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Mieli Tėveliai!
Jūsų vaikui nustatyta piktybinė kraujo liga – viena iš leukemijos formų arba limfoma. Tikriausiai, sužinojus šią žinią, pasaulis slysta iš po kojų ir neabejotinai kyla daug klausimų. Šioje
knygelėje rasite informacijos apie vaikų ir paauglių amžiuje dažniausiai pasireiškiančių leukemijų: ūmių limfoblastinių leukemijų (ŪLL) ir ūminių mieloblastinių leukemijų (ŪML), taip pat
limfomų, vadinamų Hodžkino limfoma ir ne Hodžkino limfoma, diagnostiką, eigą ir gydymą.
Kelių pagrindinių klausimų ir faktų apžvalga turėtų Jums padėti suvokti ligų esmę. Galite visiškai pasitikėti šia informacija ir, jei kyla klausimų, viską aptarti su gydytoju arba slaugytojais.
Čia perteiktą medicininę informaciją rasite vokiškuose puslapiuose www.kinderkrebsinfo.
de (prie skyriaus „Trumpa informacija pacientui“ – Patienten-Kurzinformationen), vaikų hematologijos / onkologijos draugijos internetiniame puslapyje ir Vokietijos vaikų vėžio fondo portale www.kinderkrebsstiftung.de.
Jei norite suprasti medicinos terminus, įdėmiai perskaitykite sąvokų paaiškinimus, kuriuos rasite priede, pateiktame prie informacijos tėvams. Pagrindiniame šių puslapių tekste ir
prie gydymo aprašymų rasite daug medicininių pavyzdžių, kurie bus paaiškinti.

Leukemijos ir limfomos
Žodis leukemija kilęs iš graikų kalbos žodžio leukos – baltas. Limfoblastinis
arba limfatinis variantas nurodo, kad kraujo ląstelės kilusios iš limfocitų, o
mieloidinis – iš mieloidinės eilės ląstelių. Tai baltųjų kraujo kūnelių leukocitų
tipai, kurie šioje knygelėje dažnai minimi.
Sąvoka limfoma pažodžiui suprantama kaip piktybinis limfinio mazgo auglys.
Medicinine kalba taip vadinama didelė grupė vėžinių susirgimų, kuriems pradžią
duoda limfinės sistemos piktybinės ląstelės, o pagrindinis ligos požymis –
limfinių mazgų padidėjimas.
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Leukemija
Ūminė limfoblastinė leukemija (ŪLL), dar vadinama ūmine limfoleukemija, taip pat kaip ir ūminė mieloidinė leukemija (ŪML), yra kraują gaminančios sistemos piktybinė liga. Ji prasideda kaulų čiulpuose – vietoje, kur vyksta visas organizmo kraujodaros procesas.
Leukemijos metu kaulų čiulpai ima gaminti per daug
nesubrendusių baltųjų kraujo kūnelių leukocitų, kurie
vėliau išplinta po visą organizmą.
Sveikame organizme vyrauja hormonų balansas,
kuris užtikrina, kad visos kraujo ląstelės daugintųsi ir
atsinaujintų. Leukemija sergančio vaiko kraujo ląstelių branda sutrinka, šis procesas vyksta nekontroliuojamai. Baltieji kraujo kūneliai (leukocitai) ne tik nesubręsta iki normalios funkcionuojančios ląstelės, bet ir
dauginasi nekontroliuojamai ir labai greitai. Šios ląstelės labai greitai išstumia ir pakeičia normalias kraujo
ląsteles, dėl to nebėra pakankamo skaičiaus sveikų bal-

tųjų kraujo kūnelių (leukocitų) organizmo poreikiams
užtikrinti, taip pat raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų)
ir kraujo plokštelių (trombocitų).
Mažakraujystė (anemija), įvairios infekcijos ir padidėjęs polinkis kraujuoti gali būti požymiai arba pirmieji
simptomai sergant ūmia leukemija. Jeigu leukemijos
procesas pačioje ligos formavimosi pradžioje nėra sustabdomas, liga gali išplisti po kraują, limfinius audinius (limfinę sistemą) ir visą organizmą. Tada leukemiją
galima apibūdinti kaip sisteminį susirgimą.
Ne tik ŪLL, bet ir ŪML pasireiškia sparčia eiga. Negydant leukeminės ląstelės plinta po organizmą ir taip
padaroma dar didesnė žala kūno organams, pasunkinama ligos eiga. Negydomas vaikas, sergantis leukemija, gali mirti per keletą mėnesių.

Leukemija

Paplitimas
Ūminė limfoblastinė leukemija yra dažniausia
vaikų ir paauglių leukemijų forma ir pasireiškia 80 %
atvejų. Ši leukemijos forma sudaro beveik trečdalį visų
vaikų ir paauglių vėžinių susirgimų. Antra pagal dažnumą vaikų ir paauglių leukemijos forma yra ūminė mieloidinė leukemija, ji sudaro 20 % atvejų. Ši dalis užima
maždaug 5 % visų piktybinių vaikų ir paauglių ligų.
Vokietijos vaikų vėžio registro duomenimis, Vokietijoje per metus ūmia limfoblastine leukemija naujai
suserga maždaug 500 vaikų ir paauglių, kurių amžius –
0–14 metų. Iš viso jaunų pacientų (iki 18 metų) kasmet
serga nuo 550 iki 600. Ūmia limfoblastine leukemija
naujai suserga maždaug 90 vaikų iki 14 metų per metus ir 110 paauglių iki 18 metų per metus.
Lietuvoje ūmine leukemija suserga apie 25–30 vaikų per metus. Leukemijų pasiskirstymas pagal ligos tipą
panašus kaip ir Vokietijoje (redaktorės komentaras).
Abi leukemijos formos gali pasireikšti bet kuriame
amžiuje. Visgi ūmi limfoblastinė leukemija (ŪLL) dažniausiai pasireiškia 1–5 metų vaikams, o ŪML dažniausiai yra paauglių ir jaunų suaugusiųjų liga. Tačiau jei
ŪML suserga vaikai, tai įvyksta dažniausiai kūdikystėje
arba pirmaisiais gyvenimo metais. Abiem leukemijų
formomis berniukai serga dažniau nei mergaitės.

Kas yra ŪLL?
Sergant ŪLL, piktybinis procesas pažeidžia nesubrendusius limfocitus. Baltųjų kraujo ląstelių pažeidimas (degeneracija) gali įvykti bet kurioje limfocitų vystymosi stadijoje, pažeisti skirtingų porūšių baltuosius
kūnelius ar jų pirmtakus. Dėl šios priežasties išskiriamos
skirtingos ŪLL formos. Pavyzdžiui, B-ŪLL forma kyla iš
B limfocitų pirmtakų ląstelių, T-ŪLL forma – iš T limfocitų pirmtakų. Priešdėlis „pre“ apibūdina anksčiausių
ląstelių brendimo pakopų išsigimimą. Toliau išvardytos
kitos ŪLL formos: pre-pre-B-ŪLL (pro-B-ŪLL), bendroji
ŪLL, pre-B-ŪLL, B-ŪLL, pro- ir pre-T-ŪLL, tarpinė (kortikalinė) T-ŪLL ir T-ŪLL.
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Reikėtų žinoti
Nustatyta leukemijos diagnozė nėra mirties
nuosprendis, nes praėjusį dešimtmetį šios ligos
gydymo rezultatai labai pagerėjo. XX a. 6-ajame –
7-ajame dešimtmečiuose ši liga buvo tik šiek
tiek koreguojama, o šiandien, taikant modernią
ištyrimo metodiką ir standartizuotas gydymo
formas (kombinuotą chemoterapiją), beveik 90 %
ŪLL ir apie 65 % ŪML sergančių vaikų išgyja.

Vėžys – kas tai?

Kas yra ŪML?
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Ūminė mielogeninė leukemija prasideda dėl nesubrendusių mieloidinių ląstelių piktybinio pakitimo
(išsigimimo). Iš mieloidinių ląstelių kaulų čiulpuose
visą gyvenimą bręsta kitų rūšių kraujo ląstelės – tam
tikros baltosios kraujo ląstelės (granuliocitai ir monocitai), raudonosios kraujo ląstelės (eritrocitai) ir kraujo
plokštelės (trombocitai). Kaip įprasta, sergant ŪML išsigimsta nesubrendę baltųjų kraujo ląstelių pirmtakai,
vadinami mieloblastais. Tačiau išsigimti gali visų mieloidinių ląstelių pirmtakai – tai ir raudonosios kraujo
ląstelės, ir kraujo plokštelės, arba bendrai ląstelės pirmtakės. Šis piktybinis susirgimas paliečia daugelį ląstelių
tipų ir gali pasireikšti įvairiose ląstelių brendimo pakopose, todėl išskiriamos skirtingos ŪML formos (pavyzdžiui, mieloblastinė leukemija, monoblastinė leukemija, eritroblastinė leukemija, megakariocitinė leukemija
ir mišri forma). Yra aštuonios ŪML pagrindinės formos,
atsižvelgiant į leukeminių ląstelių kilmę ir brandą. Šiuo
metu pažeistos kraujo mieloidinės ląstelės klasifikuojamos remiantis genetiniais pokyčiais.

Priežastys
Ūminės limfoblastinės leukemijos (ŪLL) ir ūminės
mieloidinės leukemijos (ŪML) priežastys nėra plačiai
išaiškintos, nors yra žinoma, kad ŪLL pasireiškia dėl
piktybinių pakitimų limfocitų pirmtakuose, o ŪML –
dėl piktybinių pokyčių nesubrendusiose mieloidinės
kilmės ląstelėse. Taip pat žinoma, kad ląstelių pokyčiai
yra paveldimi. Tačiau dažniausiai lieka neaišku, kodėl
atsiranda genetiniai pokyčiai ir kodėl kai kurie vaikai
suserga šiomis ligomis, o kai kurie ne. Taigi, pavyzdžiui,
dėl tam tikros geno mutacijos ŪLL lyg užprogramuota
pasireikšti naujagimiui. Tačiau ne kiekvienas vaikas, turintis tokią ar panašią paveldimumo mutaciją, neišvengiamai susirgs ŪLL. Tai rodo, kad ne tik genetika, bet ir
kitų veiksnių įtaka svarbi ligos pasireiškimui. Remiantis
turimomis žiniomis manoma, kad leukemija pasireiškia
dėl kelių skirtingų neigiamų veiksnių poveikio.

Reikėtų žinoti
Skirtingos ŪLL ir ŪML formos pasižymi skirtinga
ligos eiga ir prognoze. Atsižvelgiant į įvairių ligos
formų skirtumus, galima rinktis ligos gydymo strategiją.

Leukemija

Žinoma, kad ŪML ir ŪLL pasireiškimo riziką didina
nustatytos vaiko ar paauglio įgimtos ar įgytos imunodeficitinės būklės (pavyzdžiui, Dauno sindromas arba
Fankoni anemija) arba kai kurios kitų chromosomų
mutacijos. Leukemijos atsiradimui turi įtakos tokie
veiksniai, kaip radioaktyvioji ir rentgeno spinduliuotė,
žinomos cheminės medžiagos ar tam tikri medikamentai, tėvų rūkymas ir alkoholio vartojimas, virusai. Daugeliu atvejų pacientai nežino ligą sukėlusių provokuojančių veiksnių.
Dažniausiai neįmanoma identifikuoti tikrosios
priežasties, kas pacientui sukėlė ligą (redaktorės pastaba).

Kokie ligos požymiai
sergant leukemija?
Ūminės limfoblastinės leukemijos ir ūminės mieloidinės leukemijos simptomai daugiausia atsiranda
per keletą savaičių. Klinikiniai požymiai pasireiškia dėl
piktybinių ląstelių kaulų čiulpuose ir kituose organuose bei audiniuose išplitimo. Nesulaikomas leukeminių
ląstelių dauginimasis kaulų čiulpuose sumažina normalių kraujo ląstelių produkciją.

Sergantiems ŪLL ir ŪML vaikams ir paaugliams iš
pat pradžių pasireiškia bendrieji ligos simptomai: nuovargis, nenorėjimas žaisti, išblyškimas (anemija). Šie
simptomai atsiranda dėl raudonųjų kraujo kūnelių trūkumo, kurie normaliomis sąlygomis perneša deguonį
organizmo ląstelėms. Dėl baltųjų kraujo kūnelių funkcijos trūkumo nėra pakankamai kovojama su įvairiais
organizmą puolančiais patogenais. Tad dėl organizme
esančios infekcijos vaikas gali karščiuoti. Kraujo plokštelių (trombocitų) trūkumas gali sukelti odos ir gleivinių kraujavimus, nes normaliomis sąlygomis trombocitai yra atsakingi už greitą kraujo krešėjimą.
Leukeminių ląstelių vyravimas ir kaupimasis vaiko
organizme sukelia kraujo gamybos pokyčius ir įvairius
kitų organų pažeidimus. Greitas leukeminių ląstelių augimas kaulų čiulpuose gali sukelti tiek rankų, tiek kojų
kaulų skausmą. Todėl galima aiškiai pastebėti, kad mažas vaikas nebenori daugiau bėgioti, žaisti ir stengiasi
kuo daugiau būti ramus.
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Piktybinės ląstelės gali nukeliauti ir į kepenis,
blužnį, limfinius mazgus. Tada šie organai ima brinkti
ir didėti, tad gali imti varginti atitinkami simptomai,
pavyzdžiui, skaudėti pilvą. Nėra nė vieno organo, kurio
negalėtų pažeisti leukemija. Pacientams taip pat galimi meninginiai simptomai, tokie kaip galvos skausmas,
veido paralyžius, regėjimo sutrikimai ir (arba) vėmimas.
Jie pasireiškia dėl to, kad infekcija patenka į smegenų
dangalus. Sergant ŪML galimi į auglius panašūs odos ir
gleivinių pakitimai.
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Leukemijos simptomai gali labai skirtis. Svarbu žinoti, kad vieno ar kelių ligos simptomų atsiradimas nebūtinai reiškia, kad tai leukemija. Daugelis šių išvardytų
simptomų gali išryškėti sergant ir kitomis ligomis, ne
tokiomis žalingomis organizmui. Tačiau jei vaikas skundžiasi, vis dėlto patartina kuo greičiau pasikonsultuoti
su gydytoju ir išsiaiškinti simptomų priežastis.
Kuo greičiau ūmi leukemija bus nustatyta, tuo
skubiau galima bus pradėti gydymą.

Leukemija

Reikėtų žinoti

Galimi leukemijos simptomai
Simptomas

Pasireiškimas

Nuovargis, vangumas, bloga savijauta

Labai dažnai

Blyškumas dėl raudonųjų kraujo ląstelių trūkumo (anemijos)

Labai dažnai

Karščiavimas

Dažnai

Padidėjęs jautrumas infekcijoms

Dažnai

Padidėję limfiniai mazgai, ypač kaklo srityje, pažastyse ar kirkšnyse

Dažnai

Pilvo skausmas ir apetito nebuvimas (dėl blužnies ir kepenų padidėjimo)

Dažnai

Polinkis kraujuoti, pavyzdžiui, sunku sustabdyti kraujavimą iš nosies
arba dantenų, atsiranda mėlynių arba mažų taškelinių odos dėmelių
(petechijų)

Dažnai

Kaulų ir sąnarių skausmas

Galimas

Galvos skausmas, matymo sutrikimai, vėmimas, centrinis nervų paralyžius
Retai
(dėl infekcijos patekimo į centrinę nervų sistemą)
Pasunkėjęs kvėpavimas (dėl padidėjusios čiobrialiaukės arba limfinių
mazgų krūtinės ląstoje)

Retai

Padidėjusios sėklidės

Labai retai

Odos pakitimai, arba chloromos, t. y. apvalios formos (į auglius panašūs)
leukeminių ląstelių sankaupos odoje, limfiniuose mazguose arba
kauluose, kartais aplink akis arba aplink rainelę.

Retai sergant ŪML

Dantenų padidėjimas (dantenų hiperplazija)

Retai sergant ŪML
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Diagnozė – kokie tyrimai
būtini susirgus?
Jei vaikų gydytojas, rinkdamas anamnezę (šnekėdamasis su pacientu) ir atlikdamas išsamią Jūsų vaiko
apžiūrą, įtaria leukemiją, būtina atlikti išsamius kraujo
tyrimus. Atlikus bendrąjį kraujo tyrimą, rasti kraujo ląstelių skaičiaus pokyčiai patvirtina leukemijos įtarimą,
tačiau, norint visiškai patvirtinti diagnozę, būtina atlikti
kaulų čiulpų punkciją. Radęs ligai būdingų bendrojo
kraujo tyrimo pakitimų, gydantis gydytojas tuojau pat
pacientą siunčia į vėžio ir kraujo ligų centrą pas vaikų
bei paauglių specialistus (į vaikų onkologijos / hematologijos kliniką).

Kraujo ir kaulų čiulpų ištyrimas leidžia tiksliai patvirtinti, ar vaikas serga leukemija. Jei taip, kokia leukemijos rūšimi. Kaulų čiulpų medžiaga ištiriama laboratoriniais – mikroskopiniu (citomorfologiniu), imunologiniu ir genetiniu – tyrimo būdais, o tai sudaro galimybę
ne tik atskirti ŪLL nuo ŪML formų, bet ir įvardyti esamos ligos potipį. Tai labai svarbi sąlyga sudarant tikslingą terapijos planą. Yra įrodyta, kad įvairios leukemijos
formos ir porūšiai ne tik molekuliniu ir ląsteliniu lygmeniu skiriasi vieni nuo kitų, bet ir yra aiškūs ligos eigos,
išgydymo tikimybės ir prognozės skirtumai.

Leukemija

Apibendrinimas

Juosmeninė punkcija
Juosmeninėje stuburo dalyje, dar vadinamoje liumbaliniu kanalu, ilga adata paimamas smegenų
skystis (likvoras) piktybinėms ląstelėms rasti ir ištirti.
Į šią vietą galima sušvirkšti medikamentus, kurie
tiesiogiai per stuburo kanalą pasiekia smegenis
(intratekalinis gydymas). Tam, kad adata tarp stuburo slankstelių galėtų praeiti, pacientas (-ė) turi
pasilenkti į priekį kiek įmanoma daugiau. Adatos
dūrimo vieta odoje prieš procedūrą yra lokaliai nuskausminama.
Vaikams ši procedūra dažniausia atliekama taikant
trumpalaikę bendrą nejautrą (redaktorės komentaras).
Ūmios leukemijos metu labai svarbu yra nustatyti ligos išplitimo mastą. Taigi sudarant gydymo planą
svarbu žinoti, ar leukeminės ląstelės nėra išplitusios
už kaulų čiulpų ribų, pavyzdžiui, į smegenis, kepenis,
blužnį, limfinius mazgus, kaulus ar odą. Informaciją
apie galimą išplitimą gali suteikti skirtingi vaizdiniai
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Kaulų čiulpų punkcija
Kaulų čiulpai yra vieta, kurioje gaminamos kraujo
ląstelės (vyksta kraujodaros procesas), todėl, tiriant
kaulų čiulpus, galima anksti rasti ir atpažinti bet
kokias pažeistas ląsteles. Su tuščiavidure adata
imamas dubens kaulo audinio gabalėlis, kuriame
ištiriamos kraujodaros ląsteles. Kadangi ši procedūra
yra labai skausminga, ji atliekama sukėlus trumpą
bendrą nejautrą.
organizmo tyrimo metodai: ultragarsinis ar rentgeninis
ištyrimas, magnetinio rezonanso tyrimas (MRT), kompiuterinė tomografija (KT) ir skeleto scintigrafija. Norint
sužinoti, ar pažeista centrinė nervų sistema (galvos ar
nugaros smegenys), reikia paimti smegenų skysčio pavyzdžių iš stuburo kanalo juosmeninės punkcijos metu.

