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Optimalizácia využitia asparaginázy v liečbe detí s ALL –
súčasný stav a perspektívy

• Centrum detskej hematológie a onkológie v Monze (University of
Milano-Bicocca, Taliansko) – jedno z najväčších centier v Európe

• 80 nových pacientov/rok - 85% leukémie a lymfómy
• klinický a translačný výskum detských leukémií - tradičné aj

inovatívne liečebné postupy
• liečba leukémií, lymfómov, myelodysplázií, histiocytóz a ďalších

chorôb z radov neonkologickej hematológie
• Prof. Rizzari – súčasný prezident SIOPe (The European Society for

Paediatric Oncology), jeden z popredných osobnosti vo svete,
ktoré sa zaoberajú vplyvom asparaginázy na liečbu detskej
leukémie

• Prof. Andrea Biondi - prednosta pediatrickej kliniky a jeden
z popredných odborníkov na detskú onkológiu v Európe

• inšpirácie na nové postupy a výskum
• odlišná organizácia práce

• rozšírenie spektra ambulantnej onkologickej liečby
• zvýšenie komfortu pacientov
• zníženie nákladov na hospitalizačnú liečbu

• aplikácia nadobudnutých vedomostí a zručností na domácom
pracovisku - skvalitnenie starostlivosti o naších pacientov

• možnosť prispieť k zníženiu nežiadúcich účinkov a zvýšeniu
efektivity využitia ASPázy pri liečbe ALL

• prehĺbenie medzinárodnej spolupráce
• konzultácie so zahraničnými kolegami
• zlepšenie úrovne starostlivosti o naších pacientov
• možnosť podobnej stáže pre ďalších kolegov

• 2-mesačná stáž - zameranie na optimalizáciu liečby
asparaginázou u detí s akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL)

• lôžkové oddelenie detskej hematoonkológie
• každodenné spoločné sedenia lekárov aj celého tímu
• vyšetrenia pacientov, diferenciálno-diagnostické

rozhodnutia, diagnostické výkony, konzilárne
vyšetrenia, zavádzania centrálnych venóznych vstupov

• účasť v spoločnej klinickej štúdii AIEOP-BFM ALL 2017 -
porovnanie skúseností, diskusie o najčastejších
problémoch, inšpirovanie sa pri ich riešení

• denná klinika - inšpirácia v obrovskom rozsahu poskytovanej
ambulantnej starostlivosti a minimalizácii potreby hospitalizácie -
väčšina pacientov absolvuje takmer celú onkologickú liečbu
ambulantnou formou

• spoločné sedenia oddelenia onkológie a hematológie
a transplantačnej jednotky kostnej drene – diskusia klinického
stavu pacientov i náročnejších kazuistík s lekármi z lôžkových
oddelení a ambulancií, z pracoviska cytomorfológie,
imunofenotipizácie i genetiky
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Asparagináza v terapii ALL

ZÁVER

Asparagináza (ASPáza)- enzým rozkladajúci asparagín

• podliečenie ASPázou u ALL znižuje účinnosť th. a OS, zvyšuje RR

REAKCIE SÚVISIACE S LIEČBOU ASPázou
• hypersenzitivita – po 2./3. podaní, 3-24%
• tichá inaktivácia – asymptom. zníženie aktivity ASPázy, 0-8%
• nealergická reakcia – pri 1. podaní, zachovaná aktivita ASPázy

zmena PEG ASPázy na Erwinia ASPázu
monitoring aktivity ASPázy (TDM) ≥ 0,1IU/ml na deň 7
premedikácia (ideálne len pri možnosti TDM)

S ASPázou ASOCIOVANÁ PANKREATITÍDA (AAP)
• incidencia 2-18%, pri reexpozícii po AAP 44-46%

reexpozícia – riziko relapsu vs. druhej AAP – chýbajú guidelines

S ASPázou ASOCIOVANÁ CNS TROMBÓZA
• incidencia 0,4-5%, pri reexpozícii po trombóze 0-17%

reexpozcia po CNS trombóze – zvažovaná pri th. LMWH, chýbaní
klinickej symptomatológie, normalizácii MRI nálezu

• nedostatočná liečba ASPázou u detí s ALL je asociovaná so
zvýšeným rizikom relapsu

• TDM by mala byť realizovaná u všetkých pacientov
• nejednoznačné odporúčania pri AAP a CNS trombóze

• zdravá bunka – syntetizuje 
asparagín

• nádorová bunka - zisk z okolia 
– nedostatok – porucha 
tvorby bielkovín – apoptóza 
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