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Milé kolegyne a kolegovia, vážení účastníci Lymfómového
fóra 2019!
Po roku si Vás dovoľujem pozvať na naše tradičné stretnutie
pre všetkých, ktorých spája odborný záujem o malígne lymfómy
a najmä o pacientov, postihnutých touto chorobou.
Obzreli sme sa dozadu a podľa Vašich postrehov z
minulých ročníkov sme sa snažili tohtoročný program prispôsobiť
praktickým aspektom diagnostiky a liečby lymfómov. Verím, že
vás opätovne osloví nielen interdisciplinárny workshop kazuistík
(najlepšie hodnotená časť programu posledných podujatí), ale
aj ďaľšie programové bloky. Zahraniční spíkri určite prispejú
ku kvalitnému štartu sobotného programu; nezabudnite prísť
na partnerský blok prednášok, ktorý bude výborným štartom
piatkového popoludnia. Štrnásty ročník LyFo nie je venovaný
jednej téme/diagnóze ako minulé ročníky, odráža potrebu diskusie
na témy praktického riešenia každodenných problémov našich
pacientov a nás pri ich liečbe. V tomto zmysle sme aj koncipovali
odborný program. Radi privítame postery z vašich pracovísk,
kde môžte odprezentovať a prediskutovať zaujímavé kazuistiky,
alebo výsledky vašej liečby s kolegami – najlepšie postery budú
ocenené!
Vďaka patrí našim partnerom, ktorí nás podporujú a
sprevádzajú na našej ceste.
Tešíme sa na vás – do skorého videnia!
Za Lymfómovú skupinu Slovenska, o.z.

Ľuboš Drgoňa

Predseda LySK
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Piatok 15.3.2019
Blok A 14:00 - 16:40
Predsedníctvo: Mistrík M., Wild A.

		OTVORENIE A PREDNÁŠKY PARTNEROV
CAR-T bunková liečba posúva hranice terapie
		hematologických malignít				15 min.
		
Vranovský A. (BA)
		(podporené spoločnosťou NOVARTIS SLOVAKIA s.r.o.)
		Prevencia febrilnej neutropénie u pacientov s NHL- 15 min.
		
– prečo je dôležitá?
		
Rázus M. (BA)
		

(podporené spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals SLOVAKIA, s.r.o.)

		Ako dosiahnuť maximálny benefit pre pacientov
		
s R/R DLBCL v 3. a 4.línii?
		Guman T. (KE)						5 min.
		
(podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o.)			
		
		Liečba pacientov s relabujúcim/refraktérnym DLBCL
		
v 3. a 4.línii – kazuistika				10 min.
		Chudej J. (MT)						
		

(podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o.)

		Skúsenosti a prínos subkutánneho rituximabu v liečbe FL,
		
DLBCL a CLL 					15 min.
		
Šimek M. (NR)
		

(podporené spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.)

Substitúcia imunoglobulínov v sekundárnych
		
imunodeficitoch – fokus na onkohematológiu
15 min.
		
Drgoňa Ľ. (BA)
		(podporené spoločnosťou Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.)
Prestávka								15 min.
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15:30 - 16:40

Predsedníctvo: Bátorová A., Vranovský A. 			

		
		
		
		

Zmenila sa prognóza rizikových skupín CLL		
20 min.
príchodom inovatívnej liečby?
Mikušková E. (BA)
(podporené spoločnosťou Janssen)					

		Kedy a ktorý G-CSF použiť v primárnej profylaxii CIN?
		Chudej J, (MT)						20 min.
		(podporené spoločnosťou SANDOZ d.d.)
						
		BCL2 v patogenezi a cílené léčbě lymfoproliferací 15 min.
		Klener P. (Praha, CZ)							
		(podporené spoločnosťou ABBVIE s.r.o.)
		
		Je potrebné liečiť relaps CLL do progresie?		
15 min.
		
Mikušková E. (BA)
		(podporené spoločnosťou ABBVIE s.r.o.)
Prestávka								20 min.

Blok B 17:00 - 18:45
Moderátor: Plank L., Gyarfás J.

17:00 - 18:45 WORKSHOP (INTERDISCIPLINÁRNE KAZUISTIKY)
		
Prestávka								15 min.
19:00 – 19:20 lymfoma.sk
		
(prezentácia združenia pacientov)		
19:20 – 19:50 úvodná prednáška: Trněný M. (Praha, CZ)
		
VEČERA
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Sobota 16.3.2019
8:00 – 9:00

POSTERY, REGISTRÁCIA

Blok C 9:00 – 10:15
Predsedníctvo: Plank L., Drgoňa Ľ.

Biosimilars in the treatment of lymphoma		
45 min.
		Buske Ch.
		(Universitätsklinikum Ulm, DE)			
		
		Nezvyčajné manifestácie lymfómov
30 min.
		Ballová V.
		
