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Izhodišče srečanja

Z razvojem novih sistemskih protirakavih zdravil in sodobnih pristopov k 
zdravljenju se je življenjska doba bolnikov z rakom bistveno podaljšala. 

Ohranjanje delovanja ledvic je pri bolniku z rakom tako postalo ključno. 
Delovanje ledvic ima odločilno vlogo pri farmakokinetiki in farmakodinamiki 
zdravil. Rezultati raziskav, izvedenih pri splošni populaciji, kažejo, da je 
zmanjšano delovanje ledvic tesno povezano s slabšim preživetjem bolnikov 
ter večjim tveganjem za srčno-žilne in presnovno-endokrine zaplete ter 
končno odpoved ledvic.

Že pred časom izvedene retrospektivne analize so pokazale, da ima več kot 
polovica bolnikov s čvrsto obliko raka zmanjšano delovanje ledvic. Običajno je 
zmanjšano delovanje ledvic pri bolnikih z rakom podcenjeno, in to predvsem 
zaradi neobčutljivih presejalnih metod. V prihodnosti lahko pričakujemo še 
večjo razširjenost in pojavnost zmanjšanega delovanja ledvic pri bolnikih z 
rakom. 

Pri onko-nefrološkem bolniku z ledvično okvaro je ocena delovanja ledvic s 
primerno metodo ključnega pomena za optimalno odmerjanje protirakavih in 
podpornih zdravil, za natančno spremljanje delovanja ledvic ob sistemskem 
zdravljenju ter ustrezno oceno tveganja za pojav srčno-žilnih dogodkov ali 
končne odpovedi ledvic.



Petek, 11. december 2020 (15.00-18.00)
Uvod v vsebino 5. Onko-nefrološke šole 
mag. Tomaž Milanez, dr. med.

Nefrotoksičnost, neželeni učinki zdravljenja in 
dejavniki tveganja za ledvično okvaro pri bolnikih z 
rakom
Moderatorji:
prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., prof. dr. Jadranka Buturović 
Ponikvar, dr. med., prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. 
med., mag. Vladimir Premru, dr. med.

Dejavniki tveganja in neželeni učinki – teoretične predpostavke
prof. dr. Mišo Šabovič, dr. med. 
Farmakokinetika in farmakodinamika zdravil pri bolnikih z 
rakom in zmanjšanim delovanjem ledvic - pogled farmacevta
asist. dr. Samo Rožman, mag. farm., spec.
Ledvična okvara - pogled patologa
doc. dr. Nika Kojc, dr. med.
Bolezen glomerulov - pogled nefrologa
dr. Andreja Aleš Rigler, dr. med.
Bolezen tubulov in intersticija - pogled nefrologa
prof. dr. Miha Arnol, dr. med.
Bolezen ledvičnega žilja - pogled nefrologa
dr. Vanja Peršič. dr. med.

Odmor

Zdravljenje bolnikov z metastatskim
rakom prostate

Satelitsko predavanje Janssen: apalutamid
Hormonsko zdravljenje pri bolnikih z metastatskim rakom 
prostate
dr. Breda Škrbinc, dr. med.
Satelitsko predavanje Astellas: enzalutamid
Hormonsko zdravljenje pri bolnikih z metastatskim rakom 
prostate
doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med.
Satelitsko predavanje Sanofi: kabazitaksel
Zdravljenje s kemoterapijo pri bolnikih z metastatskim rakom 
prostate
Dushan Mangaroski, dr. med.
Razprava in zaključek prvega dne 5. Onko-nefrološke šole

Sobota, 12. december 2020 (10.00-12.55) 
Zdravljenje bolnikov z metastatskim rakom ledvic
Moderatorji:
dr. Simona Borštnar, dr. med., prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med., 
prof. dr. Aljoša Kandus, dr. med., Reina Dovč-Dimec, dr. med.

Satelitsko predavanje Pharma Swiss: kabozantinib
Tarčno zdravljenje z multikinaznimi zaviralci pri bolnikih z 
metastatskim rakom ledvic
Tanja Ovčariček, dr. med. 
Satelitsko predavanje BMS: nivolumab/ipilimumab
Zdravljenje z imunoterapijo - zaviralci kontrolnih točk 
imunskega sistema - pri bolnikih z metastatskim rakom ledvic
Urška Bokal, dr. med.

