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I. KREIPIMASIS Į TĖVUS 

Mielieji , 

Ši knygelė skiriama Jums ir Jūsų vaikui. Joje norime supažindinti Jus su 
tų tėvų, kurių vaikai sirgo leukemija, patyrimu. Nuo šiol ši knygelė pakeis 
Jūsų ir Jūsų šeimos gyvenimą. Sergantis vaikas geriausiai jausis, kai būsite 
su juo drauge. Todėl nuolat lankykite savo sergantį vaiką, kalbėkitės su juo
vaikas turi žinoti , kada ateisite, todėl išmokite tinkamai paskirstyti savo laiką, 
kad spėtumėte viską padaryti. 

Jeigu neaišku, nebijokite klausinėti. O klausimų gali kilti daug: 
1. Kodėl vaikas karščiuoja? 
2. Kokiu leukemijos variantu jis serga? 
3. Kas kompensuos išlaidas, kurios susidaro važinėjant į ligoninę? 
4. Kur pernakvoti atvažiavus į didelį miestą? 
5. Kokia ligos prognozė? 

Į tuos klausimus Jums padės atsakyti ir gydytojai, ir seselės, ir psicho
logas, ir socialinis darbuotojas, ir draugija .. Paguoda". Kartais pakanka tik nu
siraminti ir tada daugelį problemų sugebėsite išspręsti Jūs patys. 

Tačiau, rūpindamiesi savo sergančiu vaiku, nepamirškite ir kitų šeimos 
narių bei savęs. Šeima privalo gyventi toliau. lr tol iau visi drauge pusryčiau
kite, pietaukite, vakarieniaukite, dirbkite įprastus darbus, gerai išsimiego
kite, draugaukite su artimais žmonėmis, lankykites koncertuose, teatruose, 
vaikščiokite į parodas. lr tikėkite. Taip lengviau įveiksite nelaimę . 

Turbūt pastebėjote, kad kai kurie jūsų giminės ir draugai gailėdami var
žosi Jūsų, vengia bendrauti. Daugelis jų nežino, kad leukemija sergantis 
žmogus gali išgyti, todėl mano, kad Jūs neteksite savo vaiko. Pa neikite šias 
pažiūras. Daugelis draugų džiaugsis, galėdami Jums padėti. 

Mes linkime Jums ir Jūsų vaikui paties geriausio. 
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II. KAS NUTIKO? 

Patekai į ligoninę. Viskas vyko taip greitai- skausmas, apsilankymai su 
mama pas gydytoją, tyrimai. lr išvados -leukemija, žodis, kurio prasmės tau 
niekas tinkamai nepaaiškino. 

lr kiti vaikai, patekę į ligoninę, išgyveno tą patį. Jie taip pat bijojo, nes vis
kas buvo neįprasta ir nesuprantama. Panašiai kaip tavieji, jautėsi ir jų tėvai: 
jų mylimas vaikutis serga ir šeimai labai neramu. 

Kas bus paskui? Vaikai ir jų tėvai papasakojo mums apie savo patirtį, sun
kumus ir kaip juos nugalėti. Mes ir Jums linkime didvyriškai susidoroti su 
problemomis. 

Pirmiausiai tu turi susipažinti su savo liga leukemija ir jos gydymu. Iš 
anksto žinosi, kaip ligoninėje tave gydys. Daugelis bijo ligoninės, baiminasi 
dėl neaiškios ateities. Vėliau pasveikę dauguma sako: "Jeigu būčiau žinojęs 
ir geriau supratęs savo ligą, būčiau mažiau bijojęs". 

Pastaraisiais metais gydant leukemiją medicinoje pasiekta labai daug, 
bet tikrai ne viskas ir daugelio šalių mokslininkai labai stengiasi dar geriau 
ištirti šią ligą. 

Nesunku suprasti, ką dabar mes žinome apie leukemiją. Tačiau pirmiau
siai tu turi kai ką sužinoti apie savo kūną, kaip jis sudarytas. kam reikalingas 
kraujas. Pažinti savo kūno dalis ir organus, sužinoti, kaip jie veikia yra labai 
įdomu. Kaip gydomi sergantieji - taip pat neturi būtt paslaptis. Bandysim tai 
suprantamai paaiškinti. 

Šioje knygoje tu surasi atsakymus į kai kuriuos svarbius klausimus. Kiek
vienas žmogus vis kitoks. lr jeigu parskaičius knygelę ne viskas paaiškės, ieš
kok atsakymo kitur. Galt paklausti mamos, tėčio, gydytojo, ktfų vaikų. Jei ką 
nors non žinoti, nebijok klausinėti. "Kvailų" klausimų nebūna, nes kas klausi
nėja ir nori sužinoti, tas negali būti ne protingas. 

Ligoninėje visuomet yra žmonių, su kuriais galima pasikalbėti. 

5 



Jau dvi dienos mažas berniukas Artūras gyvena ligoninėje. Nejauku, nors 
čia niekas jo neskriaudžia. žaidimų kambaryje jis sutinka kitą vaiką Brigitą, 
taip pat sergančią leukemija ir ligoninėje gulinčią jau kelias savaites. Ligos 

pradžioje jai skaudėjo kojas, kraujavo iš nosies. Dabar Brigita jaučiasi geriau. 
Artūras: Labas, Brigita. Kodėl tu vaikštai su lašine? 
Brigita: Todėl, kad man į veną lašinamas metotreksatas (MTX). Šie vais
tai man bus lašinami visą dieną vienodu greičiu. Tai jau trečias kartas, po 
šio bus dar vienas. Po kiekvieno vaistų [švirkštimo savaitei galiu išva

žiuoti namo. 
Artūras: Ar tu sergi leukemija? 
Brigita: Taip. 
Artūras: lr aš. Ar manai, kad man bus lašinami vaistai? 

Brigita: Manau, kad bus ... 
Artūras: Ar tau daug kartų švirkštė vaistų? Man jau du kartus. 
Brigita: O man jau daug kartų. Kartais duria kasdien, kartais- vos sykį per 
savaitę. Bet man neskauda, nes į veną įdėtas pastovus kateteris. Seselei 
belieka jį atidaryti ir prijungti lašinę arba sušvirkšti vaistus. Aš visados iš 

anksto žinau, kada leis vaistus. Apie tai paklausiau daktarą ir jis paaiškino, 
kiek paskyrė [švirkštimų. Jis rodė man net gydymo schemą. Ten buvo nuro
dyta, kiek ir kokių vaistų gausiu. Jeigu trombocitų arba leukocitų labai suma

žėja, gydymą tenka atidėti. 
Artūras: O ką tai reiškia? 
Brigita: Leukocitai yra baltieji kraujo kūneliai, o trombocitai- kraujo plok
štelės. Rytą ateina laborantė, įduria į pirštą ir vamzdeliu paima truputį kraujo. 

Paskui laboratorijoje ji suskaičiuoja leukocitus ir trombocitus. 
Artūras: Tu jau labai daug žinai, o aš visai nieko nenusimanau. 
Brigita: lr man taip buvo, kai tik atsiguliau į ligoninę. Visą laiką klausinėjau. 

Pirmiausiai klausiau mamos, ji man daug ką paaiškino. Klausinėjau psicho
logą, gydytojus. Jie dirba ligoninėje. Su auklėtoja irgi pasikalbu. Tada daug 

kas paaiškėja ir man nereikia spėlioti. 
Artūras: O kodėl dauguma čia gulinčių yra be plaukų? lr tu? 
Brigita: Taip veikia vaistai, ypač oksorubicinas, metotreksatas bei švitini
mas. lšsigandau, kai gydytojas pasakė, kad ir man nuslinks plaukai. Bet 
plaukai vėl ataugs, kaip Laurai, su kuria gulėjau vienoje palatoje. Be to, aš 
turiu peruką ir gražią skarelę su išlindusiais dirbtiniais plaukais. Kai einu 

pasivaikščioti, užsidedu. 
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Artūras: Tai po poros savaičių ir aš nupliksiu? 
Brigita: Tikriausiai. Kai tavo plaukai nuslinks, mano pradės augti. Tada aš 
tau parodysiu . O dabar pažaiskim. 
Artūras : Gerai. 