(Kantonsspital Baden, SUI)
		
Prestávka								15 min.

Blok D 10:30-11:50
Predsedníctvo: Ballová V., Petriľák M.

		PET/CT adaptovaná terapia ML
		
20 min.
		
Vranovský A. (BA)
		
		Trepanobiopsia kostnej drene z pohľadu spolupráce
		
patológa, klinika, genetika				20 min.
		
Szépe P. (MT)
		
		Malígne lymfómy v adolescentnom veku –
		pohľad pediatra					20 min.
		
Bubanská E. (BB)
		
		Pseudolymfómy					20 min.
		
Hudeček J. (MT)
Prestávka								10 min.
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Blok E 12:00-13:00
Predsedníctvo: Mikušková E. , Hudeček J.

		Profylaxia a liečba CNS infiltrácie			
		
Wild A. (BB)
		
		CPI v liečbe malígnych lymfómov			
		
Kašperová B. (BA)
		
		Autológna TKB v manažmente ML (všeobecný update)
		
Ladická M. (BA)
		
		Malígne lymfómy a fertilita				
		
Surová E., Sýkora J (KE)

15 min.
15 min.
15 min.
15 min.

13:00 – 14:00 OBED

Blok F 14:00-15:30
Predsedníctvo: Hrubiško M., Surová E.

		GvHD – čo by mal vedieť hematológ/onkológ
		
Bojtárová E., Farkaš F., HorváthováD.,
		
Martinka J., Mistrík M., Bátorová A. (BA)

15 min.

		Toxicita nových liekov
			15 min.
		
Králiková E. (BB)
		
		Vakcinácia pacientov s malígnym lymfómom
15 min.
		
Drgoňa Ľ. (BA)
		
		Najlepší poster podľa správnej rady LySK		
15 min.
		
Slovlymp – aktuálne výstupy z registra		
15 min.
		
Ladická M. (BA)
		
		Aktívne klinické štúdie v SR (TBA)			
15 min.
		
Světlovská D. (BA)
ZÁVER PODUJATIA
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venetoklax tablety

Až 7 rokov
sledovania
v klinickom
skúšaní 1*†
75 % predtým neliečených

a 52 % relabujúcich/refraktérnych pacientov
bolo nažive po 7 rokoch sledovania 1†

* Malý počet pacientov (39/132) bol liečený dávkou 840mg denne, odporúčaná dávka pre liečbu liekom IMBRUVICA
v diagnóze CLL je 420mg denne.1,2
† Medián sledovania bol 67 mesiacov.
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU IMBRUVICA 140 mg
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní
rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia
na nežiaduce reakcie. ÚČINNÁ LÁTKA: ibrutinib. LIEKOVÁ FORMA: tvrdá kapsula. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: v monoterapii
liečba dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym
lymfómom z plášťových buniek (MCL) a liečba dospelých pacientov s doposiaľ neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou
(CLL); v monoterapii alebo kombinácii s bendamustínom a rituximabom liečba pacientov s CLL, ktorí dostali aspoň jednu
predchádzajúcu liečbu; v monoterapi liečba dospelých pacientov
s Waldenströmovou makroglobulinémiou (WM), ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu, alebo v prvej línii liečby u pacientov, ktorí nie sú vhodní na chemoimunoterapiu. DÁVKOVANIE:
Odporúčaná dávka pre liečbu MCL je 560 mg (4 kapsuly) 1x denne.
Odporúčaná dávka pre liečbu CLL (v monoterapii alebo v kombinácii) je 420 mg (3 kapsuly) 1x denne. Odporúčaná dávka pre
liečbu WM je 420 mg (3 kapsuly) 1x denne. Bližšie: viď. úplná
informácia o lieku (SmPC). KLINICKY VÝZNAMNÉ UPOZORNENIA
NA POUŽITIE:* Dávku znížiť na 280 mg 1x denne (2 kapsuly), keď
sa užíva súčasne so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr.
ukonazol, erytromycín, amprenavir, aprepitant, atazanavir,
ciprooxacín, krizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib,
verapamil, amiodarón a dronedarón). Dávku znížiť na 140 mg 1x
denne (1 kapsula) alebo vynechať 7 dní, keď sa užíva súčasne so
silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. ketokonazol, indinavir, nelnavir, ritonavir, sakvinavir, klaritromycín, telitromycín, itrakonazol,
nefazodón, kobicistat, vorikonazol a posakonazol). Nesmie sa
užívať s grapefruitovou šťavou alebo sevillskými pomarančmi (inhibícia CYP3A4). Liečbu prerušiť pri každom novom výskyte alebo
zhoršení nehematologickej toxicity na stupeň ≥ 3, neutropénie
s infekciou alebo horúčkou na stupeň 3 alebo vyšší, alebo hematologických toxicít na stupeň 4. Hneď ako prejavy toxicity ustúpia
na stupeň 1 alebo východiskový stav (uzdravenie), môže sa liečba
obnoviť s úvodnou dávkou. Bližšie: viď. úplná informácia o lieku.
OSOBITNÉ SKUPINY PACIENTOV: Porucha funkcie obličiek: Pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<30 ml/min.) podajte IMBRUVICA, len ak prínos liečby prevýši nad
rizikami a u pacienta starostlivo sledujte príznaky toxicity. Porucha funkcie pečene: U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A) je odporúčaná dávka 280 mg denne (2 kapsuly).
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (ChildPugh B) je odporúčaná dávka 140 mg denne (1 kapsula). Neodporúča sa podávať IMBRUVICA pacientom s ťažkým poškodením
funkcie pečene (Child-Pugh C). KONTRAINDIKÁCIE: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Užívanie
prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného. OSOBITNÉ UPO-

