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Mielas bičiuli, 

Išgirdus diagnozę "vėžys", gali aptemti sąmonė, o gyvenimas pasirodyti 
nebeturintis prasmės. Tačiau šiais laikais vėžys nebėra mirtina liga. Ją 
galima išgydyti. Mokslui žengiant i prieki, atrandami vis nauji piktybinių 
ligų gydymo būdai. Vienas naujausių ir perspektyviausių būdų yra kau
lų čiulpų transplantacija (KČT) . Pirmoji pasaulyje pasisekusi KČT buvo 
atlikta 1967 m. 

Dažnai žmonėms atrodo, kad kaulų čiulpų persodinimas yra beveik ste
buklingas gydymo metodas, po kurio ligonis tuojau pat pasveiksta. Taip 
nėra. Šis gydymas ilgas, sekinantis, lydimas jvairių komplikacijų ir ne 
visada būna sėkmingas. 

Ši knygelė parengta pagal knygą, kurią parašė moteris, pati ištvėrusi 
gydymą KČT. Tai knyga, kurią, konsultuojant gydytojams, sergantysis 
parašė sergančiajam. Didžioji dalis žmonių, sužinojusių, kad jiems ar jų 
vaikams gali padėti kaulų čiulpų transplantacija, būna apie ją tik girdėję 
ir dažnai net nežino, ko galėtų paklausti. Šioje knygelėje ir stengiamasi 
visiems suprantama kalba paaiškinti, kas tai yra KČT, kaip ir kada ji 
atliekama, kokios gali būti jos komplikacijos ir kaip nugalėti užplūdusias 
emocijas. 

Mes žinome, kaip sunku nuspręsti gydytis KČT, ištverti gydymą ir grjžti i 
normalų gyvenimą.Tikimės, kad ši knygelė bent truputi Jums padės. 

Sudarytojai 
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Kaulų čiulpų transplantacija 
kas tai? 

Kaulų čiulpų transplantacija (KČT) - gana naujas gydymo būdas. Jis 
taikomas žmonėms, sergantiems ligomis, kurios anksčiau buvo laiko
mos nepagydomomis. Pirmą kartą kaulų čiulpai buvo sėkmingai perso
dinti 1968 m. Nuo tada KČ transplantacijomis gydomos leukemijos, 
aplastinės anemijos , limfomos, igimtos ligos, pasireiškiančios imunode
ficitais, kai kurie solidiniai navikai- krūties, kiaušidžių ir kt. 

Kiekvienais metais šiuo būdu išgelbstimos tūkstančių žmonių gyvybės. 
Tačiau net apie 70 proc. žmonių, kuriems reikėtų transplantuoti kaulų 
čiulpus, to padaryti nepasiseka, nes nerandama tinkamo donoro. 

1. Kas yra kaulų čiulpai 

Kaulų čiulpai - akyta medžiaga, esanti kaulų ertmėse. Krūtinkaulrc;, klu
bakaulio, kaukolės kaulų, šonkaulių čiulpuose susikaupusios vadinamosios 
kamieninės ląstelės. Joms dauginantis ir bręstant nuolat gaminasi naujos 
ląstelės, patenkančios i kraujo apytakos sistemą ir atliekančios ivairias 
funkcijas -leukocitai, kovojantys su infekcijomis, raudonieji kraujo kūneliai 
eritrocitai, pernešantys i audinius deguoni ir pašalinantys iš jų medžia
gų apykaitos produktus, trombocitai, dalyvaujantys kraujo krešėjime. 

2. Kodėl persodinami kaulų čiulpai 

Sergant leukemija, aplastine anemija, kai kuriomis i munodeficitinėmis 

1 
ligomis, sutrinka kaulų čiulpuose esančių kamieninių ląstelių funkcija. 
Pvz., susirgus leukemija, pradeda gausiai gamintis nesubrendusios ne-

1 pilnavertės ląstelės, kurios kaupiasi kraujyje, kartais patenka ir i kitus 

I 
I L _ _ _ _ _ _ _ _ 1 skyrius 6 --------------------------------





r---------- ------ ------------------------
Yra 25 proc. tikimybė, kad ligonio ir jo sesers arba brolio kaulų čiulpai 
bus genetiškai identiški. Jeigu ligonis neturi brolio ar sesers su jam tin
kamais kaulų čiulpais, informacija apie reikiamus kaulų čiulpus gali būti 
perduota tarptautiniams kaulų čiulpų donorų registrams arba persodina
mi ne visiškai atitinkantys kaulų čiulpai. 

Kai kuriais atvejais ligon is pats gali būti kaulų čiulpų donoru . Tokia KČT 
vadinama autologine. Tačiau ji tinka tik tada, kai kaulų čiulpai yra remi
sijoje arba liga nėra jų pažeidusi (pvz. , krūties, kiaušidžių vėžys, Hodžki
no liga, ne Hodžkino limfoma, smegenų augliai). Prieš transplantaciją 

imama ligonio kaulų čiulpų ir vėliau jie persodinami tam pačiam žmo
gui. Kai reikia, kaulų čiulpai .,išvalomi" nuo piktybinių ląstelių (jeigu liga 
buvo pažeidusi kaulų čiulpus). 

4. Pasiruošimas transplantacijai 

Kad ištvertų sunkias KČT komplikacijas ir transplantacija būtų sėkmin
ga, pacientas turi būti gana stiprus. Prieš nuspręsdamas, ar ligoniui ga

lima persodinti kaulų čiulpus, gydytojas jvertina bendrą sergančiojo būklę, 
diagnozę, ligos stadiją. Atliekama daug tyrimų širdies, plaučių, kepenų 

ir kitų organų sveikatos būklei nustatyti. 

Emocinei jtampai ir stresui jveikti prieš transplantaciją, jos metu ir po

transplantaciniu laikotarpiu ligoniui bei jo artimiesiems suteikiama ir 
psichologo pagalba. 

5. Kaulų čiulpų paėmimas 

Kaulų čiulpų paėmimo procedūra, nepriklausomai nuo to, ar imami do
noro, ar paties ligonio kaulų čiulpai, yra tokia pati. Kaulų čiulpų paėmimo 
procedūra atliekama operacinėje, dažniausiai atlikus bendrą nejautrą. Šios 
operacijos rizika minimali, j i nesukelia beveik jokių nemalonių pojūčių. 

1 skyrius 8 
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Sukėlus bendrą nejautrą adata duriama i išsišovusi klubakaulio kraštą, 
vadinamąją "skiauterę" . Šioje vietoje kaulo ertmėje būna gausu kaulų 
čiulpų. Jie traukiami adata su švirkštu ir yra panašūs i tirštą raudoną 
skysti. Norint gauti reikiamą persodinimui kaulų čiulpų kieki, reikia at
likti daug dūrių adata i abu klubakaulius. Po operacijos nelieka jokių 
chirurginių žaizdų ar siūlių, tik adatos dūrių žymės odoje. 

Imamų kaulų čiulpų kiekis priklauso nuo ligonio kūno svorio ir donoro 
kamieninių ląstelių koncentracijos. Vaikams gali prireikti maždaug kel i ų 

šimtų mililitrų -litro kaulų čiulpų. Nors atrodo, kad tai yra labai daug, iš 
tikrųjų toks kiekis sudaro tik apie 2 proc. per keturias savaites pasigami
nančių kaulų čiulpų . 

Pasibaigus anestetikų poveikiui , žmogus gali jausti diskomfortą kluba
kaulių srityje. Panašus skausmas juntamas skaudžiai susimušus, pvz., 
pargriuvus ant ledo. Jis sėkmingai malšinamas paracetamoliu . Sveiki do
norai, kuriems nėra atliekama KČT, dažniausiai išrašomi iš ligoninės kitą 
dieną. Po kelių dienų jie nebesiskundžia jokiais nemaloniais pojūči a is . 

Kol bus atlikta autologinė transplantacija , kaulų čiulpai laikomi užšaldy
ti nuo - 80°C iki -1 96°C temperatūroje. Prieš \užšaldant iš jų galima pa
šalinti piktybines ląsteles . 

Atliekant alogeninę KČT, iš paimtų kaulų čiulpų galima pašalinti T-lim
focitus, taip sumažinant transplantato prieš šeimin inką reakcijos riziką. 

Dalis kamieninių ląstelių iš kaulų čiulpų patenka i kraujotakos sistemą, 
taigi kamieninių ląstelių šaltinis gali būti ne tik kaulų čiulpai, bet ir peri
ferinis donoro kraujas . Kamieninių ląstelių paėmimas iš periferinio krau
jo panašus i trombocitų paėmimą iš trombocitų donorų kraujo. Tam 
naudojamas specialus aparatas, kurio veikimo principas yra tas, kad iš 
paimto kraujo atskiriamos kamieninės ląstelės, o likęs kraujas grąžina
mas i organizmą. 

Kai kuriais atvejais tinka iš naujagimio virkštelės paimtas kraujas . Tokie 
kamieninių ląstelių paėmimo būdai visiškai nekenksmingi nei suaugu
siam žmogui, nei naujagimiui ar jo motinai . KČT - nauja, sparčiai besi
vystanti medicinos sritis . Tobulėja bei atrandami nauji ir kamieninių Iąs-

9 1 skyrius 
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telių paėmimo metodai . Koki kamieninių ląstelių paėmimo būdą pasi
rinkti, kiekvieną kartą sprendžiama individualiai, atsižvelgiant i diagno
zę, taikomą gydymo taktiką. 

6. Parengiamasis režimas 

Ligoniui, kuriam ketinama atlikti KČT, iš pradžių keletą dienų skiriamas 
gydymas d idelėmis chemopreparatų ir/arba jonizuojančių spinduli ų do
zėmis. Taip sunaikinamas supiktybėjusios ląstelės ir kaulų čiulpai, i ku
rių vietą galima persodinti sveikas kamienines ląsteles. Šis gydymo peri-
odas vadinamas parengiamuoju režimu. · 

Konkretūs chemoterapijos ir/arba švitinimo režimai skiriasi ir priklauso
mai nuo ligos diagnozės bei gydymo taktikos, kuri ivairiose gydymo istai
gose gali turėti tam tikrų ypatumų. 

Prieš pradedant gydymą, ligoniui po oda dažniausiai isiuvamas vadina
masis "centrinės venos kateteris" . Jis ligonio krūtinės ląstoje istatomas i 
didelę veną truputi aukščiau širdies. Per ši lankstų vamzdeli galima ne
skausmingai suleisti vaistų arba sulašinti kraujo preparatų bei paimti 
kraujo daugybei reikalingų kraujo tyrimų nebadant kiekvieną kartą ligo
nio rankų ir kojų. 