Podporno zdravljenje pri bolnikih z rakom

Satelitsko predavanje Amgen: denosumab
Zdravljenje z antiresorptivi
doc. dr. Erika Matos, dr. med.
Pomen enteralne prehrane pri bolnikih z rakom, ki prejemajo 
sistemsko zdravljenje z multikinaznimi zaviralci
asist. dr. Rok Devjak, dr. med., mag. Živojin Stevanović, dr. med.

Odmor

Dejavniki tveganja za ledvično okvaro pri bolniku z rakom
Moderatorji:
prof. dr. Miha Arnol, dr. med., prof. dr. Mišo Šabovič, dr. med.,
Nina Boc, dr. med.

Pristop k bolniku z arterijsko hipertenzijo – pogled nefrologa
doc. dr. Andreja Marn-Pernat, dr. med.
Pristop k bolniku s solitarno ledvico - pogled nefrologa
Bojan Medved, dr. med., Milena Andonova, dr. med.
Pristop k bolniku s solitarno ledvico - pogled onkologa
mag. Tomaž Milanez, dr. med.
Pristop k bolniku z lokaliziranim rakom ledvice: delna/totalna 
nefrektomija - pogled urologa
doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.

Klinični problem in presoja

Naključno odkrita pljučna embolija pri bolniku z rakom in 
mesto NOAK - pogled onkologa
mag. Tomaž Milanez, dr. med.
Naključno odkrita pljučna embolija pri bolniku z rakom in mesto NOAK - 
pogled specialista za žilne bolezni
asist dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.
Razprava

Zaključki 5. Onko-nefrološke šole
mag. Tomaž Milanez, dr. med.

Ker imajo ledvica najpomembnejšo vlogo pri izločanju zdravil iz organizma, 
lahko ob precenjenem delovanju ledvic pride do prekomernega kopičenja 
učinkovine v organizmu in posledično večje toksičnosti zdravila. Podcenjeno 
delovanje ledvic pa lahko zaradi prevelikega izločanja zdravila privede do 
slabše učinkovitosti zdravljenja.

Z dobro oceno tveganja za razvoj ledvične okvare, prepoznavo reverzibilnih 
dejavnikov, ki prispevajo k njenemu razvoju, in pravočasnim ukrepanjem 
lahko pomembno pripomoremo k vzdrževanju ali celo izboljšanju delovanja 
ledvic, kar je velikokrat tudi pogoj za začetek ali nadaljevanje sistemskega 
zdravljenja pri bolniku z rakom.
 
Bolniki z rakom, ki prejemajo sistemsko zdravljenje, imajo poleg ledvične 
okvare pogosto še druge pridružene bolezni, ki so lahko hkrati vzrok in 
posledica ledvične okvare ob onkološkem zdravljenju (npr. povišan krvni tlak).

Znanje in izkušnje nefrologa pri preprečevanju in zdravljenju posledic 
zmanjšanega delovanja ledvic ter premišljena presoja onkologa pri 
sprejemanju tveganih odločitev o kompleksnem zdravljenju so ključni za 
optimalno obravnavo bolnika z rakom, ki prejema sistemsko zdravljenje.

Bolniki z rakom imajo nekajkrat večje tveganje za nastanek venske 
trombembolije (VTE) v primerjavi z ne-onkološkimi bolniki. Razširjenost VTE 
med bolniki z rakom naj bi bila med 4- in 20-odstotna, velja pa tudi obratno 
- 20 % bolnikov z VTE ima maligno obolenje. Pri 10 % bolnikov z VTE brez 
znanih dejavnikov tveganja lahko pričakujemo, da bodo imeli v teku enega 
leta diagnosticirano maligno obolenje.

Računalniška tomografija (CT) je pri bolnikih z rakom eno izmed osnovnih 
orodij za oceno učinkovitosti onkološkega zdravljenja. Med spremljanjem 
učinkovitosti zdravljenja s CT prsnega koša pri bolnikih z rakom, ki so brez 
simptomov, združljivih z VTE, velikorat naključno diagnosticiramo pljučno 
embolijo (PE). Mnogokrat nejasna klinična pot obravnave onkološkega bolnika 
z naključno odkrito PE, od postavitve diagnoze do potencialnega zdravljenja, 
prispeva k zapletom v komunikaciji med odgovornimi zdravniki.
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