Brigita ir Artūras tau turi būti pavyzdys. Jei nori ką nors sužinoti, jei esi 
susirūpinęs, pasikalbėk su tėvais, gydytoju, psichologu arba sesele. Jie 
paaiškins, ko dar nežinai. Galbūt tavo tėvams sunku su tavim kalbėtis apie 
tai, kas tau neaišku, gal jie mano, kad tu nesuprasi. Pasakyk jiems, kad tau 
įdomu viskas - drauge spręskite problemas. Kai kurie vaikai bijo vaistų 
leidimo, su tavim pasikalbėję jie sužinos, kaip tu nugalėjai baimę. Juk vaistų 
[švirkštimas nėra baisus, ar ne? 

Pasikalbėjus su kitais vaikais, galima daug ką sužinoti. Be to, visos proce
dūros ligoninėje gali būti nuskausminamos. 

7 



Ill. TAVO ORGANIZMAS 

Pirmiausiai pastudijuokime tavo kūno sandarą ir organų funkcijas, tada 
suprasi, kokie pakitimai įvyksta organizme, susirgus leukemija. 

Ar žinai iš ko susideda kūnas? Galva, dvi rankos, dvi kojos, pilvas ir jo or
ganai ... O kas dar? 

Įsivaizduok miestą su dideliais namais, gatvėmis, bažnyčiomis, parku ir 
daugybę žmonių. Šiame mieste kiekvienam yra skirtos pareigos: policinin
kas reguliuoja eismą, mokytojas mokykloje vaikams pateikia užduotis, 
gydytojas gydo žmones. Kai visi šiame mieste gerai atlieka savo pareigas, 
miestas gražus ir tvarkingas, visiems gera gyventi. 

Tas pat vyksta ir tavo kūne. Tu turi skrandį, plaučius, širdį ... Kiekvienas 
organas dirba tam tikrą darbą. Kai kurių organų pareigos yra labai svarbios. 
Jei organai veikia darniai, esi sveikas, kaip ir žmonės mieste. 

Labai svarbias pareigas tavo kūne atlieka kraujas. Pirmiausiai susi 
pažinkime su jo funkcijomis. 

1. Kraujo sudėtis 

Kas nutinka, kai įsiduri į pirštą? Akimirksniu suskausta ir pasirodo kraujas. 
Tačiau kraujuoja neilgai, nes susidaro krešulys. Kodėl nustoja kraujuoti? lr 
kodėl kraujas būna raudonas? 

Jei į mėgintuvėlį įlašintume truputį kraujo, pastebėtume kai ką nuosta
baus: iš pradžių kraujas būna raudonas , po kelių minučių raudona spalva iš
lieka tik mėgintuvėlio dugne, o viršuje susidaro šviesiai geltonas skystis. 
Taigi tavo kraujas nėra paprastas skystis, jis ypatingas. 

Geltonasis skystis paviršiuje vadinamas plazma. Vėliau mes tau paaiš
kinsime jos reikšmę. 

Ar nori sužinoti, kas kraują nudažo raudonai? Užlašink kelis lašus kraujo 
ant stikliuko ir pažiūrėk pro mikroskopą- aparatą, pro kurį žiūrint daiktai daug 
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kartų padidėja. Todėl juo galima pamatyti plika akimi nematomų dalykų. Mik
roskopu galima tyrinėti ir tavo kraują. 

Nustebsi! Kraujas sudarytas iš mažų rutulėlių - ląstelių. Dauguma jų 
rausvos, panašios į mažas lėkštutes. Tai raudonieji kraujo kūneliai- eritrocitai. 

Kraujo tepinėlyje pastebėsi ir dar didesnių ląstelių- baltųjų kraujo kūnelių 
leukocitų. Jų būna labai įvairių. 

Tepinėlyje pamatysi ir krūveles mažų plokštelių. Tai trombocitai. 

TAI Vi? II i?IIUCJO!'I!t;JI 
Ki?IIUJO KŪ!'IHIIII 

(t;r?!Tr?OC!TII!!, O UŽ 
JU,- KHHIIS 
rr,>omaocrru, 

Kodėl tavo kraujyje tiek daug įvairių ląstelių? Ar atsimeni mažą miestą 
su bažnyčia ir parku? Tavo kraujagysles, kuriomis teka kraujas, galima pa
lyginti su to miestelio gatvėmis. Atkreipk dėmesį į tai, kad eismas čia- vie
nos krypties. 

@ 
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Eritrocitai 

Tai tavo sunkvežimiai. Jie perveža svarbų krovinį- deguonį (02). Tau rei

kia daug deguonies. Jį plaučiais įkvepi iš oro. Iš plaučių eritrocitai perneša 
deguonį į visus tavo organus. 

Gali įsivaizduoti, kas atsitiks, jei sunkvežimių bus per mažai? Jie bus per
krauti. Nes, jei organizmas stokos deguonies, pablogės raumenų ir smegenų 
darbas. Jaus i silpnumą ir nuovargį. Žmogus negali gyventi be deguonies. Pro 
mikroskopą suskaičiavus eritrocitus, paaiškės, kad jų per mažai. 

Eritrocitų sumažėja dėl įvairiųpriežasčių. Viena iš jų -leukemija. 
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Leukocitai 

Tavo kraujyje yra įvairiausių leukocitų, bet patys svarbiausi - granu
locitai (segmentuotos ląstelės) ir limfocitai. 

Granulocitus galima atpažinti pro mikroskopą, nes jų citoplazmoje yra 
smulkių grūdelių- granulių. Tai tavo miesto policija. 

Ar tau yra skaudėję pirštą? Jis buvo paraudęs, patinęs? Tai uždegimas, 
nes į vidų pateko užkrato. Uždegimą sukelia bakterijos. 

Dabar įsivaizduok, kad į tavo miesto taupomąjį banką įsiveržia kaukėti 
plėšikai: suveikus signalizacijai, jų suimti netrukus skuba policininkai. 

Panašiai veikia ir granulocitai, į organizmą patekus užkratui (mikrobams). 
Granulocitai nesuima plėšikų- jie juos tiesiog suėda. Bet drauge su mikro
bais granulocitai žūva. Tokia jų pareiga: žūti, kad tu pasveiktum. 

Limfocitai taip pat yra tavo kūno policininkai, tik jie veikia kitaip. Jie orga
nizuoja granulocitų būrį kovai su mikrobais. Kai kurie iš jų turi kažką panašaus 
į paieškos kompiuterius, kuriuose yra informacija apie įvairius mikrobus. 
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Kita limfocitų grupė gamina antikūnus. Tai sudėtingos medžiagos, kurios 
susijungia su mikrobais. Pastebėję mikrobus, granulocitai susijungia su an

tikūnais, iškart sureaguoja: "Aha! Dar vienas nusikaltėlis! Reikia jį pagauti ir 
suėsti!" 

Lim>OC~M ~ \ ~ 
·Į~ 

!YIIKI?OBAI SUSIJUNGIA 
SU ANTIKŪNAIS 

Limfocitai kaupiasi limfmazgiuose. Jie labai maži ir iš išorės nematomi. 
Organizme jų yra daug, tarpusavyje jie siejasi limfagyslėmis. Limfmazgiai 
sudaro kelio užtvaras. 

Niekas pro limfmazgį nepraeis nepastebėtas. Kraują ir maisto medžiagas 
jie praleidžia , nes pastarųjų reikia tavo organizmui, tačiau mikrobus sulaiko ir 
sunaikina. 

Panašiai veikia blužnis, esanti kairėje pusėje po šonkauliais. 
Kas gali atsitikti, jeigu baltųjų kraujo kūnelių yra per mažai? Tas pat, kas at

sitiktų, jei gatvėje būtų per mažai policininkų. 