ZORNENIA: Prípady spojené s krvácaním: U pacientov liečených
IMBRUVICA boli hlásené prípady spojené s krvácaním s trombocytopéniou aj bez nej. Tieto zahŕňajú menej závažné prípady
hemorágie, ako napríklad hematóm, epistaxa a petéchie; a závažné prípady hemorágie vrátane gastrointestinálneho krvácania,
intrakraniálnej hemorágie a hematúrie. Warfarín alebo iné antagonisty vitamínu K sa nemajú užívať súčasne s liekom IMBRUVICA.
Treba sa vyhnúť doplnkom stravy ako napríklad rybí olej a preparáty s obsahom vitamínu E. Podávanie IMBRUVICA sa má prerušiť
najmenej 3 až 7 dní pred a po operácii v závislosti na type operácie a riziku krvácania. Leukostáza: U pacientov liečených liekom
IMBRUVICA boli hlásené prípady leukostázy. Vysoký počet cirkulujúcich lymfocytov (> 400 000/μl) môže predstavovať zvýšené
riziko, zvážte dočasné prerušenie liečby. Pacientov treba pozorne
sledovať a poskytnúť podpornú starostlivosť, vrátane hydratácie
a/alebo cytoredukcie, ak je indikovaná. Infekcie: U pacientov sa
má sledovať horúčka, neutropénia a infekcie a podľa indikácie
sa má začať vhodná liečba infekcie. Lekári majú brať do úvahy
progresívnu multifokálnu leukoencefalopatiu (PML) v rámci diferenciálnej diagnostiky u pacientov s novými alebo zhoršujúcimi
sa neurologickými, kognitívnymi alebo behaviorálnymi prejavmi
a príznakmi. Cytopénie: pri liečbe liekom IMBRUVICA boli hlásené
cytopénie stupňa 3 alebo 4; 1x mesačne sledujte krvný obraz.
Srdcová arytmia: U pacientov liečených liekom IMBRUVICA bola
hlásená atriálna brilácia a atriálny utter a prípady ventrikulárnej tachyarytmie. Prípady atriálnej brilácie a atriálneho utteru
boli hlásené obzvlášť u pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými
faktormi, hypertenziou, akútnou infekciou a atriálnou briláciou
v anamnéze. U pacientov, u ktorých sa vyvinú prejavy a/alebo
príznaky ventrikulárnej tachyarytmie, sa má liečba s IMBRUVICA
dočasne prerušiť a pred opätovným začatím liečby sa má vykonať
dôkladné klinické hodnotenie prínosu a rizika.U pacientov s preexistujúcou atriálnou briláciou vyžadujúcich antikoagulačnú
liečbu sa majú zvážiť liečebné možnosti alternatívne k IMBRUVICA. U pacientov, u ktorých sa počas liečby rozvinie atriálna brilácia, sa má vykonať podrobné posúdenie rizika vzniku
tromboembolického ochorenia. U pacientov s vysokým rizikom
a v prípadoch, keď neexistujú vhodné alternatívy k IMBRUVICA,
sa má zvážiť striktne kontrolovaná liečba antikoagulanciami.
Syndróm lýzy tumoru: Pri liečbe liekom IMBRUVICA bol hlásený
syndróm lýzy tumoru. Pacienti s rizikom vzniku syndrómu lýzy
tumoru sú tí, ktorí mali veľkú nádorovú masu pred začatím liečby.
Pacientov starostlivo sledujte a urobte vhodné opatrenia. Nemelanómový nádor kože: V zlúčených porovnávajúcich randomizovaných štúdiách fázy 3 boli nemelanómové nádory kože hlásené
častejšie u pacientov liečených liekom IMBRUVICA ako u pacientov liečených komparátormi. U pacientov sledujte výskyt nemelanómového nádoru kože. Intersticiálna pľúcna choroba (ILD):

