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Varase rinnavähiga trastuzumab-ravil patsientide jälgimise tegevusjuhend
Eesmärk: Tagada ühtne ja rahvusvahelisi soovitusi arvestav trastuzumab-ravi kardiaalne jälgimine varase rinnavähiga
patsientidel.
Kehtib: kõikides kliinikutes.
Arstile jääb õigus järgida vajadusel teistsuguseid põhjendatud käsitluspõhimõtteid.
Onkoloogilistest ravimitest tingitud kardiotoksilisus on defineeritud kui vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni (LVEF) langus üle 10 protsendipunkti
võrreldes ravieelse LVEF`ga, kusjuures väärtus jääb allapoole 53% (LVEF normi alampiir)1.
Globaalse longitudinaalse strain`i (GLS) suhteline langus üle 15% võrreldes ravieelse väärtusega võib viidata kõrgenenud kardiotoksilisuse tekke
riskile1.

Tegevused trastuzumab (TZ) ravi aegsete LVEF ja GLS väärtuste alusel

 Jätka TZ

GLS suhteline langus
> 15% vrdl ravieelsega

LVEF > 53%

 Jätka TZ
 Alusta AKEI/ ARB/ BB
 Korda EHHO enne järgmist TZ
ravitsüklit

Ehhokardiograafia (EHHO) läbinud
asümptomaatiline patsient

LVEF < 40%






Muutus üle 15%-punkti
vrdl ravieelse LVEF-ga

Katkesta TZ
Konsulteeri onkokardioloogiga
Alusta AKEI/ ARB/ BB
Korduv EHHO 1 kuu möödudes

 Konsulteeri
onkokardioloogiga

LVEF 40 – 52 %

Muutus alla 15%-punkti
vrdl ravieelse LVEF-ga

TZ – trastuzumab
AKEI – angiotensiini konverteeritava ensüümi inhibiitor
ARB – angiotensiini retseptori blokaator
BB – beetablokaator

Patsiendi kardiaalse staatuse sh ehhokardiograafia (EHHO) hindamise intervallid
Ravieelne
visiit

Keemiaravi
järgne visiit

TZ 3.-4.
ravikuu visiit

TZ 6.-7.
ravikuu visiit

KEEMIARAVI

TZ 9.-10.
ravikuu visiit

Peale TZ ravi lõppu
ravijärgse LVEF
fikseerimiseks

TZ RAVI
Visiidil hinnatavad parameetrid

1. Anamnees ja objektiivne leid:
 Kardiaalsed riskifaktorid, varasem südamehaiguste anamnees (esimesel visiidil)
 Südamepuudulikkusele viitav sümptomaatika
2. EKG
3. Ehhokardiograafia
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