Parengiamojo režimo metu skiriamos cheminių preparatų ir jonizuojan
čių spindulių dozės daug didesnės už tas, kurios skiriamos gydyti ligo
niams, kuriems KČT neatliekama. 

7. Persodinimas 

Praėjus dienai ar dviem po chemoterapijos ir/arba švitinimo, persodina
mos kamieninės ląstelės . KČT nėra chirurginė procedūra. Kamieninės 
ląstelės sulašinamos ligoniui i veną, panašiai kaip ir kiti kraujo prepara
tai. Procedūra atliekama ligonio palatoje. Jos metu nuolat tikrinama, ar 
ligonis nesukarščiavo, ar jo nekrečia šaltis, neatsirado skausmas krūti-

1 skyrius 1 O 
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nės srityje ir neprasidėjo kitokios, dažniausiai alerginės kilmės, reakci
jos. Baigus persodinimo procedūrą , prasideda laukimo dienos ir savaitės . 

8. Transplantato prigijimas 

Pavojingiausias yra pirmosios dvi - keturios savaitės po persodinimo. 
Didelės cheminių preparatų ir/arba švitinimo dozės sunaikina ligonio kaulų 
čiulpus, dėl to labai sutrinka ir susilpnėja organizmo apsauginės, kitaip 
vadinamos imunine, sistemos veikla . Kol persodintos kamieninės ląste- 1 

lės keliauja i didžiųjų kaulų ertmes, ten jsitvirtina ir pradeda gaminti 
normalias kraujo ląsteles , ligonis būna labai imlus jvairioms infekcijoms, 
l i nkęs intensyviai kraujuoti. Siekiant apsaugoti nuo infekcijų ir jas gydy-
ti, skiriamos didelės antibiotikų ir kitų preparatų dozės. Kraujavimams 
išvengti ir jiems stabdyti taikomos trombocitų transfuzijos. Dėl maža
kraujystės perpilama donoro eritrocitų. Ligoniai po alogeninės KČT geria 

specialius vaistus, kad neišsivystytų transplantato prieš šeimininką re
akcija. (Plačiau apie šias būkles rašoma tolesniuose skyriuose). 

Kiekvieną dieną imami kraujo mėginiai, norint jvertinti, ar organizmas 
priima transplantatą ir ar atgyja kaulų čiulpų funkcijos. Kasdien tikrina
ma ir kitų organų veikla. Transplantatui prigijus ir pradedant gamintis 
sveikoms kraujo ląstelėms, pamažu nutraukiamas antibakterinis, prieš
virusinis gydymas, mažėja kraujo preparatų perpylimų . Kai kaulų čiul
puose pradeda pakankamai gamintis eritrocitų, leukocitų ir trombocitų, 
jeigu neišsivysto kitos komplikacijos, ligonis išrašomas namo. Paprastai 
tai jvyksta po keturių - aštuonių savaičių nuo persodinimo. 

9. Emociniai kaulų čiulpų transplantacijos aspektai 

Gydymas kaulų čiulpų transplantacija yra labai sekinantis ne tik fiziškai, 
bet ir psichologiškai. Tai paliečia ne tik ligonj, bet ir jo šeimą , artimuo
sius. Ypač stipriai tą pajunta sergančių vaikų tėvai , kurie šiuo laikotarpiu 
turi rasti jėgų rūpintis savo sūnumi ar dukra, jj slaugyti ir tuo pačiu metu 
sugebėti nepalūžti patys. 

I 
I 
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KČT periodu vaikas tampa labai silpnas, išsekęs. Jj kankina jvairios gy
dymo komplikacijos- infekcijos, kraujavimas, transplantato prieš šeimi
ninką reakcija, sutrikusi kepenų ir kitų organų veikla. Labai vargina bur
nos gleivinės išopėjimas , dėl ko mažajam ligoniukui būna sunku ryti, 
valgymas tampa labai skausmingu ir varginančiu procesu. 

Greta to prisideda emocinė itampa. Vaikai, kaip ir suaugę, supranta, 
kad serga sunkia liga, juos vargina izoliacijos jausmas, i prasto gyvenimo 
būdo stoka. Bėda ta, kad savo jausmus ir emocijas jie išreiškia ne visada 
tėvams ir gydytojams suprantama "kalba" . Kai kurie tampa pikti ir agre
syvūs, atsisako bendrauti su tėvais ir personalu. Kiti staiga pradeda verkti 
negalėdami paaiškinti savo liūdesio priežasties. Vaikai gali nustoti valgy
ti arba žaisti. Dar kiti puola i apatiją ar depresiją arba demonstruoja 
regresyvų ar vaikišką elgesj, t. y., nebegali savarankiškai atlikti užduo
čių, kurias anksčiau be vargo iveikdavo. Paprastai tėvams tenka didžiausia 
tokio pasikeitusio elgesio naštos dalis. 

Kaulų čiulpų persodinimo laikotarpiu vaikas patiria didelę psichologinę 
ir emocinę itampą, todėl reikėtų pasistengti jo aplinką ligoninėje padary
ti kuo jaukesnę ir panašesnę i namų. Sukurti jprastos aplinkos pojūti gali 
padėti atnešti mėgstamiausi vaiko drabužiai, žaislai, nuotraukos. Malo
niai nuteikia klasės draugų, mylimo mokytojo, šeimos gydytojo, kuriuo 
vaikas pasitiki, telefono skambučiai, laiškai ar apsilankymas. Kai kurie 
tėveliai nufilmuoja savo šeimą, draugus ir atneša vaizdo juostą i ligoninę. 

Nepaisant visų pastangų, ligoninėje ir vaikams, ir jų tėvams tenka gy
venti nuolatinėje itampoje. Vaikus užgriūna vaistų, tyrimų, kasdieninių 
medicininių procedūrų lavina. Jie būna priblokšti , susidūrę su daugybe 
taisyklių, nurodymų ir jiems vadovaujančių asmenų. Ypač jautriai i tai 
reaguoja paaugliai. Praradę galimybę savarankiškai spręsti, vaikai būna 
nepatenkinti, ir išreiškia tai ivairiausiais būdais. 

Psichologo teigimu, augdami vaikai paaukoja labai daug laiko ir energi
jos, stengdamiesi tapti savarankiškesni ir labiau kontroliuoti savo gyve-

I nimą. Patekę j ligoninę , jie staiga praranda nepriklausomybę ir galimybę 
: patys numatyti savo veiksmus, todėl juos gali apimti pyktis arba užval

dyti depresija. 
I 
I 
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,.Vaikai, skirtingai nei jų tėvai, nejaučia jiems atliekamų procedūrų svar

bos. Reikia su vaikais kalbėtis ir leisti jiems suprasti, kad suvokiate, kaip 

jiems sunku, ir kad visiškai normalu, kad jie jaučia pykti ar nepasitenki
nimą," - mano viena seselė. 

,.Niekada neliepiau savo sūnui neverkti,- pasakojo viena mama.- Drą

sinau ii kalbėti apie tai, kas jam neduoda ramybės ir nelaikyti to savyje. 

Jeigu jis sukildavo prieš, tarkime, burnos priežiūrą, niekada neversdavau 
to daryti tą pačią akimirką . Mes apie tai pasikalbėdavome ir paprastai po 

kelių minučių viskas būdavo atlikta be kovos. Kartais pasiūlydavau pada

ryti tai dar prieš ateinant seselei, kad sūnus jaustų, jog tai buvo jo spren
dimas, o ne seselės paliepimas. Jam patiko būti padėties šeimininku". 

,.Vaikai rūpinasi savo kūnu ir nori kontroliuoti savo asmenini gyvenimą 

taip pat, kaip ir suaugusieji, - aiškina vaikų psichologas. - Elkitės su jais 
kaip su asmenybėmis. Nepažeiskite vaiko kūno, nepaprašę jo leidimo. Jei 

tik jmanoma, suteikite jam pasirinkimo teisę arba galimybę pasakyti "ne" jo 
priežiūros arba kasdieninės veiklos klausimu. Gerbkite vaiko sprendimą". 

Ligoninėje svarbu sudaryti vaikams dienotvarkę ir jos laikytis. Būtų ide

alu, jei kuriuo nors dienos metu būtų "saugus" laikotarpis be nemalonių 
procedūrų, vaistų ir personalo jsiveržimo. Viename centre vaiko tėveliai 
atnešė vaikišką palapinę ir pastatė ją palatoje, taip sukurdami savo duk

rai ,.saugią zoną". Kai norėdavo pabūti viena, mergaitė ilisdavo pažaisti 

i palapinę. 

Labai svarbu parengti vaiką prieš atliekant kiekvieną naują procedūrą ar 
skiriant naujus vaistus. Vaikas turi žinoti, kas bus daroma, kaip atrodys 

prietaisai, kaip jis jausis procedūros metu. Dažnai laki vaiko vaizduotė gali 

susikurti baisesnj paveikslą, negu jis yra iš tikrųjų . Mažesni vaikai gali 
nesuprasti vartojamų terminų prasmės ir be reikalo išsigąsti. Pavyzdžiui, 

žodi "injekcija" jie gali isivaizduoti kaip šūvj, o ne adatos dūri i ranką. Apie 
vaistus ar procedūrą reikia pasakyti tiek iš anksto, kad būtų galima atsa

kyti i visus vaikui rūpimus klausimus, bet neliktų laiko tam apsvarstyti. 

Iš anksto vaikui reikia paaiškinti net ir apie skiriamus malšinančius skaus

mą ar raminamuosius vaistus. "Kai mano vaikui pirmą kartą davė De-
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merolio (raminamųjų), jis labai išsigando. Jis nebuvo pasirengęs pajusti 
silpnumą. Vėliau visuomet iš anksto paaiškindavau, kaip jis jausis po 
vienų ar kitų vaistų", - pasakojo ligonio mama. 

Gydantis ligoninėje didele problema gali tapti neturėjimas ką veikti. Nuo
boduli prablaško iš namų atnešti mėgstami žaislai ir žaidimai. Labai 
svarbu suorganizuoti pramogų ir žaidimų paaugliams ... Mano penkiolik
metis sūnus gulėjo vaikų ligoninėje . Ten vykdavo daug pramogų ir užsi
ėmimų, bet dauguma jų buvo skirti mažiems vaikams", -guodėsi pa
auglio tėvas. 