Vėžys – kas tai?

Ištyrimas prieš gydymą
Norint tinkamai pasiruošti chemoterapijai ir siekiant
išvengti jos sukeliamų komplikacijų, reikia atlikti širdies
funkcijos (elektrokardiogramą = EKG ir echokardiogramą) ir smegenų funkcijos (elektroencefalogramą = EEG)
tyrimus. Didelės apimties laboratoriniai tyrimai atliekami
bendrai paciento organizmo būklei patikrinti ir nustatyti,
ar leukemija nepaveikė pavienių organų (pavyzdžiui, inks-

Reikėtų žinoti
Ne visi tyrimo metodai taikomi pacientui. Jūsų vaiko
gydymo komanda Jus informuos, kurie diagnostikos
metodai yra būtini Jūsų vaikui ištirti ir terapijos planui sudaryti.

Makrofagai

Ištyrimas prieš gydymą
Norint tinkamai pasiruošti chemoterapijai ir siekiant išvengti jos sukeliamų komplikacijų, reikia atlikti
Kaulų čiulpai
širdies funkcijos (elektrokardiogramą = EKG ir echoIšII

Granuliocitų /
monocitų
pirmtakai

Neutrofilas
granuliocitai
Bazofilas
granuliocitai
Eozinofilas
granuliocitai

Mieloidinė ląstelė
pirmtakė
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Stromos ląstelė
Hemopoezinė
kamieninė
ląstelė
Multipotentinė
ląstelė
pirmtakė

Megakariocitų /
eritrocitų
pirmtakai

Trombocitai

Eritrocitai

Eritroblastai

B ląstelės
pirmtakas

Niša

Plazmocitas
T limfocitas

Limfoidinė ląstelė
pirmtakė

polipotentinė kamieninė ląstelė

ramybės fazė

Megakariocitai

T ląstelės
pirmtakas

pirmtakinė besidiferencijuojanti ląstelė

proliferacijos fazė

Skirtingų kraujo ląstelių brendimas iš kamieninių ląstelių kaulų čiulpuose

Natūralūs
žudikai
(NK ląstelės)
subrendusi ląstelė

diferenciacijos fazė

Leukemija

tų ar kepenų) funkcijos, taip pat ar neatsirado medžiagų
apykaitos sutrikimų, nes, taikant gydymo metodus, labai
svarbu vertinti medžiagų apykaitą. Taikant gydymą organizmas gali kisti, todėl būklė turi būti aptarta remiantis tolesniais tyrimų rezultatais. Atsižvelgiant į galimai būsimą
kraujo transfuzijos būtinumą, reikia nustatyti vaiko kraujo
grupę.

Kaip leukemija bus gydoma?
Sergant leukemija arba patvirtinus šios ligos diagnozę, gydymas turi būti taikomas vaikų onkologijos centre.
Čia dirba aukštos kvalifikacijos medicinos personalas (onkologai, hematologai, kvalifikuota slaugytojų komanda),
kurio specializacija – vaikų vėžio gydymas. Centro gydytojai taiko modernius gydymo būdus, nuolatos dirba darbo
grupėse vaikų leukemijų ir kitų kraujo patologijų klausimais, taip pat glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su
kitais specialistais, pacientą gydo nuolat tobulindami terapijos planą (taikomos terapijos optimizavimo studijos).
Ūminių leukemijų gydymo centre taikoma chemoterapija. Kai kuriems pacientams papildomai taikoma
centrinės nervų sistemos spindulinė terapija ir (arba)
alogeninė kaulų čiulpų transplantacija. Gydymo tikslas
– leukemines ląsteles visiškai pašalinti iš organizmo, kad
kaulų čiulpai vėl galėtų atlikti savo funkciją – dirbti kaip
kraujo gamybos organas. Chemoterapijos intensyvumas
ir trukmė, centrinės nervų sistemos spindulinės terapijos
Reikėtų žinoti
Pacientai, kurie serga subrendusia B-ŪLL forma,
nėra gydomi taip pat, kaip kitų ŪLL šakų pacientai.
Šiems vaikams skiriamas gydymas kaip subrendusių
B ląstelių gydant ne Hodžkino limfomas, todėl verta
atkreipti dėmesį į limfomų skyrių.

būtinumas arba kaulų čiulpų transplantacija, kaip ir ligos
prognozė, kaskart skiriasi, atsižvelgiant į ligos formą, leukemijos porūšį, kuria serga pacientas, leukeminių ląstelių
paplitimo po organizmą mastą, leukemijos atsaką į gydymą. Nuo šių dalykų priklauso, kokiai terapijos grupei bus
priskirtas konkretus pacientas ir koks gydymo planas jam
sudarytas.

Kas yra chemoterapija?
Chemoterapija yra medikamentinis gydymo būdas,
kurio metu nuslopinamas ląstelių dauginimasis ir sunaikinamos navikinės ląstelės. Tam tikslui naudojami citotoksiniai vaistai, kitaip vadinami citostatikais. Siekiant kuo
sėkmingiau kovoti su leukemija, Jūsų vaikui skiriamas tam
tikras citostatikų derinys. Pavyzdžiui, pacientams, sergantiems ūmine limfoblastine leukemija, dažnai skiriami tokie
vaistai: prednizolonas, deksametazonas, vinkristinas, asparaginazė, daunorubicinas, citozaras (citarabinas, ARAC), ciklofosfamidas, metotreksatas ir 6-merkaptopurinas.
Sergantiems ūmine mieloblastine leukemija iš dalies skiriami tokie patys medikamentai, tačiau taip pat ir tokie,
kaip 6-tioguaninas, idarubicinas, etoposidas ir mitoksantronas.
Dauguma citostatikų skiriami injekcijomis arba infuzijomis į veną pro nuolatinį kateterį (Broviac kateteris arba
Hickman kateteris). Medikamentai išplinta po visą kūną
per kraujotakos sistemą ir taip gali kovoti su leukeminėmis ląstelėmis visame organizme (vadinamoji sisteminė
chemoterapija).
Įtariant centrinės nervų sistemos pažeidimą arba jį
nustačius, skiriamas papildomas chemoterapinis gydymas, švirkščiant vaistus tiesiogiai į smegenų skystį, juosiantį galvos ir nugaros smegenis (intratekalinė chemoterapija). Tai būtina, nes dauguma citostatikų nepereina
barjero tarp kraujotakos ir smegenų audinio (hematoencefalinis barjeras), todėl nepatenka į savo veikimo vietą.

15

Vėžys – kas tai?

Kaip veikia chemoterapija?
Chemoterapija sudaryta iš įvairių gydymo etapų,
kurie skiriasi trukme, naudojamų medikamentų deriniais ir siektinais kiekvieno etapo tikslais. Svarbūs terapijos elementai yra:

16

1. Pradinė terapija. Pacientams, sergantiems ŪLL,
ir kai kuriems ŪML pacientams (kurių kraujyje yra daug
leukeminių ląstelių arba sunkiai pažeisti organai) iš pat
pradžių skiriama tam tikra terapija, vadinama preliminaria. Preliminaria terapija inicijuojamas gydymas. Ji
sudaryta iš trumpo (maksimali trukmė – viena savaitė)
vieno arba dviejų medikamentų chemoterapijos kurso.
Šio gydymo tikslas – pamažu ir tausojant organizmą
sumažinti iš pradžių didelį leukeminių ląstelių skaičių,
siekiant išvengti komplikacijų (tokių kaip ląstelių griuvimo sindromas).
2. Indukcinė terapija. Tai intensyvesnė chemoterapija, naudojant daugiau medikamentų. Ja siekiama
per trumpą laiką sunaikinti daugumą leukemijos ląstelių, t. y. pasiekti vadinamąją remisiją. Apytikslė šios
terapijos trukmė – 5–8 savaitės.

Reikėtų žinoti
Taikant chemoterapiją pacientams sudaromi tam
tikri gydymo planai (protokolai). Kuris gydymo planas bus paskirtas, priklauso nuo paciento rizikos
grupės. Kuo didesnė ligos recidyvo (atkryčio) rizika,
tuo gydymas intensyvesnis.
3. Konsoliduojanti, arba intensyvi, terapija (intensyvus etapas). Tai intensyvi chemoterapija iš dalies
su kitais medikamentų deriniais ir didesnėmis medikamentų dozėmis. Šios terapijos tikslas – sunaikinti likusias leukemines ląsteles siekiant sumažinti ligos recidyvo riziką. ŪLL pacientų gydymo trukmė – 2–4 mėnesiai,
ŪML pacientų – nuo 3 iki 4 mėnesių.
4. Reindukcinė terapija (ŪLL pacientams). Jiems
skiriamas tolesnis labai intensyvus chemoterapijos
etapas – reindukcinė terapija, kuri pasirodė esanti labai
sėkminga. Jos tikslas – visiškai sunaikinti leukemines
ląsteles ir dar labiau sumažinti recidyvo riziką. Reindukcinės terapijos trukmė gali svyruoti nuo kelių savaičių
iki mėnesių, priklausomai nuo to, kaip skiriamas intensyvus gydymas ir daromos gydymo pauzės.

Leukemija

Reikėtų žinoti
(Ne)vaisingumas.
Lytiškai subrendę berniukai prieš gydymo pradžią
kartais raginami priduoti spermą. Susidaro kebli
situacija, bet tai svarbu, nes ūminės leukemijos gydymas gali sukelti vaisingumo problemų. Sperma bus
užšaldyta ir išsaugota. Pasibaigus chemoterapijai ir
Jūsų sūnui suaugus bei pradėjus galvoti apie vaikus,
tai gali būti labai naudinga. Mergaitėms nėra taikoma standartinio problemos sprendimo būdo, tačiau
patariama apsilankyti pas ginekologą ir pasikalbėti.
Vaikams iki lytinio brendimo šiuo metu vargu ar
įmanoma rasti tinkamų priemonių, padedančių
išsaugoti vaisingumą.
5. CNS terapija. Vienas iš svarbių chemoterapijos
komponentų yra profilaktinis ir (arba) terapinis centrinės nervų sistemos gydymas, vadinamoji CNS terapija.
Ji neleidžia leukeminėms ląstelėms įsikurti arba toliau
plisti galvos ir nugaros smegenyse. Ši terapija vykdoma
sisteminės chemoterapijos metu, skiriant medikamentų į smegenų skysčio kanalą (intratekalinė chemoterapija). Tam tikromis aplinkybėmis po intensyvios terapijos skiriama galvos spindulinė terapija (švitinimas),
pvz., jei centrinė nervų sistema yra akivaizdžiai paveikta leukemijos. Ši terapija, priklausomai nuo gydymo
plano, gali trukti nuo dviejų iki trijų savaičių.

6. Palaikomoji terapija. Tai paskutinis gydymo
etapas, kurio metu, skiriant ilgiausią įmanomą chemoterapijos kursą, siekiama sunaikinti po intensyvios terapijos etapo likusias leukemines ląsteles. Tai švelnesnis
chemoterapijos metodas – pacientui skiriami du arba
trys medikamentai ir gydymas atliekamas ambulatoriškai. Tai reiškia, kad pacientas šio etapo metu gali būti
namuose arba, jei leidžia jo sveikata, grįžti į darželį arba
mokyklą. ŪLL pacientams palaikomoji terapija skiriama
tol, kol bendra gydymo trukmė pasiekia dvejus metus.
ŪML pacientų palaikomasis gydymas trunka vienerius
metus.
Bendra gydymo trukmė
Paprastai ŪLL pacientų gydymo trukmė yra dveji metai, o ŪML – pusantrų. Ji gali skirtis priklausomai
nuo to, ar bus skiriama kamieninių ląstelių transplantacija, kiek sėkminga buvo pati chemoterapija, ar neatsirado recidyvo.

17
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Terapijos optimizavimo studijos ir registras
Vokietijoje vaikai ir paaugliai, sergantys leukemija,
įrašomi į terapijos optimizavimo studijas arba registrus.
Terapijos optimizavimo studijos – tai kontroliuojamosios studijos, kurių tikslas – gydyti pacientus pasitelkiant naujausias mokslo žinias ir tuo pat metu gerinti
bei plėtoti gydymo galimybes. Šiuo metu Vokietijoje
yra dvi vaikų ir paauglių, pirmą kartą susirgusių ūmia
limfoblastine leukemija, studijos: ALL-BFM studija ir
COALL studija. Susirgusiems ūmia limfoblastine leukemija iki vienerių metų yra INTERFANT studija, o pacientams, kuriems pasireiškė recidyvas, – ALL-REZ-BMF
studija. Pacientams, sergantiems ūmine mieloblastine
leukemija, taip pat taikoma daug skirtingų studijų.
Registrai padeda užtikrinti, kad jei, pacientui susirgus,
nėra atvirų studijų, jis gautų optimalų gydymą.
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Lietuvos vaikai kartu su penkiais Skandinavijos šalių ir Estijos vaikais dalyvauja dviejose leukemijos gydymo optimizavimo studijose – NOPHO_ALL ir NOPHO
AML (redaktorės komentaras).
Jei susidursite su neaiškumais, Jums viskas bus
išaiškinta, bet kuriuo metu galėsite pateikti klausimų.
Pirmo gydymo etapo metu Jūsų vaikas bus dažnai guldomas į ligoninę. Intraveninė chemoterapija skiriama
ligoninėje, o leisti kaulų čiulpams pailsėti galima ir namuose. Jei vaikas ėmė karščiuoti, jam atsirado infekcija
arba odos problemų, jis turi būti stacionarizuojamas.
Po septynių mėnesių intensyvios terapijos kita terapija
skiriama namuose. Visgi Jūsų vaikas turi būti sekamas ir
turi reguliariai vykti tikrintis į gydymo įstaigą.

Ką reikėtų žinoti apie
chemoterapiją?
Be poveikio leukeminėms ląstelėms, citostatikai
taip pat veikia gleivinių, odos ir plaukų ląsteles. Jie gali
sukelti pykinimą, nuovargį, viduriavimą, burnos skausmus, skonio pokyčius, odos sausumą ir plaukų slinkimą. Be to, gali sumažėti raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) ir trombocitų. Dėl sumažėjusios organizmo gynybos Jūsų vaikas tampa labai imlus infekcijoms. Nors
po gydymo šie šalutiniai poveikiai išnyksta, jie yra labai
nemalonūs ir smarkiai veikia Jūsų vaiko gyvenimą.
Norint išvengti ir kontroliuoti šiuos nepageidaujamus poveikius, skiriami antibiotikai nuo infekcijos, nuo
pykinimo – antiemetikai, taip pat vaistai nuo grybinių
infekcijų. Infekcijų ir kraujavimo profilaktikai padeda
labai gera burnos higiena, eritrocitų arba trombocitų
perpylimas.

Reikėtų žinoti
Ne visiems vaikams atsiranda šalutiniai poveikiai.

Leukemija

Kiekvienas citostatikas turi savo nepageidaujamų
poveikių, kurie kartais užsitęsia ilgiau, nei buvo vartojamas vaistas. Šalutinis prednizolono ir deksametazono
poveikis jaučiamas beveik iš karto. Jūsų vaikui šis poveikis gali pasireikšti apetito padidėjimu, greitu svorio
prieaugiu, „mėnulio veidu“, padidėja pilvas. Daugelis
taip pat skundžiasi padidėjusiu prakaitavimu naktį.
Gali pastebimai pasikeisti vaiko elgesys – vieni vaikai
tampa tylūs, kiti neramūs. Kartais vaiką apima depresija, nerimas, pyktis, agresija arba liūdesys, kuriuos gali
keisti laimės pojūtis. Nebijokite kalbėtis su savo vaiku ir
kreipkitės pagalbos į specialistus. Tam tikros taisyklės ir
ribos su šiais nepageidaujamais poveikiais gali padėti
susitvarkyti. Galbūt menka paguoda, bet šie šalutiniai
poveikiai išnyksta nustojus vartoti vaistus.
Kiti citostatikai taip pat gali turėti šalutinių poveikių. Vinkristinas gali pažeisti nervų galūnėles ir sukelti žandikaulio skausmus, gali užkristi vokai, atsirasti
„adatėlių“ pojūtis arba tirpimo jausmas rankų ir kojų
pirštuose, sumažėja raumenų jėga rankose ir blauzdose, dėl to Jūsų vaikui gali sunkiai sektis eiti arba rašyti.
Dažnai vargina vidurių užkietėjimas, nuo kurio padeda
laisvinamieji vaistai arba speciali dieta. Pasibaigus gydymui, simptomai palengva išnyksta.
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Spindulinė terapija
(radioterapija)
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Asparaginazė gali sukelti alergines reakcijas. Jūsų
vaikas bus atidžiai stebimas ir jo kraujospūdis bus kontroliuojamas. Daunorubicinas gali padaryti ilgalaikę
žalą širdies raumeniui. Širdis bus reguliariai stebima atliekant elektrokardiogramą (EKG) arba echokardiogramą (širdies tyrimą ultragarsu). Citozaras (citarabinas),
asparaginazė ir 6-merkaptopurinas gali laikinai pažeisti
kepenis. Reguliariai atliekamas kraujo tyrimas parodys,
kokia yra kepenų funkcija ir ar yra jos pakitimų. Didelės citozaro dozės padidina akių infekcijos riziką, todėl
Jūsų vaikas gaus akių lašų. Ciklofosfamidas ir metotreksatas gali pažeisti inkstus ir šlapimo pūslę, todėl, prieš
skiriant šiuos vaistus, vaikas gaus medikamentų, mažinančių šių citostatikų poveikį. Kraujo ir šlapimo tyrimai
bus atliekami reguliariai, kad būtų galima laiku pastebėti bet kokius pakitimus.

Reikėtų žinoti
Medikamentai.
Išsamų vaikų onkologijoje vartojamų vaistų ir jų
šalutinių poveikių sąrašą galima surasti brošiūroje
„Mano vaikas serga vėžiu“ (Mein Kind hat Krebs).

Radioterapija naikina ląsteles, tarp jų ir leukemines ląsteles. Atsižvelgiant į tai, ar jūsų vaikas priklauso
didelės rizikos grupei, jam gali būti skiriamas, pvz., kaukolės švitinimas, o jei jūsų vaikas ruošiamas kamieninių
ląstelių transplantacijai, jam galėtų būti skiriamas viso
kūno apšvitinimas.
Kaukolei švitinti pritaikyta speciali kaukė. Ji padeda jūsų vaikui ramiai sėdėti ir išbūti tokioje padėtyje, kad spinduliai patektų į reikiamas vietas. Reikiama
spindulių dozė taip pat apskaičiuojama. Pasibaigus
paruošiamajam laikotarpiui, Jūsų vaikas kelias savaites
bus kasdien po kelias minutes švitinamas.
Jei jūsų vaikas ruošiamas kamieninių ląstelių
transplantacijai, švitinimas trunka ilgiau – apie vieną
valandą. Kartais apšvitos dozė skiriama vieną kartą,
kartais ji paskirstoma kelioms dienoms. Akys ir plaučiai nuo apšvitos bus apsaugoti švininiais apsauginiais
dangteliais. Švitinimas bus atliekamas pagal gydytojo
radiologo rekomendacijas, kuris atsakys į visus Jūsų
klausimus.

