


 

 Aktiivne kasvaja –diagnoositud viimase 6 

kuu jooksul, käimasolev antimitootiline 

ravi, kasvaja retsidiiv või 

metastaseerumine, inoperaabelne 

 

 
      NICE guideline 2013 

 



 

 Aladiagnoositud 

 Alaravitud 

 Sageli nn juhuleiuna leitud 

 Kõrge retsidiivide riskiga 

 Veritsusprobleemidega 

 Seotud elukvaliteedi langusega 



SVT 

 Jala turse – 80% 

 Valu – 75% 

 Erüteem – 26% 

KATE 

 Hingamisraskus – 85% 

 Rindkerevalu – 40% 
           Haematologica 2008 



Kasvajahaiged moodustavad ca 18%  

kõigist SVT ja KATE haigetest 

Kasvaja; 18% 

Trauma; 12% 

SP; 10% 

CVC või EKS 

paigaldamine; 9% 

Neurol. haigus 

alajäsemete pareesiga; 

7% 

Pindmine tromboos; 5% 

Teised; 39% 

Heit et al. Arch Intern Med 2002;1245:1248 

 



VT kasvajahaigetel surmapõhjusena 2. kohal 

kasvaja progressioon

71%

trombembolism 9%

infektsioon 9%

hingamispuudulikkus

4%

veritsus 1%

aspiratsioon 1%

muu 6%



ambulatoorne 

78% 

statsionaarne 

22% 

VT kasvaja korral ambulatoorne probleem 





 Juuni 2014~ uriini retensioon, postrenaalne 

NP kreatiniin > 500, epitsüstostoom, 

eesnäärme adenokartsinoom 

 Anamneesis SVT 2010 a 

 

  

 Juuli 2015~ massiivne ileofemoraalne SVT 

(UH doppler), NP lahenenud 

  

 



 Madalmolekulaarne hepariin ravidoosis 

kuni 6 kuud 

 NB! Tromboos peab olema kinnitatud 

visualiseeriva uuringuga (UH doppler, CT 

angiograafia, V/C scan) 

 Alates 2. ravikuust hea ravivastuse korral 

võimalik  MMH doosi redutseerida 20 %  

 



 

täiendatakse toimeaineid soodusmääraga järgmiselt: ravimi väljakirjutamise õigus  

venoosse tromboosi ja trombemboolia näidustusel (I26; I80-82; I67.6) kaasuva 

pahaloomulise kasvaja esinemisel (C00-D48) soodusmääraga 100% 

 

 

1)naatriumbemipariin või naatriumdaltepariin  - ZIBOR 

  

2)daltepariin -  FRAGMIN  

 

3)enoksapariin  - CLEXANE 

 

4)nadropariin – FRAXIPARINE 

 

Ravimi väljakirjutamise õigus kõikidel arstidel 



 Alustatud ravi MMH-ga ravidoosis, 

bemipariin 10000 TÜ x 1 

 

 September – redutseeritud doosi, 

bemipariin 7500 TÜ x 1 

 

 Kasvaja tõttu saanud kiiritus- ja 

hormoonravi 
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Haigekassa andmed jaan-dets 2014 

annused 



 Daltepariin 5000 – 140 doosi 

 Enoksapariin 20 mg – 64 doosi 

 Enoksapariin 40 mg – 2340 doosi 

 Nadropariin 3800 – 100 doosi 

 Bemipariin 2500 TÜ – 410 doosi 

 Bemipariin 3500 TÜ – 670 doosi 

 

 Kokku 3724 doosi profülaktilises annuses 

 Alaravitud patsiendid 

 



 Kui haige vajab antikoagulatsiooni 

jätkamist (nt. kodade virvendus, varasem 

VT mis ei olnud kasvajaga assotsieeruv) – 

jätkata VKA, MMH õi DOAC-ga  

 Ravi võib lõpetada peale 6 kuud kui 

kasvaja on ravitud ning edasine ravi on 

madala tromboosiriskiga 

 
 Clinical challenges in patients with cancer-assotciated thrombosis: Canadian 
 expert consensus recommendations, Current Oncology 2015, vol 22  

 



 Kasvajahaigel, kellel haiguse 

progresseerumise risk on kõrge ja püsivad 

VT riskifaktorid,  jätkata ravi MMH-ga 

 Kasvajahaigel,  kelle haiguse 

progresseerumise risk on madal või 

keskmine,  kaaluda  

               -ravi lõpetamist 

                       -MMH jätkamist 

                       -üle viimist VKA-le või DOAC-le 

 

 
Clinical challenges in patients with cancer-assotciated thrombosis: Canadian  expert 

consensus recommendations, Current Oncology 2015, vol 22  

 

 



 Jaanuar 2015 – UH-doppler: osaline 

rekanalisatsioon 

 Patsient süstimisest väsinud, hormoonravi 

jätkub, PTS sündroom 

 Kõrge VT retsidiivi riski tõttu otsustatud 

jätkata profülaktilises doosis DOAC-ga 

(rivaroksabaan 10 mg x1) 

 Nädal peale alustamist – hematuuria 

 Viidud üle MMH profülaktilisele doosile 



 Kuna puuduvad uuringud MMH versus 

DOAC,  siis KAT korral ei kasutata, 

eelistatakse vajaduse korral vit K 

antagoniste (kui MMH ei ole saadaval) 

 Senistes uuringutes DOAC vs varfariin 

vähe kasvajahaigeid 

 Probleemid – metaboliseeruvad läbi 

CYP34A – koostoimed kasvajavastaste 

preparaatidega 



 Doseerimine, manustamine – 

iiveldus/oksendamine, 

    raskes seisundis haige – süstida lihtsam, 

    kardetakse rohkem veritsusprobleeme 

 

 DOAC metaboliseeruvad läbi CYP34A – 

koostoimed kasvajavastaste 

preparaatidega 

 



Interaktsiooni  

efekt 

Dabigatraan 

P-glükoproteiin 

Rivaroksabaan 

P-glükoproteiin 

CYP3A4 

Apiksabaan 

P-glükoproteiin 

CYP3A4 

Plasmakontsen-

tratsioon tõuseb 

Tsüklosporiin 

Tacrolimus 

Tamoxifen 

Lapatinib 

Nilotinib 

Sunitinib 

Tsüklosporiin 

Tacrolimus 

Tamoxifen 

Lapatinib 

Nilotinib 

Sunitinib 

Imatinib 

Tsüklosporiin 

Tacrolimus 

Tamoxifen 

Lapatinib 

Nilotinib 

Sunitinib 

Imatinib 

 

Plasmakontsen-

tratsioon langeb 

Deksametasoon 

Doksorubitsiin 

Vinblastiin 

Deksametasoon 

Doksorubitsiin 

Vinblastiin 

 

Deksametasoon 

Doksorubitsiin 

Vinblastiin 

 



 Kõik kasvajaga patsiendid peavad 

olema teadlikud VT sümptomitest ja 

pöördumise vajalikkusest nende tekkel 

 VT kahlusega haige on erakorraline 

haige – EMO 

 Kes informeerib? – onkoloog, perearst, 

õde 




