo kože na mestu, kjer je
izpuščaj najbolj izražen. Tako dobimo odgovor na vprašanje, za katero bolezen
jeter gre, kronični GvHD ali medikamentozni hepatitis. Vedno obstaja možnost,
da gre sočasno za dve bolezenski entiteti.
Ukrepanje: Za srednje invaziven poseg, kot je biopsija jeter, je želeno število
trombocitov vsaj 50−60 x 109/L. Za posege na osrednjem živčevju in očesih je
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želena raven trombocitov vsaj 100 x 109/L. Za druge večje operativne posege
pa nekje vmes, 70−80 x 109/L. Bolnika pripravimo s trombocitno plazmo,
lahko zlitje. En TO bolnik dobi neposredno pred operativnim posegom,
en TO ali dva TO pa rezerviramo za primer intraoperativne krvavitve, ki
presega pričakovano med posegom samim. Težava je lahko alosenzibilizacija
bolnika na trombocitne antigene darovalca. Takrat je porast trombocitov po
trombocitni plazmi manjši od pričakovanega, to je vsaj 30 x 109/L. Pomagamo
si lahko s transfuzijo več sočasnih TO trombocitne plazme ali s pogostejšim
odmerjanjem. Pred posegom lahko opravimo tudi testiranje porasta števila
trombocitov po transfuziji enega TO trombocitne plazme. Slednje ni povsem
zanesljivo, saj je antigenska sestava trombocitne plazme vedno drugačna
in odvisna od darovalca. Trombocitna plazma mora biti pred transfuzijo
inaktivirana s psoralenom ali obsevana.
Za primer nepričakovane ali prekomerne krvavitve med ali po posegu dodamo
en ali dva TO trombocitne plazme. Hematokrit vzdržujemo večji od 0.30, saj
tako izboljšamo možnost strjevanja krvi. Pripravki eritrocitov morajo biti
obsevani. V primeru motenj sekundarne hemostaze (izvid testov hemostaze)
lahko zdravimo s svežo zmrznjeno plazmo (SZP). Antifibrinolitik, rFVIIa in
aktivirani PCC (koncentrat protrombinskega kompleksa) niso zdravila, ki bi
jih rutinsko uporabljali. Imajo namreč tudi protrombogeno učinkovanje, toliko
bolj, ker je endotelij krvnih žil neredko poškodovan. Sicer krvavitev nikoli ne
nastane sama od sebe, vedno je potreben morfološki substrat.
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Bolniki z vstavljenim osrednjim venskim
katetrom (OVK) v ambulanti DZ
Erik Rupnik
Bolnikova anamneza: Bolnica pove, da se od včeraj malo slabše počuti, utrujena
je in brez moči. Danes jo je tresla mrzlica in temperatura ji je narasla na 39 °C.
Drugih težav nima. Pove še, da je PICC kateter, ki ga uporablja za parenteralno
prehrano na domu, zadnje dni slabše prehoden.
Klinični pregled: Pri pregledu ima bolnica znižan krvni tlak 79/50 mmHg,
pulz 143/min in diha pospešeno s frekvenco 30/min. Telesna temperatura je
38,7 °C, saturacija na pulznem oksimetru je 92 %. Koža je bleda, po okončinah
modrikasto marogasta, kapilarni povratek je podaljšan (5 s). Na levi nadlahti
ima vstavljen osrednji venski kateter (OVK) − PICC kateter. Koža ob vstopnem
mestu katetra je pordela in prekrita z gnojnim izcedkom.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za hemogram in diferencialno krvno
sliko, elektrolite, retente, laktat in plinsko analizo arterijske krvi. Odvzamemo
hemokulture iz katetra in iz periferne vene, bris kože ob vstopnem mestu
katetra in urin za urinokulturo.
Razlaga rezultatov preiskav: V krvni sliki je levkocitoza s pomikom v levo,
ugotovimo povišane kazalce vnetja, poslabšanje ledvične funkcije, acidozo in
povišan laktat. Očitno gre za sepso, origo je verjetno venski kateter. Povišani
dušični retenti in laktacidoza so znak organskih odpovedi ob septičnem šoku.
Vsi bolniki med zdravljenjem s PKMC v bolnišnici potrebujejo OVK. Ob odpustu
ga večini odstranimo, nekaterim pa ga za krajši čas še pustimo na mestu. To
je lahko v primeru potrebe po ambulantnem intravenskem dajanju zdravil
(antimikotiki), transfuzij krvnih pripravkov ali parenteralne prehrane. Vstopno
mesto redno vsaj enkrat tedensko pregledujejo in previjajo sestre v ambulanti
KOH. Kateter ali vstopno mesto na koži je lahko izvor okužbe, ki se pri imunsko
oslabljenih začne prikrito, a se nato hitro razvije v septično šokovno stanje. V
primeru povišane telesne temperature, povišanih kazalcev vnetja ali drugih
znakov okužbe preverimo OVK in vstopno mesto. Prevezo na vstopnem
mestu odstranimo in smo še posebej pozorni na to, ali je bila preveza že delno
odstranjena, preznojena, krvava ali umazana. Pregledamo vstopno mesto na
koži, ki je v primeru okužbe boleče, pordelo ali prekrito z gnojnim izcedkom.

22

Ukrepanje: Ob okužbi je potreben takojšnji odvzem hemokultur iz katetra in
iz vene ter druge kužnine, uvedba antibiotika ter hospitalizacija. Če sumimo,
da je izvor okužbe CVK, ga odstranimo in pošljemo konico na mikrobiološke
preiskave, vendar šele potem, ko imamo dober drugi venski pristop.
Katetrska sepsa je sicer zelo redek zaplet, večkrat pa se srečamo z obstrukcijo
pretoka ali dislokacijo katetra. V večini teh primerov moramo kateter zamenjati.
Naša bolnica je bila hemodinamsko stabilizirana z infuzijo tekočin, prejela je
kisik po nosnem katetru za saturacijo 94 %−96 % in že na urgentnem oddelku
kombinacijo antibiotikov za izkustveno kritje okužbe s Pseudomonas in gram
pozitivne kožne flore. Zdravljenje je nadaljevala na oddelku, kjer smo odstranili
suspekten kateter in vstavili novega.

Osrednji venski kateter, vstavljen v levo jugularno veno.
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Bolnik po PKMC z nevrološko simptomatiko
v ambulanti družinskega zdravnika
Gaja Cvejić Vidali
Bolnikova anamneza: Že ob prihodu bolnika v ambulanto opazimo rahel
tremor rok. Bolnik pove, da je tremor prisoten čez dan. Nastane že ob manjšem
premiku telesa, poslabša se ob gibu rok. Moti ga pri pisanju in hranjenju.
Klinični pregled: Ko je bolnik pri miru, opazimo obojestranski tremor dlani. Ojača
se ob premiku rok. Senzoričnih in motoričnih motenj v zgornjih okončinah ne
beležimo, okvirni nevrološki status je pri bolniku brez posebnosti.
Laboratorijske preiskave: Pri bolniku s tremorjem odvzamemo kompletno
krvno sliko, elektrolite in vnetne parametre. Pri bolnikih s hujšo nevrološko
simptomatiko (hud glavobol, bruhanje, zmedenost, kognitivne spremembe z
ali brez povišane telesne temperature ...) odvzamemo kompletno krvno sliko z
DKS, elektrolite, vnetne parametre in kompletne biokemijske preiskave. Še pred
uvedbo zdravljenja je treba opraviti lumbalno punkcijo s pregledom likvorja.
Nabor preiskav likvorja vključuje biokemijo, razmaz centrifugiranega vzorca s
pretočno citometrijo in mikrobiološke preiskave.
Razlaga rezultatov preiskav: Pri bolniku s tremorjem v krvni sliki pričakujemo
citopenije, ki so posledica prejemanja imunosupresivne terapije po alogenski
PKMC. Tremor je pogost stranski učinek kalcineurinskega inhibitorja
ciklosporina. Ciklosporin je eno od ključnih zdravil, ki bolnike varuje pred
nastankom reakcije gostitelja proti presadku ali za zdravljenje GvHD, če je pri
bolniku že prišlo do tega stanja. Tremor je verjetno najpogostejša nevrološka
okvara, ki jo beležimo po alogenski PKMC.
Izvid likvorja je pri hujši nevroloških motnjah bistvenega pomena; pri
gnojnem meningoencefalitisu beležimo moten izgled, visoke levkocite
(nad 5 x 106), povišane proteine, lahko je znižana glukoza. Virusni (serozni)
meningoencefalitis se razlikuje od gnojnega po bistrem izgledu, limfocitozi,
normalno vrednostjo proteinov in glukoze. Citološki pregled likvorja in pretočna
citometrija potrdita ponovitev osnovne bolezni v CŽS. Kognitivne spremembe,
zmedenost, monopareze se pojavijo pri trombotični mikroangiopatiji, pri kateri
beležimo trombocitopenijo, normocitno anemijo s številnimi shizociti, zvišan
LDH in povišan indirektni bilirubin. Redka, vendar huda okvara, imenovana
PRES (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije), nastane po določenih
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zdravilih, ki jih uporabljamo ob alogenski PKMC. Diagnozo tega sindroma
potrdimo s slikovnimi preiskavami.
Po avtologni PKMC je pogosta nevrološka okvara periferna polinevropatija, ki je
posledica zdravljenja z nevrotoksičnimi učinkovinami.
Ukrepanje: Odmerek ciklosporina natančno uravnavamo glede na raven
plazemske koncentracije zdravila. V primeru hudega tremorja, kljub prilago
ditvi odmerka ciklosporina, imamo možnost menjave zdravila. Simptoma
tičnega ukrepanja pri tremorju ne poznamo. Po ukinitvi zdravila tremor
običajno izzveni. Glavobol in periferno polinevropatijo lahko začne zdraviti
izbrani zdravnik z analgetiki ali pregabalinom z začetnim odmerkom
2 x 75 mg. Bolnike z blagimi nevrološkimi simptomi, kot je tremor, napotimo na
obravnavo k nevrologu.
MR slika
holohemisferičnega
PRES (sindrom
posteriorne
reverzibilne
encefalopatije) po
alogenski PKMC.