Leukemija

Reikėtų žinoti
Tik mažai daliai ūmia leukemija sergančių vaikų
reikalinga radioterapija ir (arba) kamieninių ląstelių
transplantacija. Gilinkitės į šią temą tik tada, kai
Jūsų vaikui neabejotinai reikės spindulinio gydymo.

Ką reikėtų žinoti apie
radioterapiją?
Radioterapija yra nematoma. Jūsų vaikas nieko
nejaus, tačiau jis gulės vienas dideliame kambaryje po
dideliu aparatu ir kartais po specialia kauke. Per monitorių ir (arba) domofono sistemą jūs galėsite su juo
bendrauti. Kompaktinė plokštelė su mėgstama muzika arba maloni istorija gali nukreipti vaiko dėmesį nuo
procedūros. Jūsų vaikas taip pat gali gauti raminamųjų
arba, jei reikia, migdomųjų, arba net šiek tiek anestezijos. Medicinos ir technikos personalas Jus informuos,
kaip galėtumėte padėti savo vaikui.
Radioterapija, deja, neturi specifinių šalutinių
poveikių. Kaukolės švitinimas gali sukelti plaukų slinkimą, viso kūno apšvita – pykinimą, karščiavimą. Gali
pasireikšti deginimo jausmas odoje, o dėl seilių liaukos
apšvitinimo ir nepakankamos seilių gamybos gali būti
sunku nuryti. Šiais atvejais Jums taip pat bus patarta,
ką daryti.

Nors dauguma šalutinių poveikių po tam tikro laiko dingta, tačiau lieka ir tam tikrų pasekmių. Kai kurie
vaikai patiria augimo sutrikimų ir neauga taip greitai,
kaip turėtų, kiti turi problemų su medžiagų apykaita.
Treti turi susikaupimo sutrikimų arba tampa nevaisingi.
Aptarkite šias galimas pasekmės su savo gydytoju.

Kamieninių ląstelių
transplantacija
Vaikams ir paaugliams, pirmą kartą susirgusiems
leukemija, kamieninių ląstelių transplantacija būtina
retai. Paprastai taip gydyti pradedama, jei atkryčio rizika yra labai didelė. Tai galima pritaikyti pacientams,
sergantiems tam tikrų potipių ūminėmis limfoblastinėmis leukemijomis, ir pacientams, kuriems negerėja po
standartinio gydymo chemoterapija. Taip pat ją galima
taikyti pacientams, kurie patyrė atkrytį, arba tiems, kuriems po jau pasiektos remisijos kyla labai didelė atkryčio tikimybė. Tai gali būti jų galimybė pasveikti. Jei jūsų
vaikas priklauso rizikos grupei ir jam reikia atlikti kamieninių ląstelių transplantaciją, viską išaiškins gydytojas. Ši transplantacija yra sveiko donoro kraujo arba
kamieninių ląstelių iš kaulų čiulpų perdavimas ligoniui.
Svarbu, kad donorai turėtų tokį patį, kaip ir Jūsų vaiko,
leukocitų antigenų tipą (ŽLA tipas). Donoru gali būti
vaiko brolis arba sesuo, tėvai ir netgi svetimas žmogus.
Tinkamas negiminingas Jums donoras bus ieškomas
nacionaliniuose ir tarptautiniuose registruose.
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Ką reikėtų žinoti apie kamieninių
ląstelių transplantaciją?
Jei donoras yra vaikas, tuomet kamieninės ląstelės
bus imamos iš kaulų čiulpų sukeliant bendrą nejautrą.
Po tam tikro pasiruošimo kamienines ląsteles galima
gauti ir iš suaugusių donorų kraujo. Tėvai taip pat gali
būti donorais.
Būtina laikytis atsargumo priemonių, kad transplantacija būtų sėkminga. Apie jas Jums papasakos
transplantacijos komanda – transplantacijos gydytojai,
slaugytojai, švietimo darbuotojai ir dietologai. Rentgeno nuotraukos, plaučių funkcijos tyrimas, EKG ir detalus kraujo tyrimas suteikia įžvalgų apie bendrą Jūsų
vaiko sveikatos būklę.
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Tam, kad vaiko organizme galėtų įsitvirtinti transplantuotos kamieninės ląstelės, jo paties kaulų čiulpai
turi būti „atjungti“. Todėl Jūsų vaikas prieš transplantaciją gaus dideles chemoterapijos dozes ir kartais radioterapiją, kad būtų sunaikinti jo kaulų čiulpai ir idealiu
atveju – visos leukemines ląstelės. Kai kaulų čiulpai bus
„atjungti“, donoro kamieninės ląstelės per centrinės venos kateterį suleidžiamos į vaiko kraują.

Po transplantacijos Jūsų vaikas yra labai jautrus
įvairioms infekcijoms, todėl yra izoliuojamas. Be to, jis
gauna vaistų, kurie sunaikina žarnyno bakterijas, todėl
jam būtinas specialiai paruoštas maistas. Jei po tam
tikro laiko kamieninės ląstelės ima augti ir kraujodara
atsikuria, vaikas izoliuojamas tik iš dalies, o galiausiai
visiškai nebeizoliuojamas. Tačiau taip bus tik tada, jei
vaikui nepasireikš ūmus atmetimas ar transplantato
prieš šeimininką liga, jei jūsų vaiko kaulų čiulpai pradės
gaminti normalius baltuosius kraujo kūnelius.
Specialiai paruoštas maistas, daug vaistų, burnos
skausmas, sausa oda, dirglios gleivinės, infekcijos ir
pati ilgalaikė izoliacija atima daug Jūsų ir vaiko jėgų.
Jūs galėsite pasiimti su savimi iš namų žaislų, DVD, muzikos, nuotraukų. Transplantacijos skyriuje Jūs būsite
informuoti apie gydymą, jo pasekmes ir galimybes.
Prieš transplantaciją donorai gauna išsamią informaciją apie procedūrą, jiems suteikiama parama. Sugrįžus namo po transplantacijos dar praeis daug laiko,
kol vaikas galės lankyti mokyklą. Nemažai laiko reikia
laikytis tam tikrų kasdienio gyvenimo taisyklių ir atidžiai sekti, kad jos būtų įvykdytos.

Leukemija

Rekomendacijos namuose
Viso gydymo metu vaiko imuninė sistema yra labai nusilpusi, todėl jis yra labai imlus infekcijoms. Speciali vaiko priežiūra namuose yra be galo svarbi – tam
tikros higienos ir mitybos taisyklės bei rekomendacijos
padeda išvengti komplikacijų. Jūsų gydytojas lieps reguliariai vartoti medikamentus ir, atsiradus infekcijos
požymių, pvz., karščiavimui, tuoj pat kreiptis į ligoninę.
Todėl labai svarbu turėti skyriaus kontaktinius telefonus ir įsivesti juos į mobilųjį telefoną. Esant padidintai
infekcijos rizikai, reikia vengti didelių susibūrimo vietų
ir didelių minių (su pacientu negalima keliauti viešuoju
transportu, eiti į teatrą arba zoologijos sodą, vaikas neturi lankyti mokyklos). Naminiai gyvūnai tam tikrą laiką
turėtų būti palikti pas kaimynus arba pas gimines.
Medicinos ir slaugos personalas aptars su Jumis
visas detales ir pateiks nurodymų.

Normalu – kurį laiką svetimas žodis
Jūs pastebėsite, kad liga labai smarkiai paveikia
gyvenimą ir tampa sunku planuoti ateitį. Labai palaiko
tai, kad šeimos nariai arba draugiški kaimynai gali ateiti
į pagalbą, pvz., broliai ir seserys gali pavaduoti Jus ir
atlikti tam tikrus darbus.
Nebijokite aptarti savo problemų su psichologų
komanda, socialiniais darbuotojais. Dažnai yra labai
paprastų sprendimų, pvz., vietinė tėvų grupė. Su vaiko
(re)integracija į mokyklą ar darželį Jums taip pat padės
personalas arba ligoninės mokytojai.
Deja, neretai pacientas ir jo šeima tampa socialiai
izoliuoti. Dažniausiai taip nutinka dėl to, kad Jus supantys žmonės jaučiasi netikri ir sutrikę dėl Jūsų vaiko ligos. Juk dabar yra labai daug pasiekiamos informacijos
apie vaikų vėžį, tad sudaromas šališkas bejėgiškumo
įspūdis. Turėtumėte suprasti, kad iš aplinkinių, kurie
kupini geriausių ketinimų, galite gauti absurdiškų patarimų apie stebuklingus vaistus ir miglotų nuomonių
apie įvairius gydymo būdus. Tačiau Jūs galite išreikšti
savo poziciją pasakydami, kad vaikas dabar gydomas
metodais, pagrįstais patikimiausiomis medicinos žiniomis.
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Kadangi vaikų onkologija vystosi pasauliniu lygmeniu, yra aktyviai keičiamasi informacija ir pasiekimais, galite būti tikri, kad visi gydymo protokolai ir
gydymo metodikos yra naujausi.

Jei Jūs norėsite išmėginti kokį kitą papildomą gydymo metodą, būtinai praneškite apie tai savo sveikatos priežiūros komandai, nes kai kurios programos,
atliekamos kartu su chemoterapija, gali būti kenksmingos.

Leukemija

Gydymo rezultatai ir prognozė
Per pastaruosius trejus dešimtmečius vaikų ir paauglių leukemijos (ŪLL ir ŪML) gydymas labai pažengė
į priekį ir išgijimo tikimybė smarkiai padidėjo.
Sergantiems ūmine limfoblastine leukemija taikant šiandienius modernius tyrimo metodus ir intensyvią standartizuotą kombinuotą chemoterapiją, 90 %
vaikų ir paauglių liga per penkerius metus neatsinaujina (penkerių metų išgyvenamumas). Tačiau, esant
nepalankiai prognozei (pavyzdžiui, blogas atsakas į gydymą, sunkiai gydomas ŪLL potipis, didelis leukocitų
skaičius nustatant diagnozę), ir nepaisant intensyvaus
gydymo, išgijimo prognozė tampa mažesnė nei 90 %.
90 vaikų iš 550–600, naujai susirgusių ŪLL (kas septintas pacientas), patiria ligos atkrytį (recidyvą). Recidyvas
dažniausiai pasireiškia per pirmuosius dvejus arba trejus metus. Recidyvo gydymo prognozė yra nepalankesnė, nei gydant pirmą kartą diagnozuotą ligą, tačiau
galima pasiekti gana gerų gydymo rezultatų. Vaikų,
sergančių ŪLL recidyvu, penkerių metų išgyvenamumas šiuo metu sudaro apie 35–40 %. Atliekant terapijos
optimizavimo tyrimus, siekiama pagerinti šių pacientų
išgyvenamumą ir suteikti geresnę išgijimo tikimybę.

Pacientų, sergančių ūmine mieloblastine leukemija, išgijimo prognozės paprastai yra mažiau palankios.
Šiuo metu vaikų ir paauglių penkerių metų išgyvenamumo prognozė sudaro apie 70 %. Vadinasi, 30 % pacientų neišgyja. Viena iš pagrindinių nepasisekimo priežasčių – didelis ligos atkryčių skaičius po sėkmingos
terapijos – apie trečdalis pacientų patiria ligos recidyvą. Yra pacientų, kurie nereaguoja į gydymą (maždaug
10 %), todėl jie negali pasiekti remisijos. Gydytojai tai
vadina gydymo nesėkme. Paprastai recidyvo gydymo
prognozės nėra palankios, ypač jei atkrytis atsirado labai anksti – per vienerius metus po pasiektos remisijos.
Tokios pačios prognozės yra ir pacientams, kurie neatsako į gydymą. Visgi, taikant specialią recidyvų chemoterapiją ir transplantuojant kamienines ląsteles, galima
pacientą išgydyti. Pacientų su ŪML recidyvu gydymo
sėkmė po penkerių metų yra maždaug 40 %.
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Limfoma
Piktybinė limfoma – tai onkologinė liga, kylanti iš
limfinės sistemos ląstelių ir pasireiškianti limfmazgių
padidėjimu ir limfoidinio audinio išvešėjimu. Terminas
piktybinė limfoma reiškia piktybinį limfmazgio padidėjimą. Piktybinės limfomos Vokietijoje sudaro 12 % vaikų
onkologinių susirgimų per metus (maždaug 210 naujų
atvejų kasmet) ir užima trečią vietą pagal onkologinių
ligų susirgimo dažnį tarp vaikų ir paauglių.
Lietuvoje jos sudaro apie 8–10 % visų vaikų onkologinių ligų (redaktorės pastaba).

Piktybinės limfomos skirstomos į dvi dideles grupes: Hodžkino limfoma (Hodžkino liga), pavadinta gydytojo ir patologo dr. Tomo Hodžkino vardu, ir ne Hodžkino limfoma (NHL). NHL priskiriamos visos kitos piktybinės limfomos, kurios nėra Hodžkino liga. Šias ligas
galima atskirti tik atlikus pažeistų audinių tyrimą.
Kadangi Hodžkino limfoma ir NHL paveikia visą
kūną, šios ligos, kaip ir leukemija, yra priskiriamos sisteminių ligų grupei.

Limfoma
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Hodžkino limfoma
Hodžkino limfoma, dar kitaip vadinama Hodžkino liga, Hodžkino susirgimu, limfmazgių augliu arba
limfogranuliomatoze, yra piktybinė limfinės sistemos
liga. Hodžkino ligą sukelia piktybinis B limfocitų, kraujo
ląstelių grupės, esančios limfiniame audinyje, pasikeitimas (išsigimimas). Dažniausiai pažeidžiami limfmazgiai, tačiau ypač pažengusiose ligos stadijose gali būti
apimti ir kiti organai, pavyzdžiui, kepenys, kaulų čiulpai, plaučiai arba blužnis. Negydoma Hodžkino limfoma dažniausiai baigiasi mirtimi.

Vokietijos vėžio registro duomenimis (Mainz),
Hodžkino limfoma suserga 90 vaikų ir paauglių iki
14 metų. Bendras pacientų skaičius per metus (iki 18
metų), remiantis Halle tyrimų centro duomenimis, yra
apie 150. Taigi Hodžkino limfoma sudaro apie 5 % vaikų ir paauglių piktybinių ligų.
Kūdikiai ir maži vaikai (iki trejų metų) Hodžkino
limfoma serga retai. Vaikui augant šios ligos atvejų
daugėja. Dažniausiai Hodžkino limfoma suserga jauni
suaugusieji – jiems ši liga nustatoma dešimt kartų dažniau nei vaikams ir paaugliams. Tarp vaikų ir paauglių
berniukai serga šiek tiek dažniau nei mergaitės.

Hodžkino limfoma

Priežastys

Simptomai

Hodžkino limfomos atsiradimo priežastys dar nėra
iki galo aiškios. Yra žinoma, kad tai piktybinis limfinės
sistemos ląstelių pasikeitimas, sukeltas ląstelės genetinės medžiagos pokyčių. Kodėl šie genetiniai pokyčiai
atsiranda ir kodėl vieniems vaikams jie sukelia ligą, o kitiems ne, nėra žinoma. Manoma, kad ligos atsiradimui
turi įtakos įvairių veiksnių sąveika, kuri ir lemia Hodžkino ligos atsiradimą.

Hodžkino ligos pradžia yra klastinga. Paprastai
pirmieji ligos požymiai yra padidėję vienas ir keli limfmazgiai, kurie auga labai lėtai ir dažniausiai nesukelia
skausmo. Padidėję limfmazgiai gali būti randami gerklės ir kaklo srityje (dažniausia vieta), pažastyje, viršraktikaulinėje duobėje (apčiuopiami virš raktikaulio).
Limfmazgiai gali būti padidėję tik vienoje vietoje arba
keliose vietose tuo pačiu metu.

Žinoma, kad dauguma ligos atvejų nustatoma
baltosios rasės žmonėms, todėl atrodo, kad etniniai
ir genetiniai veiksniai daro didelę įtaką ligos atsiradimui. Taip pat yra žinoma, kad vaikas, sergantis įgimta
imuninės sistemos liga (pavyzdžiui, Wiskott-Aldrich
sindromu, Louis Bar sindromu) arba turintis įgytą imunodeficitą (pavyzdžiui, ŽIV infekciją), turi didesnę riziką
susirgti Hodžkino liga. Be to, atrodo, kad kai kuriems
pacientams ligos atsiradimui ir vystymuisi įtakos turi
Epštein-Baro viruso infekcija (infekcinės mononukleozės sukėlėjas).

Liga gali pažeisti ir vidaus organų limfmazgius, kurie nėra matomi ar apčiuopiami iš išorės. Tai gali būti
limfmazgiai, esantys už krūtinkaulio, pilvo ir (arba) dubens srityje arba išilgai stuburo. Dėl limfomos ląstelių
išplitimo blužnis ir kepenys padidėja retai (splenomegalija arba hepatomegalija).

Vis dar atliekami tyrimai ir tiksliai nežinoma, ar
tam tikri aplinkos veiksniai (pavyzdžiui, pesticidai) turi
įtakos Hodžkino limfomos atsiradimui. Deja, daugumai
pacientų nėra nustatomi ligą sukėlę veiksniai.
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Reikėtų žinoti

Galimi leukemijos simptomai
Bendrieji simptomai
Neaiškios kilmės karščiavimas (38 ºC)
Stiprus naktinis prakaitavimas
Nepaaiškinamas svorio netekimas (daugiau nei 10 % per šešis mėnesius)
Nuovargis, bendras negalavimas, letargija, bendras silpnumas, apetito praradimas
Stiprus viso kūno niežulys
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Specifiniai simptomai
Neskausmingas, apčiuopiamas paviršinis limfmazgio patinimas gerklės ir kaklo, pažastų ar kirkšnių srityje (pasitaiko daugiau nei 90 % pacientų)
Lėtinis kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (kai pažeisti krūtinės, plaučių ar pleuros limfmazgiai)
Pilvo skausmas, nugaros skausmas, juntamas spaudimo jausmas pilve arba viduriavimas (kai pažeisti žarnų
pasaito limfmazgiai arba kiti organai (blužnis, kepenys) pilvo ertmėje)
Odos blyškumas dėl anemijos
Kaulų arba sąnarių skausmas (kai pažeisti kaulai)

Hodžkino limfoma

Diagnozė
Kai yra pažeisti kaulų čiulpai, gali sumažėti raudonųjų kraujo kūnelių ir atsirasti anemija. Be minėtų,
gali atsirasti ir bendrųjų simptomų – karščiavimas,
svorio kritimas, naktinis prakaitavimas, nuovargis ir
niežulys. Karščiavimas, svorio kritimas ir naktinis prakaitavimas – labai dažni Hodžkino ligos simptomai,
kurie vadinami B arba konstituciniais simptomais. Ligos simptomai reiškiasi gana lėtai – kelias savaites ar
mėnesius. Kiekvienam pacientui simptomai pasireiškia
labai individualiai. Tačiau vieno ar kelių iš šių simptomų atsiradimas dar nereiškia, kad yra sergama Hodžkino limfoma. Daugelis iš šių simptomų gali atsirasti dėl
nekenksmingų infekcijų arba ligų, kurios su Hodžkino
limfoma neturi nieko bendro. Vaikams limfadenopatija (limfmazgių padidėjimas) dažniausiai pasireiškia dėl
virusinių infekcijų. Visgi esant šiems skundams ir, pavyzdžiui, užsitęsusiam nepraeinančiam kosuliui, svarbu kuo greičiau pasikonsultuoti su gydytoju, siekiant
išsiaiškinti tikrąją simptomų priežastį.