Sergant kai kuriomis ligomis, taip pat ir leukemija, baltųjų kraujo kūnelių 
gali sumažėti. 
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Trombocita i (kraujo plokštelės) 

Prisimink, kas nutinka, ka i įsiduri pirštą? Iš pradžių pasirodo kraujas, pas

kui jis pa tamsėja, džiūsta ir susidaro krešulys. Tai labai svarbu. Kodėl? 
Savo kraujagysles įs ivaizd uok kaip namą su vandentiekio vamzdžiais sie

nose. Kas atsitiks, jei vamzdis prakiurs? Vanduo ims veržtis pro kiaurymę. Ką 

daryti? Reikia skubiai iškviesti santechniką, ir jis pataisys prakiurusį vamzdį. 
Kai susižeidi, trombocitai ima veikti panašiai kaip santechnikas. Jie pasi

daro lipnūs ir drauge su kitomis kraujo medžiagomis sudaro kamštį. Tai pra
dinis remontas, vėliau žaizda visiškai užgyja. 

~ -- ----

Kai organizme trombocitų nepakanka, pažeistoje vietoje susidaro mėly
nės - hematomos, nes po oda patenka kraujo. Kadangi oda nepersišviečia 

taip gerai kaip stiklas, patekęs i paodį kraujas atrodo mėlynas. 
Trombocitų sumažėja dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų -leukemija. 
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Ligoninėje laborantė tau įduria į pirštą ir paima truputį kraujo ištyrimui. 

Keletą lašų tavo kraujo ji įdeda į prietaisą, kuris automatiškai suskaičiuoja 
tavo eritrocitus, leukocitus ir trombocitus. Hemoglobinas (Hb) kraują nu dažo 
raudonai. Jo kiekį taip pat nustato minėtu prietaisu. Granulocitus ir limfocitus 

laborantė tiria pro mikroskopą 
Taigi tavo kraujo vaizdas (hemograma) yra ištirtas. 

IŠ TOKIO KRAUJO Tf<PI/IIGLIO TAIP /IIU5TATOtYIA5 KRAUJO VAI2CJA5! 

Ilgainiui kraujo lastelės sensta, todėl kraujas visą laiką turi atsinaujinti. 
Naujos kraujo ląstelės susidaro kaulų čiulpuose. 

Žvilgtelėjus į tavo kaulų čiulpus, visos ten esančios ląstelės atrodo vie

nodos - kaip naujagimiai. Vėliau kaulų čiulpų ląstelės bręsta ir mokosi dirbti. 
Joms subrendus, galima pažinti eritrocitus, leukocitus ir trombocitus. Juk ir 
žmogui užaugus bei išsimokslinus, policininkas ar mokytojas atrodo skirtingai. 

Eritrocitai išmoksta pernešti deguonį. Leukocitai tampa arba policinin

kais, arba tardytojais. Trombocitai mokosi pataisyti įtrūkusiąkraujagyslę. 

Taigi dabar tu žinai apie sudėtingą kaulų čiulpų darbą. Sutrikus kaulų 
čiulpų veiklai, gan greit nukentės ir tavo kraujas. O sutrikus kraujo gamybai, 
blogiau jausies. 
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2. Ląstelės 

Tu jau žinai, kas yra kraujo ląstelės. Tačiau visas tavo kūnas taip pat yra 
sudarytas iš įvairių ląstelių. Jos yra pagrindinės tavo organizmo statybinės 
medžiagos. Visų gyvūnų ir augalų organizmas taip pat sudarytas iš ląstelių. 

Organizmo ląstelių įvairovė priklauso nuo jų pareigų (funkcijų). Ląstelės, 
kurios atlieka vienodas funkcijas, tarp savęs susijusios. Taip raumenų ląste
lės sudaro raumenis, smegenų- smegenis, odos-odą irt. t. 

Kūno dalis, susidedančias iš vienodų ląstelių, vadiname organais. Krau
jas šiems organams teikia deguonį ir maisto medžiagas. 

Visos ląstelės dauginasi dalijimosi būdu. Iš vienos ląstelės susidaro dvi , 
vėliau keturios, aštuonios ir t.t. 

Ir žmogus, ir pasodintas medis auga todėl, kad dauginasi ląstelės. 

~ Q w~ @)~~~(!) @ 

3. Kūno dalys 

Oda 

Oda lyg rūbas dengia tavo kūną, tačiau jos tu negali nusivilkti. Oda vykdo 
svarbias funkcijas. Ji saugo nuo nešvarumų, ligos bei saulės spindulių. Oda 
palaiko normalią tavo kūno temperatūrą- kai karšta, tu prakaituoji ir taip 
truputį atvėsti. 

Odos dariniai yra plaukai ir nagai. Be to, odoje yra nervinių ląstelių, 
pranešančių smegenims apie tavo odos būklę. 
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Kaulai 

Jau žinai, kad kraujo ląstelės susidaro kaulų čiulpuose. Kaukolės kaulai 
lyg šalmas saugo smegenis, šonkauliai sudaro stiprų narvą aplink plaučius ir 
taip juos saugo. Kaulai labai stiprūs. O kaulų viduje esantys kaulų čiulpai -
minkšti ir akyti. 

Plyšiuose yra kraujo ląstelės, kurios dauginasi ir tokiu būdu vietoje senų 
ląstelių, kurios jau nebegali funkcionuoti , atsiranda naujos. 

K.AUL.A5 

I 

Raumenys 

Be raumenų negalėtum judėti, kalbėti , kvėpuoti, ryti, judinti akių. Širdis 
taip pat yra raumuo, kitaip ji negalėtų susitraukinėdama plakti. 

Širdies darbui reikia daug deguonies ir maisto medžiagų. Jas atneša 
kraujas. Raumenys panaudoja deguonį ir išskiria anglies dvideginį (C02) , 

kurį eritrocitai perneša į plaučius ir ten pakeičia į deguonį. 

Maisto medžiagas perneša skystoji kraujo dalis (plazma). Nebe
reikalingas organizmui medžiagas plazma nuneša į inkstus. Jos pasišalina 
su šlapimu. 

Plaučiai 

Kai giliai į kvepi, pro burną oras patenka į kvėpuojamąją gerklę ir bronchais 
nukeliauja į plaučių pūsleles (alveoles). Eritrocitai, praeidami pro alveoles, 
čia palieka anglies dvideginį, kurį tu iškvepi , ir paima deguonį iš įkvėpta oro. 
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Kai sloguoji ar kasti, gydytojo pareiga- išsiaiškinti, kuo sergi: tik sloga ar 
ir bronchitu. Jis paprašo tavęs kvėpuoti pro burną ir stetoskopu išklauso tavo 
plaučius. Prireikus, rentgeno kabinete padaroma krūtinės ląstos nuotrauka. 
Pagal ją gydytojas spręs, kokia tavo plaučių, šonkaulių bei širdies būklė. 

Širdis ir kraujotaka 

Kraujagyslėmis kraujas sruvena kaip mašinos miesto gatvėmis. Krau
jagyslės būna didelės, mažos ir labai mažos kaip plaukas. Smulkiausios 
kraujagyslės vadinamos kapiliarais. Savaime kraujas ne teka, jį pumpuoja 
širdis. 

Kas yra kraujotaka? Tai galima paaiškinti paprastai: tavo kraujas nuolat 
teka ratu. Iš plaučiųjis atgabena deguonį raumenims, smegenims ir visiems 
kitiems organams. Eritrocitai , atidavę deguonį, pasikrauna anglies dvide
giniu. Jie gabena anglies dvideginį į plaučius, tu jį iškvepi. O įkvėpus oro, j ie 
pasikrauna deguonies. Taip visą laiką kraujas keliauja ratu. Tavo šird ies 
plakimas palaiko ir kraujo cirkuliavimą. 

Gydytojas fonendoskopu gali išklausyti tavo širdies plakimą ir užrašyti jį 
elektrokardiogramoje (EKG). EKG- ant popierinės juostelės užrašytas tavo 
širdies darbas. 