Tėvams ligoninėje taip pat nelengva. Sunku stebėti, kaip jūsų vaikui 
atliekamos sudėtingos procedūros, o jūs tiek nedaug galite jam padėti . 
.. Gydytojai sakė, kad mano vaikui labai svarbu, kad aš būčiau su juo, -
kalbėjo viena mama. - Bet aš visą laiką jaučiausi, lyg ne viską dėl jo 
būčiau padariusi". Kita mama sakė, kad nuolatos jaudinosi , nes jos vai-

1 kelis buvo per mažas, kad galėtų pasakyti, ką jam skauda. 
I 

Tėvų buvimas šalia padeda sergantiems vaikams iškęsti skausmą, su-
mažina diskomforto jausmą svetimoje aplinkoje. Tėvams šiuo metu svarbu 
nepervargti ir nesusirgti. Kartais padeda atitrūkimas nuo rūpesčių ke
lioms valandoms, reikia tik paprašyti, kad kas nors iš artimųjų tuo metu 

1 pabūtų su jūsų vaiku. Kai kurie tėvai geriau pasiilsi ir igauna jėgų susi-
1 doroti su naujais stresais nakti praleidę ne ligoninėje. Kiti jaučia mažes
• nę itampą pasilikę per nakti su vaiku. 
I 

: Vaikai labai gerai jaučia tėvų nuotaikas ir gali išsigąsti pajutę jų liūdesi 
1 ar nerimą. Kai kurie vaikai jaučiasi kalti, manydami, kad jie yra tėvų 

prislėgtos nuotaikos priežastis. Jie nori apsaugoti savo tėvus ir pradeda 
1 slėpti savo jausmus, užsidaro savyje. Reikia pripažinti, kad gydymasis 

ligoninėje baugina visus- ir vaikus, ir jų tėvelius. Visiems reikia perženg
ti ši barjerą . 

.. Kiekvieną dieną mano sūnus sakydavo - aš myliu tave, ačiū, kad esi su 
manimi. Kai blogai jaučiuosi , man nuo tavo buvimo šalia darosi geriau." 
- pasakojo penktoko mama. - .. Vaikai supranta, kad mums taip pat 
sunku, kaip ir jiems". 
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Infekcijos 

Viskas, su kuo kiekvieną dieną susiduriame- oras, kuriuo kvėpuojame , 

maistas, kuri valgome, daiktai, prie kurių prisiliečiame, rankos, kurias 
paspaudžiame,- yra potencialūs virusų, bakterijų, grybel ių, sukeliančių 

infekcijas, šaltiniai. Sveikam žmogui jie nėra pavojingi, nes jo imuninė 
sistema pakankamai efektyviai kovoja su šiais infekcinia is veiksniais ir 
neleidžia žmogui susirgti. 

Tuo tarpu ligoniai, kuriems ruošiamasi persodinti kaulų či ulpus ir tam 
tikrą laikotarpi po persodinimo tampa labai imlūs ivairiems infekcinių 
ligų sukėlėjams. Prieš transplantaciją gydant ligoni cheminiais prepara
tais ir švitinant rentgeno spinduliais, paveikiamos ne tik vėžinės ir ne
sveikos kaulų čiulpų ląstelės, bet ir sveikosios, dalyvaujančios organiz
mo imuninėse reakcijose. Žūsta baltieji kraujo kūneliai- leukocitai, ne
begaminami specialūs baltymai- antikūniai. Visi jie dalyvauja neutrali
zuojant ir sunaikinant i organizmą patekusias bakterijas, virusus ir gry
belius . Be to, prieš transplantaciją organizmo imuninė sistema specialiai 
nuslopinama, kad prigytų persodinti kaulų čiulpai. Chemopreparatai ir 
kūno švitini mas pažeidžia ir organus, atliekančius taip vadinamą barjeri
nę funkciją - odą ir gleivines. Todėl ligų sukėlėjai daug lengviau prasi
skverbia i organizmo vidų. Kol persodinti kaulų čiulpai prigyja ir ima 
gaminti naujas ląsteles, ligoniai būna nepaprastai jautrūs ivairioms in
fekcijoms , kurių eiga dažnai būna labai sunki ir net gali grėsti gyvybei. 

Pirmąsias dvi savaites po transplantacijos persodintos kaulų čiulpų ląs
telės keliauja i didelių kaulų ertmes ir iš jų pradeda gamintis nauji baltie
ji kraujo kūneliai. Pradėjus gamintis naujoms ląstelėms, infekcijos rizika 
nuolatos mažėja, tačiau daugelio ligonių imuninės sistemos veikla visiš
kai atsistato tik praėjus pusei metų - metams po transplantacijos. Jeigu 
išsivysto .,transplantato prieš šeimininką" reakcija, šis laikotarpis trunka 
dar i lgiau. 

Pirmą mėnesi po kaulų čiulpų persodinimo infekcijos rizikos laipsnis 
vienodas ir ligoniams, kuriems atlikta autologinė (kai persodinamų kau-
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1ų čiulpų donoras yra pats ligonis), ir tiems, kuriems atlikta alogeninė 
(kai persodinami kito žmogaus kaulų čiulpai) transplantacija. Vėliau po 
alogeninės transplantacijos gali išsivystyti "transplantato prieš šeiminin
ką" reakcija, kuri labai pailgina ligonio imuninės sistemos atsistatymo 
laikotarpį, todėl ilgiau išlieka sunkių infekcijų pavojus. 

Per pastaruosius 10 metų daug pasiekta infekcijų gydymo ir prevencijos 
srityse, ir mirštamumas nuo jų labai sumažėjo. Tačiau iki šiol ivairios 
kilmės infekcijos tebėra viena dažniausių kaulų čiulpų persodinimo kom
plikacijų priežasčių, kartais keliančių grėsmę gyvybei. 

1. Imuninė sistema 

Imunitetas- tai organizmo sugebėjimas apsiginti nuo infekcinių ir kitų 
genetiškai jam svetimų veiksnių. Imun inę sistemą sudaro daug organų, 
audinių, ląstelių ir jų sintetinamų imunologiškai aktyvių baltyminių me
džiagų. Kiekvienas iš jų atlieka tam tikrą funkciją apsaugant organizmą, 
tačiau jų funkcijos glaudžiai susiję. 

Pirmasis barjeras, su kuriuo susiduria mikroorganizmai ir kitos svetimos 
organizmui struktūros, yra oda ir burnos, nosies, žarnos bei kitų organų 
gleivinės. Jų poveikis dvejopas. Oda ir gleivinės mechaniškai neleidžia 
svetimkūniui prasiskverbti i organizmą. Be to, kvėpavimo organų, žarny
no gleivinės ląstelės yra su specialiais plaukeliais, kurie kiekvieną dieną 
išstumia iš šių organų milijonus kenksmingų mikroorganizmų . Antra, 
gleivinėse yra ląstelių, kurios dalyvauja imuninėse reakcijose pačios nai
kindamos i organizmą patekusius svetimkūnius ir gamindamos specia
lius imunologiškai aktyvius baltymus. Kai žmogaus oda ar gleivinės pa-

' žeidžiamos (susižeidus, dėl cheminių preparatų ar švitinimo poveikio, 
atsiradus opelėms ir pan.), užkratas daug lengviau prasiskverbia i vidų ir 
paplinta po visą organizmą. Tada aktyviai pradeda veikti kraujyje cirku
liuojančios baltosios kraujo ląstelės -leukocitai. 

Leukocitai, arba baltosios kraujo ląstelės, priklauso imuninei organizmo 
sistemai. Jie vystosi iš kamieninių ląstelių, esančių kaulų čiulpuose. Leu-
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kocitais vadinamos kelių rūšių ląstelės iš kurių pagrindini vaidmeni sau
gant organizmą nuo infekcijų ir kitų jam svetimų veiksnių atlieka limfoci
tai, neutrofilai, makrofagai, monocitai ir taip vadinami natūralūs žud ikai. 

Leukocitai, cirkuliuodami kraujyje ir limfoje, taip pat apsistoję ivairiuose 
organuose ir audiniuose, atpažjsta svetimas organizmui struktūras ir ivai
riais būdais jas sunaikina. Limfinė sistema savo sandara ir funkcijomis 
labai panaši i kraujotakos sistemą. Ją sudaro limfagyslių tinklas, labai 
panašus i kraujagyslių tinklą, limfa ir keletas organų, svarbių imuninėms 
reakcijoms. Limfoje, panašiai kaip ir kraujyje, cirkuliuoja imuninės siste
mos ląstelės. 

Limfocitai 

Yra dvi limfocitų rūšys - T-limfocitai ir 8-limfocitai. T-limfocitai atpažis

ta svetimas organizmui struktūras, organizuoja jų sunaikinimą ir sustab
do imuninės sistemos atsaką arba puolimą, kai svetimkūnis būna sunai
kintas. 

Kūną puolantys virusai, bakterijos, parazitai susideda iš ląstelių . Kiek
vienos ląstelės paviršiuje yra genetiniai žymenys, vadinami antigenais. 
Žmogaus imuninė sistema atpažjsta, kurie antigenai .. savi", o kurie .. sve
timi". Organizme aptikus svetimą antigeną T-limfocitai pagalbininkai per
duoda informaciją T-limfocitams žudikams, kurie apsupa patekusias sve
timas ląsteles ir jas sunaikina. Kai svetimkūnis būna sunaikintas, T
limfocitai slopintojai sustabdo imuninės sistemos atsaką. 

Kartais prireikia kito tipo- 8-limfocitų - pagalbos. Informaciją apie tai 
jiems perduoda T-limfocitai pagalbininkai, kurie nurodo 8-limfocitams 
svetimus antigenus. 8-limfocitai pagamina specialius baltymus, vadina
mus imunoglobulina is arba antikūniais. Pastarieji nusitaiko i antigeną ir 
prilimpa prie svetimos ląstelės paviršiaus. Po to antikūniai skatina kitų 
imunologiškai aktyvių baltymų, cirkuliuojančių kraujyje, aktyvumą . Visa 
ši baltymų sistema apsupa ląstelę ir ištirpina joje skylę. Prasideda pro
cesas, vadinamas ląstelės i rimu. Kai ląstelė suardoma, kiti baltieji krau- 1 

I 

I 

17 2 skyrius 1 

-- --------------------------------------~ 



r----------------------------------------
jo kūneliai išvalo sunaikintas ląstelės liekanas, o T-limfocitai slopintojai 
sustabdo B-limfocitų veiklą. 

Savo egzistavimo laikotarpiu B-limfocitai prigamina milijonus antikūnių. 
Kai kurie pagaminti antikūniai cirkuliuoja kraujyje daugeli metų, apsau
godami organizmą nuo pakartotinų tų pačių antigenų, prieš kuriuos bu
vo pagaminti, atakų . 