Jei kalbėdamasis su pacientu ir atlikdamas bendrąją kūno apžiūrą, kraujo tyrimą, ultragarsinį arba
rentgenologinį tyrimą gydytojas randa Hodžkino ligos
požymių, pacientas yra nukreipiamas į ligoninę, kurioje
yra specialus vaikų ir paauglių vėžio ir kraujo ligų skyrius (vaikų onkologijos / hematologijos skyrius). Įtarus
Hodžkino ligą, būtina išsamiai ištirti pacientą, siekiant
nustatyti diagnozę, Hodžkino limfomos formą ir ligos
išplitimo organizme mastą (ligos stadiją).
Audinių ištyrimas
Diagnostika pirmiausia atliekama tiriant pažeistus
limfmazgius ar kitus ligos apimtus audinius (atliekant
biopsiją). Tiriant audinius tiksliai nustatoma, ar sergama Hodžkino limfoma ir, jeigu taip, kokia yra ligos
forma (potipis). Ligos formą nustatyti yra labai svarbu
planuojant gydymą. Taip pat svarbu žinoti, kiek liga
išplitusi organizme, kokie organai yra pažeisti. Informacija apie tai gaunama atliekant ultragarsinį arba
rentgeno tyrimą, magnetinio rezonanso tomografiją
(MRT), kompiuterinę tomografiją (KT), pozitronų emisijos tomografiją (PET) ir kartais skeleto scintigrafiją.
Norint sužinoti, ar liga pažeidė kaulų čiulpus, vėliau
gali būti atlikta kaulų čiulpų biopsija ir nustatomos
limfomos ląstelės (ateityje kaulų čiulpų biopsija bus
pakeista PET).
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Apžiūra gydymo pradžioje
Ruošiantis pradėti gydymą, svarbu patikrinti paciento širdies funkciją (atlikti elektrokardiogramą ir
echokardiogramą). Išsamūs laboratoriniai tyrimai atliekami siekiant nustatyti bendrą paciento būklę, ar dėl
ligos nesutriko atskirų organų (inkstų, kepenų) veikla,
kokia yra medžiagų apykaita. Paskyrus gydymą, bus
lengviau įvertinti jo poveikį organizmui ir bendrai organizmo būklei. Jei reikėtų perpilti kraują, būtina nustatyti ir kraujo grupę.
Ne visi tyrimai būtini paskiram pacientui. Gydytojas Jums praneš ir paaiškins, kokie tyrimai reikalingi
Jūsų vaiko gydymui planuoti.

32

Gydymo planavimas
Nustačius diagnozę, planuojamas gydymas. Siekdamas skirti individualų ir pacientui pritaikytą gydymą,
gydytojas turi atsižvelgti į tam tikrus veiksnius, kurie
daro poveikį paciento prognozei (vadinamieji rizikos ir
prognostiniai veiksniai).

Svarbūs prognostiniai veiksniai ir gydymo planavimo kriterijai yra:
1. Histologinė Hodžkino limfomos forma: ji lemia,
koks gydymo protokolas bus taikomas arba pagal kurio terapijos optimizavimo tyrimo rekomendacijas bus
gydomas pacientas.
2. Ligos stadija ir B simptomai: ligos išplitimas ir
B simptomų buvimas arba nebuvimas lemia, kuriai gydymo grupei reikėtų priskirti pacientą. Šiuo metu yra
trys gydymo grupės: pradinė, tarpinė arba pažengusi
ligos stadijos. Skirtingose gydymo grupėse gydymo
intensyvumas skiriasi. Taikant skirtingus gydymo protokolus, išgijimo tikimybė, esant net labai pažengusiai
ligos stadijai, lieka teigiama.
3. Ligos atsakas į chemoterapiją: tai svarbiausias
kriterijus, norint nuspręsti, ar reikės taikyti spindulinę
terapiją, ar ne.

Hodžkino limfoma

Hodžkino limfomos tipai
Pagal mikroskopinio (histologinio) tyrimo rezultatus Hodžkino limfoma skirstoma į tipus. Ekspertai tai
vadina klasifikacija. Tarptautinė PSO klasifikacija skiria
penkis vaikų ir paauglių Hodžkino limfomos tipus. Keturi iš jų apibūdinami bendru terminu „klasikinė Hodžkino limfoma“ ir apibendrinami taip:
1. Limfocitų gausus tipas.
2. Židininės sklerozės tipas.
3. Mišrus tipas.
4. Limfocitų neturintis tipas.
Klasikinei limfomai nepriklauso židininė vyraujančių limfocitų Hodžkino limfoma.
Atskiri Hodžkino limfomos tipai pasireiškia skirtingai ir iš dalies skiriasi ligos progresavimu ir išgijimo
tikimybe. Tai būtina pasakyti apie židininę vyraujančių
limfocitų Hodžkino limfomą – ji pasireiškia kitaip nei
klasikinė Hodžkino limfoma ir gydoma skirtingai.

Ligos stadijos
Norint gerai suplanuoti gydymą ir vėliau įvertinti gydymo perspektyvas, labai svarbu nustatyti ligos
stadiją. Svarbu nustatyti, kiek iki diagnozės nustatymo
momento organizme buvo išplitusi Hodžkino limfo-

ma – svarbi pažeidimo vieta ir paveiktų limfmazgių
skaičius. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į tai, ar yra paveikti ne limfinės sistemos organai.

Reikėtų žinoti
(Ne)vaisingumas.
Lytiškai subrendę berniukai prieš gydymo pradžią
kartais raginami priduoti spermą. Susidaro kebli
situacija, bet tai svarbu, nes ūminės leukemijos gydymas gali sukelti vaisingumo problemų. Sperma
bus užšaldyta ir išsaugota. Pasibaigus chemoterapijai ir Jūsų sūnui suaugus bei pradėjus galvoti apie
vaikus, tai gali būti labai naudinga. Mergaitėms
nėra taikoma standartinio problemos sprendimo
būdo, tačiau patariama apsilankyti pas ginekologą ir pasikalbėti. Vaikams iki lytinio brendimo šiuo
metu vargu ar įmanoma rasti tinkamų priemonių,
padedančių išsaugoti vaisingumą.
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Reikėtų žinoti

Hodžkino liga skirstoma į keturias ligos stadijas pagal Ann-Arbor klasifikaciją:

I stadija: vieno limfmazgių regiono pažeidimas (I stadija) arba vieno limfmazgių regiono pažeidimas ir gretimo
ekstralimfinio organo pažeidimas, pvz., krūtinės sienos, perikardo, plaučių (IE stadija).
II stadija: dviejų ir daugiau limfmazgių regionų pažeidimas iš vienos diafragmos pusės (II stadija) arba dviejų
ir daugiau limfmazgių regionų pažeidimas ir gretimo ekstralimfinio organo įtraukimas, pvz., krūtinės sienos,
perikardo, plaučių (IIE stadija).
III stadija: limfmazgių regionų pažeidimas abipus diafragmos (III stadija) arba limfmazgių regionų pažeidimas
abipus diafragmos ir ekstralimfinių organų įtraukimas (IIIE stadija), ir (arba) blužnies pažeidimas (IIIES arba IIIS
stadijos)
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IV stadija: platus vieno arba kelių ne greta esančių ekstralimfinių organų arba audinių (plaučių, kepenų, kaulų
čiulpų) pažeidimas su arba be limfmazgių pažeidimo (nutolusio limfmazgio).
E reiškia (extranodal – ne limfmazgio), kad yra ne limfinių organų arba audinių pažeidimas.
S reiškia (spleen – blužnis), kad pažeista blužnis.

Hodžkino limfoma

Gydymo metodai
Visos stadijos skirstomos į A arba
B kategorijas:
A – nėra bendrųjų simptomų.
B – pasireiškė bendrieji simptomai: nepaaiškinamas svorio kritimas (daugiau nei 10 % per šešis mėnesius) ir (arba) neaiškios kilmės karščiavimas (daugiau
nei 38 °C), ir (arba) gausus naktinis prakaitavimas.

Pagrindinis gydymo būdas – chemoterapija. Pacientas gauna ląstelių dauginimąsi slopinančius vaistus.
Kadangi vieno vaisto paprastai neužtenka, limfomos
ląstelėms sunaikinti naudojami skirtingai veikiančių
citostatikų deriniai (polichemoterapija / kombinuota
chemoterapija). Dalis pacientų gauna ir mažą apšvitos
dozę į pažeistas kūno vietas.

B simptomų buvimas ir nelimfinių organų pažeidimas (E stadija) yra nepalankios prognozės rodikliai,
todėl jiems esant pasirenkamas atitinkamas gydymo
intensyvumas, priskiriant pacientus tam tikrai gydymo
grupei.

Retais atvejais, kai anksčiau minėto gydymo nepakanka arba pasireiškia ligos atkrytis, gali būti skiriama
ir didelių dozių chemoterapija. Citostatikų dozė šios
terapijos metu yra tokia didelė, kad sunaikinamos ir atspariausios limfomos ląstelės. Tačiau yra paveikiamos
ne vien limfomos ląstelės, bet ir kraujodaros sistema
kaulų čiulpuose, todėl paskui reikia atlikti kamieninių kraujodaros ląstelių transplantaciją. Paprastai šios
kraujo kamieninės ląstelės paimamos iš paties paciento prieš didelių dozių chemoterapiją ir, pasibaigus gydymui, persodinamos atgal (tai vadinamoji autologinė
kamieninių ląstelių transplantacija).

Gydymas
Sergančiųjų Hodžkino limfoma gydymą parinks ir
atliks aukštos kvalifikacijos profesionalai (gydytojai ir
slaugytojai), kurie yra susipažinę su pažangiausiais vaikų, sergančių vėžiu, gydymo metodais. Pacientai gydomi pagal tarptautiniu mastu sukurtas ir nuolat atnaujinamas gydymo programas. Gydytojai priklauso darbo grupėms, kuriose jie tariasi, kaip galėtų kuo geriau
pagelbėti pacientui ir pritaikyti jam tinkamą gydymo
planą. Pagrindinis gydymo tikslas – gauti kuo didesnį
gydymo efektyvumą, pasiekti ilgalaikį išgijimą su minimaliais šalutiniais poveikiais.
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Chemoterapijos intensyvumas ir trukmė, reikalingas spindulinis gydymas ar kamieninių ląstelių transplantacija, taip pat ligos prognozė priklauso nuo ligos
išplitimo lygio (stadijos) nustatant diagnozę ir nuo organizmo reakcijos į patį gydymą. Hodžkino limfomos
tipas, skirtingai nuo suaugusiųjų gydymo, neturi didelės reikšmės, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į židininę
vyraujančių limfocitų Hodžkino limfomą.
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Pacientų, sergančių šia limfoma,
gydymo ypatumai
Skirtingai nuo klasikinio Hodžkino limfomos tipo,
ankstyvose ligos stadijose (IA arba IIA) patariama susilaikyti nuo chemoterapijos ir spindulinio gydymo. Jei
yra pažeisti tik pavieniai limfmazgiai, jie gali būti be
jokio pavojaus arba žalojimo (tai labai svarbu!) išoperuoti. Patirtis rodo, kad net apie du trečdaliai pacientų
be chemoterapijos ar spindulinio gydymo pasveiksta.
Labai svarbu, kad pacientai ir toliau būtų reguliariai
tikrinami, o ligos eiga atidžiai stebima (tai vadinamoji
stebėjimo strategija). Jei liga vėl pasireikš, bus pradėtas kitas gydymas. Apie 90 % pacientų, sergančių šiuo
Hodžkino limfomos tipu, liga išaiškinama IA arba IIA
stadijose. Pacientams, kurių liga progresavo, skiriamas
klasikinės Hodžkino limfomos tipo gydymas.

Hodžkino limfoma

Chemoterapija
Chemoterapijos ciklas pacientui, sergančiam Hodžkino limfoma, sudarytas iš kelių ciklų (chemoterapijos blokų). Gydymo ciklų skaičius, jų trukmė ir intensyvumas priklauso nuo to, kokia yra ligos stadija ir kuriai
gydymo grupei priskirtas pacientas.
Pradinės ligos stadijos pacientai (1 terapijos grupė) paprastai gauna du chemoterapijos ciklus, tarpinės
ligos stadijos (2 terapijos grupė) – keturis chemoterapijos ciklus, o pacientai, kurių ligos stadija jau pažengusi
(3 terapijos grupė), gauna šešis chemoterapijos ciklus.
Kiekvienas ciklas trunka apie dvi savaites. Į skirtingus terapijos blokus įeina iš dalies skirtingi vaistų deriniai. Galimi tokie deriniai: prednizolono, vinkristino,
adriamicino (doksorubicino) ir etopozido (sutrumpintai OEPA) arba prednizolono, vinkristino, ciklofosfamido ir dakarbazino (COPDAC). Tarp chemoterapijos ciklų
yra apie dviejų savaičių gydymo pertraukos. Bendra
chemoterapijos trukmė – nuo dviejų iki šešių mėnesių,
jei po gydymo pabaigos neatsiranda ligos recidyvas.

Spindulinė terapija
(radioterapija)
Remiantis dabartinėmis gydymo rekomendacijomis, maždaug trečdaliui pacientų, atitinkančių kriterijus, taikoma spindulinė terapija, kuria siekiama paveikti
navikines ląsteles tam tikrose organizmo vietose. Spindulinė terapija taikoma atsižvelgiant į ligos stadiją ir
paciento atsaką į chemoterapiją – pacientams po dviejų chemoterapijos ciklų atliekama pozitronų emisijos
tomografija (PET), siekiant nustatyti gerą atsaką į gydymą ir nuspręsti, kuriai gydymo grupei pacientą priskirti (geras atsakas – tai esamo naviko sumažėjimas ne
mažiau kaip 50 %, o likutinėje navikinėje masėje nėra
gyvų navikinių ląstelių, taigi PET rezultatas yra neigiamas).
Spindulinė terapija pradedama apie dvi savaites
po chemoterapijos pabaigos. Standartinė radiacijos
dozė – 20 Gy. Kai kuriais atvejais radiacijos dozė padidinama iki 30 Gy, kai, pavyzdžiui, po pirmųjų dviejų chemoterapijos ciklų liekamasis naviko tūris viršija 100 ml.
Siekiant nepažeisti šalia esančių audinių, apšvitos dozė
skirstoma į mažesnes dalis – po 1,8 Gy. Gydymas trunka
dvi arba tris savaites, savaitgaliais spindulinis gydymas
neatliekamas.
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Terapijos optimizavimo
studijos ir registrai
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Beveik visi vaikai ir paaugliai, sergantys Hodžkino
limfoma Vokietijoje, gydomi atsižvelgiant į gydymo
optimizavimo tyrimus arba registrus. Tai yra kontroliuojamieji klinikiniai tyrimai, kurių tikslas – gydyti ligonius vadovaujantis naujausiomis mokslo žiniomis, tuo
pačiu metu siekiant pagerinti gydymo galimybes.
Iki 2012 m. pradžios Vokietijoje buvo du tarptautiniai aktyvaus gydymo tyrimai:
1. EURONET-PHL-C1 tyrimas – vaikų ir paauglių,
sergančių klasikine Hodžkino limfoma, gydymas.
2. EURONET PHL-LP1 tyrimas – vaikų ir paauglių,
sergančių ankstyva noduline dominuojančių limfocitų
Hodžkino limfoma, gydymas.
EURONET-PHL-C1 studija Vokietijoje nuo 2012 m.
sausio mėn. naujų pacientų nebepriima. Iki tyrimo pratęsimo visi vaikai ir paaugliai, kurie naujai susirgo klasikine Hodžkino liga, yra įtraukiami į registrą ir gydomi
optimaliai.

EURONET-PHL-LP1 studija yra vis dar aktyvi. Į ją
įtraukiami pacientai iki 18 metų amžiaus, sergantys
ankstyva (IA ir IIA stadijos) noduline dominuojančių
limfocitų Hodžkino limfoma. Tyrimas atliekamas daugelyje vaikų ligoninių ir vaikų onkologijos centrų visoje
Europoje. Pacientų, kurių stadija yra tarpinė arba pažengusi, tyrimai neatliekami. Jų gydymas yra toks pats
kaip ir sergančių klasikine Hodžkino limfoma.
Lietuvoje vaikai gydomi pagal EURONET-PHL-C1.
Esant neaiškiems atvejams, konsultuojamasi su studijos koordinatoriais ir kūrėjais (redaktorės pastaba).

Prognozė
Vaikų ir paauglių, sergančių Hodžkino liga, išgijimo tikimybė (prognozė) yra labai gera. Per 95 % pacientų (daugiau nei 9 iš 10), taikant modernius diagnozavimo metodus ir intensyvų standartizuotą kombinuotą
gydymą, yra pasiekiamas ilgalaikis išgijimas, nepriklausomai nuo to, kokia ligos stadija buvo diagnozuota.
Tai įmanoma, nes pacientui individualiai parenkamas
gydymo intensyvumas – chemoterapijos ciklų skaičius,
spindulinė terapija. Pacientai, kurių liga yra labiau pažengusi (1 ir 2 terapijos grupės), turi gauti intensyvesnę chemoterapiją nei pradinės ligos stadijos pacientai,
todėl įmanoma užtikrinti gerą visų pacientų prognozę.