Virškinimo organai 

Tavo smegenų, raumenų ir kitų organų veiklai reikia maisto. Kai esi alka
nas, jautiesi silpnai. Valgydamas kramtai dantimis, o nurytas maistas ke
liauja į skrandį, toliau- į plonąją, storąją ir tiesiąją žarnas. Skrandyje ir žar
nose maistas virškinamas. Kepenys ir kasa savo sultimis taip pat prisideda 
prie maisto cheminio virškinimo. Kraujas suvirškintą maistą transportuoja į 

tavo organus. 
Nereikalingas medžiagas tu pašalini tuštindamasis tualete . 
Kepenų funkcija labai sudėtinga. Kepenys gamina virškinimo sultis , 

tulžį, perdirba kenksmingas medžiagas, kurios išlieka organams su naudo
jus maistą. Tas medžiagas kepenys siunčia su krauju į inkstus, iš kur jos pa
sišalina su šlapimu. 
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Šlapimo organai 

Šlapimas teka dviem plonais vamzdeliais (šlapimtakiais) į šlapimo pūs
lę. Kai šlapimo pūslė prisi pildo, jauti norą šlapintis. Šlapimo pūslės rau
menys varo šlapimą laukan per šlapinimosi kanalą (šlaplę). 

Tirdamas tavo inkstų darbą, gydytojas ištiria kraują ir nustato, ar daug 
nereikalingų medžiagų (liekanų) jame liko. Daug liekanų rodo, kad inkstai 
dirba nepakankamai. 

Kartais gydytojas siunčia tave į rentgeno kabinetą. Ten įšvirkščia vaistų ir 
padaro rentgeno nuotrauką, pagal kurią sprendžia apie tavo inkstų, šlapim
takių ir pūslės būklę. Inkstai gali būti tiriami ir ultragarso aparatu - sono
skopu. 

Nervų sistema 

Tavo kūno organus galima palyginti su miesto namais. Jų darbą reikia taip 
tvarkyti, kad jie gerai dirbtų ir bendradarbiautų. 

Galvos smegenys- tai tavo kūno meras. Jis renka žinias ir tvarko smege
nų veiklą. 

Galvos smegenų nervai susijungia į storą tarsi telefono kabeli- tai stu
buro smegenys. Iš čia smulkesniais nervais įsakymai sklinda po visą orga
nizmą. 

Šie svarbūs organai apgaubti kaukole ir stuburu. Smegenis skalauja 
smegenų skystis (likvoras), kuris taip pat saugo nuo pažeidimų. 

Kai kūno organai veikia ir bendradarbiauja ritmingai, tu esi sveikas. 
Bet gyvenime džiaugiamės ne tik gera sveikata. Džiaugsmo bei stiprybės 

susirgus teikia tėvų meilė, įvairūs žaidimai, malonūs užsiėmimai. Pažiūrėk, 
kaip žaidžia kiti vaikai, kąjie piešia. Susidraugauk su jais. 
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IV. KAS YRA LEUKEMIJA? 

Tu jau žinai, kad kraujo ląstelės atsiranda ir iš lėto bręsta kaulų čiulpuose. 
Subrendusios jos patenka į kraują Jei kraujo ląstelės dauginasi beprotiškai 
greitai, kaulų čiulpuose susidaro jų perteklius. Jos nespėja subręsti ir taip ne-

išmoksta naudingo darbo. Vėliau jos nustelbia protingąsias ląsteles, keliauja \ 
į kraujagysles, išnešiojamos po visą organizmą ir trukdo protingosioms ląste-

lėms dirbti. Tai leukeminės (blastinės ) ląstelės . Jei kaulų čiulpuose ir kraujyje 

aptinkama daug blastiniųląstelių, žmogus serga leukemija. 
Įsivaizduok, kad į tavo namus atbėga baltas triušis. Vienas jis tau per 

daug netrukdo. Bet jei kasdien jų atbėgs vis daugiau? Po savaitės triušiai ta
vo namuose ims viešpatauti. Nors nieko bloga jie nedarys, gyventi namuose 
taps sunku, nes visur maišysis triušiai. 

Panašiai veikia blastai tavo organizme. Blastai tarsi ir nedaro nieko bloga, 

bet visą laiką pa iniojasi po kojomis. 
Tau įdomu, kodėl blastai taip beprotiškai dauginasi? Šį fenomeną tiria 

daug mokslininkų, tačiau dar ne viskas aišku. Beje, kai kas apie šią ligą jau 
tiksliai žinoma. 

Leukemija ne paveldima. 
Taigi tavo broliai ir seserys šia liga nesusirgs Uei tavo brolis yra tavo 

dvynys iš vieno kiaušinėlio, jis turėtų apsilankyti pas gydytoją). 
Leukemija- neužkrečiama. 
Sirgdamas kitų neužkrėsi. 

Leukemija - ne bausmė už kokį nors netikusį poelgį. 
(Taip žmonės kartais galvoja). 

Tavo tėvai nerimauja gal kūdikystėje tave netinkamai maitino, gal nepa
kankamai tarėsi su gydytojais. Gal per daug baudė ... Visokių dalykų galima 
prisigalvoti. Bet tai nėra leukemijos priežastys. 
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V. LEUKEMIJOS DIAGNOSTIKA 

Kaip supratai, kad sergi? 

Blogai jauteisi, skaudėjo. Kažkas pakito tavo kūne ir tai pajuto visi tavo or
ganai (pažeisti ir sveiki). 

Sveikatai blogėjant, teko apsilankyti pas gydytoją. Norėdamas nustatyti, 
kas tau nutiko, gydytojas kalbasi su tavim ir tavo artimaisiais, klausinėja kuo 
skundiesi. 

O sergantieji leukemija skundžiasi daug kuo . 
.. Nuolat jaučiuosi pavargęs. Dažnai peršalu, karščiuoju. Ant kūno labai 

greit atsiranda mėlynių. Skauda kaulus". 
Tokie negalavimai būna sergant ne tik leukemija, bet ir kitomis ligomis. 

Todėl gydytojas tave nuodugniai apžiūrės. Jis pastebė~ ir kitus ligos požy
mius (simptomus). Tai gali būti: 

pa kilusi temperatūra; 
blyški oda ir gleivinės; 
daug mėlynių ir taškinių bėrimų (petechijų); 
padidėję limfmazgiai; 
padidėjusios kepenys ir blužnis. 

Tokie simptomai gali būti ir sergant kitomis ligomis. Todėl leukemijos pa
tvirtinimui poliklinikoje arba ligoninėje tiriamas kraujas, kaulų čiulpai, daroma 
hemograma. Mikroskopu gydytojas ieško blastųkaulų čiulpuose ir kraujyje. 
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Įvairūs leukemijos variantai 

Dažniausiai vaikai serga ūmine leukemija. Ši liga atsiranda, kai kaulų 
čiulpuose ir kraujyje susikaupia daug nesubrendusių ląstelių blastų. 

Lėtine leukemija vaikai serga labai retai. Jos metu tiriant kraują randama 
labai daug leukocitų, kurie atrodo normaliai, bet jų funkcija sutrikusi. 

Mikroskopu tirdamas kraują ir kaulų čiulpus, gydytojas gali atpažinti įvai
rias blastines ląsteles. 

Dažniausiai jis mato blastus, kurie turėjo tapti limfocitais. Pastarieji vadi
nami limfoblastais. Kai šių ląstel ių daug, diagnozuojama ūminė limfoblas
tinė leukemija (ŪLL). 

Blastai gali būti ir ląstelės, turėjusios tapti granulocitais. Jos vadinamos 
mieloblastais, o liga-ūmine mieloblastine leukemija (ŪML) . 

Kitais leukemijos variantais vaikai serga retai. Kiekvienos leukemijos va
rianto gydymas skiriasi, todėl ligą svarbu tiksliai nustatyti. 

Ligos tipas nustatomas, tiriant blastus imunologinėje laboratorijoje. 
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VI. LEUKEMIJOS GYDYMAS 

Maždaug prieš 30 metų leukemijos gydymas nebuvo labai sėkmingas. 
Beveik visi sergantieji mirdavo. Pastaruoju metu gydytojai ir mokslininkai at
randa vis daugiau naujų vaistų, padedančių gydyti sergančiuosius leukemija. 