Preiskava

Vrednost

Enote

Orientacijska
ref. vrednost

48

106/L

do 5

Nevtrofilni granulociti

1

10 /L

Limfociti

38

106/L

Monociti

9

106/L

Celice v likvorju
Lc-Levkociti

H

6

106/L

Makrofagi
Lc-Eritrociti

H

213

106/L

0

Lc-Proteini

H

0,57

g/L

0,15 - 0,45

3,6

mmol/L

2.5 - 3.9

Lc-Glukoza

Izvid likvorja pri
bolniku z etiološko
neopredeljenim
encefalitisom, ki se
je pojavil eno leto
po alogenski PKMC.
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Bolnik s kardialno in žilno simptomatiko
v ambulanti družinskega zdravnika
Karla Rener
Bolnikova anamneza: 50-letni bolnik tri leta po sorodni alogenski PKMC je
prišel na kontrolo v ambulanto družinske medicine. Že nekaj mesecev si je ob
različnih priložnostnih izmeril povišan krvni tlak z vrednostmi 160−170/85−90
mmHg. Ob tem je občasno opažal zariplost in blago vrtoglavico. V zadnjih tednih
tudi tiščanje za prsnico ob naporu, ki je vedno popustilo ob počitku. Redno ob
znani arterijski hipertenziji že prejema perindopril 5 mg. Imunosupresivna
terapija je bila leto dni po PKMC ukinjena. Občasno vzame inhibitor protonske
črpalke, kadar ga muči zgaga.
Klinični pregled: Krvni tlak 175/95 mmHg, frekvenca srca 85/min. Drugi srčnožilni status primeren. Ksantelazmi okoli oči.
Laboratorijske preiskave: Krvna slika, biokemični parametri za oceno glikemije,
ledvičnega delovanja, lipidogram, glikirani hemoglobin, urin pokažejo naslednja
odstopanja: kombinirano hiperholesterolemijo z vrednostjo celokupnega
holesterola 7 mmol/L (LDL 4.0 mmol/L), trigliceridi 2.5 mmol/L, krvni sladkor
na tešče 6.8 mmol/L.
Razlaga rezultatov preiskav: Pri bolniku ugotavljamo hiperlipidemijo in mejno
bazalno glikemijo. Poleg tega neurejeno arterijsko hipertenzijo. Vse to so
dejavniki tveganja za srčno-žilna obolenja. V anamnezi ima ob tem že znake
obremenitvene angine pektoris.
Bolniki s krvnimi raki prejemajo med zdravljenjem različne kombinacije
bioloških zdravil, klasičnih kemoterapevtikov (vključujoč antracikline) in včasih
tudi obsevanja z ionizirajočimi žarki dela ali celotnega telesa. Vsa ta zdravljenja
lahko poškodujejo srčno-žilni sistem. Po presaditvi se znano poveča incidenca
srčno-žilnih obolenj (SŽO). Predvsem se tveganje poveča po alogenični
presaditvi (za 6 % v obdobju 15 let po PKMV, podatki EBMT), manj pri avtologni.1
Bolniki imajo večje tveganje za srčni infarkt, kardiomiopatijo, možgansko kap in
druge srčno-žilne zaplete. Pri čemer pa so v patogenezi ključni znani dejavniki
tveganja SŽO, kot so kajenje, povišan krvni tlak, dislipidemija, sladkorna bolezen,
debelost, v kontekstu presaditve pa še uporaba steroidov, reakcija presadka proti
gostitelju in retransplantacija. Kot kasen zaplet presaditev pa se vsem naštetim
lahko pridružijo še hipogonadizem, prezgodnja menopavza in hipotiroidizem.
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Ukrepanje: Zdrav življenjski slog, intenziviranje antihipertenzivne terapije,
uvedba statina, acetilsalicilne kisline. Po ustreznem nadzoru krvnega tlaka
napotitev na obremenitveno testiranje. V primeru ishemične reakcije invazivna
diagnostika koronarnega žilja.
Vloga družinskega zdravnika je tako zelo pomembna pri nadzoru in doslednem
zdravljenju dejavnikov tveganja za SŽO. Po potrebi je treba bolnika napotiti
tudi v ustrezno specialistično obravnavo h kardiologu, angiologu, ambulanto za
zdravljenje hiperlipidemije, sladkorne bolezni itd. V primeru akutnega srčnožilnega dogodka (akutni miokardni infarkt, možganska kap ...) pa so urgentni
ukrepi enaki kot pri ostali populaciji bolnikov.