Hodžkino limfoma

Apie 11 % pacientų iki 18 metų, Halle mieste esančio Hodžkino ligos gydymo centro duomenimis, patiria
ligos recidyvą. Žinoma, kad ir esant recidyvui galima
pasiekti gerų ilgalaikių rezultatų. Prognozė priklauso
nuo to, kuriuo metu po gydymo pacientas patyrė atkrytį. Recidyvui atsiradus vėlai (t. y. vėliau kaip po vienerių
metų po gydymo pabaigos), pritaikius chemoterapiją
ir spindulinę terapiją, išgijimo tikimybė yra labai gera
(10 metų išgyvenamumas sudaro 90 %). Ankstyvo reci-

dyvo metu (nuo trijų iki dvylikos mėnesių po gydymo
pabaigos) gali būti reikalinga didelių dozių chemoterapija ir autologinė kamieninių ląstelių transplantacija,
siekiant užtikrinti gerą gydymo efektą.
Svarbu tai, kad minėti statistiniai duomenys yra
paimti iš didelės grupės sergančių Hodžkino limfoma,
todėl atskiriems pacientams ir specifiniais atvejais išgijimo tikimybę prognozuoti labai sunku.
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Ne Hodžkino limfoma
Ne Hodžkino limfoma (NHL) – piktybinė limfinės
sistemos liga, priklausanti piktybinių limfomų grupei.
Ne Hodžkino limfomą sukelia limfocitų piktybiniai pokyčiai (baltųjų kraujo kūnelių, kurie yra kraujyje ir limfiniame audinyje). Kadangi limfinio audinio yra visame
organizme, ne Hodžkino limfoma gali pažeisti bet kurią
kūno vietą. Dažniausiai pažeidžiami limfmazgiai, tačiau
gali būti pažeisti ir kiti limfiniai audiniai bei organai
(blužnis, užkrūčio liauka, tonzilės ir Pejerio plokštelės
plonojoje žarnoje).

Ne Hodžkino limfoma retai pasireiškia tik vienoje
organizmo vietoje. Ji linkusi pažeisti ir ne limfinės kilmės organus – kaulų čiulpus, kepenis, centrinę nervų
sistemą. Dėl šios priežasties ši liga, kaip ir leukemijos,
priskiriama prie sisteminių piktybinių ligų. Atsižvelgiant į ligos savybes, ne Hodžkino limfoma siejama su
ūmia limfoblastine leukemija.
Beveik visi vaikų ir paauglių ne Hodžkino limfomos
atvejai yra didelio piktybiškumo. Tai reiškia, kad liga
greitai plinta po visą kūną ir sukelia sunkų susirgimą,
kuris negydomas baigiasi mirtimi. Žemo piktybiškumo
ne Hodžkino limfoma vaikai ir paaugliai suserga retai.

Ne Hodžkino limfoma

Paplitimas
Ne Hodžkino limfoma Vokietijoje suserga apie
120 vaikų ir paauglių iki 14 metų. NHL sudaro apie
7 % visų piktybinių ligų šioje amžiaus grupėje. Šia liga
dažniau serga paaugliai, kuriems daugiau nei 14 metų.
Žinoma, kad NHL gali pasireikšti bet kuriame amžiuje,
bet dažniausiai ja suserga jau suaugę žmonės. Vaikų ir
paauglių amžiuje NHL dažniausiai pasireiškia vaikams,
kuriems penkeri ir daugiau metų. Iki trejų metų šia
liga susergama labai retai. Berniukai suserga du kartus dažniau nei mergaitės. Visgi berniukų ir mergaičių
sergamumas gali skirtis priklausomai nuo ne Hodžkino
limfomos tipo.

Priežastys
NHL priežastys nėra tiksliai žinomos. Aišku tai, kad
ligą sukelia piktybinis limfocitų pasikeitimas, kuris susijęs su genetine ląstelės medžiaga. Daugeliu atvejų
neaišku, kodėl atsiranda šie genetiniai pokyčiai ir kodėl
vieni vaikai suserga NHL, o kiti ne. Remiantis šiuo metu
turimomis žiniomis, turi sąveikauti skirtingi veiksniai,
kad ši liga atsirastų. Žinoma, kad vaikai ir paaugliai,
sergantys įgimtomis imuninės sistemos ligomis (pvz.,
Wiskott-Aldrich sindromu, Louis-Bar sindromu) arba
turintys įgytus imunodeficitus (pvz., ŽIV infekcija), turi
padidėjusią riziką susirgti ne Hodžkino limfoma. Taip
pat didesnės rizikos grupei priklauso tie vaikai, kurie
ilgą laiką buvo gydomi imunitetą slopinančiais vaistais
(pvz., dėl organo arba kamieninių ląstelių transplantacijos). Virusai, radioaktyvieji spinduliai arba tam tikros
cheminės medžiagos ir vaistai gali turėti įtakos NHL
atsiradimui. Tačiau daugumai pacientų ligą sukeliantys
veiksniai nenustatomi.

41

Vėžys – kas tai?

Simptomai
Didelio piktybiškumo agresyvi ne Hodžkino limfoma dėl savo spartaus augimo sukelia tam tikrų gerai
pastebimų požymių. Pirmasis simptomas paprastai yra
nepaaiškinamas neskausmingas limfmazgių padidėjimas galvos, kaklo, rankų, kojų, pažastų arba kirkšnių
srityse. Limfmazgiai gali padidėti keliose vietose tuo
pačiu metu.
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Liga gali prasidėti ir tokiuose limfmazgių regionuose, kurie iš išorės neapčiuopiami, pavyzdžiui, krūtinės arba pilvo srityje. Dažnai pažeidžiami ir kiti limfiniai
ir ekstralimfiniai organai – blužnis ir kepenys, smegenų
dangalai, kaulai ar kaulų čiulpai. Gali pasireikšti ir nespecifiniai (bendrieji) simptomai – karščiavimas, svorio
kritimas, naktinis prakaitavimas ir nuovargis. Tris pirmuosius simptomus labai dažnai jaučia pacientai, sergantys limfoma, todėl jie vadinami B simptomais.

Ne Hodžkino limfoma

Reikėtų žinoti

Simptomų apibendrinimas
Bendrieji simptomai
Neaiškios kilmės karščiavimas (daugiau nei 38 ºC)
Naktinis prakaitavimas
Nepaaiškinamas svorio kritimas (daugiau nei 10 % per šešis mėnesius)
Nuovargis, bendras negalavimas, mieguistumas, apetito praradimas, bendras silpnumas
Kartu šie simptomai vadinami B simptomais
Specifiniai simptomai
Neskausmingas, apčiuopiamas, sukietėjęs limfmazgių patinimas galvos ir kaklo, pažastų ar kirkšnių srityse
Pilvo skausmas, virškinimo sutrikimai, pvz., viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, apetito praradimas
(kai pažeisti limfmazgiai arba kiti organai (blužnis, kepenys) pilvo ertmėje)
Lėtinis kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (kai pažeisti krūtinės limfmazgiai, užkrūčio liauka ir (arba) plaučiai, ir
kvėpavimo takai)
Kaulų arba sąnarių skausmas (kai pažeisti kaulai)
Galvos skausmas, regos sutrikimas, vėmimas nevalgius, galvinių nervų paralyžius (esant centrinės nervų sistemos pažeidimui)
Padidėjęs polinkis sirgti įvairiomis infekcijoms dėl baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus sumažėjimo
Odos blyškumas dėl eritrocitų trūkumo (anemija dėl kaulų čiulpų pažeidimo)
Polinkis į taškinių kraujosrūvų (petechijų) atsiradimą dėl trombocitų trūkumo
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NHL simptomai dažnai atsiranda per kelias savaites ir kiekvienam pacientui gali pasireikšti individualiai.
Tačiau vieno ar kelių iš šių simptomų atsiradimas nebūtinai reiškia, kad yra sergama ne Hodžkino limfoma.
Dauguma šių simptomų gali atsirasti dėl nekenksmingų infekcijų ar ligų ir su NHL neturėti nieko bendro.
Visgi, atsiradus simptomams, svarbu nuvykti pas savo
gydytoją ir išsiaiškinti jų priežastį.

Diagnozė
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Jei anamnezėje (ligos istorijoje), atlikdamas bendrąją kūno apžiūrą, kraujo tyrimus, ultragarsinio arba
rentgenologinio tyrimo metu gydytojas randa ne Hodžkino ligos įrodymų, pacientas bus nukreiptas į ligoninę, kurioje yra specialus vaikų ir paauglių vėžio ir
kraujo ligų skyrius (vaikų onkologijos / hematologijos
skyrius). Įtarus ne Hodžkino ligą, būtina išsamiai ištirti
pacientą, siekiant nustatyti diagnozę, limfomos formą
ir ligos išplitimo organizme mastą (ligos stadiją).
Audinių ištyrimas
Diagnostika pirmiausia atliekama tiriant pažeistus
limfmazgius ar kitus ligos apimtus audinius (biopsija).
Audinių mėginiai paimami chirurginės intervencijos
metu. Jei kūno ertmėse yra skysčio, pvz., vandens pilvo
ertmėje (ascitas) arba krūtinėje (skystis pleuros ertmėje), atsiranda galimybė paimti ląstelių mėginius iš šių
skysčių ir tokiu būdu išvengti chirurginės procedūros.
Taip pat galima atlikti kaulų čiulpų aspiracinę biopsiją,
jei yra pažeisti kaulų čiulpai.

Audinių mėginiai tiriami citologiniais, imunologiniais ir genetiniais metodais. Tiriant audinius tiksliai
nustatoma, ar sergama ne Hodžkino limfoma, ir jeigu
taip, kokia yra ligos forma (potipis). Nustatyti ligos formą yra labai svarbu planuojant gydymą, nes skirtingų
tipų NHL skiriasi ne tik ląsteliniu ar molekuliniu lygiu,
bet ir ligos eiga, prognoze ir atsaku į gydymą.
Ligos plitimo nustatymo tyrimai
Svarbu žinoti, kiek liga išplitusi organizme ir kokie
organai pažeisti. Informacija apie tai gaunama atliekant ultragarsinį arba rentgeno tyrimą, magnetinio rezonanso tomografiją (MRT), kompiuterinę tomografiją
(KT). Pozitronų emisijos tomografija (PET) tam tikromis
aplinkybėmis gali suteikti daugiau informacijos apie
organizmo būklę. Norint sužinoti, ar liga pažeidė centrinę nervų sistemą, iš smegenų skysčio kanalo atliekant juosmeninę punkciją paimamas smegenų skysčio
mėginys, kuris ištiriamas dėl limfomos ląstelių buvimo.
Norint sužinoti, ar liga pažeidė kaulų čiulpus, vėliau
gali būti atlikta kaulų čiulpų biopsija ir nustatomos limfomos ląstelės.

Ne Hodžkino limfoma

Gydymo planavimas
Apžiūra gydymo pradžioje
Ruošiantis pradėti gydymą, svarbu patikrinti paciento širdies funkciją (atlikti elektrokardiogramą ir echokardiogramą). Išsamūs laboratoriniai tyrimai reikalingi
norint nustatyti bendrą paciento būklę, sužinoti, ar dėl
ligos nesutriko atskirų organų (inkstų, kepenų) veikla,
kokia yra medžiagų apykaita, ar pacientas serga kokia
nors infekcija. Paskyrus gydymą ir turint tyrimo rezultatus, bus lengviau įvertinti gydymo poveikį organizmui
ir bendrą organizmo būklę. Jei reikėtų perpilti kraują,
būtina nustatyti ir kraujo grupę.

Nustačius diagnozę imama planuoti gydymą. Norėdamas skirti kuo individualesnį ir pacientui pritaikytą
gydymą, gydytojas turi atsižvelgti į tam tikrus veiksnius, kurie daro poveikį paciento prognozei (tai vadinamieji rizikos ir prognostiniai veiksniai).
Svarbūs prognostiniai veiksniai ir gydymo planavimo kriterijai yra:
1. Histologinė ne Hodžkino limfomos forma, kuri
dažniausiai lemia, pagal kokį gydymo protokolą pacientas bus gydomas.
2. Ligos išplitimas organizme (ligos stadija).

Reikėtų žinoti
Ne visi tyrimai būtini paskiram pacientui. Kita vertus, gydytojas Jūsų vaikui gali paskirti tyrimus, kurie
čia nėra nurodyti. Visada galite teirautis gydytojo ar
gydymo komandos, kokie tyrimai skirti Jūsų vaikui ir
kokiu tikslu.

Nuo ligos stadijos priklauso terapijos intensyvumas ir terapijos trukmė.
Toliau pateikiama informacija apie ne Hodžkino
limfomos klasifikaciją ir ligos stadijas.
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Ne Hodžkino
limfomų tipai
Ne Hodžkino limfomos (NHL) skirstomos į skirtingus potipius, remiantis mikroskopiniais požymiais,
kurie nustatomi patvirtinant diagnozę. Šis skirstymas
medikų vadinamas klasifikacija. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos sudarytą klasifikaciją skiriamos trys
pagrindinės vaikų ir paauglių NHL formos:
1. Limfoblastinė B ir T ląstelių limfoma. Ji susidaro
iš nesubrendusių pirmtakinių B limfocitų ir T limfocitų
(limfoblastų), todėl yra glaudžiai susijusi su ūmia limfoblastine leukemija (ŪLL). Ši NHL forma sudaro 30–
35 % visų vaikų ir paauglių NHL.

46

2. Didelių B ląstelių limfoma. Ji susidaro iš didelių B limfocitų ir yra paplitusi 50 % dažnumu iš vaikų ir
paauglių NHL, iš kurių abdominalinė (ne afrikietiškoji)
Burkitto limfoma pasireiškia dažniausiai.
3. Anaplastinė didelių ląstelių limfoma sudaro
maždaug 10–15 % iš visų NHL.

Šios trys pagrindinės NHL formos gali būti suskirstytos dar smulkiau. Be to, yra daug rečiau pasitaikančių
NHL formų. Skirtingos NHL formos aiškiai skiriasi viena
nuo kitos ligos eiga bei prognozėmis. Dėl šios priežasties pacientai, priklausomai nuo ligos pasireiškimo pobūdžio, priskiriami vienai iš trijų pagrindinių terapijos
grupių ir taip sudaromi skirtingi gydymo planai (dažniausiai remiantis terapijos optimizavimo studijomis).
Reikėtų žinoti
Tiksliai išmanyti NHL klasifikaciją yra būtina norint
teisingai pasirinkti gydymą.

Ligos stadijos
Ligos stadija turi lemiamą reikšmę gydymui ir terapijos proceso vertinimui. Pirmiausia nusprendžiama, kaip toli ne Hodžkino limfoma pažengė (ar labiau
išplito organizme) nuo diagnozės nustatymo dienos:
nustatoma nesveikų limfinių mazgų vieta ir skaičius,
kiti ligos pažeisti organai ir audiniai. Kai kurioms NHL
formoms (pavyzdžiui, anaplastinei didelių ląstelių limfomai) papildomai būdingi bendrieji ligos požymiai (B
simptomai) (žr. skirsnį „Simptomai“).
Labiausiai paplitęs vaikų ne Hodžkino limfomų
skirstymas yra St. Judy klasifikacija (pagal Murphy). Išskiriamos keturios ligos stadijos.

Ne Hodžkino limfoma

apibendrinimas

Ne Hodžkino limfomų stadijų nustatymas pagal St. Judy (Murphy)
Ligos stadija

Aprašymas

I stadija

• Liga išplitusi vienoje limfinių mazgų grupėje arba kitame limfiniame audinyje,
• bet neapima tarpuplaučio ir pilvo limfinių audinių arba galvos smegenų dangalų.

II stadija

• Liga išplitus daugiau nei vienoje limfinių mazgų grupėje arba kitame limfiniame audinyje (su arba be lokalaus išplitimo). Pažeistos limfmazgių grupės yra toje pačioje diafragmos
pusėje.
• Liga neišplitusi po tarpuplaučio limfinius audinius, išorinius smegenų dangalus ir nėra
auglių pilvo srityje, kurių negalima visiškai pašalinti operacijos metu.

III stadija

• Liga išplitusi limfiniuose mazguose arba audiniuose abiejose diafragmos pusėse
• arba išplitusi limfiniame audinyje, arba kituose organuose krūtinės srityje (tarpuplautyje,
pleuroje, užkrūčio liaukoje, plaučiuose),
• arba yra didelis neoperuotinas auglys pilve,
• arba liga išplitusi išoriniuose smegenų dangaluose ir (arba) kauluose.

IV stadija

• Visa, kas anksčiau išvardyta, ir ligos išplitimas kaulų čiulpuose, ir (arba) centrinėje nervų
sistemoje
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Gydymas
Pacientas, sergantis ne Hodžkino limfoma, turi
būti gydomas vaikų onkologijos skyrių turinčioje ligoninėje, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos medicinos
personalas (gydytojai ir slaugytojai), kurių specializacija – vaikų ir paauglių vėžinių susirgimų gydymas ir
moderniausių terapijos technikų taikymas. Šio ligoninės skyriaus gydytojai nuolatos dirba specializuotose
darbo grupėse, glaudžiai bendradarbiauja ir pacientus
gydo pagal bendrai išvystytą ir nuolat gerinamą terapijos planą. Gydymo tikslas – pasiekti gerų gydymo
rezultatų, išvengti ar sumažinti šalutinius poveikius ir
ilgalaikius padarinius.
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Gydymo metodai
Pagrindinis gydymo metodas sergant NHL yra
chemoterapija, kurios metu gydoma ląstelių augimą
stabdančiais medikamentais (citostatikais). Dažniausiai vieno medikamento gydymo efektui pasiekti (limfomos ląstelėms išnaikinti) neužtenka, todėl skiriamas
skirtingo veikimo citostatikų derinys (polichemoterapija / kombinacinė chemoterapija). Tokiu būdu užtikrinamas didžiausias gydomasis piktybinių ląstelių naikinimo poveikis. Kai kuriems pacientams, be chemoterapijos, dar gali būti skiriamas gydymas spinduline
terapija (pavyzdžiui, kaukolės švitinimas), taip padidinamas sėkmingas gydymo efektas. NHL yra sisteminė
liga, pažeidžianti visą kūną, todėl chirurginis gydymas
dažniausiai nėra tinkamas. Chirurginė procedūra, kai

iš pažeistų limfinių mazgų paimami nedideli audinių
gabalėliai, būtina galutinei diagnozei nustatyti. Esant
mažo dydžio augliukams, gali būti taikomas chirurginis
gydymas, tačiau tada privaloma pašalinti visus supiktybėjusius audinius. Pacientui, gydytam chirurgiškai,
taikoma mažesnio intensyvumo chemoterapija. Labai
retais atvejais galimas visiškas gydymo citostatikais atmetimas (pavyzdžiui, kai atsiranda odos pažeidimų).
Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai nėra efekto taikant standartinių dozių chemoterapiją arba liga recidyvuoja, būtina skirti didelių dozių chemoterapiją. Šio
gydymo metu citostatikų dozė padidinama tiek, kad
būtų išnaikintos likusios organizme atsparios limfomos
ląstelės. Didelių dozių chemoterapija kartu sunaikina ir
kraujo sistemos ląsteles kaulų čiulpuose, todėl papildomai reikia įsodinti (transplantuoti) naujų kamieninių
ląstelių, siekiant atkurti normalią kaulų čiulpų funkciją.
Dažniausiai kraujo kamieninės ląstelės paimamos
iš donoro kaulų čiulpų arba kraujo (atliekama alogeninė kamieninių ląstelių transplantacija). Kiti gydymo
metodai (tokie kaip antikūnų terapija) taikomi tik klinikinių studijų lygmeniu.

Ne Hodžkino limfoma

Reikėtų žinoti
Chemoterapijos intensyvumas ir trukmė, švitinimo
būtinybė arba didelių dozių chemoterapijos taikymas su tuoj po jos einančia kamieninių ląstelių
transplantacija, kaip ir ligos prognozė, priklauso
nuo NHL formos, kuria serga pacientas, nuo ligos
progresavimo greičio (ligos stadijos) ir nuo ligos atsako į gydymą.