Nauji vaistai išbandomi, gydant gyvūnėlius, dažniausiai- leukemija ser
gančias peles. 

Prisiminęs , ką kalbėjome apie blastus, tu suprasi kaip veikia vaistai. Gau
siai prisidauginę, blastai nustelbia sveikų ląstelių darbą, todėl reikia juos vi
sus sunaikinti. Išnykus blastams, pradės dirbti sveikos ląstelės. 

=> => 

/ 
~~
~ 

Besidalijančios ląstelės nuo vaistų greitai žūva . Vaistai, stabdantys ląste
lių dalijimąsi, vadinami citostatikais. Tačiau jie naikina ne tik blastus, bet ir 
sveikas ląsteles. Tačiau sveikos ląstelės dauginasi ne taip greitai, todėl jų žū
va mažiau. Kadangi citostatikai pa kenkia ir sveikoms tavo organų ląstelėms, 
tu gali blogai jaustis, tave gali pykinti. 

Nuo švitinimo ląstelės taip pat žūva. Specialūs spinduliai taip stipriai 
.. sukrečia" ląstelę, kad ji negali taisyklingai dalintis. Spinduliai veikia panašiai 
kaip citostatikai. Pirmiausia jie kenkia greitai besidalijančioms ląstelėms -
blastams, kiek mažiau- sveikoms ląstelėms, nes pastarosios dalijasi ne taip 
greitai. 
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Pastaruoju metu atrandama vis daugiau citostatikų, kuriais gydomi 

sergantieji leukemija. Nustatyta, kad daugiau blastųžūva vienu metu gydant 
2- 3 citostatikais. Taigi gydytojai sudaro tikslų planą, kada ir kokiu citostatiku 
gydyti. Šitoks planas vadinamas gydymo schema. 

Įvairūs leukemijos variantai gydomi skirtingai, gydymo schemos visą lai
ką tobulinamos. 

Gydymas planuojamas dviems ilgiems etapams. Iš pradžių jis būna in
tensyvus ir tau gali būti sunkoka jį ištverti. Vėliau prasideda ilgas, bet ne toks 
intensyvus gydymas. 

Dabar supažindinsime tave su šiais dviem gydymo etapais. 

1. Pradinis intensyvus gydymas. 

Kaip minėjome, pradinis intensyvus gydymas gali būti gan sunkus. Vai
stus tau švirkš į veną, kartais lėtai lašins kelias valandas ar net ke: ias paras. 
Taip gydoma tik ligoninėje. Todėl joje teks pagulėti kelias valandas ar net 
savaites. 

Ligoninėje tave dažnai lankys tėvai. Kartais jaus i es blogai, tačiau seselės 
ir gydytojai rūpinsis, kad tavo būklė pa gerėtų. 

Vaistai, kuriais būsi gydomas, sunaikins blastus, esančius tavo kraujyje ir 
kaulų čiulpuose, ir liga aprims. Tai remisija . Remisijos metu tavo sveikosios 
ląstelės geriau funkcionuos ir savijauta pagerės. 

Kai tik bus galima, tave išleis į namus, tačiau nei mokyklos, nei vaikų dar
želio dar apie pusę metų negalėsi lankyti. 
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I Nepageidaujamas vaistų veikimas l 
Esi gydomas citostatikais, nes jie naikina blastus. Tačiau, nors ir ne taip 

aktyviai, šie vaistai gali naikinti ir sveikąsias tavo organizmo ląsteles. Kaulų 
čiulpuose citostatikai naikina blastus, nes jie be galo greitai dauginasi. Svei
kos kaulų čiulpų ląstelės irgi turi dažniau daugintis, nes joms reikia atsinau
jinti ir patekti į kraujo apytaką. Taigi ir jas vaistai gali sunaikinti. Toks yra ne
pageidaujamas citostatikų veikimas. Šį veikimą gydytojas stengiasi laiku 
pastebėti ir mažinti. Dėl to tiriamas tavo kraujas, kaulų čiulpai, smegenų 
skystis. Kartais tave siunčia į rentgeno kabinetą. Jei nepageidaujamas vais
tų poveikis labai stiprus, tavo organai gali nustoti funkcionuoti. Kad taip ne
atsitiktų, gydytojas sumažina citostatikų kiekį arba laikinai sustabdo gydy
mą. 

Požymiai, į kuriuos gydytojas kreipia dėmesį: 

1. Uždegimas 
Jei gydymo metu tavo kraujyje sumažėja leukocitų, organizme gali įsi

siautėti mikrobai. Tai gali pasireikšti odos, burnos, plaučių uždegimu. Užde
gimas gali pa plisti po visą organizmą. 

štai kodėl laborantas labai dažnai tiria tavo leukocitų kiekį. Kartais mikro
bams naikinti gydytojas paskiria vaistų. Nedidelės opos burnoje arba odoje 
tepamos melsvu arba žaliu dezinfikuojamuoju skysčiu. 

O tau reikia pakankamai valgyti ir miegoti- taip greičiau atsigausi. Venk 
susitikti su žmonėmis, sergančiais užkrečiamomis ligomis Dažnai plauk ran
kas, prauskis, valyk dantis- būsi švarus ir tikimybė susirgti bus visai nedi
delė . 

Jei būdamas namie sukarščiuosi , imsi blogai jaustis, kuo skubiau grįžk į 
ligoninę. 

2. Pykinimas irvėmimas 
Gydymo pradžioje tave gali pykinti, gali vemti , tačiau tai truks neilgai . 

Vėliau prie vaistų priprasi ir juos lengviau toleruosi. O tavo būklę palengvins 
gydytojo paskirti specialūs vaistai nuo vėmimo ir pykinimo. 
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3. Plaukų slinkimas 
Vartojant kai kuriuos citostatikus, ypač doksorubiciną (adriblastiną), gali 

nuslinkti plaukai. Neišsigąsk. Kai baigsis gydymo kursas, plaukai vėl ataugs. 
O kol būsi beplaukis, gali ryšėti skarelę, dėtis kepurę , peruką. Ar net 
vaikščioti plika galva. Juoksis tik neišmanėliai. Paaiškink jiems, kodėl tu be 
plaukų, ir tikriausiai jie supras, kad vardan sveikatos laikinai galima paaukoti 
ir plaukus. 

4. Kraujo pakitimai 
Jau žinai, kas yra hemograma, hemoglobinas. Kai smarkiai sumažės 

eritrocitų, tau sulašins į veną kito žmogaus kraujo, kuriame yra reikalingų 
kraujo ląstelių. Kraujo perpylimas vadinamas transfuzija. 

Ligoninėje 

Nedaugelis nori patekti į l igoninę. Tačiau kai reikia rimtai gydyti, tai būtina. 
Gulėdamas ligoninėje sužinosi daug naujo. lr jei kas nors bus neaišku, pasik
lausi kitų, tų, kurie žino atsakymus į tavo klausimus: kreipsi es į gydytoją, se
selę, tėvus ir net į l igoninėje besigydančius kitus vaikus. 

Tiesa, kai kurios procedūros ligoninėje nelabai malonios, bet dauguma jų 
nuskausminamos. 

Jei blogiau jausiesi, jei ką nors skaudės, karščiuosi , kreipkis į ligoninės 

darbuotojus. Jie padės. Ligoninėje tave dažnai lankys tėvai. Jei jausiesi si lp
nas, jie galės su tavimi pasilikti ir tave dieną naktį slaugyti. 

Tavo broliai ir seserys tikriausiai irgi domėsis, kaip tau sekasi. Jei gydy
tojas leis, jie tave lankys, tačiau jie turi būti visiškai sveiki, kad neapkrėstų 
sloga arba kitokia užkrečiama liga. Artimieji tau gali atsiusti lai škelį, nupiešti 
piešinėlį. 