Kiti leukocitai 

Monocitai, makrofagai ir neutrofilai dažnai vadinami bendru pavadini
mu fagocitais. Šios ląstelės praryja ir sunaikina kai kurias i organizmą 
patekusias svetimas daleles bei likučius tų ląstelių, kurias sunaikino T
ir B-limfocitai. Natūralūs žudikai- dar viena leukocitų rūšis. Jie atpažis
ta ir sunaikina kai kurias vėžines ląsteles. 

Kad imuninė sistema galėtų tinkamai funkcionuoti, reikalingi visų tipų 
baltieji kraujo kūneliai. Kraujyje turi cirkuliuoti ne tik pakankamai leuko
citų, bet turi būti ir atitinkamas visų baltųjų kraujo kūnelių tipų santykis. 
Jei kaulų čiulpai, gaminantys kraujo ląsteles, nebeatlieka savo funkcijų 
arba yra sunaikinami, organizmo atsparumas ivairiems užkratams labai 
susilpnėja. Todėl žmogui, kuriam persodinami kaulų čiulpai, sunkias, o 
kartais ir grėsmingas gyvybei infekcijas gali sukelti net tie mikroorganiz
mai, kurie sveikam žmogui visiškai nepavojingi. 

2. Bakterinės infekcijos 

Bakterijos- tai mikroskopiniai organizmai, kurie isiskverbia i audinius ir 
juose greitai dauginasi. Bakterijos gali sukelti bet kurios kūno vietos in
fekciją. Jos gali būti pūlingos odos infekcijos, ausų ar sinusų uždegimo, 
bronchito, plaučių uždegimo ir kitų ligų priežastimi. 

1 Bakterijos išskiria kenksmingas chemines medžiagas, vadinamas toksi
nais, kurie sutrikdo normalias organizmo funkcijas. Be kitų dalykų, tok-

I 

I 
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sinai gali sukelti šoką ir staigų kraujo spaudimo kritimą . Smegenims ir 
širdžiai ima trūkti deguonies ir būklė gali tapti pavojinga gyvybei . 

Maždaug 50% atvejų bakterijos sukelia infekcijas per pirmas dvi ar ke
turias savaites po kaulų čiulpų persodinimo. Prieš transplantaciją ligo
niui skirta chemoterapija ir švitinimas labai sutrikdo organizmo sugebė
jimą kovoti su bakterinėmis infekcijomis dėl kelių priežasčių . 

Visų pirma, pažeidžiama oda ir gleivinės- pirmasis organizmo barjeras, 
apsaugantis nuo mikroorganizmų patekimo i organizmo vidų. Antra, su
naikinami neutrofilai- baltieji kraujo kūneliai, atsakingi už kovą su bak
terijomis. Trečia, nebelieka antikūnių, padedančių kovoti su užkratu. 

Po kaulų čiulpų transplantacijos bakterijos dažniausiai sukelia žarnyno, 
odos (ypač aplink centrinės venos kateterius), burnos gleivinės infekciją . 

Kartais gali sukelti šlapimo pūslės ar plaučių uždegimą. Jei ligonis su
karščiuoja, kovai su bakterijomis jam skiriamos didelės antibakterinių pre
paratų- aminoglikozidų, penicilino, cefalosporinų, vankomicino - dozės. 

Ligoniai turi kiekvieną dieną maudytis ar praustis po dušu, kad nuplautų 
ant odos esančias bakterijas. Labai svarbu rūpestingai laikytis burnos 
higienos. Dantis ir dantenas reikia valyti minkštu šepetėliu arba kempi
nėle, kad nepažeistumėte burnos gleivinės, nes per idrėskimus ar žaiz
deles patekusios bakterijos, grybeliai ar virusai sukelia skausmingus bur
nos gleivinės uždegimus. 

Rankos - pagrindinis užkrečiamųjų mikroorganizmų šaltinis, todėl gydy
tojai ir kiti personalo darbuotojai kiekvieną kartą prieš paliesdami ligoni 

kruopščiai plaunasi rankas antiseptiniu muilu. Tą pati turi daryti ir lan
kytojai. Be to, dažniausiai reikia dėvėti sterilų chalatą, o kartais- apsau
ginę veido kaukę ir sterilias pirštines. Kol ligonis neatsparus infekcijoms, 
palatoje neleidžiama laikyti gėlių ir kitokių augalų (nei gyvų, nei džiovin
tų), nes juose lengvai kaupiasi kenksmingos bakterijos ir grybeliai . Dėl 
tų pačių priežasčių, kol imuninė sistema nepradeda normaliai funkcio
nuoti, iš ligonio dietos išbraukiami šviežūs vaisiai ir daržovės. 

Dažniauisai bakterinės infekcijos nėra mirtinos, jei laiku diagnozuoja
mos ir gydomos tinkamais antibakteriniais preparatais. 
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1 3. Grybelinės infekcijos 

: Grybeliai - primityvios gyvybės formos, su kuriomis susiduriame kas
I dien. Dažnai sutinkama grybelio pavyzdys - duonos pelėsis. Dauguma 

jų nekenksmingi, o kai kurie jų, pvz., Candida genties grybai, gyvena 
1 sveiko žmogaus organizme. 

Per pirmuosius 3 mėnesius po transplantacijos grybelinės infekcijos dažnai 
užpuola ligonius, ypač tuos, kuriems po alogeninės transplantacijos išsi
vystė transplantato prieš šeimininką reakcija. Paradoksalu, tačiau po 
persodinimo vartojami stiprūs plataus veikimo spektro antibakteriniai 
preparatai sunaikina ne tik ligą sukeliančias bakterijas, bet ir naudingą
sias organizmui, kurios saugo nuo grybelio išvešėjimo. Todėl iškyla gry
belinės infekcijos pavojus. 

Grybelines infekcijas išgydyti labai sunku. Dažniausiai po kaulų čiulpų 
transplantacijos pasitaiko Candida ir Aspergillus genčių sukeltos infek
cijos. Candida genties grybeliai gyvena žarnyne. Kai preparatais sunaiki
namas bakterijos, sudaromos sąlygos jiems laisvai daugintis ir plisti po 
visą organizmą . 

Aspergillus genties grybeliai dažniausiai aptinkami nosies ertmėse ir plau-
1 čiuose. Jie dažnai sukelia pneumoniją (plaučių uždegimą). Aspergil/us 

grybelių būna statybose arba remontuojamuose pastatuose. 

Kai kurių KČT centrų palatose imontuojami specialūs oro filtrai, nuolat 
siurbiantys orą iš palatų ir i leidžiantys jau perfiltruotą. Tokiu būdu smar
kiai sumažėja grybelinės infekcijos rizika. Dėl grybelinės infekcijos pavo
jaus palatose neleidžiama laikyti augalų ir šviežių vaisių bei daržovių. 

Jei , gydant karščiuojanti ligoni antibiotikais, karštis neatslūgsta, jam ski
riamas priešgrybelinis preparatas Amfotericinas B. Amfotericinas B yra 

1 gana toksiškas ir mažina vaistų, skiriamų transplantato prieš šeimininką 
: reakcijai slopinti, poveiki. Todėl ieškoma preparato, sukeliančia mažiau 
1 nepageidaujamų reakcijų. Preparatas Flukonazolis pasirodė efektyvus 
1 gydant Candida genties grybelių sukeltą infekciją ir dabar naudojamas 

jos prevencijai. 

I 
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Aspergiliozė (Aspergillus grybelių sukelta infekcija) sunkiai išgydoma, ir 
infekuoti ligoniai dažnai miršta. Gydymo rezultatai tuo geresni, kuo anks-

1 

čiau nustatoma diagnozė . Gydymui vartojamas Amfotericinas B. 

Dažniausios ligonių, kuriems persodinti kaulų čiulpai, 
infekcijų priežastys. 

1 mėnuo: 
• Bakterijos, grybeliai, paprastosios pūslelinės (herpes) virusas; 

2 mėnuo: 
• Citomegalo virusas*, kiti virusai* , bakterijos*, grybeliai*; 

4- 12 mėnuo: 
• Vėjaraupių ir juostinės pūslelinės virusas*, bakterijos*, grybeliai*; 

* Dažniau pasitaiko ligoniams po alogeninės, negu po autologinės kaulų čiulpų 

transplantacijos, ypač jei išsivysto transplantato prieš šeimininką reakcija. 

4. Virusinės infekcijos 

Virusai yra labai maži, mažesni už bakterijas parazitai. Kad galėtų išgy
venti ir daugintis, jie turi patekti i ląstelės vidų ir isiskverbti i jos genetini 
aparatą. Ląstelei dalinantis, gaminasi ir nauji virusai, kurie galiausiai 
pažeidžia arba sunaikina ląstelę ir, tapę laisvi, ieško naujos ląstelės , i 
kurią galėtų isiskverbti. 

Virusines infekcijas gydyti irgi labai sunku. Su patekusiais i sveiko žmo
gaus organizmą virusais kovojaT-limfocitai ir B-limfocitų pagaminti an
tikūniai. Prieš transplantaciją taikyta chemoterapija ir švitini mas sunai
kina šias ląsteles, todėl organizmas nebegali kovoti su naujai pateku
siais virusais. Be to, po kai kurių persirgtų virusinių infekcijų sukėlėjas 
nėra visiškai sunaikinamas ir lieka organizme, tik būna neaktyvus ir ne
sidaugina. Po kaulų čiulpų transplantacijos, organizmui nebeturint pa-
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kankamai ląstelių ir baltymų , stabdančių viruso veiklą, ilgą laiką organiz
me buvęs neaktyvus virusas gali vėl suaktyvėti ir sukelti sunkią infekciją. 

Žinoma tik keletas efektyvių priešvirusinių preparatų- acikloviras, gan
cikloviras, tačiau jie veikia tik labai nedaugeli virusų. 

Ligoniai po kaulų čiulpų transplantacijos virusinėmis infekcijomis daž
niausiai suserga per pirmuosius 12 mėnesių, bet liga gali pasireikšti ir 
praėjus porai metų po persodinimo. Dažniausiai tokiems ligoniams in
fekciją sukelia paprastosios pūslelinės (arba herpes), citomegalo ir vėja
raupių bei juostinės pūslelinės virusai. 

Paprastoji pūslelinė (herpes infekcija) 

Paprastosios pūslel inės infekciją sukelia du virusai- herpes simplex 1 ir 
herpes simplex 2. Herpes simp/ex 1 virusas sukelia burnos infekciją -
skausmingas deginančias pūsles burnos gleivinėje ir odoje aplink burną . 

Herpes simplex 2 virusas, kitaip vadinamas genitalijų herpes virusu, 
sukelia skausmingas pūsles ir opas lytinių organų ir tiesiosios žarnos 
gleivinėje. 