Gydymo eiga
Pacientui, sergančiam ne Hodžkino limfoma, priklausomai nuo NHL tipo, sudaromas skirtingas terapijos planas (protokolas), nes kiekvienam NHL tipui numatoma tam tikra gydymo eiga.
Skirtingus gydymo režimus (kalbama apie chemoterapiją) sudaro kelios terapijos plano grandys (terapijos fazės), kurios ne tik užtrunka nevienodai ilgai,
bet ir nustatytą laiko tarpą naudojami skirtingi medikamentų deriniai, skiriasi ir gydymo intensyvumas bei
tikslas. Taip pat, taikant gydymą, atsižvelgiama ne tik
į limfomos rūšį, bet ir į ligos išplitimo stadiją bei kitus
veiksnius (pavyzdžiui, ar pažeisti kiti organai), taip pat
dėmesys kreipiamas į kiekvieno paciento individualią
ligos situaciją.

Citostatikai dažniausiai skiriami infuzijomis arba
injekcijomis į veną. Galimi atvejai, kai vaistai skiriami
tabletėmis. Medikamentai išnešiojami krauju po visą
organizmą, taip visame kūne kovojama su limfomos
ląstelėmis (tai vadinama sistemine chemoterapija).
Kartais įtariama arba yra įrodyta, kad vaikui pažeista
centrinė nervų sistema (CNS), tada papildomai reikia
sušvirkšti medikamentų tiesiai į smegenų skystį, kad
vaistai pasiektų galvos ir nugaros smegenis (intratekalinė chemoterapija). Ši chemoterapijos rūšis yra būtina,
nes dauguma citostatikų blogai pereina pro kraujo ir
smegenų barjerą.
Toliau aprašomas trijų pagrindinių NHL formų gydymas.

Limfoblastinė ne Hodžkino
limfoma
Pacientams, sergantiems limfoblastine limfoma,
taikoma daugiafazė gydymo strategija (atitinkamai
kaip ūmios limfoblastinės leukemijos gydymo planas),
kurios rezultatai dažniausiai būna sėkmingi. Visas terapijos procesas užtrunka dvejus metus.
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Svarbūs terapijos procesai:
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1. Parengiamoji fazė (citoredukcinė parengiamoji fazė)
Parengiamoji fazė yra įvadas į tikrąjį gydymą ir
trunka trumpai – maždaug vieną savaitę skiriamas
vieno ar dviejų vaistų chemoterapinis derinys, kuris
švirkščiamas į veną arba geriama tabletėmis. Tam, kad
būtų paveiktos limfominės ląstelės, esančios centrinėje
nervų sistemoje, medikamentai vieną kartą švirkščiami į nugaros smegenų kanalą. Parengiamosios fazės
taikymo tikslas – žingsnis po žingsnio ir kuo mažiau
kenksmingu būdu sumažinti limfominių ląstelių skaičių organizme. Tai svarbu, nes iš pažeistų limfominių
ląstelių išsilaisvina metaboliškai aktyvūs jų degradacijos produktai, kurių dideli kiekiai sukelia organizmo,
o ypač inkstų pažeidimus (tai vadinama tumoro lizės
sindromu).
2. Indukcijos fazė
Indukcijos fazės metu naudojama intensyvi chemoterapija – vartojami keli medikamentai. Jos tikslas – per trumpą laiko tarpą sunaikinti didžiąją daugumą limfominių ląstelių – pasiekti remisiją. Indukcijos
terapija trunka apie aštuonias savaites.
3. Konsolidacijos fazė
Konsolidacijos terapijos metu skiriamas kitoks
medikamentų derinys nei indukcijos fazėje, siekiant
išnaikinti po gydymo organizme išlikusias limfomines
ląsteles ir taip sumažinti ligos pasikartojimo (recidyvo)
riziką. Gydymas trunka iš viso maždaug du mėnesius.

4. Reindukcijos fazė
Reindukcijos terapija taikoma tik pacientams, kurių ligos stadija pažengusi (III arba IV), vis dėlto šios
stadijos nustatomos didžiajai daugumai limfoblastinės
ne Hodžkino limfomos pacientų. Reindukcijos terapija
yra panašaus intensyvumo kaip ir indukcijos terapija –
naudojami didelių dozių cistostatikų deriniai. Šis gydymas tęsiamas apie septynias savaites ir turi užtikrinti
visišką visų limfomos ląstelių sunaikinimą.
5. CNS terapija
CNS terapija taikoma profilaktiškai arba gydymo
tikslu, siekiant sutrikdyti limfomos ląstelių atsiradimą
ir išplitimą galvos ir nugaros smegenyse. CNS terapija
dažniausiai taikoma, kai didelis kiekis medikamentų
sušvirkščiamas į smegenų skystį, ypač intensyvių terapijos kursų metu. Atsižvelgiant į aplinkybes, kartais po
intensyvios chemoterapijos papildomai taikoma spindulinė galvos terapija (galvos švitinimas), pavyzdžiui,
kai įrodyta, kad yra pažeista centrinė nervų sistema.
Spindulinės terapijos trukmė, priklausomai nuo terapijos plano, trunka dvi–tris savaites.
6. Ilgalaikė terapija
Ši paskutinė gydymo fazė yra ilgiausia, o jos tikslas – išnaikinti visas po intensyvaus gydymo išgyvenusias limfomines ląsteles. Ilgalaikė terapija – tai švelnesnė chemoterapija, kuri daugiausia taikoma ambulatoriškai. Tai reiškia, kad pacientas, kuriam taikoma ši
terapijos fazė, gali būti namuose, o jei leidžia sveikatos
būklė, gali lankyti darželį arba mokyklą. Ilgalaikė terapija trunka tol, kol numatytas visas dvejų metų gydymo planas užbaigiamas.
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Subrendusių B ląstelių
ne Hodžkino limfoma (B-NHL)
ir ūmi B ląstelių leukemija (B-ŪLL)
Pacientų, sergančių subrendusių B-NHL ir B-ŪL (BŪLL), gydymo intensyvumas priklauso pirmiausia nuo
to, kuri ligos stadija nustatoma ir kiek limfominių ląstelių randama paciento organizme. Galiausiai būklę leidžia įvertinti ir tam tikri kraujo parametrai (pavyzdžiui,
fermento laktatdehidrogenazės (LDH) kiekis). Taip pat
reikėtų atsižvelgti į tai, ar navikas buvo visiškai pašalintas per diagnostinę operaciją, jeigu tokia buvo daryta.
Svarbūs terapijos procesai:
1. Parengiamoji fazė (citoredukcinė parengiamoji fazė)
Ši fazė sudaryta iš trumpo (penkių dienų) chemoterapijos kurso – vaikui į veną arba tabletėmis skiriami
du medikamentai. Tam, kad vaistai paveiktų limfomines ląsteles centrinėje nervų sistemoje, vienas ar du
medikamentai sušvirkščiami į nugaros smegenų kanalą. Parengiamosios fazės tikslas – žingsnis po žingsnio
sumažinti limfominių ląstelių skaičių organizmui kuo
mažiau kenksmingu būdu, siekiant išvengta tumoro
lizės sindromo.

2. Intensyvi terapija
Intensyvi terapija – tai 2–6 intensyvios chemoterapijos kursai, kurių kiekvienas užtrunka 5–6 dienas ir
kas 2–3 savaites turi būti kartojamas. Yra vartojami keli
medikamentai skirtingais būdais: ir į veną, ir geriamąja forma (pavyzdžiui, tabletėmis), ir į stuburo kanalą.
Šio gydymo tikslas – kiekvieno kurso metu išnaikinti
kuo daugiau limfominių ląstelių. Tiems pacientams,
kuriems chirurgiškai buvo visiškai pašalintas auglys,
užtenka dviejų gydymo kursų, o visiems kitiems reikia
taikyti mažiausiai keturis, papildomai prie parengiamosios fazės. Pacientams, kuriems įrodytas centrinės
nervų sistemos pažeidimas, taikoma intensyvesnė intratekalinė chemoterapija.
Iš viso gydymas dažniausiai trunka nuo šešių savaičių iki septynių mėnesių su sąlyga, jei gydant ligą arba
po gydymo liga neatsinaujino ir (arba) nereikia taikyti
didelių dozių chemoterapijos, kai būtina kamieninių
ląstelių transplantacija. Kai liga nereaguoja į standartinį gydymą, atsižvelgiant į individualias aplinkybes, galima svarstyti kitokio gydymo taikymo klausimus.
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Anaplastinė didelių ląstelių
limfoma
Šios ligos gydymas priklauso nuo to, kokiai ligos
grupei pacientas priskiriamas. Svarbu žinoti, kurie organai ir audiniai pažeisti. Taip pat nedidelei daliai pacientų reikia atlikti diagnostinę operacinę procedūrą,
kad būtų ištirtas galimas limfomos išplitimas po organizmą. Pacientai, kuriems išimtinai pažeista tik oda (labai reti atvejai), chemoterapija kaip pirminis gydymas
netaikomas.
Svarbūs terapijos procesai:
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1. Parengiamoji fazė
(citoredukcinė parengiamoji fazė)
Parengiamoji fazė – įvadas į gydymą. Jį sudaro
trumpas (penkių dienų) chemoterapijos kursas, kai
naudojami du medikamentai intraveniškai arba tabletėmis. Tam, kad būtų paveiktos ir limfominės ląstelės,
pažeidusios centrinę nervų sistemą, vaistai švirkščiami tiesiai į cerebrospinalinį skystį – nugaros smegenų
kanalą (intratekaliniu būdu). Parengiamosios fazės gydymo tikslas – limfominių ląstelių skaičių žingsnis po
žingsnio sumažinti organizmui mažiausiai kenksmingu
būdu, kad būtų išvengta tumoro lizės sindromo.

2. Intensyvi terapija
Intensyvią terapiją sudaro intensyvūs, penkias
dienas trunkantys trys–šeši chemoterapijos kursai, kurie kas trumpą laiko tarpą kartojami. Pacientams, sergantiems I ligos stadija ir kuriems prieš medikamentinį
gydymą buvo visiškai pašalintas navikas, skiriami trys
chemoterapijos ciklai. Pacientai, kuriems nustatytos
kitos ligos stadijos, gydomi šešiais chemoterapijos kursais. Kiekvieno ciklo metu pagal skirtingą ligos gydymo poreikį papildomai pridedama vis daugiau medikamentų. Vaistai švirkščiami į veną arba išgeriama tabletė, arba vaistai sušvirkščiami į stuburo kanalą. Gydymo
tikslas – sunaikinti kuo daugiau limfominių ląstelių. Jei
pažeista centrinė nervų sistema (labai retai), papildomai galima taikyti kaukolės spindulinį švitinimą.
Iš viso anaplastinės didelių ląstelių limfomos gydymas dažniausiai trunka nuo dešimties savaičių (kai
sergama I ligos stadija ir prieš chemoterapiją yra visiškai pašalintas navikas) iki penkių mėnesių. Tačiau
gydyti užbaigiama tik tada, kai gydant arba po baigto
terapijos kurso nėra recidyvo arba nereikalinga didelių
dozių chemoterapija su kaulų čiulpų transplantacija.

Ne Hodžkino limfoma
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Terapijos optimizavimo
studijos ir registras
Beveik visi vaikai ir paaugliai, sergantys ne Hodžkino limfoma (NHL), Vokietijoje gydomi pagal terapijos
optimizavimo studijas ir yra registruojami. Terapijos
optimizavimo studijos yra kontroliuojamosios klinikinės studijos, kurių tikslas – pacientus gydyti vadovaujantis aktualiomis gydymo naujovėmis, taip pat terapijos galimybes nuolat plėsti ir toliau vystyti. Registras
naudojamas tam, kad būtų garantuotas optimalus
kiekvieno paciento gydymas, jei tarp dviejų tyrimų yra
nesuderinamų aspektų.

Vokietijoje yra daug aktyvių terapijos optimizavimo studijų, skirtų vaikams ir paaugliams, sergantiems
pirmine NHL liga. Kitos studijos, tokios kaip B-NHL BFM
04 ir B-NHL BFM Rituximab, naudojamos pacientams,
sergantiems subrendusių B ląstelių ne Hodžkino limfoma arba B-ŪLL, gydyti, ALCL 99 studija naudojama
pacientams, sergantiems didelių ląstelių anaplastine
limfoma, gydyti.
Lietuvoje vaikai gydomi pagal tas pačias vokiškas
BFM gydymo schemas, prireikus konsultuojamasi su
protokolų kūrėjais ir vykdytojais (redaktorės pastaba).
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Pasveikimo tikimybė /
Prognozė
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Vaikų ir paauglių, sergančių ne Hodžkino limfoma,
geros prognozės rodikliai dėl didelės terapijos pažangos per paskutinius tris dešimtmečius labai pagerėjo.
Šiuolaikiški tyrimo metodai ir intensyvi, standartizuota
bei sudėtinė chemoterapija lemia, kad, nustačius diagnozę, penkerius metus pasveikę išgyvena apie 90 %
sirgusių vaikų ir paauglių.

Liga atsinaujina (recidyvuoja) maždaug 10–15 %
sergančių NHL vaikų ir paauglių. Reliatyviai nepalanki
prognozė yra tiems pacientams (pavyzdžiui, sergantiems anaplastine didelių ląstelių limfoma), kuriems
taikytas gydymas neveikė iki galo sėkmingai. Vis dėlto
patikimai prognozuoti vaikų NHL recidyvo eigą ne visada įmanoma.

Kiekvieno paciento individuali ligos prognozė priklauso nuo NHL formos, kuria serga vaikas ar paauglys,
ir nuo to, kaip liga pažengusi nuo jos nustatymo dienos
(nuo ligos stadijos).

Terapijos optimizavimo studijos daromos siekiant
sumažinti pacientų, kurių prognozė dabar yra nepalanki (padidintų šių pacientų pasveikimo galimybes),
skaičių.

Pacientų, sergančių I stadijos NHL (yra tik pavienis
auglys, kuris nėra išplitęs į tarpuplautį ar pilvą), kaip ir II
ligos stadijos ligonių, prognozė yra gera (pasveikimo tikimybė sudaro iki 100 %). Vaikus, kurių navikas išplitęs į
tarpuplautį arba pilvą (III stadija) arba kurių yra pažeisti
kaulų čiulpai ir (arba) centrinė nervų sistema (IV stadija), reikia gydyti intensyviai, tačiau lygiai taip pat kaip
ankstyvų stadijų ligonių, jų ligos prognozė išlieka gera.

Svarbi pastaba
Pirmiau įvardyti ligos prognozės rodikliai yra tik
statistiškai svarbūs visų, sergančių NHL, prognostiniai dydžiai. Kiekvieno paciento išgijimo galimybė
skirtinga, todėl negalima labai tiksliai prognozuoti
ligos baigties. Kiekviena NHL gali pasireikšti gana
netikėtai, palankiausiomis arba nepalankiausiomis
sąlygomis.
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Ką reikėtų žinoti apie gydymą?
Chemoterapija
Deja, citostatikai, be poveikio naviko ląstelėms,
dar turi ir kitokį poveikį organizmui: greitą gleivinių,
odos ir plaukų ląstelių atsidalijimą. Kiti šalutiniai poveikiai yra: šleikštulys, greitas nuovargis, viduriavimas,
burnos skausmas, skonio jutimo pasikeitimas, odos išsausėjimas ir plaukų iškritimas. Be to, gali atsirasti raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių bei kraujo plokštelių
trūkumas. Dėl sumažėjusios organizmo apsaugos vaikas tampa ypač jautrus infekcijoms.
Nors šie nepageidaujami reiškiniai po gydymo išnyksta, tačiau yra labai nepriimtini vaikui ir gali turėti
įtakos visam likusiam gyvenimui.
Dažnai reikalingas papildomas gydymas, pavyzdžiui, antibiotikai, šleikštulį mažinantys vaistai, preparatai nuo grybelio, labai svarbi yra taisyklinga ir kasdieninė burnos higiena, taip pat gali prireikti gydymo
metu taikyti raudonųjų kraujo kūnelių arba trombocitų
transfuzijas. Kiekvienas citostatikas turi savitų pašalinių
poveikių, kurie gali pasireikšti tam tikrą laiko tarpą arba
retai per visą gydymą. Šalutinis kai kurių medikamentų poveikis gali išlikti ilgą laiką po gydymo (pavyzdžiui,
trumpalaikis arba ilgalaikis nevaisingumas).

Spindulinė terapija
Spindulinė terapija, kaip ir chemoterapija, turi
specifinių šalutinių poveikių. Kaukolės švitinimas sukelia plaukų iškritimą, o taikant viso kūno spindulinę
terapiją gali pasireikšti šleikštulys ir karščiavimas. Vaikas ar paauglys gali justi odos deginimo jausmą, gali
ištinti burnos seilių liaukos, dėl to rijimas kartais gali
tapti sunkiu procesu. Esant šiems simptomams, reikia
pasikonsultuoti su gydančiu gydytoju.
Nors didžioji dalis pašalinių gydymo poveikių, praėjus tam tikram laiko tarpui, išnyksta, tačiau galimos ir
ilgai išliekančios gydymo pasekmės. Kai kurie vaikai
lėčiau auga arba sutrinka jų metabolizmas. Kiti gali
patirti dėmesio koncentracijos problemų (po galvos
švitinimo) arba kaip švitinimo pasekmė neretai vaikai
tampa nevaisingi. Šiuos šalutinius poveikius rekomenduojama aptarti su gydančiu gydytoju.

reikėtų žinoti
Verta prisiminti, kad ne visi šalutiniai poveikiai pasireiškia sergantiems vaikams vienodai.
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Rekomendacijos namuose
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Viso gydymo metu pacientas yra imunosupresinės
būklės (neturi normalaus imuniteto) ir dėl šios priežasties yra labai imlus infekcijoms. Rūpinantis sergančiu
vaiku namuose labai svarbu laikytis higienos ir maitinimosi nuostatų bei rekomendacijų, pritaikytų būtent
hematologine liga sergančiam vaikui, norint išvengti
komplikacijų. Gydanti komanda turi įspėti, kad namuose vaikui būtų reguliariai, pagal nustatytą planą sugirdomi ar sušvirkščiami medikamentai, o jeigu vaikas
sukarščiuoja arba atsiranda kitokių beprasidedančios
infekcijos požymių, nedelsiant reikia važiuoti į ligoninę. Dėl šios priežasties svarbu turėti gydančios įstaigos
telefono numerį arba jį saugoti mobiliajame telefone.
Dėl infekcijos rizikos reikia tam tikrą laiką vengti viešųjų vietų, kuriose galima susidurti su daugeliu žmonių
(nevažinėti su pacientu viešuoju transportu, neiti į teatrą ar kino salę, nelankyti zoologijos sodų arba vengti
lankytis mokykloje). Jei auginate naminių gyvūnų, reikia paprašyti kaimynų arba giminių, kad kuriam laikui
juos priglaustų, kol vaikas pasveiks.
Jūsų klinikos gydantis medicinos ir slaugos personalas su Jumis turi aptarti visas gydymo smulkmenas
ir pateikti išsamių nuorodų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Dažniausiai vaikų onkologijos skyriuose

yra suformuota dirbančių slaugytojų darbo grupė, kuri
Jums gali tapti tikrais draugais, į kuriuos visada galima
kreiptis dėl kilusių klausimų, o ypač tai svarbu pačioje
ligos pradžioje.
Normalu – kurį laiką svetimas žodis
Jūs pastebite, kad užklupusi liga daro didelę įtaką Jūsų gyvenimui ir viską planuojate tik vienai dienai
į priekį. Labai didele pagalba Jums gali tapti šeimos
narių siūlymasis Jus pavaduoti buityje. Gal turite draugiškų kaimynų, kurie gali padėti, pavyzdžiui, prižiūrėti
kitus sveikus vaikus arba nueiti į parduotuvę už Jus apsipirkti.
Nesibaiminkite pasidalyti savo problemomis su
psichologų komanda. Dažnai šie profesionalai nurodo
labai paprastų problemų sprendimo būdų ir teikia pagalbą ne tik Jums, bet ir tėvų grupėms. Kai pacientas
turi vėl integruotis į mokyklą arba darželį, psichologų
komanda arba ligoninės mokymo įstaigose dirbančios
mokytojos gali padėti tai padaryti lengviau ir efektyviau.
Deja, neretai pacientas ir (arba) šeima jaučiasi atstumti arba tampa socialiai izoliuoti. Dažniausiai taip
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atsitinka dėl nepasitikėjimo kitais, nes dabar yra daug
prieinamos informacijos, vyrauja išankstinis nusistatymas prieš vaikų navikines ligas, jų gydymo prognozes,
ir tokiu būdu apsunkinamas gydytojų bendravimas su
paciento tėvais. Taip pat galima rasti daug žadančių,
tačiau beprasmių patarimų, kaip stebuklingai išgyti, ir
abejotinų gydymo pasiūlymų. Žmonėms turėtumėte
paaiškinti, kad Jūsų vaikas gydomas specializuotoje
klinikoje geriausiais ir naujausiais moksliškai patvirtintais gydymo metodais. Nuo to laiko, kai informacija

apie vaikų onkologiją paplito virtualioje erdvėje pasauliniu lygmeniu ir gydytojai gali intensyviai keistis patirtimi bei naujausiais gydymo metodais, būkite tikri, kad
Jūsų vaiko gydymo protokolas sudarytas pagal naujausias gydymo tendencijas. Jeigu Jūs norite išbandyti
papildomą vaiko gydymo metodą, turite tai aptarti su
gydančia komanda, nes kai kurios papildomos medžiagos, duodamos vaikui, gali neigiamai paveikti chemoterapijos poveikį.