Vir: 1. Carreras E, Dufour C, Monthy M, Kroeger N. The EBMT Handbook. Hematopoietic Stem Cell
Transplantation and Cellular Therapies. Springer 2019.
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Bolniki s pljučno prizadetostjo
v ambulanti DZ
Erik Rupnik
Bolnikova anamneza: Bolnica z AML in alogensko PKMC pred 15 meseci se
zdravi zaradi GvHD kože.
Pred dvema mesecema je prebolela prehlad in od takrat opaža, da se hitreje
utrudi in zadiha. Sprva so ji predpisali tablete za odvajanje vode, po katerih je
bilo le krajši čas malo boljše, zdaj pa se spet slabša. Po ravnem lahko hodi le
počasi, po stopnicah pa z naporom pride le do prvega nadstropja. Upeha se že
pri oblačenju ali osebni negi. Včasih ima suh kašelj. Povišane temperature ni
imela.
Klinični pregled: Koža je temneje pigmentirana, po hrbtu, trebuhu in spodnjih
okončinah so nekaj milimetrov velike temno rožnate eflorescence. Ni edemov.
Dihanje nad pljuči je slišati normalno. Krvni tlak je 124/83 mmHg, srčna
frekvenca 80/min, frekvenca dihanja 20/min in saturacija brez dodanega kisika
je 95 %.
Laboratorijske preiskave: Opravimo osnovne laboratorijske preiskave krvi
(hemogram, elektroliti, retenti, CRP), proBNP in plinsko analizo arterijske
krvi. Opravimo Rtg prsnih organov, spirometrijo in bris nazofarinksa za PCR
respiratornih virusov. V nadaljevanju opravimo še UZ srca, CT prsnih organov
in bronhoskopijo z odvzemom bronhoalveolarnega izpirka (BAL).
Razlaga rezultatov preiskav: Izvidi laboratorijskih preiskav krvi so v okviru
referenčnih vrednosti, na Rtg prsnih organov ni posebnosti, bris nazofarinksa
na viruse je negativen. UZ srca je normalen. Patološka je spirometrija, kjer je
izmerjena huda obstruktivna motnja ventilacije (FEV1 980 ml, 43 %) in CT pljuč,
kjer je prisoten vzorec mozaične atenuacije z znaki ujetosti zraka med izdihom
ter zadebeljene stene bronhov. Z mikrobiološko preiskavo BALa smo izključili
infektivne povzročitelje. Zaključimo, da gre za bronhiolitis obliterans oz. GvHD
pljuč.
Pri bolnikih po PKMC sodijo bolezni dihal med najpogostejše in hkrati
najresnejše zaplete, so eden vodilnih razlogov za umrljivost. V dobri polovici
primerov gre za okužbo, pogosto z oportunimi povzročitelji, drugo so različni
neinfektivni zapleti. Med te prištevamo toksični pnevmonitis po zdravilih,
sindrom idiopatske pljučnice, sindrom difuzne alveolarne krvavitve in sindrom
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ugnezditve (engraftment). Pozni neinfektivni pljučni zapleti so bronhiolitis
obliterans, venookluzivna bolezen pljuč, kriptogena organizirajoča pljučnica in
plevroparenhimska fibroelastoza.
Ukrepanje: Pri bolniku po PKMC in pljučno prizadetostjo najprej potrdimo ali
izključimo okužbo. Pri večini neinfektivnih zapletov gre za neustrezen imunski
odziv, ki ga zdravimo s kortikosteroidi. Bronhiolitis obliterans je huda oblika
GvHD, ki se začne prikrito, a pogosto kljub zdravljenju napreduje v končno
dihalno odpoved. Če ugotovimo bolezen zelo zgodaj, ko je prisotna le blaga
obstrukcija in še ni ujetja zraka, lahko napredovanje ustavimo s kombinacijo
inhalacijskega steroida, azitromicina in montelukasta, sicer začnemo zdrav
ljenje s sistemskimi kortikosteroidi (metilprednizolon 1 mg/kg telesne mase).
Če ni odziva, je potek neugoden. Poskusimo z zunajtelesno fotoferezo, dodamo
ruksolitinib ali eno od drugih imunosupresivnih zdravil.
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Bolnik z motnjo prebavil v ambulanti
družinskega zdravnika
Neva Kavčič
Bolnikova anamneza: 52-letni bolnik je imel pred dvema mesecema nesorodno
alogensko PKMC zaradi ALL. Približno dva meseca po presaditvi so se
postopoma začele težave s suhostjo ust in pojavom rdečkastega izpuščaja po
koži rok, trupa in obraza. Dva dni ima težave s požiranjem, ne more več jesti
hrane, večkrat dnevno odvaja tekoče blato. Vročine, mrzlice, kašlja ni imel, urin
odvaja normalno. Krvavitev ni opazil. Od zdravil jemlje ciklosporin 2 x 50 mg,
valaciklovir 2 x 500 mg, posakonazol 300 mg, pantoprazol 40 mg, hidrokortizon
10+5+5 mg, karvedilol 2 x 6,25 mg.
Klinični pregled: Afebrilen, anikteričen, koža je suha, po rokah, trupu in obrazu
rožnat izpuščaj, krvavitev po koži in sluznicah ni videti, nima perifernih
oteklin. RR 126/88 mmHg, pulz 72/min, saturacija brez dodanega kisika 99 %.
Pljuča in srce bp. Trebuh mehak, neboleč, jetra in vranica nista tipno povečana,
peristaltika je prisotna.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za hemogram vključno z DKS
in deležem shizocitov, teste hemostaze, elektrolite, jetrne teste, CRP, raven
ciklosporina, PCR za CMV in EBV. Opravimo biopsijo črevesne sluznice
in odvzem kužnin za infekcijske povzročitelje bolezni ob diareji (blato za
koprokulturo, viruse, glive in klostridij).
Razlaga rezultatov preiskav: Slabost, bruhanje in diareja, zlasti v kombinaciji
so najverjetneje začetek akutne oblike GvHD prebavil, kar izključimo z biopsijo
črevesja. Možne so tudi okužbe prebavil (bakterijske, glivne, virusne), kar je
treba izključiti z mikrobiološkimi preiskavami blata. Prizadetost prebavil in
pancitopenija sta lahko posledica tudi reaktivacije CMV, kar dokažemo s preiskavo
PCR CMV iz periferne krvi in z biopsijo črevesa. Ob poslabšanju citopenij je treba
pomisliti na relaps osnovne krvne bolezni, slabo delovanje presadka, pa tudi
TTP, ki pa je ob normalnem LDH in indirektnem bilirubinu ter majhnem deležu
shizocitov malo verjeten. Znakov za DIK v testih hemostaze ni.
Ukrepanje: Zdravilo izbora pri akutni reakciji presadka proti gostitelju je
metilprednizolon v odmerku 2 mg/kg TT. Potrebna je karenca za razbremenitev
črevesa, parenteralna prehrana in nadomeščanje tekočine. Bolnika je treba
hospitalizirati. Odmerek metilprednizolona začnemo zmanjševati po enem do
dveh tednih. Če zdravljenje ni učinkovito, uvajamo zdravila drugega izbora.
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Krvna slika (analizator)
Preiskava
Izsledek
Levkocitna krvna slika
Levkociti [109/L]
L 1,62
9
Nevtrofilci [10 /L]
L 0,58
Limfociti [109/L]
L 0,87
9
Monociti [10 /L]
L 0,14
Eozinofilci [109/L]
L 0,00
Bazofilci [109/L]
0,01
9
Nezreli granulociti [10 /L]
0,02
Eritroblasti [109/L]
0,02
Nevtrofilci [%]
35,9
Limfociti [%]
53,7
Monociti [%]
8,6
Eozinofilci [%]
0,0
Bazofilci [%]
0,6
Nezreli granulociti [%]
1,2
Eritroblasti [Št/100 Lkc]
1,2
Eritrocitna krvna slika
Hemoglobin [g/L]
L
93
Hematokrit [/]
L 0,269
Eritrociti [1012/L]
L 2,77
PVE [fL]
97,1
PHE [pg]
H 33,6
PKHE [g/L]
H 346
KVVE [%]
H 17,1
Trombocitna krvna slika
Trombociti [109/L]
L
34
VST [%]
0,04
PVT [fL]
12,3
KVVT
15,0

Ref. vr.
4,00 - 10,00
1,50 - 7,40
1,10 - 3,50
0,21 - 0,92
0,02 - 0,67
0,00 - 0,13

130 - 170
0,40 - 0,50
4,50 - 5,50
83,0 - 101,0
27,0 - 32,0
315 - 345
11,6 - 14,0

Ostale citološke preiskave
Preiskava
Izsledek
Shizociti [%]
0,07
Diferencialna krvna slika
Preiskava
Izsledek
blasti [%]
0
promielociti [%]
0
mielociti [%]
0
metamielociti [%]
1
paličasti nevtrofilci [%]
5
segmentirani nevtrofilci [%]
36
eozinofilci [%]
0
bazofilci [%]
0
limfociti [%]
50
promonociti [%]
0
monociti [%]
8
plazmatke [%]
0
eritroblasti [Št/100 Lkc]
1
mikromegakariociti [Št/100 Lkc]
Absolutne vrednosti (mikroskop)
nezreli granulociti [109/L]
0,02
nevtrofilci [109/L]
0,66
eozinofilci [109/L]
0,00
9
limfociti [10 /L]
0,81
monociti [109/L]
0,13

150 - 410
9,8 - 12,6
11,0 - 16,90
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Preiskava

Izsledek

Ref. vr.

Enota

K- Trombociti

L

34

150 - 410

109/L

P-Protrombinski čas (PČ)

H

1,21

0,70 - 1,20

1

PČ-INR

0,88

P-Parcialni tromboplastinski čas (PTČ)

32,3

24,0 - 35,5

s

P-Fibrinogen (F-gen)

3,55

1,80 - 3,70

g/L

H

16,4

13,0 - 16,0

s

14,4

13,7 - 19,2

s

H

0,547

< 0,242

mg/L

neg.

neg.

po E

P-Trombinski čas (TČ)
P-Reptilazni čas (TČ)
P-D-dimer
P-Etanol gel test
Preiskava
K-Ciklosporin
Preiskava
S-Glukoza
S-Sečnina
S-Kalij
S-Natrij
S-Klorid
S-Kalcij
S-Fosfat anorg.
S-Cel.CO2
S-Kreatinin
oGF (CKD-EPI)/1,73 m2
S-Urat
S-Bilirubin cel.
S-Bilirubin dir.
S-Proteini celokupni
S-Albumin
S-A. Fosfataza
S-AST
S-ALT
S-gama-GT
S-LDH
S-Železo (III)
S-Feritin
S-CRP
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H
H
L
L

H

H
L
L

H

H
H

Izsledek
111,8

Enote
µg/L

Ref. vr.