Dauguma žmonių susiduria su herpes viruso infekcija dar vaikystėje. 
Virusas gerai plinta, ir juo lengva užsikrėsti nuo žmogaus, turinčio švie
žių opelių. Herpes 2 virusas perduodamas lytinių santykių su sergančiu 
partneriu metu. 

Po pirmojo ligos epizodo virusas nesunaikinamas ir nepašalinamas iš 
organizmo ir, susilpnėjus imuninei sistemai, vėl sukelia skausmingus 
bėrimus. Kartais žmogus net neprisimena kada nors sirgęs pūsleline, ir 
virusas ilgus metus slypi jo kūne. 

Herpes viruso infekcija paprastai pasireiškia per pirmąji mėnesi po transp
lantacijos. Beveik visuomet ją sukelia virusas, buvęs organizme dar iki 
kaulų čiulpų persodinimo. Ligoniams, kuriems persodinti kaulų čiulpai, 
be jprastų pūslių ir žaizdų burnos ertmėje, gali būti pažeista ir kūno oda. 
Retais atvejais herpes simplex 1 virusas gali patekti i smegenis. 
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Paprastosios pūslelinės (arba herpes simplex) viruso infekcija- viena iš 
nedaugelio virusinių infekcijų, gana efektyviai gydomų vaistais. Ligoniui 
skiriamas acikloviras tabletėmis arba jo tirpalas leidžiamas i veną. Dau
gumoje KČT centrų acikloviras skiriamas profilaktiškai, taip apsaugant 
nuo herpes viruso infekcijos daugeli ligonių, kuriems persodinti kaulų 
čiulpai. 

Citomegalo viruso (CMV) sukelta infekcija 

Po kaulų čiulpų transplantacijos apie 30% ligonių sunkią infekciją suke
lia citomegalo virusas (CMV). Paprastai šia liga susergama antrą tečią 
mėnesi po persodinimo. CMV gali pažeisti ivairius organus - kepenis, 
plonąją žarną, akis, plaučius, galvos smegenis. Visos CMV infekcijos yra 
sunkios, bet ypač pavojingas plaučių uždegimas, kuris dažnai baigiasi 
mirtimi. Pavojinga gyvybei yra ir žarnyno CMV infekcija. 

Apie 70% suaugusių žmonių per savo gyvenimą susiduria su CMV, ypač 
miestiečiai. Dažniausiai prieš persodinant kaulų čiulpus ligonis tiriamas, 

ar jo kraujyje nėra antikūnių prieš CMV. Jeigu jų nerandama, toks ligonis 
vadinamas "CMV - neigiamu", ir ii visaip stengiamasi apsaugoti nuo 
šios infekcijos. Jeigu imanoma, persodinami CMV - neigiamo donoro 
kaulų čiulpai. Reikalingi kraujo preparatai irgi"gaminami tik iš antikūnių 
prieš CMV neturinčių asmenų kraujo. Be to, visi kraujo preparatai apšvi
tinami, dar kartą apsidraudžiant nuo CMV (ir kitų infekcijų) užkrato. 
Jeigu pritrūksta CMV - neigiamų kraujo preparatų, kai kuriuose transp
lantacijos centruose kartu leidžiamas imunoglobulinų preparatas. 

Rizika po transplantacijos susirgti kliniškai aktyvia CMV infekcijos forma 
CMV - teigiamiems ligoniams yra du kartus didesnė. Ligoniai, kuriems 
atlikta alogeninė kaulų čiulpų transplantacija, CMV infekcija suserga daug 
dažniau, negu tie, kuriems atlikta autologinė transplantacija. CMV pneu
monija suserga maždaug 2 - 4% ligonių po autologinės ir 10 - 20% po 
alogeninės transplantacijos. CMV pneumonijos rizika didėja su amžiumi 
ir esant ūmiai transplantato prieš šeimininką reakcijai. 
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CMV infekcijai gydyti naudojamas preparatas ganciklovi ras ir intraveni
nis imunoglobulinas. Tiriama, ar gancikloviras yra efektyvus preparatas 
CMV infekcijos prevencijai. 

Vėjaraupių ir juostinės pūslelinės viruso (VJPV) 
sukelta infekcija 

Vėjaraupius ir juostinę pūslelinę sukelia tas pats herpes šeimai priklau
santis virusas. Šiam virusui pirmą kartą patekus i organizmą susergama 
vėjaraupiais. Persirgus virusas daugeli metų lieka neaktyvus nervų maz
guose. Dėl kokių nors priežasčių (šiuo atveju susilpnėjus imunitetui) vi
rusui vėl suaktyvėjus, jis plinta nervų galūnėmis, sukeldamas skausmin
gą odos ir gl eivinių bėrimą. 

VJPV infekcija suserga apie 20 - 40% ligonių, kuriems persodinti kaulų 
čiulpai. Paprastai liga pasireiškia praėjus maždaug 3 mėnesiams po 
transplantacijos. Dažniausiai ja suserga tie, kuriems atlikta alogeninė 
KČT ir kuriems išryškėja transplantato prieš šeimininką reakcija, bet su
serga ir ligoniai po autologinės transplantacijos. 

Keletą dienų prieš atsirandant pūsleliniam bėrimui jaučiamas niežėji
mas, badymas, karštis, pakyla temperatūra, būna bendras negalavimas. 
Niežtinčios pūslelės išberia palei bet kurio nervo atšaką. Kartais bėrimas 
būna išplitęs, bet dažniausiai pasitaiko tarpšonkaulin ių nervų teritorijoje. 
Kita dažnai pažeidžiama sritis - veid i nio nervo inervuojama zona. Didžiau-

' sias pavojus šiuo atveju yra ragenos nejautra ir randai. Gali pasireikšti 
veidinio nervo uždegimas ir herpinis bėrimas i šorinėje klausos landoje. 

VJPV infekcijos gydomos septynių dienų intraveninio acikloviro kursu . 
Paprastai gydymui ligonis guldomas i ligoninę . Skiriami skausmą malši
nantys vaistai - paracetamolis, kodeinas ar morfinas. Laiku pradėjus 
gydyti, galima sumažinti ligos su keltus nemalonius pojūčius. Po transp
lantacijos šio viruso sukeltas bėrimas gali atsirasti ne vieną kartą, o de
ginima jausmas, niežulys, skausmas išnykus kitiems klinikiniams požy
miams gali kankinti dar keletą mėnesių ar net metus. 
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CMV infekcijos prevencijai skiriamas acikloviras gali būti veiksmingas ir 
apsaugant nuo vėjaraupių ir juostinės pūslelinės . Vėjaraupiai -labai leng
vai užkrečiama liga, todėl nesirgę vėjaraupiais ir tie, kurių kraujo serolo
ginis testas neigiamas, pirmus metus po transplantacijos turi labai sau
gotis ir vengti žmonių, sergančių vėjaraupiais arba juostine pūsleline. 

Kitų virusų sukeltos infekcijos 

Kiti virusai - adenovirusas, parvovirusas, Epšteino-Baro (EBV), respira
cinis sincitinis (RSV), žmon i ų papilomos virusai po kaulų čiulpų transp
lantacijos irgi gali sukelti infekcijas, bet daug rečiau . 

Adenovirusas ir RSV gali sukelti mirtiną pneumoniją . Adenovirusas gali 
sukelti inkstų uždegimą, pažeisti vi rškinamąjj traktą , be to, gali slopinti 

kraujodarą. Retais atvejais Epšteino-Baro virusas gali užkrėsti donoro 
kaulų čiulpus ir po alogeninės transplantacijos sukelti ligoniui simpto
mus, būdingus limfomai . Tokia būklė dažnai tampa mirties priežastimi. 
Užsikrėtimo šiomis ligomis rizi ką galima žymiai sumažinti potransplan

taciniu laikotarpiu ribojant lankytojų skaičių, dėvint kaukes ir kruopščiai 
plaunant rankas . 

5. Pirmuonys 

Pirmuonys- tai vienaląsčiai parazitai , mintantys organizmo ląstelėm is . 

Kovojant su pirmuonimis pagrindini vaidmeni vaidinaT-limfocitai . Pir
muonys sukelia ligą rečiau negu bakterijos ar virusai, bet imunodeficiti
niams ligoniams po transplantacijos, trūkstant T-limfocitų, jos gali būti 

pavojingos. 

Pirmuonis Pneumocystis carinii paprastai egzistuoja viršutiniuose svei-
1 

kų žmonių kvėpavimo takuose , nesukeldamas jokios klinikos. Kai žmo- 1 

gaus imuninė sistema susilpnėja , pirmuonis suaktyvėja, nukeliauja že
myn i plaučius ir sukelia pavojingą pneumoniją, kuri negydoma per ke- : 

I 
I 
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lias savaites sukelia kvėpavimo nepakankamumą ir mirti. Laiku pradė
jus gydymą dauguma žmonių greitai pasveiksta. Gydymui ir prevencijai 
dažniausiai vartojami trimetoprimo ir sulfametoksazolio preparatai, re
tais atvejais, kai ligonis netoleruoja šio derinio, skiriamas pentamidino 
izetionatas. 

Dar viena infekcija, kuria neretai suserga ligoniai po kaulų čiulpų perso
dinimo, yra toksoplazmozė . Ją sukelia pirmuonis Toxoplasma gondii, 
plintantis su kačių išmatomis ir patenkantis i žmogaus organizmą daž
niausiai per rankas. Sukėlėjas patenka i žmogaus raumenis, smegenis, 
akis, kepenis, plaučius ar bet kuri kitą organą ir, esant susilpnėjusiam 
imunitetui, sukelia šių organų skausmingą uždegimą. lmunosupresiniams 
ligoniams liga dažnai pasireiškia smegenų uždegimu- encefalitu, akių 
tinklainės uždegimu - chorioretinitu, kurie negydomi gali baigtis negriž
tamais akių pažeidimais ir mirtimi. Anksti diagnozavus ir laiku pradėjus 
gydymą pasekmių dažnai nelieka. 

6. Infekcijų prevencija 

Kad sumažėtų infekcinių ligų pavojus, ligoniai, kuriems atlikta kaulų 
čiulpų transplantacija, turi laikytis tokių taisyklių : 

• Venkite žmonių susibūrimo vietų ir stenkitės nebendrauti su ser
gančiaisiais i nfekcinėmis ligomis. 

• Būdami ten, kur yra daug žmonių, dėvėkite kaukę. 
• Venkite žmonių, kurie neseniai paskiepyti gyva vakcina, pvz., nuo 

vėjaraupių. 

