
Izvješće o aktivnostima Krohemove radne skupine za multipli mijelom za 2017. godinu 

 

U 2017. godini članovi radne skupine za multipli mijelom Hrvatske kooperativne grupe za 

hematološke bolesti sudjelovali su na nekoliko domaćih i međunarodnih sastanaka i kongresa. Jedna 

od možda najvažnijih aktivnosti radne skupine je donošenje hrvatskih smjernica za liječenje bolesnika 

s multiplim mijelomom. U posljednjih nekoliko godina došlo je do brzog razvoja novih lijekova za 

liječenje multiplog mijeloma, kao što su nove generacije inhibitora proteasoma i imunomodulatornih 

lijekova, ali i monoklonskih protutijela, i njihovog uvođenja u kliničku praksu. Zbog navedenog javila 

se potreba da se sagledaju mogućnosti liječenja bolesnika s multiplim mijelomom u Hrvatskoj te da 

se sistematiziraju i ujednače terapijski pristupi. Zbog toga je radna skupina za multipli mijelom 

donjela prijedlog terapijskih smjernica za liječenje bolesnika s multiplim mijelomom. Smjernice su 

prvi put predstavljene na godišnjem sastanku Krohemove radne skupine koji je održan u Rijeci od 16. 

do 18.02.2017. (11. sastanak radne skupine za multipli miijelom i srodne bolesti). Na sastanku je 

prijedlog smjernica raspravljen te uz neke manje izmjene i prihvaćen. Konačni tekst smjernica 

objavljen je u biltenu Krohema (svibanj 2017., volumen 9, broj 1; ISSN 1847-2273). Osim o 

smjernicama, na sastanku je bilo riječi i o drugim akutalnim temama iz područja multiplog mijeloma 

kao što su autologna transplantacija, liječenje bubrežne bolesti, mjesto različitih radioloških metoda 

u dijagnostici i praćenju mijeloma, minimalna ostatna bolest, imunoterapija u mijelomu te mnoge 

druge.  

Radna skupina za mutlipli mijelom je nastavila aktivnosti na domaćim sastancima. Na Krohemovom 

sastanku održanom od 4. do 6.05.2017. godine u Vodicama smjernice su predstavljene svim 

članovima Krohema te su prikazani novi rezultati transplantacije autolognih matičnih stanica u 

liječenju mijeloma u KBC Zagreb (prim.dr. S. Bašić-Kinda) i registar oboljelih od multiplog mijeloma 

(dr. J. Batinić),  

Osim sastanaka u okviru Krohema, radna skupina je bila aktivna i na 7. hrvatskog kongresu 

hematologa s međunarodnim sudjelovanjem, održanim od 20. do 23.09.2017. u Šibeniku. Na 

kongresu, u okviru sekcije za multipli mijelom, održane su oralne prezentacije (Prof.dr.sc. T. Valković: 

“MMI RI” bodovni sustav za predviđanje infekcija u bolesnika s multiplim mijelomom; Prim.dr. D. 

Radić-Krišto: Liječenje bolesnika s relapsnim /refraktronim multiplim mijelomom; dr. J. Batinić:  

Liječenje bolesnika s multiplim mijelomom novom generacijom inhibitora proteasoma –   iskustvo 

KBC-a Zagreb i KBC-a Rijeka) te nekoliko postera (dr. H. Holik i dr.: Eozinofilni fascitis udružen s 

monoklonskom gamapatijom – prikaz slučaja; Prof.dr.sc. R. Kušec i dr.: IGH/MMSET fuzijski transkript 

u multiplom mijelomu – deset godina kliničkog testiranja – treba li nastaviti dalje?; dr. M. Stanić 

Damić i dr. : Prolazna monoklonska gamapatija; Prof.dr.sc. T. Valković i dr.: Razina serumskog feritina 

kao prediktora infekcije u bolesnika s multiplim mijelomom; dr. I. Hude i dr.: Uspješno liječenje 

talidomidom opetovanog gastrointestinalnog krvarenja iz angiodisplazija tankog crijeva i multiplog 

mijeloma – prikaz slučaja; dr. J. Batinić i dr.: Terapija održavanja nakon transplantacije autolognih 

matičnih stanica u bolesnika s multiplim mijelomom – iskustvo KBC-a Zagreb; dr. V. Zatezalo i dr.: 

Vrijednost prognostičkih pokazatelja u bolesnika s multiplim mijelomom liječenih autolognom 

transplantacijom krvotvornih matičnih stanica; Prof.dr.sc. O. Jakšić i dr.: Transplantacija autolognih 

krvotvornih matičnih stanica kod bolesnika s multiplim mijelomom – iskustva KB Dubrava; dr. B. 