Izsledek
7,3
13,3
4,4
134
103
1,81
1,18
24
100
74
292
20
14
41
27
1,90
0,51
0,59
2,67
2,94
20,6
4687
60

Enote
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
µmol/L
mL/min
µmol/L
µmol/L
µmol/L
g/L
g/L
µkat/L
µkat/L
µkat/L
µkat/L
µkat/L
µmol/L
µg/L
mg/L

Ref. vr.
3,6 - 6,1
2,8 - 7,5
3,8 - 5,5
135 - 145
95 - 105
2,10 - 2,60
0,84 - 1,45
24 - 32
44 - 97
150 - 480
3 - 22
do 7
65 - 80
32 - 55
0,72 - 1,92
do 0,58
do 0,77
do 0,92
do 4,13
10,7 - 28,6
20 - 300
0 - 5,0

Akutna bolezen presadka proti gostitelju
s prizadetostjo jeter.
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Bolnik po presaditvi celic kostnega mozga
s prizadetostjo oči v ambulanti družinske
medicine
Matjaž Sever
Bolnikova anamneza: 47-letna bolnica je imela pred osmimi meseci sorodno
presaditev zaradi AML. Po sedmih mesecih smo postopno ukinili imunosupresijo
in protimikrobno profilakso. Ob kontroli devet mesecev po PKMC pove, da ima
dva tedna občutek suhih oči, občutek peska. Pred nekaj dnevi sta se pojavila
rdečina in rumenkast izcedek.
Klinični pregled: Zunanji pregled očesa pokaže vnetje veznic z gnojnim
izcedkom. Preostali somatski status je brez odstopanj od normale.
Laboratorijske preiskave: Napravimo krvno sliko z diferencialno krvno sliko,
biokemijske preiskave z vnetnimi parametri. Potreben je pregled pri oftalmologu
s špranjsko svetilko in po potrebi druge preiskave.
Razlage rezultatov preiskav: V laboratorijskih izvidih ne najdemo odstopanj.
Oftalmolog pri bolnici ugotovi kronični GvHD oči z bakterijsko superinfekcijo.
Kronična oblika GvHD lahko prizadene več organov, tudi oči. Najpogostejši
simptom je suho oko, ki lahko napreduje do keratokonjunktivitisa z
brazgotinjenjem. Vzrok je motena tvorba solz in maščobe v Meibomovih žlezah.
Pri redkejših oblikah očesne GvHD so lahko prizadeti tudi drugi deli očesa.
Pomembno je stanje prepoznati in ukrepati zgodaj. Hematolog opravi pregled
in preiskave, da sočasno opredeli eventualno prizadetost drugih organov v
sklopu kronične GvHD. Omejeno očesno GvHD zdravi oftalmolog z lokalno
terapijo. Če je GvHD ekstenzivna, pa hematolog uvede sistemsko terapijo s
kortikosteroidom in ciklosporinom. Ob rezistentni obliki prihaja v poštev
zdravljenje z ekstrakorporealno fotoforezo in ruksolitinibom.
Ukrepanje: Bolnico napotimo k oftalmologu in hematologu. Konziliarni
oftalmolog za področje hematologije je dr. Schollmayer, ki ordinira ob sredah
med 9. in 15. uro na Oftalmološki kliniki UKC Ljubljana. Za napotitev izdamo
napotnico VZS 2360P. Zdravljenje GvHD oči:
1. nego vek izvajamo s toplo vodo dvakrat dnevno in enkrat dnevno s krpicami
za čiščenje (sterilne krpice za čiščenje vek),
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2. umetne solze brez konzervansa apliciramo čim bolj pogosto (vlažilne kapljice
za oči brez dodanih konzervansov različnih proizvajalcev),
3. ciklosporinske kapljice enkrat do dvakrat dnevno po navodilih oftalmologa,
4. kortikosteroidne kapljice uporabljamo pod nadzorom oftalmologa,
5. antibiotike uporabljamo pod nadzorom oftalmologa (kloramfenikol, azitro
micin, moksifloksacin).
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Bolnik s kožnim izpuščajem in spremembami
na sluznicah v ambulanti splošnega zdravnika
Nika Kraljić
Bolnikova anamneza: Bolnik pove, da zadnje dni opaža izpuščaje na koži, ki so
se začeli širiti po celem telesu, na dlaneh se je pojavila rdečina. Na koži ima
vroč občutek, prav tako ga koža nekoliko srbi. Občutek ima, da so otečena tudi
usta, v ustni votlini so se pojavile manjše razjede. Ima slabši apetit in občuti
slabost, včeraj pa se je pojavila še vodena driska, blato je odvajal večkrat dnevno.
Gospod je mesec dni po nesorodni alogenski presaditvi kostnega mozga zaradi
akutne levkemije in je bil nedolgo nazaj odpuščen iz bolnišnice. V terapiji ima
acipan, ciklosporin, valaciklovir in ravnokar uveden TMP/SMX.
Klinični pregled: Ob pregledu smo pri bolniku videli rdečino dlani, na koži
hrbta in deloma prsnega koša pa poleg eritematoznih sprememb še droben
makulopapularni izpuščaj. Ustnice so bile pordele in nekoliko otečene, v ustni
votlini pa prav tako viden eritem s posameznimi razjedami.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za hemogram in diferencialno krvno
sliko ter celotno biokemijo skupaj z jetrnimi testi, nivo ciklosporina in teste
hemostaze. Zaradi tekočega blata odvzamemo tudi blato na viruse, bakterije,
glive in C.difficile. Pri kožnih spremembah je diferencialno diagnostično treba
pomisliti na zdravila in z zdravili povezan izpuščaj. Zato se praviloma odločimo
za biopsijo kože. Toliko prej, če je prizadetost kože vodilna bolnikova težava.
Razlaga rezultatov preiskav: V krvni sliki lahko opazimo blago nevtropenijo in
trombopenijo, v DKS delež shizocizov. Jetrni encimi so lahko povišani, vendar
je vzorec porasta nemalokrat neznačilen in nepoveden. Vse odvzete kužnine
blata so negativne. Izvid biopsije kože še čakamo. Nekatera zdravila pogosto
povzročajo kožni izpuščaj, predvsem TMP/SMX, alopurinol, citozin arabinozid.
Glede na dokaj značilno klinično sliko in izvide, čakajoč izvid biopsije kože,
zaključimo, da gre pri bolniku za akutno reakcijo presadka proti gostitelju
(akutni GvHD), ki se najpogosteje kaže s prizadetostjo kože in sluznic, diarejo
in patološkimi jetrnimi testi. O akutnem GvHD govorimo takrat, ko simptomi
nastopijo znotraj 100 dni po opravljeni alogenski PKMC.
Citopenije, sprva blage, so lahko posledica samega GvHD, lahko začetnega
odpovedovanja presadka ali pa okužbe s katerim od mielotropnih virusov. To
so HSV 6 in 8, EBV, CMV in parvo B19. Serologija pri diagnostiki ne pomaga,
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zato iščemo nukleinske kisline virusov v krvi/kostnem mozgu. Včasih je kožni
izpuščaj posledica vzpostavitve delovanja presadka.
Ukrepanje: Bolnika s sumom na GvHD napotimo k njegovemu hematologu ali
ga pokličemo osebno po telefonu in se posvetujemo z njim. Ob veliki verjetnosti,
da gre za akutni GvHD ali če so spremembe na koži obsežne, začnemo zdraviti
brez izvida histologije kože. Zdravilo so kortikosteroidi, ki jih dodamo že prej
obstoječi imunosupresivni terapiji s kalcinevrinskimi inhibitorji. Pri blagih
kožnih oblikah lahko zadoščajo že samo kortikosteroidna mazila. V klinični
praksi neredko dodamo še zdravljenje z ECP (ekstrakorporalna fotofereza).
Ta ima zelo dober učinek na kožne in sluznične spremembe v sklopu akutne
in tudi kasneje kronične oblike GvHD. Ima minimalno imunosupresivno
učinkovanje, kar je dobro. Sluznice ustne votline izpiramo, ključna je skrbna
higiena. Pri zmernih do hudih oblikah akutne oblike GvHD je zdravljenje vedno
sistemsko, metilprednizolon v odmerku 1−2 mg/kg TT. V primeru neodzivnosti
lahko zdravimo še z rituksimabom, ruksolitinibom in ibrutinibom.