Su kitais besigydančiais vaikais gali žaisti, kalbėtis, laisvalaikiu ką nors 
dirbinėti , piešti. Ligoninėje susirasi naujų draugų. Gal jie net gyvena netoli 
tavęs. Užsirašykjų adresus, telefonus, apsikeiskite nuotraukomis. 

Jei gerai jausies, galėsi mokytis, nes ligoninėje veikia mokykla. Ge
riausiai, kad dėl mokymosi tėvai pasitartų su ligoninės ir tavo mokyklos 
mokytojais. 
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Centrinės nervų sistemos (CNS) gydymas 

CNS sudaro nugaros ir galvos smegenys. 
CNS blastus citostatikai sunkiai pasiekia. Todėl CNS reikia gydyti at

skirai. Gydytojas padarys juosmens punkciją ir tiesiog į stuburo kanalą su
leis vaistų - taip citostatikai pasieks čia besislepiančius blastus. Į veną 

lašinamas didelis kiekis citostatinio vaisto arba citarabino (citozaro) taip pat 
pasieks CNS esančius blastus. 

Tuo pat metu tau lašins daug skysčių ir skirs vaistų- leukovorino. Šis 
vaistas padės tavo organizmui susidoroti su tokiu dideliu MTX kiekiu. 

Sunaikinti blastus smegenyse galima ir švitinant. Apie tai pakalbėsime 
kitame knygos skyriuje. 

Gydymo metodą tau pa rinks gydyfojas. 

Burnos priežiūra 

Sumažėjus leukocitų kiekiui, organizmo atsparumas mikrobams suma
žėja ir tu gali susirgti. Ypač dažnai citostatikai pažeidžia burnos gleivinę. Į su
sidariusias opas lengvai patenka mikrobai ir tada atsiranda sunkiai gyjantis 
burnos gleivinės uždegimas. Bakterijos gali pa plisti ir po visą organizmą. 

Kovai su mikrobais reikia skalauti burną dezinfikuojamaisiais tirpalais. 
Vieni vaistai būna spalvoti, skanūs, kiti truputį graužia liežuvį. 

Reguliariai ska lauk burną, kol neliks žaizdelių. 

2. Palaikomas is gydymas 

Palaikomasis gydymas trunka pusantrų metų. Šis gydymas nėra inten
syvus. Jis gan lengvai pakeliamas. Dabar galėsi gydytis namie ir gyventi taip, 
kaip tavo draugai. Gydysies tik tabletėmis, o jeigu sergi ŪML, kas keturias 
savaites tau bus švirkščiami vaistai. Kas savaitę turėsi lankytis poliklinikoje, 
ten tave apžiūrės , tirs kraują. Šiuo laikotarpiu tavo organizme dar daug blas
tų, nors iš kaulų čiulpųjie išnyko. Jei nesigydysi, bla stai vėl pradės daugintis 
ir liga atsinaujins. 
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Vartojant vaistus, blastai nustoja daugintis, besidalijančius juos naikina 
citostatikai. Turėsi ilgai gydytis, kad iš .,ramybės" būklės į dalijimosi stadijąpe
reinantys blastai būtų sunaikinti. Kartais leukemija atsinaujina be aiškios 
priežasties. Tai ligos recidyvas (sugrįžimas). Tada gydytis reikės intensyviau, 
kad liga vėl ap rimtų. 

Recidyvą gydyti sudėtingiau negu pirmąjį ligos priepuolį. Turbūt reikės ir 
tokių citostatikų, kurių anksčiau negavai, o galbūt reikės persodinti kaulų 
čiulpus. Po intensyvaus vėl bus tęsiamas palaikomasis gydymas. 

Kiekvienas ligonis vaistus pakelia savaip. Jei atsiras nepageidaujamų 
reiškinių, gydytojas sumažins vaistų kiekį arba laikinai jų neskirs. 

Kaip elgtis palaikomojo gydymo metu? Jeigu netikėtai užsikrėsi kokia 
nors užkrečiama liga, sirgsi sunkiau negu tavo draugai. Tau reikia vengti 
susitikti su sergančiaisiais vėjaraupiais ir juostine pūsleline (herpes zoster). 
Šių ligų sukėlėjas tas pats. Bet jei vėjaraupiais esi sirgęs, antrą kartą ne
susirgsi. 

Kaip išvengti užkrečiamų ligų, geriausiai pa tars gydytojas. Geriau, kad tu 
nelankytum baseino, kad namie nebūtų naminių gyvūnėlių. Jei kas nors kai
mynystėje, vaikų darželyje, mokykloje arba namie susirgo vėjaraupiais, sku
biai kreipkis į gydytoją Tau reikės įšvirkšti vaistų, kad nesusirgtum šia liga ar
ba, jeigu užsikrėtei, kad lengviau persirgtum. 

Jeigu susirgai vėjaraupiais ar juostine pūsleline, bent savaitę turi gydytis 
ligoninėje , nes vaistai turi būti lašinami į veną 

Tau reikia vengti kontakto ne tik su sergančiaisiais vėjaraupiais, bet ir 
tymais, kokliušu, skarlatina, virusiniu hepatitu. 
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Infekcinių ligų bei uždegimų požymiai yra šie: 
pakilusi temperatūra ; 

kosulys; 
pagreitėjęs kvėpavimas (ypač kūdikių); 

paraudusios, ašarojančios akys; 
ryklės arba ausų skausmas; 
pilvo skausmas; 
viduriavimas; 
galvos skausmas ir sprando raumenų įtempimas; 
pūslelės arba kitoks bėrimas; 
o pelės burnoje arba aplink išeinamąją angą 



Jeigu pastebėsi kokį nors iš išvardytų požymių, pasakyk tėvams. Jie pa
skambins gydytojui ir su juo pasitars. 

Be gydytojo leidimo skiepytis negalima. Kai kurie skiepai gali pakenkti, 
tačiau prieš stabligę skiepytis reikia. 

Maitinimas 

Svarbu gerai ir pakankamai maitintis- valgyti daržovių, vaisių, duonos ir 
mėsos. Nepiktnaudžiauk saldumynais, nes jų prisivalgęs nevalgysi reikiamų 
produktų. Maistas turi būti įvairus. 

Jeigu burnoje atsiras opelių, valgyk minkštesnį maistą. Būtinai valyk dan
tis, kad jie negestų. Bet jeigu kraujyje ženkliai sumažės trombocitų, dantų 
šepetėlio nenaudok- pakaks tik paskalauti burną. 

Vaistai 

Negerk jokių vaistų, kurių tau neskyrė gydytojas, nes jie gali nelauktai 
pakeisti citostatikų veikimą Negerk ir vitaminų, nes ir jie gali veikti citostati
kus, sutrukdyti jų kovai su blastais. 

Laisvalaikis ir sportas 

Mokykloje ir su draugais tu gali žaisti, sportuoti, tačiau nepersistenk ir ne
pavark. Kol nebus baigtas gydymas, nedalyvauk rungtynėse. Atmink, kad 
tau reikia jėgų kovai su sunkia liga. Nenusimink, kad nesi tiks stiprus kaip 
anksčiau- pasveikęs vėl atgausi jėgas. 

Dėl išvykų per atostogas arba planuojamų klasės ekskursijų pasitark su 
savo gydytoju. Jei gerai jautiesi, gal ir galėsi drauge keliauti. 

Taigi dabar žinai, į ką turi atkreipti dėmesį pa laikomojo gydymo metu. Sau
gokis kitų ligų ir jei gerai jautiesi, užsiminėk viskuo, kas patinka ir kiek nori. 
Pasveikęs atsi gausi ir tada jokių draudimų nebus. 
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VII. SUSIPAŽINKIME SU PROCEDŪROMIS 

1. Kaulų čiulpų (KČ) punkcija 

Kaulų čiulpuose gaminasi kraujo ląstelės. Sergant leukemija, juose atsi
randa blastų. 

Įtaręs, kad sergi leukemija, gydytojas turi ištirti tavo kaulų čiulpus. Jei ap
tiks daug blastų, tave gydys citostatikais. Po kiek laiko gydant šiais vaistais, 
vėl bus tiriami tavo kaulų čiulpai ir gydytojas nuspręs ar citostatikai tau veiks
mingi. 