• Nelieskite neseniai paskiepyto kūdikio vystyklų. 
• Dažnai plaukitės rankas, ypač prieš valgi . 
• Mažiausiai metus po transplantacijos nesimaudykite viešuosiuose 

baseinuose ir ežeruose, upėse ar pan. 
• Stenkitės būti kuo toliau ir nebendrauti su gyvuliais ir laukiniais 

gyvūnais. Netvarkykite gyvulių išmatų. 
• Kol esate imlus infekcijoms, nedarykite namuose remonto, nevaikš

čiokite po statybų aikšteles. 
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• Ketindami skiepytis gĮVa vakcina, pvz., nuo tymų , pasitarkite su 

savo gydytoju. 
• Pastebėję, kad jums kyla temperatūra arba atsirado kitų infekcijos 

požymių , tuojau pat kreipkitės i gĮdytoją, nes laiku pradėjus gĮdy
mą , daug lengviau pasveikti. Tuo tarpu isisenėjusi infekcija gali 
sukelti rimtų problemų . 

Geriau nerizikuoti 

Pradėjus gyti po kaulų čiulpų transplantacijos labai norisi nekreipti dė

mesio i perspėjimus ir negalvoti apie infekcijų keliamą grėsmę. Tačiau 
reikia nepamiršti, kad bakterijos, virusai, grybeliai, kurie sveikiems žmo
nėms visiškai nepavojingi, ligoniams po KČT , kuri ų imuninės sistemos 
veikla nėra visiškai atistačiusi, gali sukelti labai sunkias, kartais net pra
žūtingas infekcijas. NERIZIKUOKITE. 

Potransplantaciniu periodu organizmas būna bendrai nusilpęs ir išse
kęs, todėl nuolat saugotis ir stengtis išvengti infekcijos gali būti labai 
varginantis ir nepatogus užsiėmimas . Tačiau , norint išsaugoti savo gyvy
bę, tikrai verta kelis mėnesius pasistengti ir laikytis nurodymų . 
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Transplantato 
prieš šeimininką reakcija 

Transplantato prieš šeimininką reakcija (TPŠR)- dažna alogeninės kau
lų čiulpų transplantacijos komplikacija. Prasidėjus transplantato prieš 
šeimininką reakcijai, imunologiškai aktyvios donorinės ląstelės atakuoja 
ligonio organus ir audinius, sutrikdydamos jų veiklą ir dar labiau mažin
damos organizmo atsparumą infekcijoms. ligoniams, kuriems persodin
ti tapatūs pagal leukocitų antigenus kaulų čiulpai, transplantato prieš 
šeimininką reakcija pasireiškia maždaug 50% atvejų. Laimei, dauguma 
atvejų ši reakcija nebūna labai stipri. Ligoniams, kuriems atlikta autolo
ginė kaulų čiulpų transplantacija, tokia reakcija nepasireiškia. 

Dažnai apie transplantato prieš šeimininką reakciją kalbama kaip apie 
vieną ligą . Iš tiesų ji gali būti dvejopa - ūminė ir lėtinė. Ligoniams gali 
pasireikšti viena iš jų, abi arba nei viena. Ūminė ir lėtinė TPŠR skiriasi 
savo simptomais, tyrimų (fizinės apžiūros, rentgenologinių ir laboratori
nių tyrimų) duomenimis, išryškėjimo laikotarpiu. 

TPŠR gali sukelti tik laikiną diskomfortą arba tapti sunkia patologija. 
Reakcijos rizika didėja su amžiumi -vaikams jos tikimybė mažesnė. Be 
to, ji pasireiškia tuo dažniau, kuo didesnis donoro ir ligonio kaulų čiulpų 
genetinis neatitikimas. 

TPŠR simptomų yra labai daug ir jvairių. Iš pradžių tai gali kiek šokiruo
ti, bet žinokite, kad persodinus genetiškai artimus donoro kaulų čiulpus, 
transplantato reakcija būna labai švelni ir nelabai agresyvi arba ji visai 
neprasideda. Kai kuriais atvejais TPŠR būna labai sekinanti ir gali baig
tis mirtimi, tačiau daugeliu atveju ligoniai pasveiksta nejusdami ilgalai
kių pasekmių. 

1. T-limfocitų vaidmuo 

T-limfocitai yra baltieji kraujo kūneliai, atpažjstantys svetimkūnius. T-limfo
citai atakuoja virusus, bakterijas ir kitus genetiškai svetimus mikroor-
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tas - tai persodinti kaulų čiulpai, o šeimininkas - ligonis, kuriam jie 
persodinti. 

Ūminė TPŠR pasireiškia per pirmus 3 mėnesius po alogeninės KČT. 
Donoro kaulų čiulpuose esantys T-limfocitai ligonio ląsteles ivertina kaip 
"svetimas" ir jas atakuoja. Pažeidžiama ligonio oda, kepenys, skrandis, 
žarnynas. 

Pirmas ūminės TPŠR požymis dažnai būna odos bėrimas , iš pradžių 
atsirandantis ant ligonio rankų ir kojų. Bėrimo elementai gali išplisti po 
kitas sritis, susiliedami i bendrą raudoni, panašų i nudegimą nuo saulės, 
kai susidaro pūslelės ir oda pradeda luptis. Traukuliai, pykinimas, van
deningas ar kraujingas viduriavimas yra skrandžio ir žarnyno pažeidimo 
požymis. Gelta (odos ir akių skleros pageltimas) rodo, kad TPŠR palietė 
kepenis. 

Gydytojai ūminės TPŠR sunkumo laipsni nustato pagal pažeistų organų 
skaičių ir pažeidimo sunkumo laipsni. Ūminė TPŠR būna lengvo, viduti
nio, sunkaus laipsnio ir pavojinga gyvybei (žr. lentelę). 

Transplantato atmetimo ir TPŠ reakcijoms sumažinti po persodinimo 
ligoniui skiriami cheminiai preparatai, slopinantys imuninės sistemos 
veiklą. Tačiau taip didėja virusinių, bakterinių , grybelinių infekcijų pavo
jus. Todėl potransplantaciniu periodu imamasi specialių apsaugos prie
monių. Ligonio palatoje i rengiami oro filtrai, reikalaujama dažnai plautis 
rankas, naudojamos apsauginės veido kaukės, sterilios pirštinės ir cha
latai, ligoniui neleidžiama valgyti šviežių vaisių ir daržovių, laikyti pala
toje gėlių. 

Ūminės TPŠR tikimybė didesnė vyresniems nei 30 m. amžiaus ligo
niams. Ji dažniau pasitaiko ir tiems, kuriems pesodinti moters, turėju
sios du ar daugiau nėštumų, kaulų čiulpai . 

Ūminės TPŠR sunkumo laipsniai 

' 1 laipsnio (lengvo): bėrimas apima mažiau nei 25% kūno ploto. 
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2 laipsnio {vidutinio): bėri mas apima daugiau nei 25% kūno ploto; lengvai 
pažeidžiama kepenų arba virškinamojo trakto veikla. 

3 laipsnio {sunkaus): odos bėrimas primena paraudimą stipriai nudegus 
saulėje; kepenų ir virškinamojo trakto veiklos pažeidimai vidutiniški. 

4 laipsnio (pavojinga gyvybei): pūslėta besilupanti oda; sunkūs kepenų 
ir virškinamojo trakto pažeidimai. 

Ūminės TPŠR prevencija ir gydymas 

Būdų kaip apsisaugoti nuo TPŠR kol kas nėra , bet galima imtis priemo
nių, kad TPŠR pasireikštų kuo rečiau ir būtų lengvesnio laipsnio. Ligo
niui skiriami imuninės sistemos veiklą slopinantys vaistai, tokie kaip cik
losporinas {vienas arba derinant su steroidais) ir metotreksatas. Jie ski
riami keletą mėnėsių po transplantacijos, ypač jei TPŠR progresuoja ar
ba išsivysto lėtinė TPŠR. 

Ciklosporinas, steroidai ir metotreksatas silpnina T-limfocitų reakciją i 
ligonio audinius ir organus, tačiau ilgai vartojant šie preparatai gali su
kelti pašalines reakcijas. Ciklosporinas toksiškai veikia inkstus, didina 
kūno plaukuotumą, moterims skatina plaukų augimą veido srityje, retais 
atvejais gali sukelti neurologinių problemų - nerimo priepuolius, mąsty
mo pakitimus ir panašiai. Metotreksatas gali sukelti burnos, nosies, ger
klės gleivinės uždegimą . Dėl šalutinio steroidų poveikio didėja svoris, 
organizme susilaiko skysčia i , padidėja cukraus kiekis kraujyje, pasireiš
kia nuotaikų svyravimai ir mąstymo pokyčiai. Šie pašaliniai efektai laiki
ni ir išnyksta, nustojus vartoti šiuos preparatus. 

T-limfocitų pašalinimas iš transplantato 

Sušvelninti ūminę TPŠR arba ir visai jos išvengti galima iš transplantuoja
mų kaulų čiu lpų pašalinus limfocitus, t.y. ląsteles, kurios pažeidžia šeimi
ninko audinius ir organus. Iš tiesų, taikant ši metodą leukemija sergan
tiems ligoniams, TPŠR sumažėjo nuo maždaug 50% iki mažiau nei 15%. 
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Deja, pasirodė, kad pašalinus donoro T-limfocitus persodinti kaulų čiul
pai negali sėkmingai prigyti. Transplantuojant kaulų čiulpus su limfoci

tais transplantato atmetimo reakcijų beveik nepasitatiko, o pradėjus tai

kyti T-limfocitų šalinimo iš donoro kaulų čiulpų metodą, atmetimo reak
cijos pasireiškė 1 O - 30% ligonių . Taigi KČT galutiniam rezultatui šio 
būdo taikymas naudos neatneša. 

Be to, lengvo ir vidutinio laipsnio lėtinė TPŠR ligonio organizme kartais 
sukelia priešleukemini efektą. Taigi, leukemija sergantiems pacientams 
lengvo laipsnio TPŠR gali būti naudinga. Kai kurių tyrimų duomenimis, 

visus T-limfocitus pašalinus iš donoro kaulų čiulpų, atmetimo reakcijų 

skaičius leukemija sergantiems asmenims padidėja iki 65%. 

Nuolat ieškoma naujų šios problemos sprendimo būdų. Vienas iš galimų 
kompromisinių variantų - prieš persodinant pašalinti ne visus, o tik dali 
donoro T-limfocitų. Tada transplantato atmetimo reakcijos tikimybė bus 
mažesnė negu persodinant kaulų čiu l pus visiškai beT-limfocitų. Be to, 
tikimybė, kad išsivystys sunkaus laipsnio TPŠR irgi bus mažesnė lygi
nant su tuo atveju, kai persodinami kaulų čiulpai su visais T-limfocitais. 