Značilne spremembe GvHD kože trupa, rok in ust. Vidna rdečina in
makulopapulozen izpuščaj.
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Bolnik, ki potrebuje krvne pripravke: kdaj,
katere in zakaj
Matevž Škerget
Bolnikova anamneza: Bolnik poišče pomoč pri osebnem zdravniku zaradi
splošne oslabelosti in težke sape ob vse manjšem naporu. Sprememb pri
odvajanju blata in vode ter znakov krvavitev ni opazil. Ima akutno limfoblastno
levkemijo in je v remisiji en mesec po sorodni alogenski presaditvi krvotvornih
matičnih celic.
Klinični pregled: Ob pregledu je bled, srčni utrip pospešen, po koži in vidnih
sluznicah ni znakov krvavitev.
Laboratorijske preiskave: Kontroliramo celotno krvno sliko in mikroskopski
pregled razmaza venske krvi, osnovne biokemične preiskave in teste hemostaze.
Razlaga rezultatov preiskav: V krvni sliki ugotavljamo hudo normocitno
anemijo 50 g/L. Število trombocitov je podobno kot ob odpustu 60 x 109 /L. Testi
hemostaze in biokemične preiskave so normalni.
Ukrepanje: Nadomestno zdravljenje s krvnimi pripravki je del podpornega
zdravljenja bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC).
Med poglavitne krvne pripravke štejemo koncentrirane eritrocite (KE),
koncentrirane trombocite (KT) in sveže zamrznjeno plazmo (SZP). Vsi pripravki
morajo biti pred transfuzijo obsevani ali inaktivirani s psoralenom (velja za
koncentrirane trombocite). Z obsevanjem pripravkov začnemo najkasneje
pred kondicioniranjem in nadaljujemo do šest mesecev po avtologni PKMC in
dosmrtno po alogenski PKMC. Za nadomestno zdravljenje s KE se odločimo
pri bolnikih z vrednostjo hemoglobina pod 70–80 g/L. Bolniki s pridruženimi
srčno-žilnimi obolenji pogosto potrebujejo večje vrednosti, vendar naj bo raven
za nadomestno zdravljenje ob odsotnosti kliničnih znakov 80 g/L. Zmanjšano
število trombocitov je po PKMC posledica delovanja citostatikov (aplazija),
slabega delovanja presadka in učinka številnih zdravil, ki jih bolniki prejemajo. Ob
odsotnosti krvavitev se za nadomestno profilaktično zdravljenje s KT odločimo
pri številu trombocitov < 10 x 109 /L. Bolniki z okužbo, vročino in povečanim
tveganjem za krvavitev (npr. mukozitis, cistitis) morajo prejeti nadomestno
zdravljenje pri vrednosti < 20 x 109 /L. Za nadomestno zdravljenje lahko
uporabimo koncentrirane trombocite več darovalcev (zlitje) ali koncentrirane
trombocite enega darovalca (afereza). Glede na dosedanje podatke sta oba
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pripravka enakovredna pri bolnikih, ki niso alosenzibilizirani. Svežo zamrznjeno
plazmo uporabljamo pri krvavitvi in hujši motnji sekundarne hemostaze. Ta je
lahko posledica jetrne okvare, delovanja antagonistov vitamina K, diseminirane
intravaskularne koagulacije (DIK) in dednega pomanjkanja določenega faktorja
strjevanja krvi, za katerega nimamo specifičnega koncentrata. Odmerek SZP je
10–15 ml/kg telesne teže bolnika.
Zaradi pogostega neskladja med krvno skupino prejemnika in darovalca pri
alogenski PKMC je pri nadomestnem zdravljenju s krvnimi pripravki potrebna
posebna pozornost pri zagotavljanju ustrezne skladnosti. Bolniki morajo
prejemati krvne pripravke, ki so navedeni v odpustnici po alogenski PKMC.

ABO neskladje

Prejemnik

Darovalec Vsi pripravki

Glavno

O
O
O
A
B
A
B
AB
AB
AB
A
B

A
B
AB
AB
AB
O
O
O
A
B
B
A

Malo

Obojesmerno

Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova
Prejemnikova

KE
KT
Izbira Prva
izbira
O
A
O
B
O
AB
A, O
AB
B, O
AB
O
A
O
B
O
AB
A, O
AB
B, O
AB
O
AB
O
AB

Druga
izbira
AB, B, O
AB, A, O
A, B, O
A, B, O
B, A, O
AB, B, O
AB, A, O
A, B, O
A, B, O
B, A, O
B, A, O
A, B, O

SZP
Prva
izbira
A
B
AB
AB
AB
A
B
AB
AB
AB
AB
AB

Druga
izbira
AB
AB
–
–
–
AB
AB
–
–
–
–
–

Skladnost krvnih pripravkov pri alogenični PKMC. Faza 1 traja do začetka
kondicioniranja. Faza 2 traja do normalizacije krvne slike po alogenični
PKMC. Faza 3 traja po normalizaciji krvne slike po alogenični PKMC.
Kratice: KE koncentrirani eritrociti; KT koncentrirani trombociti; SZP sveže
zamrznjena plazma.

Povzeto po: The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies.
7th edition.Carreras E, Dufour C, Mohty M, et al.

39

Bolnik po presaditvi kostnega mozga
in ponovna cepljenja
Njetočka Šimec Gredelj
Bolnikova anamneza: Tri leta po alogenski presaditvi zaradi AML, zdaj v
remisiji, brez terapije, pride bolnik prestrašen v ambulanto osebnega zdravnika.
V osnovni šoli, kamor hodita oba otroka, so imeli primer ošpic. Želi preiskave,
navodila in cepljenje.
Klinični pregled: Brez odstopanj od normale.
Laboratorijske preiskave: Odvzamemo kri za določitev protiteles proti ošpicam.
Če to ni mogoče, bolnika napotimo v hematološko ambulanto.
Razlaga rezultatov preiskav: Titer zaščitnih protiteles je nezadosten. Bolnika
napotimo v hematološko ambulanto. Navodila za cepljenje izda hematolog, ki
spremlja bolnika.
Cepljenja je del obvezne obravnave bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih
celic. V obravnavo so vključeni tudi bližnji sorodniki (člani istega gospodinjstva)
in zdravstveni delavci, ki skrbijo za bolnike.
Po PKMC pride do postopnega znižanja pridobljenih protiteles, ki so jih bolniki
pridobili s predhodnimi cepljenji. Zato bolnike po PKMC ponovno cepimo.
Uspešnost cepljenja je odvisna od poprave imunskega sistema, v prvi vrsti
limfocitov. Postopna poprava imunskega sistema poteka 3 do 12 mesecev
po presaditvi. Če bolnik prejema imunosupresivno zdravljenje, je poprava
imunskega sistema počasnejša. Pri tej skupini bolnikov je tudi odziv na cepljenje
pogosto neustrezen oz. je pomanjkljiv. Z mrtvimi cepivi lahko začnemo cepiti
od 6 do 12 mesecev po PKMC. V prvem letu cepimo proti davici, tetanusu,
oslovskemu kašlju (Di-Te-Per), pnevmokoku, hemofilusu influence in hepatitisu
B. Proti sezonski gripi cepimo vsako leto od septembra do decembra. Cepljenja
z živimi cepivi ni priporočljivo izvajati pred potekom 24 mesecev po PKMC. Z
njimi ne cepimo bolnikov z GvHD in bolnikov, ki prejemajo imunosupresivno
zdravljenje.
Ukrepanje: Revakcinacija z MMR cepivom v območnem inštitutu za varovanje
zdravja.
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Priporočena shema cepljenj je opisana v spodnji tabeli.
Bolezen/ povzročitelj
- cepivo
Pnevmokok
- 13-val konjugirano mrtvo (PCV 13)
- 23-val polisaharidno mrtvo (PPV 23)
Davica, tetanus, oslovski kašelj,
hemofilus influence tip b, otroška paraliza
- 5-val mrtvo (DiTePer/Hib/IPV)
Hepatitis B
- rekombinantno mrtvo
Gripa
- mrtvo
Ošpice, mumps, rdečke
- živo oslabljeno (OMR)
Norice
- živo oslabljeno
Meningokok
- 4-val konjugirano mrtvo (A, C, W-135, Y)
Humani papilomavirusi
- 9-val mrtvo (HPV)

Priporočilo
(meseci po PKMC)
Da
(3−6)

Priporočena shema
(presledki v mesecih)
3 odmerki PCV 13
in kot 4. odmerek PPV 23
(0, 1, 2, 4−6)

Da
(6−12)

3 odmerki
(0, 2, 6−12)

Da
(6−12)
Da – sezonsko (sept.–dec.)
(4−6)
Da
(>24)
Da
(>24)
Kot za ostalo populacijo
(6−12)

3 odmerki
(0, 1, 6)

Kot za ostalo populacijo
(6−12)