Taigi tau atliks kaulų čiulpų punkciją. Kadangi jų darys daug, trumpai 
paaiškinsime apie jas. Dažnai punktuojama iš nugaros, todėl tu nieko nema
tysi. Jei žinosi kaip tai daroma, tikimės, mažiau ir bijosi. 

Procedūra atliekama taikant bendrą nejautrą. Apčiuopęs pasirinktą kau
lą, gydytojas nuvalo odą. Nieko nejausi, kai gydytojas punkcine adata durs į 
kaulą. Pataikęs į kaulų čiulpus, gydytojas šiek tiek jų įsiurbs į švirkštą. Pro
cedūra truks 5-1 O minučių. 

Kaulų čiulpais gydytojas pateps stiklinę plokštelę. Iš tepinėlio galima 
suprasti ar tai kaulų čiulpai, ar kraujas. Jei kraujas, kaulų čiulpų punkciją rei 
kės pakartoti, t.y. įdurti kitoje kaulo vietoje. 

~ 
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Kaulų čiulpai tiriami mikroskopu, skaičiuojant ten esančias ląsteles. La
boratorijoje tavo kaulų čiulpai bus tiriami ir sudėtingesniais metodais. 

Kaulų čiulpų paėmimas vadinamas kaulų čiulpų punkcija. Kai gydytojas 
su kaulų čiulpais atskelia ir gabalėlį kaulo -tai kaulų čiulpų biopsija (trepa
nacija). Sergant leukemija, kaulų čiulpų biopsija daroma retai. Po punkcijos 
gydytojas užklijuos žaizdelę pleistru , ir kai praeis narkozės veikimas (o tai 
truks 15-20 minučių), tu galėsi eiti į palatą arba žaidimų kambarį. 

2. Juosmeninė punkcija (JP) 

JP minėjome jau kelis kartus. Šios punkcijos metu gydytojas ištraukia 
šiek tiek smegenų skysčio, dengiančio smegenis, ir tiria jį mikroskopu. Kar
tais įšvirkščiama į smegenis ir citostatikų. 

Žinodamas kaip atliekama JP, tu tikrai mažiau nerimausi, netrukdysi gy
dytojui, o ši procedūra vyks sklandžiau. 

Darant JP, galėsi gulėti arba sėdėti, svarbiausia, kad gerai susilenktum. 
Tai daryti tau padės mama arba seselė. Juosmeninė punkcija irgi atliekama 
taikant visišką nejautrą. 

Gydytojas ieško tarp stuburkaulių vietos, kurią punktuos. Dezinfekuo
jamuoju skysči u gydytojas nuvalo nugarą ir plona adata įduria tarp stuburo 
slankstelių. Viskas vyks labai greitai. Tu nieko nejausi. 

Smegenų skystis, sulašėjęs į mėgintuvėlį, laboratorijoje bus tiriamas. Jei 
gydytojas tau įšvirkš į stuburo kanalą vaistų, tiek pat smegenų skysčio nu
varvins. 

lštraukęs adatą, žaizdelę gydytojas apklijuos pleistru. Po punkcijos pata
riama 0,5-1 val. pagulėti ant nugaros, kad nepradėtų skaudėti galvos. 

3. Švitinimas 

Spindulių būna įvairiausių. Saulės spinduliai apšviečia žemę, tu juos gali 
matyti, jie šildo ir tu gali pajusti. Bet yra nematomų ir nejuntamų spindulių 
tokiais spinduliais švitinama CNS. 
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I. 
Švitinama radiologijos klinikoje. Specialiais aparatais švitina gydytojai 

radiologai, gerai išmanantys savo darbą Šiame skyriuje tave ir tavo tėvus 
informuos apie švitinimo kursą. Ten išmatuos tavo galvą ir pagal tai nustatys 
spindulių dozę. Po to seselė arba gydytojas tave nuves į švitinimo kambarį. 

Šio kambario sienos ir durys nepraleidžia spindulių į išorę. Plika galva tu 
turėsi atsigulti ant stalo. Aparatą nukreips į galvos dalį, kuri turi būti švitina
ma. Tarp galvos ir aparato gydytojas įkiš plastmasinę plokštelę su švinu. Ši 
plokštelė apsaugos akis nuo spindulių. 

Kelias minutes turėsi ramiai pagulėti. Gydytojas ir seselė išeis į kitą kam
barį ir stebės tave per televizorių. 

Švitinimo nejausi, tačiau girdėsi aparato zyzimą ar treškėjimą. Tau ne
skaudės. Kelias minutes turėsi gulėti labai ramiai, paskui ateis seselė ir gy
dytojas ir leis tau atsikelti. 

Nuo švitinimo, kaip ir nuo citostatikų, gali atsirasti nepageidaujamų 
požymių. Švitinimo metu galvos oda bus labai jautri. Patartina vengti saulės 
spindulių, odą erzinančių muilų ir kai kurių kremų. 

Po švitinimo 4-6 savaites jausies nusilpęs, norėsi daugiau miegoti, netu
rėsi apetito. Gali pakilti temperatūra. Tėvai pamanys, kad vėl susirgai. Nenu
simink ir nuramink tėvus- netrukus vėl pasitaisysi. 
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4. Kraujo perpylimas 

Jei organizme bus per mažai kraujo, tau sulašins sveiko žmogaus kraujo. 
Visų žmonių kraujyje yra eritrocitų, leukocitų, trombocitų ir visų jų šie kraujo 
kūneliai veikia vienodai. Vis dėlto vieno žmogaus eritrocitai skiriasi nuo kito. 
Pagal eritrocitus nustatomos kraujo grupės. Jos paveldimos ir niekada nepa
sikeičia. Paklausk gydytoją, kokia tavo kraujo grupė ir ją užsirašyk arba at
simink. 

Skirtingų grupių kraujyje yra skirtingų cheminių medžiagų, kurios būna 
eritrocitų paviršiuje. štai du svarbūs eritrocitų žymenys: 

AirB 
Tavo eritrocitai gali turėti tik A, tik B, arba ir A, ir B, arba visai jokio žymens. 

Tada žymima O (nuliu). 
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Jei eritrocitai turi šio faktoriaus, tai jie yra rezus teigiami (Rh+ ), o jei neturi
rezus neigiami (Rh-). 

Šis faktorius pirmiausia buvo aptiktas beždžionių, lotyniškai vadinamų 
Maccacus rhesus, kraujyje, todėl taip ir pavadintas. 

31 



Jei tavo eritrocitai turi A žymenį ir rezus faktorių, tavo kraujo grupė žy
mima A Rh+. Tau galima perpilti tik tos pačios grupės kraują Bet vis dėlto, 
jeigu blogai jausiesi, skaudės galvą, apie tai pasakyk gydytojui ar seselei. 
Jie nuspręs, ką toliau daryti. 

Jei kas nors susižeidęs nukraujuoja, netenka visų kraujo elementų. Kai 
kurie ligoniai turi nepakankamai tik eritrocitų arba tik trombocitų, arba tik 
leukocitų. Todėl jei tavo kraujyje nepakankamai eritrocitų, tau perpils erit
rocitų masės (koncentrato), jei trombocitų- perpils tik trombocitų masės. 
Sergantiesiems leukemija gana dažnai perpilama ir trombocitų masė. 

5. Vaistai (citostatikai) 

Vaistai, naikinantys besidalijančias ląsteles, vadinami citostatikais . 
Citostatikai gali sukelti nepageidaujamus reiškinius - vėmimą, plaukų 

slinkimą ir kt. Su šiais reiškiniais galima kovoti. 

PREDNIZOLONAS (PREDNIZONAS) IR DEKSAMETAZONAS veikia pana
šiai. Jie skiriami tabletėmis, kartais švirkščiami. 

