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“obstaja le ena medicina” – eno zdravje (One health)
(La Rue)

• Veterinarska onkologija = pomemben del v raziskavah humane 
onkologije: živali veljajo za odličen model v raziskovanju 
potencialnih etioloških dejavnikov, saj delijo skupni življenjski 
prostor, podoben je razvoj bolezni in samo zdravljenje.
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Mastocitom (Mast cell tumours - MCTs):

• Najpogostejši kožni tumor psov, 16 –
21% vseh kožnih tumorjev. 

• zelo raznolik glede na klinični izgled in 
biološko obnašanje, kar predstavlja 
poseben izziv v diagnostiki in še psebej 
zdravljenju. 

• Zdravljenje moramo prilagoditi 
histološki stopnji malignosti in 
kliničnemu stadiju: široki varnostni 
robovi z/brez radio/ kemoterapijo



Protitumorska učinkovitost EGT z  IL-12

• Eksperimentalni modeli različnih tumorjev:

• melanom, sarkom, različni karcinomi, limfom

• Protitumorski učinki EGT z IL-12 se izražajo kot:

• upočasnitev rasti oz. popolna regresija tumorjev

• dolgotrajna protitumorska zaščita (živali odporne na ponovno 
izrast tumorjev pri ponovitvi apl. tumorskih celic)

• zmanjšanje števila pljučnih metastaz 

• podaljšanje življenjske dobe zdravljenih živali

• brez pomembnih sistemskih stranskih učinkov

terapija 1 teden 4 tedne2 tedna
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Zdravljenje tumorjev pri psih z ECT  in 
genskim elektroprenosom (EGT)



ECT

• i/tumoralna aplikacija cisplatina (Cisplatyl; 
Aventis);    ~1 mg/cm3

• po 1-2 min EP (8 x  100 µs, 1300 V/cm, 1 Hz), 
ploščate elektrode s 6 mm razmikom

EGT

• i/ dermalana aplikacija plazmida v bližini tumorja 
(pORF-hIL-12, 1-2 mg/terapijo)

• EP: 1 x HV (1200 V/cm,100 µs), ki mu takoj sledi 
1 x LV (140 V/cm, 400 µs) 

Spremljanje 
odgovora

•spremljanje : 2, 7, 14 in 28 dni, nato mesečno in od 6 
meseca, polletno

•lokalni odgovor (velikost tumorja)

•sistemski odgovor  (sproščanje hIL-12, cIFN-ϒ)

•Spremljanje neželenih stranskih učinkov (VCOG
lestvica toksičnosti)

ECGT z IL-12 pri psih

18 posv z 18 MCTs, različne pasme, 5-15 let

12/18 klinični stadij I, 4/18 klinični stadij II, 2/18 klinični stadij III



MCT na glavi  3x3x2,7 – TH: ECT CDDP i.t. + EGT 1 mg plazmida

Pred th 1 teden po th

2 tedna po th 4 tedne po th

3 mesece po th 3,5 let po th



Rezultati – lokalna kontrola MCTs pri psih

ECT (Kodre et al) EGT (Pavlin et al) ECGT

Število psov
Število tumorjev

9 psov
12 MCTs

8 psov
11 MCTs

18 psov
18 MCTs

Protokol zdravljenja Cisplatin i.tu. pORF-hIL-12 i.tu. Cisplatin i.tu.
pORF-hIL-12 i.der.

Volumen zdravljenih 
tumorjev

0.02 to 30.23 cm3

median 2.9 cm3

0.03 to 25.4 
median 0.6 cm3

0.19 to 47.1 cm3

median 2.12 cm3

CR 62.5% 36% 72.3%

Ponovitve bolezni 1/9 zdravljenih 0/4 zdravljenih 0/13 zdravljenih

Čas spremljanja 2 – 43 m
median 26 m

12 m 4 - 52 m
median 40 m

Odgovor v korelaciji z:
- Velikostjo tumorja: 100% CR pri < 2 cm3

- Kliničnim stadijem bolezni : 3/18 PD - kl. stadij  II/III
- Stopnja malignosti ni vplivala na odgovor 



Spremljanje stranskih učinkov

• Nima klinično ali laboratorijsko zaznavnih neželenih stranskih 
učinkov

• Nima neželenih stranskih učinkov, povezanih s sproščanjem 
histamina iz granul v tumorskih celicah MCT, ki so posledica 
mehanične manipulacije

Površinska hrasta na mestu odmrlih 
tumorskih celic

Manjša brazgotina po prib. 4 tednih – odličen 
kozmetični učinek  



Radiol Oncol 2017; 51(3): 286-294



ECGT  lahko uporabimo:

• kot samostojno terapijo za zdravljenje manjših  MCTs  
• kot neoadjuvantno = citoreduktivno terapijo pred 

kirurškim posegom, predvsem na mestih, kjer ni 
mogoče doseči čistih  kirurških robov in ustrezne 
lokalne kontrole 

• kot adjuvantno v kombinaciji z drugimi metodami 
(predvsem krg)

• kadar ni možnosti uporabe nekaterih metod 
zdravljenja (npr. radioterapije)  



ECGT – ekstranodalni plazmocitom

pred ECT+EGT 10 m po th - CR



ECGT v kombinaciji s kirurgijo – tumorji ustne votline 
psov

• Intracapsularna odstranitev tumorske mase + 4 ECT 
(bleomicin i.v. + canine IL-12 EGT peri-tumoralno):

• 2 CR, 1 SD, 1 PD

Tozon et al. neobljavljeni podatki



Daud et al., Journal of Clinical Oncology, 2008
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