1 odmerek
2 odmerka
(0, 1)
2 odmerka
(0, 2)
1 odmerek
2 odmerka pri <15 let
3 odmerki pri ≥ 15 let
(0, 6 oz. 0, 2, 6)
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‚Male stvari, ki to niso‘ – spolnost, alkohol,
nikotin in prehrana
Matevž Škerget
Bolnikova anamneza: Bolnik pride v ambulanto splošnega zdravnika z
naslednjimi vprašanji. Za večerjo si neizmerno želi svežo zeleno solato s
pršutom in kozarcem rdečega vina. Po presaditvi je spoznal dekle in zdaj oba
želita uživati v spolnosti. Gospod je osem mesecev po presaditvi in še prejema
imunosupresivno zdravljenje zaradi blage kožne reakcije presadka proti
gostitelju.
Klinični pregled: Brez posebnosti. Po koži in vidnih sluznicah ni znakov
mehurčkov in drugih znakov okužbe.
Laboratorijske preiskave: Kontroliramo celotno krvno sliko in mikroskopski
pregled razmaza venske krvi.
Razlaga rezultatov preiskav: Krvna slika je normalna.
Ukrepanje: Spolnost po PKMC je povezana z večjim tveganjem za okužbe. V
primeru okužbe pri bolniku ali partnerju se je treba izogibati spolnosti. V obdobju
hude nevtropenije (nevtrofilci < 0,5 x 109/L) odsvetujemo vsako spolnost, pri
kateri pride do penetracije. Pri znižanih vrednostih trombocitov (< 50 x 109/L)
so pogostejše krvavitve, zato je smiselna uporaba lubrikantov in izogibanje
grobemu in analnemu spolnemu odnosu. Med celotnim zdravljenjem svetujemo
uporabo bariernih metod kontracepcije (kondom, femidom) pri vaginalnem,
analnem in oralnem spolnem odnosu. S tem zmanjšamo možnost okužbe
pri bolniku in zmanjšamo stik partnerja z morebitnimi ostanki citostatikov v
telesnih tekočinah. Prav tako barierne metode preprečujejo možnost zanositve,
ki zaradi zdravil ni želena.
Bolniki po presaditvi KMC imajo zaradi nevtropenije in imunosupresije povečano
tveganje za okužbe. Zato svetujemo prehrano z malo vsebnostjo bakterij in
gliv kakor tudi varno pripravo hrane. Treba se je izogibati hrani, ki je tik pred
potekom roka trajanja. Hitro pokvarljivo svežo hrano je treba ustrezno hraniti
v hladilniku s temperaturo okrog 5 °C. Izogibati se je treba premalo pečenemu
mesu, surovim mesnim izdelkom, surovemu nepasteriziranemu mleku in
proizvodom iz njega, jogurtu z dodanimi bakterijskimi kulturami, sirom s
plemenito plesnijo, izdelkom iz delikatese in surovega sadja in zelenjave, ki je
pred zaužitjem ni mogoče temeljito umiti (npr. jagode, solata).
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Zaradi škodljivega delovanja zdravil na jetrno delovanje in morebitne interakcije
je uživanje alkohola nezaželeno. Prav tako je zaradi vpliva na pljuča nezaželeno
kajenje tobaka, marihuane in drugih tobačnih izdelkov.
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Kasne posledice zdravljenja
Barbara Skopec, Polona Novak
Bolnikova anamneza: Bolnica navaja slabše počutje 14 dni, na bukalni sluznici
pred sekalci levo zgoraj se ji je pojavila zatrdlina, ki ni boleča in ne krvavi.
Je tri leta po nesorodni skladni presaditvi krvotvornih matičnih celic zaradi
primarne mielofibroze. Po presaditvi je imela akutni GvHD gradus 2 in ob
zniževanju imunosupresije sindrom prekrivanja pozno nastalega akutnega
in kroničnega GvHD. Kronični GvHD se je poslabšal ob prebolevanju številnih
virusnih pljučnic. Vodilni simptomi so bili suha usta, vnete oči, hepatopatija. V
krvni sliki je bilo prisotno sekundarno slabo delovanje presadka zaradi vnetja,
ki pa se je ob pojavu zatrdline še dodatno poslabšalo, tako da je bolnica morala
prejemati koncentrirane eritrocite in trombocitno plazmo vsak teden. Ves čas
od transplantacije dalje prejema imunosupresivno terapijo s ciklosporinom,
ruksolitinibom, zaradi CMV reaktivacije je na preventivi z valganciklovirjem,
prejema tudi preventivno terapijo proti bronhiolitisu obliteransu. Ima redne
kontrolne preglede pri stomatologu, oftalmologu, otorinolaringologu in
ginekologu.
Klinični pregled: Pod zgornjo ustnico na čeljusti temno vijolična tumorska
sprememba, levo oko pordelo. Ustna sluznica suha, brez ran ali krvavitev.
Laboratorijske preiskave: Potreben je pregled pri maksilofacialnem kirurgu,
slikovna diagnostika in histološka opredelitev tumorske spremembe, odvzem
PCR na HHV8 za izključitev sarkoma, hemogram, testi hemostaze, biokemija.
Razlaga rezultatov preiskav: Pri bolnici gre lahko glede na slikovno diagnostiko,
ki pokaže tudi infiltracijo kosti čeljusti, za ploščatocelični karcinom ali sarkom,
ki so pri sindromu suhih ust in kroničnem vnetju v ustni votlini ob GvHD
ena pogostejših kasnih posledic zdravljenja. Čeprav so biološki mehanizmi
povečanega tveganja za karcinome še nejasni, je dolgo obdobje imunosupresije
najverjetnejši vzrok za vzdrževanje in pospeševanje onkogenih virusnih okužb
in zaviranje protivirusne imunosti, kar vodi v virusna maligna obolenja. Humani
papilomavirusi so najverjetnejši vzrok za karcinome ustne votline pri bolnikih
s hudim kroničnim GvHD in podaljšano imunosupresijo. Je pa pri bolnici
bila iz histologije potrjena EBV pozitivna histiocitna proliferacija kot odraz
latentne okužbe EBV, ki pa je prav tako posledica dolgotrajne imunosupresije
in kroničnega GvHD in lahko vodi v katero od podtipov histiocitoz ali
limfoproliferativnih bolezni. Kaposijev sarkom, ki se pojavi zaradi reaktivacije
virusa HHV8, je v ustni votlini manj pogost.
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Ukrepanje: Potrebna je bila operativna odstranitev, spremljanje, previdno
znižanje imunosupresije oz. usmerjena terapija EBV z rituksimabom z namenom
preprečevanja malignih EBV, povzročenih neoplazem. Sicer se po PKMC
velja izogibati soncu, posebej na delu kože in sluznic, ki so bile izpostavljene
ionizirajočemu sevanju v sklopu zdravljenja. Treba si je redno pregledovati kožo
in sluznice. Sekundarne rakave bolezni se pojavljajo po pretečenih dveh letih
zdravljenja. Pogoste so nehematološke rakave bolezni. Ne smemo pozabiti tudi
na kardiotoksičnost, kasno nastalo v okviru predhodnega zdravljenja.
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Kdaj nujno na pregled k specialistu?
Matjaž Sever
Bolnike po PKMC z nujnim stanjem obravnavamo kot vse ostale bolnike.
Njihova obravnava nujnih stanj naj poteka po vpeljanem postopku ugotavljanja
in zdravljenja bolezni. Ni razlogov, da bi stanje po presaditvi omejevalo ali
vplivalo na čas obravnave, npr. pri akutnem koronarnem sindromu, ali začetek
zdravljenja, npr. septičnega šoka. Se moramo pa ves čas zavedati nekaterih bolj
verjetnih zapletov, ki jih pri tovrstnih bolnikih pogosteje srečujemo.
V neposrednem obdobju po presaditvi veljajo za vse bolnike priporočila, da v
primeru spontane krvavitve in temperature opravijo pregled pri zdravniku.
V tem obdobju se krvna slika po presaditvi še ni popolnoma popravila oz.
se lahko iz številnih razlogov poslabša. Bolniki so zaradi nevtropenije in
trombopenije nagnjeni k okužbam in h krvavitvam. Pri njih vedno opravimo
osnovne preiskave – krvno sliko z diferencialno krvno sliko, teste hemostaze
in osnovne biokemijske preiskave z vnetnimi parametri. Izsledki preiskav nam
omogočajo takojšnje ukrepanje oz. posvet s konziliarnim hematologom glede
nadaljnje obravnave. Pomembno je vedeti, da sistemske bakterijske okužbe
ob nevtropeniji zdravimo s širokospektralnim antibiotikom (npr. piperacilin/
tazobaktam), krvni pripravki pa morajo biti obsevani in skladni s krvno skupino,
ki jo ima bolnik zavedeno v odpustnici iz bolnice. Praviloma bolniki nadaljujejo
zdravljenje v sekundarni ustanovi oz. na KO za hematologijo UKC Ljubljana.
Druga skupina simptomov in znakov se nanašajo na zaplet akutne bolezni
presadka proti gostitelju. V prvih 100 dneh po alogenski presaditvi lahko vsi
bolniki razvijejo kožni izpuščaj, zlatenico in prebavne motnje, najpogosteje
diarejo. Bolnike vedno pregledamo in ocenimo, ali gre za nujno stanje druge
etiologije. Lahko se posvetujemo s konziliarnim hematologom. V vseh primerih
pa bolnike napotimo v specialistično ambulanto za nadaljnjo diagnostiko in
zdravljenje, lahko še isti dan v dopoldanskem času, sicer pa naslednji dan.
Vsa ostala stanja obravnavamo v skladu z doktrino, vendar se moramo zavedati,
da imamo pred sabo specifičnega bolnika z možnimi redkimi diferencialno
diagnostičnimi stanji. Vedno, ko klinična slika ne spada v standardne okvire,
priporočamo, da se posvetujete s hematologom, ki vam je na razpolago 24 ur
dnevno na tel. 01 522 8355.
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Bolnik in imunosupresivna zdravila
Neda Gržinič
Po alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic bolniki prejemajo
imunosupresivna zdravila. Ta zdravila preprečujejo zavrnitev presadka ter
preprečujejo in zdravijo bolezen presadka proti gostitelju (ang. graft-versushost disease, GvHD). Omenjena bolezen nastane kot posledica aktivacije
darovalčevih limfocitov proti prejemnikovim antigenom in je en od glavnih
zapletov alogenske presaditve krvotvornih matičnih celic.
Akutna GvHD se pojavi v prvih 100 dneh po presaditvi in najpogosteje
prizadene kožo, jetra in prebavila. Pojavijo se lahko kožni izpuščaji, dermatitis,
hepatitis, zlatenica, bolečine v trebuhu in driska. Da bi preprečili pojav akutne
GvHD, bolniki prejemajo ciklosporin in metotreksat, v nekaterih primerih
tudi mofetilmikofenolat in takrolimus. Akutna GvHD se zdravi z zdravilom
metilprednizolon; če zdravljenje ni učinkovito, bolniki prejemajo sirolimus,
antilimfocitni imunoglobulin in v zadnjem času tudi ruksolitinib.
Kronična GvHD se pojavi po 100. dnevu od presaditve in se kaže s kroničnimi
vnetnimi spremembami kože, prebavne cevi, cirozi podobnimi spremembami
jeter, obstruktivnim vnetjem pljuč in z okvaro sluznic in žlez slinavk. Zdravi se z
metilprednizolonom, ciklosporinom ali takrolimusom. Če omenjeno zdravljenje
ni uspešno, se bolnike zdravi še s sirolimusom, mofetilmikofenolatom,
rituksimabom, ruksolitinibom, talidomidom, z zunajtelesno fototerapijo ter v
izjemnih primerih z ibrutinibom.
Omenjena zdravila predpisujejo le zdravniki, ki imajo izkušnje z imuno
supresivnim zdravljenjem in lahko zagotovijo ustrezno redno spremljanje
bolnika. Zaradi varnosti in učinkovitosti terapije je po presaditvi zelo pomembno
rutinsko spremljanje koncentracije ciklosporina, takrolimusa in sirolimusa v
krvi ter ustrezno prilagajanje njihovih odmerkov.
V prispevku se bomo osredotočili na peroralna zdravila, ki jih bolnik prejema po
odpustu iz bolnišnice. Pri večini peroralnih imunosupresivov je nekaj lastnosti
enakih.
Neželeni učinki imunosupresivov so pogosti. Bolniki, ki se z njimi zdravijo,
imajo povečano tveganje za bakterijske, glivične, virusne okužbe in okužbe
z različnimi paraziti. Možne so tudi latentne virusne reaktivacije. Uporaba
imunosupresivov lahko poveča tveganje za razvoj limfoma in drugih malignih
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bolezni, zlasti kožnih. Bolnike je treba opozoriti, naj se izogibajo sončni svetlobi
ali se pred njo ustrezno zaščitijo. Bolniki ne smejo uživati grenivke in njenega
soka ter pripravkov iz šentjanževke in škrlatnega ameriškega slamnika
(Echinacea purpurea), saj lahko omenjene rastline spremenijo koncentracije
imunosupresivov v krvi.
Bolniki in njihovi svojci morajo biti pri rokovanju z imunosupresivi previdni.
Večina omenjenih zdravil namreč spada v t. i. skupino nevarnih zdravil, kar
pomeni, da imajo eno od naslednjih lastnosti: so kancerogena, genotoksična,
teratogena ali imajo negativen vpliv na reprodukcijo. Kapsule/tablete je treba
vzeti iz pretisnega omota tik pred uporabo. Razen v redkih primerih tablet ne
smemo drobiti in kapsul ne odpirati. Peroralno raztopino oz. zrnca je treba
razredčiti oz. raztopiti tik pred uporabo.