Kas atsitinka po gydymo?
Vaikai ir paaugliai, persirgę leukemija arba limfoma, turi daug galimybių užaugti normaliais ir sveikais
suaugusiaisiais. Vis dėlto kai kurie susiduria su daugiau
ar mažiau pasireiškiančiomis ligos arba gydymo pasekmėmis, pavyzdžiui, dėmesio koncentracijos problemomis (ypač pasireiškiančiomis po galvos spindulinės
terapijos). Kuo geresni gydymo metodai taikomi ir kuo

geriau vaikas ar paauglys ši gydymą toleruoja, tuo daugiau yra gerų, ilgai nepasireiškiančių gydymo ir ligos
padarinių. Šie dalykai nuolat stebimi optimizuojant
terapijos protokolus, kad ateityje būtų taikomas vis geresnis gydymas, sukeliantis mažiau pašalinių reiškinių
ir teikiantis ilgalaikių gerų išeičių.

Prognozė

Ligos sekimas
Vaikams ir paaugliams, sergantiems leukemija ar
limfoma, reikia išgyventi intensyvų gydymą. Didelių
dozių medikamentai, radioaktyvusis švitinimas, pati
liga, lydintys ir viską sunkinantys šalutiniai reiškiniai ne
tik paveikia vaiko kūną, bet ir psichinę būklę, visos šios
pasekmės baigus gydymą yra pastebimos (jos vadinamos vėlyvosiomis arba ilgai trunkančiomis pasekmėmis). Taip pat visada išlieka rizika ligai atsinaujinti. Dėl
šios priežasties po intensyvaus medicininio gydymo
pacientu rūpinamasi ilgą laikotarpį ir vaikas yra reguliariai tiriamas. Šis laikas apibūdinamas ligos sekimu.
Ligos sekimo tikslas – kuo anksčiau nustatyti vėlyvąsias pasekmes ir pacientui bei jo šeimai suteikti psichologinę ar socialinę pagalbą. Specialios reabilitacijos
priemonės gali padėti pagreitinti poilsio ir sveikimo
procesą.

Dauguma vaikų ir paauglių ilgą laiką bijo, kad liga
vėl gali atsinaujinti. Tai tampa lyg Damoklo kardu vaikui, nors ši baimė mažėja bėgant metams. Tačiau dauguma vaikų ir paauglių po ligos randa savo gyvenimo
kelią, baigia mokyklą, studijas, įgyja išsilavinimą kaip ir
kiti sveiki bendraamžiai.
Tėvai ir kiti šeimos vaikai taip pat ilgą laiką po gydymo jaučia įtampą. Dėl kiekvienos problemos ar kilusio klausimo galima kreiptis į vaikų vėžio centro komandą ir aptarti, pasidalyti savo išgyvenimais, patirtimi
netgi tada, kai nuo ligos pasireiškimo ir gydymo praėjo
daug metų.
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Reabilitacija
Reabilitacijos įstaigose vaikų ir paauglių, sergančių
vėžiu, šeimoms siūloma keturių savaičių reabilitacijos
programa. Šiose įstaigose stengiamasi, kad vaikas greičiau atsigautų, kiekvienai šeimai ir jos nariams pagal
poreikius teikiama individuali psichologinė pagalba
ir kūno pažeidimų, sukeltų ilgai trunkančio bei intensyvaus gydymo, reabilitacija. Šeimos reabilitacija yra
orientuota į normalaus gyvenimo ritmo sugrąžinimą.

60

Jūs turite aptarti reabilitacijos detales ir reikalingas prašymų formas su psichosocialinėmis tarnybomis,
dirbančiomis Jūsų klinikoje.
Lietuvoje reabilitacijos galimybės aptariamos su
gydančiu gydytoju, gydytoju reabilitologu ir socialiniu
darbuotoju. Visi šie specialistai dirba Onkohematologijos centre (redaktorės pastaba).

Kas atsitinka, jeigu gydymas
neduoda gerų rezultatų?
Labai liūdna ir sunku, jei gydymas neduoda jokio
efekto arba atsiranda gyvybei pavojingų komplikacijų.
Visas medicinos personalas daro viską, kas tik įmanoma, tačiau niekas nežino, kodėl kai kuriais atvejais visos
dedamos pastangos yra bergždžios ir tada viltis pasveikti pamažu gęsta.
Šis laikas yra labai sunkus ne tik Jums, bet ir Jūsų
vaikui bei visai šeimai. Jus gali sutriuškinti baimė, susirūpinimas ir sielvartas. Teiraukitės pagalbos iš gydančios komandos, ypač iš psichosocialinių darbuotojų. Jie
gali Jums pasiūlyti informacinių leidinių arba pasidalyti
kontaktais su kitomis šeimomis, kurios išgyveno tą patį,
ką ir Jūs. Jums gali skambėti banaliai, kai jie sakys „Būkite drąsūs“, tačiau prisiminkite, kad dauguma vaikų
yra labai stiprūs ir visada eis į priekį, kol tik užteks jėgų,
nors galbūt yra tik mažytė to galimybė. Gali būti, kad
Jūsų vaikas dabar turi ypatingų norų ar poreikių. Išnaudokite kiekvieną momentą, praleistą kartu su vaiku,
kuo geriau ir besimėgaudami, klausykite savo širdies.

Prognozė
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Literatūra vaikams
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šį laikotarpį nutiko. Hamburg: Ellermann-Verlag, 1999.
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Sąvokų žodynas
A

Anamnezė

– ligos istorija.

Anemija

– kraujo stoka, hemoglobino ir / arba raudonųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimas, lyginant su normaliu jų kiekiu pagal vaikų amžiaus grupes. Anemija gali
būti vienas iš vėžinio susirgimo požymių, pavyzdžiui,
ūmios leukemijos. Taip pat anemija gali pasireikšti dėl
chemo- ar spindulinės terapijos sukelto kaulų čiulpų
funkcijos sutrikdymo (kaulų čiulpų slopinimo), tada
po terapinio gydymo dažnai reikalinga kraujo transfuzija. Anemijos požymiai yra: išblyškimas, galvos
skausmas ar / ir svaigimas, nuovargio, silpnumo jausmas.

Sąvokų žodynas

B

Biopsija

– audinio gabalėlio paėmimas, kad vėliau būtų ištirtas (mikroskopiškai). Tai gali būti atliekama kaip
punkcija – naudojant tuščiavidurę adatą arba specialiais instrumentais (pavyzdžiui, replėmis, audinius
pramušančiais instrumentais, zondais), arba skalpeliu
operacijos metu.

Blastai

– nesubrendusios (taip pat išsigimusios) baltosios
kraujo ląstelės pirmtakės (leukocitai) arba jų porūšiai
(pavyzdžiui, granuliocitai, limfocitai).

B limfocitai (B ląstelės)

– limfocitų porūšis; vystosi kaulų čiulpuose ir yra atsakingi už kraujo patogenų atpažinimą bei antikūnų
gamybą iš karto po svetimos medžiagos atpažinimo
kraujyje.

Broviac kateteris

– centrinis veninis kateteris; infuzijų vamzdelis, kurio
galas yra didelėje venoje, esančioje šalia širdies. Kitas,
išorinis, galas išlenda odoje žemiau raktikaulio. Kai
reikia atlikti infuziją, prie šio galo prijungiamas infuzijos konteineriukas ir taip sujungiama visa sistema. Kai
kateterio naudoti nereikia, išorėje esantis galas uždaromas ir steriliai supakuojamas.

Burkitto limfoma

– B ląstelių limfomos pavadinimas (žodis kilęs iš britų chirurgo Denis Parsons Burkitt pavardės, nes jis
pirmasis aprašė šią ligą). Ši liga yra dažniausias vaikų
vėžinis susirgimas Afrikos valstybėse aplink ekvatorių. Europos vaikams Burkitto limfoma dažniausiai
pirmiau pažeidžia pilvą (lokalizuojasi pilve), tik paskui
limfmazgius.
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D

Centrinis venos kateteris (CVK)

– kateteris, įstumiamas į organizmą viršutinėje kūno
dalyje į veninę sistemą arti širdies. Išorinis kateterio
galas gali būti prijungtas pro poodinės kameros (porto sistemos) arba prie infuzijos sistemos (Broviac kateterio, Hickman kateterio).

Centrinė nervų sistema (CNS)

– nervų sistemos dalis, apimanti galvos ir nugaros
smegenis; atskira nuo periferinės nervų sistemos;
veikia kaip pagrindinis integracijos, pusiausvyros, organizmo darbo reguliavimo, dirgiklių iš aplinkos ir iš
vidaus suvokimo organas.

Chemoterapija

– čia: medikamentų vartojimas (chemoterapinių, citostatinių vaistų), siekiant specialiai užmušti auglio
ląsteles organizme.

Cyt

– graikiškas žodis, reiškiantis „ląstelė“.

Citostatikai

– ląstelių augimą slopinantys vaistai. Jie veikia skirtingų rūšių, ypač greitai besidalijančias ląsteles, sutrikdydami ląstelių medžiagų apykaitą arba nuslopindami jų dauginimąsi.

Dauno sindromas
(21 chromosomos trisomija)

– įgimta liga, sukelta chromosomų pakitimų (21
chromosomoje visose organizmo ląstelėse yra trys
vietoj dviejų chromosomos kojyčių); sergant šia liga
klaidingai vystosi beveik visi organizmo audiniai bei
organai ir dažniausiai kiekvienam pacientui pasireiškia skirtingo sunkumo protiniu atsilikimu, žemu
ūgiu ir veido srities anomalijomis. Pacientai, sergantys Dauno sindromu, turi padidintą riziką sirgti vėžiu,
ypač leukemijomis.

Sąvokų žodynas

E

Echokardiografija
(ultragarsinė kardiografija,
širdies sonoskopija)

– širdies funkcijos ištyrimas ultragarsu; ištiriama ir
vertinama širdies padėtis, vožtuvų struktūra ir sienelės, širdies raumens sienelių storis, širdies dydis ir išmetamasis kraujo tūris (širdies susitraukimo funkcija).

F

Fankoni anemija

– paveldimas kraujo gamybos sutrikimas, kuris, be
kitų požymių, tokių kaip skeleto nenormalumai (pavyzdžiui, mažas ūgis, nykščių ir plaštakų deformacijos), pasireiškia progresuojančiu kaulų čiulpų nepakankamumu, lėtine anemija; vaikas, sergantis šia
anemija, turi didelę riziką susirgti vėžiu (ypač ūmia
mieloidine leukemija).

G

Genas

– genetinės medžiagos vienetas gyvų būtybių genome. Geną sudaro genetinė informacija (gamybos
planas) apie tam tikrą geno produktą (baltymą arba
RNR). Daugumoje organizmų genų visuma (genomas) yra užkoduota kaip dezoksiribonukleino rūgščių
grandinė (DNR), iš kurios suformuotos ląstelės branduolio chromosomos. Genetinė informacija perduodama per tam tikrą nukleino rūgščių (adenino, guanino, citozino ir timino) seką.

Genetinis

– atsiradęs dėl genų ir paveldimumo, paveldėtas.

Granuliocitai

– baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) potipis. Jie susidaro kaulų čiulpuose ir apsaugo nuo bakterijų ir kitų
patogenų. Jie sudaro apie 40–70 % leukocitų kraujyje.
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H

I
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Hematologija

– mokslas apie kraujo ligas.

Hemoglobinas (Hb)

– pigmentas raudonuosiuose kraujo kūneliuose (eritrocituose), dalyvaujantis deguonies transporte. Anemijos metu hemoglobino kiekis eritrocituose sumažėja.

HLA tipavimas (žmogaus
leukocitų antigenų (ŽLA)
tipavimas)

– audinių suderinamumo ieškojimas, siekiant rasti
tinkamą vienas kitam donorą ir recipientą prieš organų ar audinių transplantaciją.

Imunosupresija

– organizmo apsauginės funkcijos slopinimas (imunosupresija yra šalutinis chemoterapijos poveikis).

Infekcinė mononukleozė

– tai Epštein-Bar viruso (EBV) sukelta liga, kuri paveikia limfinius audinius (limfmazgius, blužnį). Infekcinei
mononukleozei būdingi kraujo pokyčiai – sumažėjęs
baltųjų kraujo kūnelių, raudonųjų kraujo kūnelių arba
trombocitų skaičius. Taip pat liga gali sukelti simptomus, panašius į leukemijos arba limfomos (pvz., limfadenopatiją – limfmazgių padidėjimą, karščiavimą),
todėl būtina atlikti kraujo tyrimą, norint išsiaiškinti
simptomų priežastį. Diskutuojama, kad EBV infekcija
yra piktybinių limfomų rizikos veiksnys.

Intratekalinis

– esantis smegenų skysčio kanale, kuriame yra galvos
ir nugaros smegenų (cerebrospinalinis) skystis. Pavyzdžiui, atliekant intratekalinę chemoterapiją, citostatikai leidžiami tiesiogiai į smegenų skystį.

Sąvokų žodynas

K

Kraujo kamieninės ląstelės
(kamieninės kaulų čiulpų
ląstelės)

– viso kraujo ląstelės pirmtakės; iš jų kyla (subręsta)
baltieji kraujo kūneliai (leukocitai), raudonieji kraujo
kūneliai (eritrocitai), taip pat kraujo plokštelės (trombocitai) ir keletas kitų ląstelių. Šis procesas apibūdinamas kaip kraujo gamyba. Skirtingos kraujo ląstelės
gaminamos kaulų čiulpuose ir paskui į kraują išmetamos dalimis.

Kamieninių ląstelių
transplantacija

– kraujodaros kamieninių ląstelių perdavimas recipientui po chemoterapijos, spindulinės terapijos
arba imunosupresijos. Kamieninės ląstelės gali būti
paimamos iš kaulų čiulpų arba iš kraujo. Pirmuoju
atveju procedūra vadinama kaulų čiulpų transplantacija, o kitu – periferinių kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija. Susirgus daugeliu onkologinių
ligų (ūmia leukemija, limfoma) gali būti skirta didelių
dozių chemoterapija, po kurios kamieninių ląstelių
transplantacija yra reikalinga norint atkurti intensyvaus gydymo sunaikintus kaulų čiulpus.

Alogeninė kamieninių
ląstelių transplantacija

– graikų kalbos skiemuo „allos-“ reiškia „kitoks“, „skirtingas“ ir šiame kontekste parodo, kad kamieninės
ląstelės gautos iš donoro.

Autologinė kamieninių
ląstelių transplantacija

– graikų kalbos skiemuo „auto-“ reiškia „savo paties“
ir parodo, kad kamieninės ląstelės transplantuojamos
tam pačiam asmeniui, iš kurio jos buvo paimtos.

Kaulų čiulpai

– kraujodaros vieta; užpildo daugelio kaulų vidų
(pvz., stuburo slankstelių, dubens kaulų, šlaunikaulių,
šonkaulių, krūtinkaulio, menčių ir raktikaulių); kaulų
čiulpuose yra visų rūšių kraujo kamieninių ląstelių.
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L

Kompiuterinė tomografija (KT)

– vaizdinimo metodas; kompiuterizuotas rentgeno
spindulių diagnostikos metodas, kurio metu daromos organizmo dalių daugelio sluoksnių nuotraukos
(tomogramos – išilginių arba skersinių žmogaus kūno
tariamų pjūvių užfiksavimas).

Leukocitai

– baltieji kraujo kūneliai. Jie gaminami kaulų čiulpuose ir priklauso imuninės sistemos ląstelėms, kurios suteikia organizmui gynybą nuo ligų ir kovoja su infekcijomis. Jos taip pat pašalina ląstelių irimo produktus.
Leukocitams priklauso granuliocitai (60–70 %), limfocitai (20–30 %) ir monocitai (2–6 % kraujo leukocitų).

Likvoras

– skystis. Šis terminas vartojamas galvos ir nugaros
smegenų skysčiui (cerebrospinaliniam skysčiui) apibūdinti. Šis skystis apsaugo smegenis nuo traumų ir
atlieka maitinimo funkciją.

Liumbalinė (juosmeninė)
punkcija

– adatos įdūrimas tarp juosmens slankstelių į stuburo
kanalą, norint paimti cerebrospinalinio skysčio mėginį siekiant ištirti jį dėl piktybinių ląstelių arba suleisti
vaistų (intratekalinis gydymas), arba sumažinti spaudimą.

Limfinė sistema

– bendras terminas, apibūdinantis limfagysles, limfmazgius, limfinius audinius (limfocitų jungiamajame
audinyje, gleivinėse, liaukose) ir limfinius organus
(blužnį, tonziles, kaulų čiulpus, užkrūčio liauką).