Dreta i dr.: Bolesnik s recidivirajućim trombozama, nasljednom i stečenom trombofilijom i multiplim 

mijelomom – prikaz slučaja). 

Od međunarodnih sastanaka na kojima su sudjelovali članovi radne skupine za multipli mijelom 

istaknuli bi slijedeće. Dana 25.02.2017. u Beogradu je održana konstituirajuća sjednica Balkanske 

inicijative za multipli mijelom (Balkan myeloma initaitve) na kojoj su sudjelovali prim.dr. S. Bašić-



Kinda; doc.dr.sc. D. Pulanić i dr. J. Batinić. Sastanak je pokrenut na inicijativu grčke grupe za mulzipli 

mijelom i prof.dr.sc. MA Dimopoulosa. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Srbije, Crne Gore, 

Slovenije, BiH, Makedonije, Bugrarske, Rumunjske, Albanije i Turske. Inicijativa je pokrenuta s idejom 

okupljanja zemalja istočne Europe u neku vrstu udruženja koje bi nastupalo kao jedinstvena 

organizacija u svrhu poboljšanja terapijskih mogućnosti i sudjelovanja u međunarodnim kliničkim 

ispitivanjima navedenih članica. Na sastanku su hrvatski predstavnici imali dvije oralne prezentacije: 

prim.dr. S. Bašić-Kinda: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma – UHC Zagreb 

experience i dr. J. Batinić: Croatian Myeloma Registry.  

Drugi sastanak Blakanske inicijative za mijelom je održan 23.06.2017. (tijekom EHA kongresa) na 

kojem su dogovorene daljnje aktivnosti: članak o dostupnosti novih lijekova u zemljama članicama i 

članak o incidenciji i načinima liječenja ekstramedularnog mijeloma u zemljama članicama. Oba 

članka su u pripremi i/ili u postupku objavljivanja. 

Članovi radne grupe za mijelom (prof.dr.sc. T. Valković, prim.dr. S. Bašić-Kinda i dr. J. Batinić) su 

sudjelovali i na 16. International Myeloma Workshop-u koji je održan od 1. do 4.03.2017. u New Delhi 

u Indiji. 

Na 22. kongresu EHA (European Hematology Association) koji je održan od 22. do 25.06.2017. u 

Madridu sudjelovalo je više članova radne grupe, a prihvaćen je i poster po nazivom Long-term 

outcome of multiple myeloma (MM) patients treated up-front with single or tandem autologus stem 

cell transplantation (ASCT) - single centre experience with 334 patients (dr. J. Batinić i dr.). 

Od 29. do 20.09.2017. održan je edukacijski sastanak International Myeloma Society u Pragu na 

kojem su sudjelovali prim.dr. S. Bašić-Kinda, doc.dr.sc. D. Pulanić, dr. J Sinčić-Petričević, i dr. J. Batinić. 

Prim.dr. S. Bašić-Kinda i dr. J. Batinić su održali i oralne preznetacije – prikaze slučajeva bolesinika s 

multiplim mijelomom s osvrtom na kliničku praksu i dostupnost novih lijekova u Hrvatskoj. 

Prim.dr. S. Bašić-Kinda i dr. Inga Mandac je u studenom 2017. sudjelovala na Amgenovom sastanku 

eksperata za multipli mijelom u Beču, na kojem je imala oralnu prezentaciju – prikaz slučaja. 

Nastavlja se dobra suradnja s udrugom bolesnika oboljelih od multiplog mijeloma (MijelomCRO) u 

svrhu edukacije i poboljšanja skrbi za bolesnike s multiplim mijelomom. 

Na kraju treba istaknuti da radna skupina za multipli mijeom trajno radi na poboljšanju uvjeta 

liječenja bolesnika s multiplim mijelomom što je rezultiralo pokretanjem pregovora s HZZO-om s 

ciljem poboljšanja dostupnosti novih lijekova za liječenje mijeloma. 

 

 