CIKLOSPORIN je zaviralec kalcinevrina in na celični ravni zavira nastajanje in
sproščanje limfokinov iz aktiviranih celic T.
Najbolj pogosti neželeni učinki:
Zdravilo deluje toksično na ledvice in jetra, zato je treba med zdravljenjem
skrbno spremljati obe bolnikovi funkciji. Pri primerih akutnega toksičnega
delovanja na ledvice so poročali o porušeni homeostazi ionov (hiperkalciemija,
hipomagneziemija). Zdravilo lahko povzroča levkopenijo, glavobol, tremor,
konvulzije, prebavne motnje (drisko, slabost, bruhanje), hiperlipidemijo,
hiperglikemijo, hiperurikemijo, hipertenzijo in bolečine v okončinah.
Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Ciklosporin je zaviralec encima CYP3A4, P-glikoproteina in organskega
anionskega prenašalnega polipeptida.
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrepi:

eritromicin, klaritromicin,
azitromicin, vsi azolni antimikotiki,
metilprednizolon (v visokih
odmerkih), verapamil, amiodaron,
peroralni kontraceptivi,
metoklopramid, alopurinol, imatinib,
nilotinib, ritonavir, letermovir
karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin

↑ koncentracije
ciklosporina v krvi

Spremljanje koncentracije
ciklosporina v krvi in ustrezno
znižanje odmerka.

↓ koncentracije
ciklosporina v krvi

Spremljanje koncentracije
ciklosporina v krvi in ustrezno
povišanje odmerka.
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Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

aminoglikozidi, amfotericin B,
↑ nefrotoksičnost
ciprofloksacin, vankomicin,
trimetoprim, NSAID (diklofenak,
ibuprofen, indometacin, meloksikam,
naproksen), melfalan, metotreksat
takrolimus
↑ nefrotoksičnost
zaviralci reduktaze HMG-CoA (statini) ↑ koncentracija statinov
v krvi

Ukrepi:
Spremljanje ledvične funkcije,
ustrezna prilagoditev odmerkov oz.
sprememba terapije.

Izogibanje sočasni uporabi.
Izogibanje sočasni uporabi.

TAKROLIMUS je zaviralec kalcinevrina. Takrolimus zavira aktivacijo celic T in
od celic T pomagalk odvisno proliferacijo celic B, pa tudi nastajanje limfokinov
ter izražanje receptorja za interlevkin 2.
Najbolj pogosti neželeni učinki:
anemija, levkopenija, trombocitopenija, levkocitoza, vnetja in perforacija
prebavil, driska, slabost, hipertenzija, okvara ledvic in jeter, tremor, glavobol,
tromboembolični in ishemični dogodki, tahikardija, hiperglikemična stanja,
diabetes mellitus, dispneja, parenhimske bolezni pljuč, epileptični napadi,
motnje zavesti, težave z očmi in bolečine v okončinah.
Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Takrolimus se presnavlja z encimom CYP3A4.
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrepi:

eritromicin, klaritromicin, azitromicin,
vsi azolni antimikotiki, imatinib,
nilotinib, ritonavir, letermovir
karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin
ciklosporin

↑ koncentracije
takrolimusa v krvi

Spremljanje koncentracije
takrolimusa v krvi in ustrezno
znižanje odmerka.
Spremljanje koncentracije
takrolimusa v krvi in ustrezno
povišanje odmerka.
Izogibanje sočasni uporabi.