Limfoblastas (blastas)

– jauna ir nesubrendusi limfocitų ląstelė pirmtakė.
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M

Limfocitai

– baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) pogrupis; susidaro kaulų čiulpuose, bet subręsta limfiniuose audiniuose (limfmazgiuose, blužnyje, užkrūčio liaukoje);
subrendę patenka į kraują; vadinamieji T ir B limfocitai yra atsakingi už organizmo gynybą, ypač už apsaugą nuo virusų.

Magnetinio rezonanso
tomografija (MRT)

– labai tikslus vaizdinis tyrimo metodas, kuriam nenaudojama spinduliuotė, parodantis vidines organizmo struktūras. Magnetiniu lauku gaunami segmentiniai kūno vaizdai, kurie leidžia įvertinti organų būklę
ir jų pokyčius.

Monocitai

– baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų) pogrupis; bręsta
kaulų čiulpuose, paskui vieną ar dvi dienas cirkuliuoja kraujyje, o tada keliauja į įvairius kūno audinius,
kur užtikrina apsaugą, susidarant audiniams, specifiniams makrofagams.

Mielocitai

– jaunos granuliocitų kilmės ląstelės, esančios kaulų
čiulpuose.
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P

Palaikomasis gydymas

– profilaktikos, simptomų mažinimo arba ligos gydymo ir / arba šalutinių poveikių arba komplikacijų
pašalinimo priemonės. Tai svarbi daugumos vėžinių
susirgimų gydymo dalis, pvz., vaistai, slopinantys pykinimą ir vėmimą, skausmą, taip pat infekcijų profilaktika ir gydymas, kraujo perpylimas. Kokio palaikomojo gydymo reikės, priklauso nuo ligos ir gydymo
pobūdžio.

Petechijos

– mažos taško pavidalo odos ar gleivinės kraujosrūvos; jos gali parodyti ligos arba gydymo sukeltą trombocitų trūkumą (trombocitopeniją).

Pejerio plokštelės

– mažos limfinės kilmės ląstelių sankaupos žarnyne
(klubinėje žarnoje), kurios atlieka gana svarbų vaidmenį apsaugodamos žarnyną nuo infekcijų. Dėl to,
kad perduoda imunologinę informaciją, jos yra labai
svarbios visai imuninei sistemai.

Piktybinis

– apibūdinantis nenormalų ląstelių augimą.

Pozitronų emisijos
tomografija (PET)

– vaizdinis branduolinės medicinos tyrimo metodas,
onkologijoje taikomas navikams aptikti ir metastazėms nustatyti. Tam, kad būtų įmanoma aptikti navikines ląsteles, naudojami radioaktyvieji angliavandenių junginiai – žymenys. Navikų medžiagų apykaita
didesnė nei sveikų audinių, todėl vėžinės ląstelės
greičiau paima šiuos radioaktyviuosius junginius ir
juos sulaiko. Tuomet radioaktyviųjų medžiagų gausios ląstelės siunčia signalus, kuriuos aptinka speciali
kamera (PET aparatas) ir paverčia signalus vaizdu (tomograma).

72

Sąvokų žodynas

Prognozė

– ligos eigos, išgijimo tikimybės numatymas.

Punkcija

– skysčio arba audinio gabalėlių iš kūno paėmimas
specialiomis adatomis diagnostiniais ir gydomaisiais
tikslais.

R

Recidyvas

– atkrytis; ligos pasikartojimas po gydymo.

S

Spindulinė terapija
(radioterapija)

– jonizuojančiųjų spindulių naudojimas piktybinėms
ligoms gydyti.

Scintigrafija, skeleto scintigrafija

– branduolinės medicinos tyrimas, kurio metu, pasitelkiant tam tikras radioaktyviai pažymėtas medžiagas, galima vizualizuoti vidaus organus ir audinius.
Scintigrafija galima nustatyti pažeistus organus arba
audinius. Jei manoma, kad vėžinis susirgimas pažeidė
kaulus, taip pat galima atlikti šį tyrimą.

T

Terapijos optimizavimo studija

– kontroliuojamasis klinikinis tyrimas, kuris garantuoja optimalų pacientų gydymą, bet tuo pačiu metu
siekia tobulinti ir plėtoti gydymo galimybes. Šiuo tyrimu siekiama ne tik padidinti išgijimo tikimybę, bet
ir nustatyti šalutinius padarinius ir ilgalaikį gydymo
poveikį.
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U

V

Transfuzija (perpylimas)

– visų arba atskirų kraujo komponentų perpylimas
recipientui (pvz., eritrocitų arba trombocitų masių).

Trombocitai, kraujo plokštelės

– kraujo ląstelės, kurios atsakingos už kraujo krešėjimą. Jos užtikrina, kad, esant kraujagyslės sienelės
pažeidimui, per trumpą laiką jis būtų sandariai uždarytas ir kraujavimas sustabdytas.

Tumoro lizės sindromas

– medžiagų apykaitos pokyčiai, sukelti vėžinių ląstelių žūties po chemoterapijos arba didelės masės
naviko ląstelių griuvimo. Pasireiškia šlapimo rūgšties,
kalio ir fosfatų koncentracijos padidėjimu ir kalcio
koncentracijos sumažėjimu kraujo serume, ko pasekmė gali būti ūmus inkstų nepakankamumas.

Ultragarsinis tyrimas

– vaizdinis tyrimo metodas, kurį taikant naudojamos
ultragarso bangos, einančios per odą į organizmą; organai ir audiniai atspindi šias bangas, imtuvas jas sugauna, o kompiuteris keičia jas į atitinkamus vaizdus.

Užkrūčio liauka

– limfinei sistemai priklausantis organas, esantis už
krūtinkaulio. Tai imuninės sistemos dalis, svarbi vaikystėje vystantis gynybinėms organizmo funkcijoms;
brendimo metu užkrūčio liauka sumažėja ir praranda
savo svarbą.

Viskott-Aldrich sindromas

– įgimtas kraujo krešėjimo sutrikimas ir imuniteto
stokos sindromas. Būdingieji požymiai – kraujosrūvos
odoje, imlumas infekcijoms, į egzemą panašūs odos
pažeidimai, polinkis turėti daug alergijų ir padidėjusi
rizika susirgti vėžine liga.

Informacija pacientui

Labas!
Tau buvo nustatytas vėžinis susirgimas, kuris gali būti arba leukemija (tai yra viena iš kraujo vėžio formų), arba limfoma (vėžinis limfinės
sistemos susirgimas).
Čia trumpai aprašysime šias ligas, kad kuo
daugiau apie ligą suprastum ir žinotum, kodėl
tu turi būti gydomas ligoninėje. Leukemijos ir
limfomos turi daug bendro, jos gydomos labai
panašiai, tad jas čia aprašome kartu. Galbūt šį
tekstą skaityti tau padės tėveliai, o gal tu jau
pats / pati gerai moki tai daryti ir viską supranti,
todėl gali pasiskaityti knygelės dalis, skirtas tėveliams.
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Kodėl aš sergu?
Kad suprastum, kodėl sergi, reikia kai ką žinoti apie žmogaus kūną. Kūną galima
sulyginti su miestu, kuriame yra mažų ir didelių namų, bažnyčių, parkų ir labai daug
žmonių. Visi mieste turi savo svarbą ir kiekvienas turi savų užduočių:
policininkai reguliuoja eismą ir gaudo nusikaltėlius, mokytojai
moko vaikus, kepėjai kepa duoną ir t. t.

Plaučiai
abiejose
pusėse
Širdis
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Skrandis
Blužnis
Kepenys
Tulžies pūslė
Plonasis žarnynas
abiejose pusėse
Storasis žarnynas
abiejose pusėse

Tiesioji žarna

Kasa

Kiekvienam kūne yra tokie organai: širdis,
plaučiai, skrandis ir daug kitų. Kiekvienas iš jų
yra svarbus ir turi savo užduotis, kurias atliekant
žmogaus kūnas funkcionuoja. Taip pat labai
svarbios yra kraujo ir limfinė sistemos.

Informacija pacientui

Kraujyje yra trys skirtingos ląstelių rūšys: baltieji, vadinami leukocitais, raudonieji yra eritrocitai ir kraujo plokštelės – trombocitai.

77

Vėžys – kas tai?

78

Visos kraujo ląstelės turi skirtingas užduotis. Raudonieji kraujo
kūneliai transportuoja deguonį į visus žmogaus organizmo kampelius, dėl ko organizmas gali funkcionuoti. Kraujo plokštelės yra naudojamos, kai žmogus susižeidžia. Jos padeda užtraukti (uždaryti) žaizdą, kad iš jos nebekraujuotų. Baltieji kraujo kūneliai yra labai svarbūs
organizmo gynybai nuo įvairių įsibrovėlių (bakterijų, virusų, grybų ar
kitų patogenų). Yra dvi esminės baltųjų kraujo kūnelių rūšys: granuliocitai ir limfocitai. Abi jos randa ir naikina įsibrovėlių užuomazgas
bei rūpinasi, kad uždegimas būtų išgydytas.
Dauguma limfocitų randami limfiniuose mazguose. Dauguma
jų yra tokie maži, kad žmogus jų negali matyti. Jie išsidėstę skirtingose kūno vietose ir vieni su kitais sujungti limfagyslėmis.

Informacija pacientui

Limfinę sistemą galima įsivaizduoti kaip didelį transporto
priemonių tinklą, kuriame limfiniai mazgai yra lyg gatvių kliūtys, kontroliuojančios visą eismą. Kai pasirodo bakterijos ar virusai, limfiniai
mazgai juos nedelsiant pašalina iš „eismo“.
Blužnis atlieka panašią užduotį, kaip ir limfiniai mazgai. Tai
organas, kuris guli kairėje organizmo pusėje, iš karto po šonkaulių
lanku – tiesiai toje vietoje, kur dažniausiai jaučiamas skausmas po
staigaus intensyvaus fizinio krūvio. Gali būti, kad tavo blužnis yra dėl
ligos ištinusi, todėl tau irgi skauda šioje vietoje.

Pažiūrėk į paveiksliuką, kuriame matysi
žmogaus organus. Ten nesunkiai rasi blužnį.

79

Vėžys – kas tai?

Kaip kraujo ląstelės patenka į kraują?
Visos kraujo ląstelės laikui bėgant tampa vis senesnės ir miršta. Kai
kurios iš jų, pavyzdžiui, raudonosios ląstelės (eritrocitai), gyvena ganėtinai ilgai, o baltieji kraujo kūneliai jau po kelių dienų tampa seni. Organizme mirusios ląstelės turi būti pakeistos naujomis. Ši ląstelių kaita vyksta
kauluose, tiksliau, kaulų viduryje esančiuose kaulų čiulpuose.
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Kaulų čiulpuose visos pagrindinės kamieninės ląstelės ir naujai pasigaminusios (jaunos) kraujo ląstelės atrodo gana panašiai ir yra vadinamos kamieninėmis ląstelėmis. Iš šių ląstelių vystosi visi kiti skirtingi ląstelių tipai: eritrocitai, trombocitai ir leukocitai.
Kai tik šios kraujo ląstelės subręsta ir gali atlikti savo funkcijas, jos palieka kaulų čiulpus ir išeina į kraują (limfocitai keliauja į limfinę sistemą).
Subrendusios ląstelės nebegali daugiau daugintis. Kai kraujo ląstelės turi
labai daug darbo, pavyzdžiui, turi kovoti su uždegimu arba peršalimu,
tada gaminama daugiau baltųjų kraujo kūnelių.

Informacija pacientui

Kodėl prasideda leukemija
arba limfoma?
Taip gali atsitikti, kai ląstelėms bręstant atsiranda pakitimų ir
jos nebegali normaliai vystytis. Tai reiškia, kad jaunos ląstelės (vadinamos blastais) pradeda nekontroliuojamai ir nepertraukiamai
dalintis ir daugintis, todėl negali atlikti tų užduočių, kurias turi daryti
subrendusios ląstelės. Pavyzdžiui, kai padidėja infekcijos rizika, ląstelės nebegali su ja kovoti. Blastai kaulų čiulpuose išplinta lyg gaisras
sausame miške, todėl kiti sveiki baltieji kraujo kūneliai, eritrocitai ir
trombocitai yra išstumiami. Taip labai greitai kaulų čiulpuose ląstelėms tampa ankšta ir nesubrendę leukocitai išeina tiesiai į kraują ir
limfinius takus, nors čia neatlieka jokios funkcijos.
Pirmieji leukemijos arba limfomos ligos požymiai yra panašūs
į kitų ligų požymius. Dažniausiai pirmą kartą šios ligos nustatomos iš paprasto bendrojo kraujo ir kaulų čiulpų tyrimo.

81

Vėžys – kas tai?

82

Mažiau raudonųjų kraujo kūnelių organams perneša mažesnį kiekį
deguonies, dėl to kūnas ima glebti, kamuoja nuovargis. Mažiau kraujo
plokštelių negali užtikrinti gero kraujo krešėjimo sistemos darbo, todėl
gali atsirasti daugiau mėlynių odoje arba kraujavimų. Kai yra labai mažai
subrendusių ir galinčių dirbti baltųjų kraujo kūnelių, bet kokia infekcija
gali labai lengvai išplisti visame organizme. Šiuos požymius tu daugiau ar
mažiau pajusi prieš tai, kol atvyksi į kliniką ir joje bus nuodugniai ištirtas
tavo kraujas.

Informacija pacientui

Kas sukelia leukemiją arba limfomą?
Šių ligų priežastys netgi iki šių dienų nėra rastos. Nors visame pasaulyje atliekama labai daug tyrimų, tačiau iki šiol yra tik spėjimai, kas konkrečiai sukelia šias ligas. Tik užtikrintai galima teigti – tu nieko bloga nesi
padaręs, kad sergi šia liga ir jokiu būdu neturi kaltinti savęs. Liga nėra
paveldima.
Dabar svarbiausia, kad tu kuo greičiau būtum gydomas. Negydant
piktybinės ląstelės pradės vis labiau ir labiau plisti tavo organizme, tu
tapsi vis silpnesnis ir labiau sirgsi, o galiausiai gali ir mirti nuo šios baisios
ligos.
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Kaip yra gydoma liga?

84

Būtų šaunu, jei būtų tokių vaistų, kurie sunaikintų išprotėjusius blastus, ir viskas būtų gerai. Tačiau tokio būdo, deja, nėra. Todėl naudojama
visa vaistų įvairovė – vadinamieji citostatikai, kurie nutraukia ląstelių
dalijimąsi arba sunaikina besidalijančias ląsteles. Tačiau reikia prisiminti
ir tai, kad, be blastų, ir kitos (sveikos!) ląstelės yra veikiamos vaistų ir taip
pat sunaikinamos. Viso to pasekmė yra tai, kad nukenčia gleivinės, krinta
plaukai.
Chemoterapija patenka į organizmą per lašelinę tiesiai į kraują –
dažniausiai per kateterį. Maišelis, kuriame yra vaistai, kabo ant stovo su ratukais. Taigi nebūtina gulėti lovoje.

Informacija pacientui
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Šis gydymas vadinamas chemoterapija. Per
daug metų buvo sukurta speciali gydymo schema – gydymo protokolas, kurio yra specialiai išmokyti gydytojai ir slaugytojai. Kadangi leukemija
ir limfoma vaikai serga labai retai, patirtį su šiais
vaistais ir jų nepageidaujamais poveikiais turi tik
specialistai, dirbantys vaikų vėžio centruose. Todėl
tau gali tekti pakeliauti ir tam tikrą laiką pabūti
atskirai nuo savo šeimos ir draugų. Bet nebijok:
šiandien telefonu ir internetu galėsi su jais labai
lengvai palaikyti ryšį. Net mokytis galėsi internetu.

Informacija pacientui

Kokie yra vaistų pavadinimai ir kokia jų vartojimo tvarka, greitai išmoksi. Gydytojai ir slaugytojai paaiškins tau kiekvieną žingsnį ir atsakys į
tavo klausimus.
Gydymas skiriamas pagal iš anksto nustatytą grafiką. Todėl pirmą
gydymo mėnesį teks keletą dienų praleisti ligoninėje. Gydymas skiriamas
dozėmis, o tarp jų reikia leisti kaulų čiulpams pailsėti ir atsigauti, kad
atsikurtų normali kraujodara. Šiuo metu galėsi dažniausiai likti namuose
arba galbūt eiti į mokyklą. Tačiau į mokyklą eiti nepatartina, nes tavo organizmo gynyba yra labai sumažėjusi, todėl gali lengvai pasigauti infekciją. Atsiradus infekcijos požymiams (didesniam nei 38 °C karščiavimui,
pilvo skausmui, gerklės skausmui, kosuliui, odos bėrimui ir kitokiems),
reikės vykti į ligoninę, nes likti namie gali būti pavojinga. Kadangi neturi
pakankamos gynybos nuo bakterijų, ligoninėje greitai gausi vaistų nuo
tų mikrobų.
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Be to, ligoninėje bus nuolat tikrinamas tavo kraujas ir tiriami
tavo kaulų čiulpai. Kad nereikėtų daug kartų naudoti adatų, dažniausiai gydymo pradžioje tau bus įdiegta tiesioginė priėjimo prie
kraujo sistema: Hickman arba Broviac kateteris, arba Port Cath. Tam
prireiks nedidelės operacijos. Šių prietaisų skirtumus ir jų priežiūrą
tau paaiškins gydytojas.
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Jei turi klausimų, nebijok klausti. Skyriuje yra gydytojų, slaugytojų ir daug kitų žmonių, kurie padės tau ir tavo šeimai šiuo sunkiu
metu – tai socialinis darbuotojas, mokytojas, psichologas.
Tu greitai pastebėsi, kad tapai tiesiog ekspertu. Išmoksi labai
daug per labai trumpą laiką.

Informacija pacientui

Kas bus toliau?
Po pradinio intensyvaus gydymo tau gali būti skirtas palaikomasis arba ilgalaikis gydymas, o po kai kurių ligų – ir spindulinė
terapija. Ilgalaikės terapijos metu vaistai yra daugiau nebelašinami
į veną, bet tu turėsi išgerti juos tabletės arba sirupo pavidalu. Ir tai
galėsi daryti namuose. Kartais turėsi atvykti į ligoninę pasitikrinti.
Šiuo metu galėsi grįžti į mokyklą ir pradėti daryti įprastus dalykus.
Jei reikės atlikti spindulinę terapiją, tau bus iš anksto paaiškinta,
kaip ji veikia.
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Ligoninės skyriuje sutiksi ir kitų vaikų ar paauglių, sergančių
panašiomis ligomis į tavo, iš dalies ir kitomis piktybinėmis ligomis.
Galėsi bendrauti su kitais pacientais – kartu galėsite žaisti, plepėti,
žiūrėti televizorių ar klausytis muzikos. Bet turi žinoti, kad kiekvieno
iš jūsų ligos eiga yra skirtinga, ir savo situacijos su kitų pacientų tiksliai lyginti negalima.
Jei nori susipažinti su kitais vaikais, kurie serga leukemija arba
limfoma, gali tai padaryti adresu www.onkokids.de.

Vėžys –
kas tai?

Va i kų l e uke m i j o s i r l i m f o m o s

Informacija pacientams ir jų tėveliams