Daug žadantis būdas, kai pašalinami ne visi T-limfocitai, o tik tam tikra 
jų grupė, savo paviršiuje turinti CD-8 antigeną. Buvo atliktas tyrimas, 
kuriame dalyvavo 45 lėtine mieloleukemija sergantys asmenys. Jiems 
buvo persodinti seserų ar brolių kaulų čiulpai be minėtų CD-8+ limfoci
tų . Ūminės TPŠR dažnumas sumažėjo nuo 50% (persodinant nevalytus 
kaulų čiulpus) iki 20%. Transplantato atmetimo reakcijos, kurios išsi
vysto 10-30% ligonių po visiškai išvalytų nuo T-limfocitų kaulų čiu lpų 

persodinimo, sumažėjo iki 10%. 

3. lėtinė transplantato prieš šeimininką reakcija 

Lėtinė TPŠR paprastai išsivysto praėjus maždaug 3 mėnesiams po transp
lantacijos. Manoma, kad ją gali sukelti naujai pasigaminę prigijusių do
noro kaulų čiulpų T -limfocitai . 

I 
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Dauguma TPŠR atvejų pažeidžiama oda. Pakinta jos spalva (patamsėja 
arba išblunka), ji tampa sausa, niežtinti, pleiskanojanti, ligonis patiria ver
žimo, tempimo jausmą. Gali pradėti slinkti arba per anksti pražilti plaukai. 

Kepenų pažeidimas paprastai pasireiškia gelta, odos niežuliu arba paki
tusiais laboratorinių tyrimų duomenimis. 

Lėtinės TPŠR metu dažnai nukenčia organizmo liaukos, išskiriančios sei
les, gleives, ašaras ar kitus skysčius. Dėl pažeistų ašarų liaukų ligoniai 
paprastai jaučia akių dilgsėjimą, sausumą. Sumažėjus seilių liaukų sek
recijai, išsausėja ir gali išopėti burna, stemplė, darosi sunku valgyti ir ryti 
maistą. Nuo dantų pastos ar rūgštaus maisto jaučiamas deginimas bur
noje. Padidėja infekcijos rizika, todėl labai svarbu kruopščiai laikytis bur- 1 

nos higienos. Sutrinka ir skrandžio bei žarnyno liaukų veikla, maistas 
prastai virškinamas, organizmas nebegali pasisavinti visų maisto medžia
gų. Ėda rėmuo, skauda pilvą skrandžio srityje, gali pradėti kristi svoris. 

Kartais dėl TPŠR išsivysto sausgyslių ir sąnarių kontraktūros, t. y. ligo
niui pasidaro sunku laisvai lankstyti kojas ar rankas per pažeistus sąna
rius. TPŠR gali paliesti ir plaučius, tada atsiranda kosulys, ligoniu i būna 
sunku kvėpuoti, gali išsivystyti bronchitas, pneumonija. 

Lėtinė, kaip ir ūminė TPŠR dažniau pasitaiko vyresniems ligoniams. 70% 
- 80% atvejų lėtinė TPŠR išsivysto iš ūminės. Taip pat lėtinės TPŠR 
rizika tuo didesnė, kuo mažiau tapatūs ligonio ir donoro kaulų čiulpai. 

Lėtinės TPŠR gydymas 

Lėtinė TPŠR gydoma steroidais (pvz., prednizolonu), azatioprinu, ciklas
porinu. Visi šie preparatai slopina imuninės organizmo sistemos veiklą. 
Infekcijos profilaktikai skiriami antibakteriniai, priešgrybeliniai prepara
tai (amfotericinas, baktrimas ir kt.). Kitos prevencijos priemonės nesi
skiria nuo tų, kurios naudojamos visais atvejais, kai organizmo imuninės 
sistemos veikla susilpnėjusi (apsauginės veido kaukės, sterilios pirštinės 
ir chalatai, dieta be šviežių vaisių ir daržovių ir panašiai). Be to, esant 
TPŠR ir nenustojus vartoti imuninės sistemos veiklą slopinančių prepa-
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ratų, nerekomenduojama skiepytis gyvomis vakcinomis (tymų, raudonu
kės, stabligės, poliomelito). 

Nuolat ieškoma naujų priemonių, kaip pagerinti ligonių, kuriems išsivys
to lėtinė TPŠR, būklę. Naujausiais duomenimis, pavojingą gyvybei lėti
nę TPŠR galima sustabdyti tal idomidu, sukeliant minimalias šalutines 
reakcijas (mieguistumą). 

Lėtinės TPŠR simptomai 

Dažniau pasitaikantys 
• Odos bėrimas, niežulys 
• Odos paraudimas, tamsios 

arba šviesios dėmės odoje, 
odos tempimo jausmas 

• Gelta (odos ir akių junginių 
pageltimas) 

• Pakitę kepenų laboratoriniai 

rodikliai 
• Akių sausumas, deginima 

jausmas 
• Deginima jausmas burnoje 

valgant rūgštų maistą 
• Bakterinės infekcijos 

4. Ilgalaikės problemos 

Rečiau pasitaikantys 
• Susidarę randai odoje 
• Lokalus plaukų išslinkimas, 

per ankstyvas pražilimas 

• Sunkus kepenų pažeidimas 

• Sutrikęs regėjimas 

• Rėmuo, skrandžio skausmai 

• Pasunkėjęs kvėpavimas, 

bronchitas, pneumonija 
• Svorio kritimas 
• Kontraktūros 

• Pasunkėjęs maisto rijimas 

• Dauguma ligonių išgyja nuo TPŠR, tačiau dalis simptomų kartais pasi
I reiškia net ir tada, kai visiškai pasveikstama. Ligonių oda dar ilgai būna 
: labai jautri , todėl reikia vengti ilgai būti saulėje, vartoti stiprius apsaugi-

nius kremus. Odoje gali likti randų. 
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Kartais ilgai jaučiamas akių suerzinimas, kuris paprastai raminamas akių 1 

lašais. Gali išsivystyti lėtinis viduriavimas ir sutrikęs žarnyno sugebėji- 1 

mas pasisavinti reikiamas maisto medžiagas. Kai kurie ligoniai po TPŠR 
nuolat patiria sutrikusios kepenų veiklos požymius. Rečiau išlieka plau
čių pažeidimo sukelti simptomai ir rankų ar kojų kontraktūros. 

Norint sumažinti ligonių patiriamą dėl TPŠR diskomfortą mokslininkai 
nuolat dirba ieškodami naujų TPŠR prevencijos ir gydymo būdų. 

5. Kaip iveikti transplantato 
prieš šeimininką reakcijos sukeltą stresą 

Daugumai ligonių, kuriems atliekama alogeninė kaulų čiulpų transplan
tacija, išsivysto transplantato prieš šeimininką reakcija (TPŠR). Papras
tai dar prieš transplantaciją gydytojai šią būklę detaliai aptaria su ligo
niais. Nenuostabu, kad daugeli ligonių šis pokalbis pribloškia ir išgąsdi
na. Jie iš pradžių neatkreipia dėmesio, kad reakcija gali būti ne tik sun
kaus, bet ir lengvo ar vidutinio laipsnio ir kad mirtis, fiziniai trūkumai ar 
ilgalaikė negalia pasitaiko nedažnai . 

TPŠR diagnozė traumuoja ligonius psichologiškai ir sukelia stiprias emo
cines reakcijas. Pavargę nuo daugybės KČT komplikacijų l igoniai trak
tuoja TPŠR kaip dar vieną kliūtj, trukdančią jiems pasveikti. Jie tampa 
pikti ir prislėgti. Jau ir taip išsekusią ir išsibalansavusią psichinę būklę 
gali dar labiau sutrikdyti vaistai, skiriami TPŠR gydyti. Neretai ligoniai 
puola i depresiją, juos kankina nerimas, nuotaikų kaita , neadekvatūs 
esamai situacijai jausmų protrūkiai (pykčio, liūdesio, susijaudinimo) . Tai 
ne tik apsunkina ligonio gijimą, bet ir labai slegia ii slaugančius mylin
čius artimuosius. Žinojimas, kad šie simptomai laikini, ligoniui, jo šei
mai ir draugams padeda ištverti sunkų laikotarpj. Retais atvejais neri
mui sumažinti ir nuotaikų kaitai stabilizuoti skiriami medikamentai. 

Ligoniai stengiasi jveikti stresą jvairiais būdais. Kai kurie praplečia drau
gų ir artimųjų, galinčių padėti ir palaikyti psichologiškai, sąrašą. Tai nau
dinga ne tik ligoniui, bet ir nuolat ii slaugantiems žmonėms. Be to, šei-
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ma ir draugai dažnai ir patys nori pagelbėti, tačiau nežino kaip. Daugelis 
jų džiaugtųsi, jei paskambintų sergantis jų draugas, kuriam reikia, kad 
kas nors išklausytų ar paguostų. 

Kiti isitraukia i ivairių palaikymo grupių, draugijų ar panašių organizaci
jų veiklą. Šiuo sunkiu laikotarpiu pokalbis su žmogumi, patyrusiu tokius 
pat išgyvenimus, ligoniui gali nepaprastai padėti. Dažnai ligoniai krei
piasi pagalbos i profesionalius psichologus. Psichologas gali sukurti sau
gią aplinką, kurioje ligonis išreikštų savo pykti, nevilties jausmą ir gautų 
kūrybingų pasiūlymų, kaip iveikti patiriamą stresą . Geriausia kreiptis i 
tuos psichologus, turinčius bendravimo su ligoniais, kuriems persodinti 
kaulų čiulpai, patirties. 

Neretai pasireiškia vaistų, skirtų TPŠR gydyti, šalutinis poveikis. Daž
niausiai nukenčia ligonio išvaizda - antsvoris, išburkęs "mėnuliškos" iš
vaizdos veidas, ant veido, sprando ir kitų kūno vietų augantys vešlūs 
plaukai, gelta, pažeista oda. Visa tai mažina ligonio pasitikėjimą savimi 
ir savo jėgomis. Su šia problema kiekvienas irgi bando kovoti savaip. 
Vieni prieš akis susistato seniai darytas nuotraukas, turėdami galvoje, 
kad esami pakitimai tik laikini. Kiti, atvirkščiai, kaip imanydami vengia 
prisiminimų ir minties, kad jų išvaizda gerokai pasikeitusi. 