↓ koncentracije
takrolimusa v krvi
↑ nefrotoksičnost
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MOFETILMIKOFENOLAT je 2-morfolinoetilni ester mikofenolne kisline.
Mikofenolna kislina je zaviralec inozin-monofosfat-dehidrogenaze in tako
zavira »de novo« sintezo gvanozinskih nukleotidov. Limfociti T in B so bolj
odvisni od »de novo« sinteze kot ostale celice, zato ima mikofenolna kislina
večji citostatični učinek na limfocite kot na druge celice.
Najbolj pogosti neželeni učinki:
anemija, levkopenija, trombocitopenija, pancitopenija, agranulocitoza, levko
citoza, bolezni prebavil (razjede, krvavitve, bruhanje, driska, zaprtje), hepatitis,
hipertenzija/hipotenzija, hiperholesterolemija, hiperglikemija, hipokalciemija,
hipomagneziemija, hipofosfatemija, hipo-/hiperkaliemija, hiperurikemija, tahi
kardija, glavobol, dispneja, kašelj, zmedenost, depresija, anksioznost in nes
pečnost.
Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrepi:

holestiramin

↓ učinkovitost
mofetilmikofenolata

Izogibanje sočasni uporabi.

antacidi

↓ absorpcije
mofetilmikofenolata

Vsaj dvourni razmik med zaužitjem obeh
zdravil.

zaviralci protonske črpalke

↓ absorpcije
mofetilmikofenolata

ciklosporin, rifampicin,
metronidazol, kinoloni
(ciprofloksacin, levofloksacin,
moksifloksacin, norfloksacin),
amoksicilin+klavulanska
kislina
peroralni kontraceptivi
(estrogenski derivati)

↓ koncentracije
mofetilmikofenolata
v krvi

Spremljanje koncentracije
mofetilmikofenolata v krvi oz. spremljanje
odgovora na terapijo in ustrezno zvišanje
odmerka.
Spremljanje koncentracije
mofetilmikofenolata v krvi oz. spremljanje
odgovora na terapijo in ustrezno zvišanje
odmerka.

↓ koncentracije
kontraceptivov v krvi

Zamenjava terapije ali dodatna oblika
kontracepcije.

SIROLIMUS zavira aktivacijo limfocitov T tako, da zavre od kalcija odvisni in
od kalcija neodvisni intracelularni prenos signalov, kar vodi do imunosupresije.
Najbolj pogosti neželeni učinki:
anemija, trombocitopenija, levkopenija, nevtropenija, hipokalciemija, hipo
fosfatemija, hiperlipidemija, hiperglikemija, tahikardija, periferni edemi, glavo
bol, hipertenzija, artralgija, bolezni prebavil (driska, bolečine v trebuhu, zaprtje,
slabost), pankreatitis, venska tromboza in hemolitično-uremični sindrom (HUS).
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Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Sirolimus se presnavlja s CYP3A4 v črevesni steni in jetrih. Učinkovina je tudi
substrat za P-glikoprotein.
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrepi:

klaritromicin, azitromicin,
ketokonazol, itrakonazol,
posakonazol, vorikonazol,
ritonavir, verapamil, amiodaron,
ciklosporin, estradiol
eritromicin, flukonazol,
izavukonazol, metoklopramid,
diltiazem, alopurinol, imatinib,
nilotinib, letermovir
karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin
ciklosporin

↑ koncentracije
sirolimusa v krvi

Izogibanje sočasne terapije oz.
spremljanje bolnika za pojav toksičnosti.
Spremljanje koncentracije sirolimusa v
krvi in ustrezno znižanje odmerka.

↑ koncentracije
sirolimusa v krvi

Spremljanje koncentracije sirolimusa v
krvi in ustrezno znižanje odmerka.

↓ koncentracije
sirolimusa v krvi

Izogibanje sočasne terapije oz.
spremljanje koncentracije sirolimusa v
krvi in ustrezno zvišanje odmerka.
Peroralni odmerek sirolimusa je treba dati
4 ure po ciklosporinu.
Spremljanje bolnika za nastanek HUS/
TTP/TMA.

povečano tveganje za
hemolitično-uremični
sindrom/ trombotično
trombocitopenično
purpuro/trombotično
mikroangiopatijo (HUS/
TTP/TMA)
↑ koncentracije
sirolimusa v krvi

Spremljanje koncentracije sirolimusa
v krvi in ustrezno znižanje odmerka oz.
spremljanje bolnika za pojav toksičnosti.

METILPREDNIZOLON se veže na intracelularni glukokortikoidni receptor, vstopi
v jedro in sproži prepisovanje genov za protivnetni signal ter zavira prepisovanje
za sintezo vnetnih citokinov. Deluje protivnetno in imunosupresivno.
Možni neželeni učinki (brez definirane pogostnosti):
levkocitoza, prikritje okužb, Cushingov sindrom, zastajanje tekočin in natrija,
konvulzije, hipokaliemična alkaloza, povečana potreba po inzulinu in peroralnih
antidiabetikih, povišan intrakranialni tlak, cerebralni pseudotumor, motnje vida,
kongestivno srčno popuščanje, tahikardija, hipertenzija, trombotični dogodki,
peptična razjeda z možno perforacijo in krvavitvijo, perforacija črevesja,
želodčna krvavitev, evforija, osebnostne spremembe, hude depresije, psihoze,
steroidna miopatija, osteoporoza, patološki zlomi in ruptura kit.
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Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Metilprednizolon se presnavlja z encimom CYP3A4.
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrepi:

klaritromicin, ketokonazol,
itrakonazol, posakonazol,
vorikonazol, ritonavir
karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin
antacidi

↑ koncentracije
metilprednizolona v krvi

Spremljanje delovanja
metilprednizolona in morebitno
znižanje odmerka.
Spremljanje delovanja
metilprednizolona in morebitno
zvišanje odmerka.
Vsaj dvourni razmik med zaužitjem
obeh zdravil.

↓ koncentracije
metilprednizolona v krvi
↓ absorpcije
metilprednizolona

RUKSOLITINIB je selektivni zaviralec Janus kinaz, JAK1 in JAK2. Te kinaze
omogočajo signaliziranje s številnimi citokini in rastnimi dejavniki, ki so
pomembni pri hematopoezi in imunski funkciji.
Najbolj pogosti neželeni učinki:
trombocitopenija, anemija, nevtropenija, hipertenzija, driska, zaprtje, glavobol,
omotičnost, hiperlipidemija, povišane vrednosti lipaze, ALT in AST v krvi.
Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Zdravila:

Posledica sočasnega jemanja
zdravil:

Ukrepi:

ketokonazol

↑ koncentracije ruksolitiniba
v krvi

klaritromicin, itrakonazol,
ketokonazol, posakonazol,
vorikonazol, ritonavir
karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin

↑ koncentracije ruksolitiniba
v krvi

Pri bolnikih, ki se zdravijo za GvHD:
znižanje odmerka ruksolitiniba na
5 mg na dan.
Diagnoze razen GvHD: zdravljenje
z nižjimi odmerki ruksolitiniba.
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lahko pride do ↓ koncentracije
ruksolitiniba v krvi

Spremljanje odgovora na
zdravljenje in višanje odmerka
ruksolitiniba.

IBRUTINIB je majhna molekula z močnim zaviralnim delovanjem na Brutonovo
tirozinsko kinazo (BTK) in na interleukin 2 inducibilno T celično kinazo (ITK), ki
igrata pomembno vlogo pri kroničnem GvHD.
Neželeni učinki:
nevtropenija, trombocitopenija, febrilna nevtropenija, limfocitoza, intersticijska
bolezen pljuč, periferna nevropatija, omotičnost, zamegljen vid, hiperurikemija,
srčno popuščanje, atrijska fibrilacija, krvavitve, hipertenzija, driska, zaprtje,
bruhanje, stomatitis, artralgija, mišični krči, mišično-skeletne bolečine, kožni
izpuščaj in periferni edem.
Medsebojno delovanje z nekaterimi zdravili:
Ibrutinib se presnavlja z encimom CYP3A4.
Zdravila:

Posledica sočasnega
jemanja zdravil:

Ukrep zdravnika:

klaritromicin, ketokonazol,
itrakonazol, ritonavir

↑ koncentracije ibrutiniba
v krvi

Izogibanje sočasni uporabi.

posakonazol, vorikonazol

↑ koncentracije ibrutiniba
v krvi

Znižanje odmerka ibrutiniba (pri
bolnikih, ki se zdravijo za GvHD).

karbamazepam, okskarbazepin,
fenobarbital, fenitoin, primidon,
tiklopidin, rifampicin

↓ koncentracije ibrutiniba
v krvi

Izogibanje sočasni uporabi.
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