Prednizolonas - hormoninis preparatas. Paprastai hormonai gaminami 
organizme ir padeda jam tinkamai funkcionuoti. Blastinės ląstelės nemėgsta 
prednizolono. Prednizoloną reikia ilgai gerti, jo dozė bus mažinama pamažu. 
Staiga nutraukti gydymo šiuo vaistu negalima. 

Tačiau ir prednizolonas gali sukelti nepageidaujamų reiškin ių: pagerės 

apetitas, valgysi per daug, dėl to didės tavo svoris, veidas pasidarys pana
šus į mėnulį. Smarkiai padidės pilvas. Nustojus gerti prednizoloną, šie reiški
niai pamažu išnyks. 

VINKRISTINAS (VCR) veikia taip pat kaip irVINDEZINAS arVINBLASTINAS. 

Jie švirkščiami į veną Vinkristinas gammamas 1š augalo Vinca rosae. Jis sus
tabdo ląstelių dalijimąsi ir šios žūva. Šalutinis poveikis- vidurių užkietėjimas . 
Todėl, kai švirkščiamas vinkristinas, valgyk juodos duonos, obuolių, žalių dar
žovių ir venk baltos duonos, pudingo. ligai kramtomas maistas saugo nuo 
vidurių užkietėjimo . Panašiai veikia ir džiovinti vaisiai. Jei skaudės nugarą ar 
kojas, pasimankštmk. 
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ASPARAGINAZĖ lašinama į veną (1 -2 valandas). Ji atima iš blastųmaisto 
medžiagąasparaginą Be asparagino blastai negali nei augti , nei dalintis. 

Kai kurie ligoniai būna jautrūs asparaginazei. Jei staiga pradėsi kosėti ar
ba oda paraus ir ims niežėti, jei suskaus pilvą, šių vaistų lašinimą būtina 
nutraukti, ovietojjų lašinti ERVINAZĘ. Nuo šio vaisto neturėtų būti blogai . 

DAUNORUBICINAS ir DOKSORUBICINAS (adriamicinas, adriablastinas) 

taip pat švirkščiami į veną Jų tirpalai - raudonos spalvos. Panašiai veikia 
MITOKSANTRONAS (novantronas ). Jo tirpalas mėlynas . 

Švirkščiant šiuos vaistus, reikia gulėti ramiai, nes vaistams patekus į 
poodį, pajusi stiprų deginimą Gydydamas šiais vaistais, gydytojas stebės 
tavo širdies veiklą, užrašys elektrokardiogramą Nuo šių vaistų irgi gali 
nuplikti. 

CIKLOFOSFAMIDAS (endoksanas) taip pat lašinamas į veną Panašiai 
veikia IFOSFAMIDAS (holoksanas). Kai švirkš vaistus, gerk daug skysčių ir 
dažnai šlapinkis, kad vaistai nepažeistų šlapimo pūslės . Su šiais vaistais tau 
paskirs ir MESNĄ (uromiteksanaj, kuris apsaugos tavo šlapimo pūslę nuo 
nepageidaujamo šalutinio poveikio. Jei šlapimas paraus, parodyk seselei 
arba gydytojui. O jei taip atsitiks namuose, nusišlapink į buteliuką, nes reikės 
nunešti šlapimą į laboratoriją 

Tačiau atmink, jei gersi pakankamai skysčių, to neįvyks . Seselė pasakys, 
kiek turi išgerti. Jei pykins ir negalėsi gerti, skysčių tau sulašins į veną 

CITARABINAS, dar vadinamas citozin-arabizonidu, citozaru, švirkš
čiamas arba lašinamas į veną Šis vaistas priklauso antimetabolitų grupei. 
Tai medžiagos būtinos ląstelių augimui, tačiau truputį pakeistos. Ląstelės to 
pakilimo nepajunta ir vartoja jas kaip maistą. Šis maistas ląstelėms, ypač 
blastams. kenkia, todėl maitindamosi jos žūva. 

6 - MERKAPTOPURINAS (6-MP) dar vadinamas purinetoliu, skiriamas tik 
tabletėmis. 

6 - TIOGUANINAS (6-TG) irgi išleidžiamas tabletėmis. Abu vaistai prik 
!auso antimetabolitų grupei. Gydantis 6-MP, gydytojas stebės tavo kraują ir 
kepenų funkciją, nes šis vaistas kartais gali pažeisti kepenis. 

33 



METOTKRESATAS (MTX) - tai dar vienas antimetabolitas, skiriamas 

tabletėmis, švirkščiamas į veną, į stuburo kanalą. Kai kuriems ligoniams 
neuroleukemijos profilaktikai greta švitinimo gali būti švirkščiamos didelės 
MTX dozės. Tada reikia gerti daug skysčių ir leukovorino, apsaug ančio nuo 
šalutinio MTX poveikio. MTX bus lašinamas 1-2 paras. Palaikomojo 

gydymo metu skiriamos MTX tabletės. 
Vartojant šį vaistą, burnoje gali atsirasti opų. Pajutęs skausmą burnoje, 

kreipkis į seselę arba gydytoją. Jie suteps opas violetinės ar žalios spalvos 
skysčiu. Tai sumažins uždegimą. 

TENIPOSIDAS, ETOPOSIDAS lašinami į veną keletą valandų. Jų cheminė 

sudėtis panaši. 
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VII. KAULŲ ČIULPŲ PERSODINIMAS 

Gydant leukemiją, galima persodinti kaulų čiulpus. Pirmiausia reikia su
naikinti visus blastus, esančius kaulų čiulpuose ir kituose organuose. Tu ži
nai, kad to galima pasiekti citostatikais arba švitinimu. Tau galima paskirti 
daug citostatikų ir stipriai švitinti, kad visi blastai išnyktų iš organizmo. Tačiau 
nuo didelių dozių žus ir sveikos kaulų čiulpų ląstelės ir tavo kraujas nebeat
sinaujins. O be naujų kraujo ląstelių gyventi negalėsi , be kraujo tavo organai 
neveiks. 

Nuo gydymo ištuštėjusius kaulų čiulpus galima papildyti donoro (sveiko 
žmogaus) kaulų čiulpais. Donoro kaulų čiulpų sulašinama į veną. Jie paten
ka į ligonio tuščius kaulų čiulpus, prigyja ir ima gaminti naujas sveikas kraujo 
ląsteles. Donoro kaulų čiulpų ląstelės kovoja ir su dar likusia is blastais. 

Tai gan sudėtinga procedūra . Donorui narkozės metu iš kaulų arba, atitin
kamai paruošus, iš kraujo imami kaulų čiulpai ar kamieninės kraują gami
nančios ląstelės. Bet prieš darant kaulų čiulpų transplantaciją gausi tiek 
citostatikų ir būsi taip švitinamas, kad tavo kaulų čiulpai visai ištuštės . Tik ta
da bus galima persodinti donoro kaulų čiulpus. Su laši nti į veną, jie patys ras 
kelią į tavo kaulų čiulpus. 

Ruošiantis kaulų čiulpų persodinimui, iškyla daug problemų. Reikia rasti 
donorą, kurio ląstelės tau tiktų. Pirmiausia tiriami tavo broliai , seserys ir kiti 
artimieji, nes giminių ląstelės panašesnės į tavo ląsteles. Jei kieno nors ląs
telės tau tiks, tavo kraujas bus tiriamas kaip ir prieš kraujo perpylimą, bus 
nustatoma kraujo grupė. 

Kartais donoro surasti nepavyksta. Tačiau jei donoras ir surastas, tai ne
reiškia, kad persodinimo procedūrą tu gerai toleruosi ir donoro kraujo ląste
lės būtinai prigis. 

Po kaulų čiulpų persodinimo, kol kraujo ląstelės dar neprigijusios, tau bus 
sunku kovoti su infekcija. Tuo metu turėsi gulėti izoliuotas, kad niekas tavęs 
neapkrėstų. 

Taigi kaulų čiulpus pakeisti nelengva. Jei viskas vyks be komplikacijų, li
goninėje išbūsi 2-3 mėnesius. Kaulų čiulpai persodinami, jeigu liga atsinau
jina. Ligos pradžioje kaulų čiulpai nepersodinami. 
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