Literatúra:
1. Byrd JC, et al. Up to 7 years of follow-up of single-agent ibrutinib in the phase
1b/2 PCYC-1102 trial of rst line and relapsed/refractory patients with chronic
lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Abstract presented at the 60th
ASH Annual Meeting & Exposition; 1-4 December 2018; San Diego, CA, USA.
2. Súhrn charakteristických vlastností lieku IMBRUVICA. Revízia textu 10/2018.

kapsuly

U pacientov liečených liekom IMBRUVICA boli hlásené prípady ILD.
U pacientov sledujte pľúcne symptómy poukazujúce na ILD. Ak sa
symptómy rozvinú, prerušte liečbu liekom IMBRUVICA a primerane liečte ILD. Vírusová reaktivácia: U pacientov užívajúcich liek
IMBRUVICA boli hlásené prípady reaktivácie hepatitídy B. Pred
začiatkom liečby s IMBRUVICA sa má zistiť stav vírusu hepatitídy
B (HBV). U pacientov, ktorí majú test pozitívny na HBV infekciu,
sa odporúča konzultácia s lekárom s odbornosťou v liečbe hepatitíty B. Ak majú pacienti pozitívnu sérológiu na hepatitídu B, pred
začatím liečby je potrebná konzultácia s hepatológom a pacienti
majú byť monitorovaní a liečení podľa miestnych štandardov
zdravotnej starostlivosti, aby sa predišlo reaktivácii hepatitídy B.
INTERAKCIE: Liekové interakcie: je potrebné vyhnúť sa súčasnému užívaniu IMBRUVICA so silnými inhibítormi CYP3A4 a silnými
alebo stredne silnými induktormi CYP3A4 a súčasné užívanie sa
má zvážiť, len keď potenciálny prínos zjavne prevýši potenciálne
riziká. Podávanie IMBRUVICA s induktormi CYP3A4 môže znížiť
plazmatické koncentrácie ibrutinibu. Pre zamedzenie potenciálnej interakcie v GI trakte sa perorálne P-gp alebo BCRP substráty
s úzkym terapeutickým rozmedzím (napr. digoxín) majú užívať
najmenej 6 hodín pred alebo po užití IMBRUVICA. FERTILITA,
GRAVIDITA, LAKTÁCIA: Ženy vo fertilnom veku musia používať
vysoko účinné antikoncepčné opatrenia, kým užívajú IMBRUVICA
a 3 mesiace po ukončení liečby. Liek sa nemá užívať počas gravidity. Počas liečby sa má laktácia prerušiť. Neuskutočnili sa žiadne
štúdie mužskej a ženskej fertility. NEŽIADUCE ÚČINKY: Najčastejšie vyskytujúce sa nežiaduce reakcie (≥ 20 %) boli diarea,
neutropénia, hemorágia, bolesť svalov a kostí, nauzea, vyrážka
a pyrexia. Najčastejšie nežiaduce reakcie (≥ 5 %) stupňa 3/4 boli
neutropénia, pneumónia, trombocytopénia a febrilná neutropénia. Ďalšie: viď úplná informácia o lieku (SmPC). PREDÁVKOVANIE: Neexistuje žiadne špecické antidotum pre IMBRUVICA. Pacientov, ktorí užili vyššiu ako odporúčanú dávku, treba starostlivo
sledovať a poskytnúť im vhodnú podpornú liečbu. BALENIE: Jedna škatuľa obsahuje jednu fľašu s 90 alebo 120 tvrdými kapsulami.
SKLADOVANIE: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky
na uchovávanie. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII LIEKU:
Janssen-Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko. REGISTRAČNÉ ČÍSLA: EU/1/14/945/001 (90 tvrdých
kapsúl), EU/1/14/945/002 (120 tvrdých kapsúl). DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: 10/2018.
*
Prosím, všimnite si zmeny v skrátenej informácii o lieku.
LIEK JE HRADENÝ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA LEN
V INDIKÁCII CLL. Podrobné informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku, v písomnej informácii pre používateľov
alebo na adrese: Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova
12, CBC III, 821 08 Bratislava.

Hlásiť nežiaduce účinky a nedostatky v kvalite lieku je dôležité. Žiadame zdravotníckych pracovníkov, aby ich hlásili prostredníctvom kontaktov spoločnosti uvedených v súhrne charakteristických
vlastností lieku.

IMBRUVICA bola vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou Pharmacyclics.
Spoločnosť Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o., držiteľ rozhodnutia o registrácii,
zodpovedá za obsah tohto materiálu.
CP-79985
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