Dar viena aplinkybė, gadinanti nuotaiką - ta, kad dėl susilpnėjusio imu
niteto reikia nuolat laikytis nustatyto režimo. Žmogus jaučiasi izoliuotas, 
jis negali laisvai kontaktuoti su aplinkiniais. Einant iš namų jis turi užsi
rišti veido kaukę, turi vengti minios, infekcinėmis ligomis sergančių arba 
kontaktavusių su jomis sergančiaisiais žmonių. Tačiau išeiti galima rasti 
ir tokioje situacijoje. Eiti i kiną ar i parduotuves apsipirkti galima dienos 
metu, kai ten mažiausiai žmonių,valgyti kavinėje ar restorane reikia ne 
piko valandomis ir t.t. Tokiu būdu, per daug nerizikuojant užsikrėsti in
fekcine liga, galima džiaugtis gyvenimu ir jo teikiamais malonumais. 

Kova su TPŠR gali būti sunki ir varginanti. Tačiau daugumai ligonių ji 
būna laikina ir sėkminga. 

1 Siuzana Mitčel, kuriai, susirgus aplastine anemija, buvo transplantuoti 
1 kaulų čiulpai, taip pasakoja apie savo išgyvenimus: "Kartais, kovodama 
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su besi kartojančiomis infekcijomis, žiūrėdavau i save veidrodyje ir galvo
davau, kad mano vargams nebus galo. Tačiau šiandien matau, kad artė
ja laiminga pabaiga. Kiekviena diena vis šviesesnė ir geresnė . TPŠR bai
gėsi, kepenų veikla normalizuojasi , atsistatė odos spalva ir praėjo niežu
lys. Kol kas nebėgioju krosų, bet džiaugiuosi ir galėdama vaikščioti. Dar 
negrižau i darbą, tačiau jaučiu dideli pasitenkinimą dirbdama savanore 

vietos ligoninėje ir kaulų čiulpų registracijos biure ,.Amerikos širdis". Gy
venu šia diena ir dėkoju Dievui už mylinčią ir pala ikančią šeimą ir drau
gus. Niekada nebuvau nusivylusi gyvenimu, i viską žiūrėjau optimistiš
kai. Viliuosi , kad visi, kuriems bus transplantuoti kaulų čiulpai, suras 
jėgų nepasiduoti kaip ir aš." 
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Kepenų komplikacijos 

Kepenys - sudėtingas organas, atliekantis daug svarbių funkcijų, ku rių 

neatlieka jokie kiti organai. Kepenys šalina iš kraujotakos toksines me
džiagas, gamina baltymus, dalyvaujančius kraujo krešėjime, kaupia ener
giją, skaido medikamentus, gamina skysti, vadinamą tulžimi, kuri svarbi 
virškinimui, o taip pat šalina iš organizmo bilirubiną- pigmentą , susida
ranti irstant pasenusiems raudoniesiems kraujo kūneliams- eritrocitams. 

Kraujas atiteka i kepenis vartų vena ir kepenų arterija . Kepenyse jis teka 
kanalais, vadinamais sinusais, liesdamasis su kepenų ląstelėmis hepa
tocitais. Taip vaistai, toksinės medžiagos, kiti junginiai iš kraujo patenka 
i kepenų ląsteles, kur yra suskaidomi ar kitaip inaktyvuojami. lšsivalęs 
kraujas venų tinklu grjžta atgal i širdj . 

Hepatocituose vyksta ir tulžies gamyba. Ji sudaryta iš cheminių medžia
gų, padedančių skaidyti žarnyne jvairias maisto medžiagas. Tulžis teka 
kepenimis priešinga kraujui kryptimi ir tulžies latakais patenka i tulžies 
pūslę, kur kaupiasi tol, kol būna panaudota virškini mui plonojoje žarnoje. 

Jei užsikemša kraujagyslės, nešančios kraują per kepenis, arba pažei
džiami hepatocitai, kepenys nebegali iš organizmo pašalinti visų toksi
nų , vaistų ir kitų atliekų . Panašiai , užsikimšus tulžies latakams, kūne 
susikaupia bilirubino, cholesterolio ir kitų medžiagų perteklius , sutrikdy
damas kepenų ir kitų organų veiklą . 

Kepenų pažeidimai skirstomi i tris grupes: 1) pažeidžiami hepatocitai; 
2) pažeidžiamos kraujagyslės, kuriomis kraujas teka per kepenis; 3) pa
žeidžiami tulžies latakai, kuriais tulžis iš kepenų patenka i tulžies pūslę 
ir žarnyną. Ligoniams po kaulų čiulpų transplantacijos gali pasireikšti 
keli sutrikimai vienu metu. Kai kurie pažeidimai gali būti rimti ir grėsti 

1 gyvybei, tačiau dauguma atvejų jie sukelia tik laikiną lengvą ar vidutinj 
1 kepenų pažeid imą , kuris po to atsistato. 

Prieš transplantaciją buvę kepenų veiklos sutrikimai gali padidinti riziką 
susirgti sunkiomis kepenų ligomis potransplantaciniu laikotarpiu. Todėl 

1 prieš KČT ligoniai ištiriami , ar neserga grybelinėmis kepenų infekcija-
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mis, virusiniu hepatitu (viruso sukeltu kepenų uždegimu) ir tulžies pūs
lės akmenlige, arba ar neužsikimšę tulžies latakai, kuriuos prieš persodi
nimą reikėtų išvalyti. Šie tyrimai suteikia gydytojams informacijos, galin
čios padėti išvengti sunkių kepenų komplikacijų po KČT. 

Prieš, per ir po persodinimo atliekama daugybė tyrimų, norint nustatyti, 
ar nėra kepenų ląstelių, kraujagyslių ar tulžies latakų pažeidimo požy
mių. Atliekama kepenų fizinė apžiūra, nustatant kepenų dydj. kraujo 
tyrimai kraujyje esančio kepenų pagaminto bilirubino ir baltymų kiekiui 
nustatyti, ultragarsiniai bei rentgenologiniai tyrimai, kuriais ivertinama 
kepenų struktūra , kraujagyslių ir tulžies latakų būklė. Jei reikia , atlieka
ma ir kepenų biopsija. 

Ligoninėje kiekvieną dieną matuojama ligonio pilvo apimtis, kūno svo
ris, vertinama, ar nepakitusi odos spalva ir ar nėra patinimų, nustato
mas kraujyje esančio bilirubino bei kepenų fermentų kiekis. Tai padeda • 
laiku nustatyti kepenų funkcijos sutrikimus. 

1. Sutrikusios kepenų funkcijos požymiai 

• Gelta (odos ir akių sklerų pageltimas); 
• Skaudančios ar padidėjusios kepenys; 
• Greitas kūno svorio augimas; 
• Rankų ir kojų tinimas; 
• Skysčio kaupimasis pilvo ertmėje; 
• Didelė bilirubino koncentracija kraujyje; 
• Didelė kepenų fermentų (SGOT, SGPT ir šarminės fosfatazės) kon

centracija kraujyje; 
• Sąmonės sutrikimas. 

2. Pirmieji trys mėnesiai po KČT 

Kepenų venų užsikimšimo liga 

Kepenų venų užsikimšimo liga (VUL) gali sukelti rimtą kepenų funkcijos 
sutrikimą. Ją sukelia didelės chemopreparatų ar kūno švitinimo, atlieka-
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mo prieš persodinimą, dozės. VUL metu ligonio kraujagyslės, kuriomis 
kraujas teka per kepenis, išbrinksta ir užsikemša. Kepenys nebegali pa
šalinti iš kraujo kenksmingų ir nebereikalingų medžiagų. Kepenyse kau
piasi skysčiai, didėja spaudimas, kepenys patinsta, pasidaro skausmin
gos. Dažnai pažeidžiami ir inkstai, kurie iš organizmo pradeda išskirti 
per mažai vandens ir druskų. Taip kūne ima kauptis skystis, ištinsta 
kojos, rankos, pilvas. 

Sunkiais VUL atvejais susikaupęs skystis prasisunkia i pilvo ertmę, jis 
gali suspausti plaučius ir apsunkinti kvėpavimą. Toksinai, kurių nepaša
lina kepenys, patenka i smegenis ir gali sukelti sąmonės sutrikimus {nors 
sąmonė gali sutrikti ir ne tokiais sunkiais atvejais). Gali būti pažeidžiami 
inkstai, širdis ir plaučiai. 

VUL simptomai paprastai pasireiškia per pirmas tris savaites po KČT 
{pirmą - ketvirtą savaitę nuo parengiamojo režimo- chemoterapijos ir/ 
arba kūno švitinimo - pradžios). VUL diagnozuoti ne taip paprasta, nes 
jos simptomai tokie patys, kaip ir kitų kepenų ligų atvejais- gelta , padi
dėjusios kepenys, skausmas ir jautrumas kepenų srityje {dešinėje pilvo 
pusėje po apatiniu šonkauliu), greitai augantis kūno svoris, rankų ir kojų 
ti nimas, skysčio kaupimasis pilvo ertmėje. Tačiau jeigu neužilgo po transp
lantacijos be kitų matomų priežasčių padidėja kepenys, staiga išauga 
kūno svoris ir prasideda gelta , manoma, kad prasidėjo VUL. 

Kol kas būdų, kaip užkirsti kelią VUL, nėra. Diagnozavus šią ligą imama
si priemonių, kaip išvengti sunkesnių jos komplikacijų. Nutraukiamas 
vaistų, galinčių pasunkinti būklę , skyrimas arba sumažinamos jų dozės, 
diuretikais ar dializės pagalba stengiamasi mažinti skysčių perteklių or
ganizme, ribojamas druskos kiekis maiste, kontroliuojamas skysčių ba
lansas. Ligoniui perpilama eritrocitų, kad organizme cirkuliuotų pakan
kamai didelis kraujo kiekis. 

Sunkia VUL forma dažniau serga ligoniai, kuriems diagnozuotas piktybi
nės ligos- limfoma, leukemija ar didelės apimties navikas, negu nepik
tybinės- aplastinė anemija, imunodeficitas. Taip yra todėl, kad piktybi
nės ligos atveju pa rengiamojo režimo metu skiriamos daug didesnės che
minių preparatų ir spindulinės terapijos dozės. Taip sunaikinama dau-
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giau piktybinių ląstelių, bet tuo pač iu ir daug labiau toksiškai pažeidžia
mos kepenys. 

Riziką susirgti sunkia VUL forma didina prieš transplantaciją persirgtas 
aktyvus virusinis hepatitas parengiamojo režimo metu. Didesnė rizika 
iškyla ligoniams, kuriems persodinami negiminingų donorų ir netapatūs 
kaulų čiulpai . VUL dažniau pasitaiko po pakartotinio kaulų čiulpų perso
dinimo. Dauguma atvejų susergama lengva arba vidutinio sunkumo VUL 
forma , kurių metu sukelti kepenų pažeidimai yra grjžtami. Tačiau susir
gus sunkia forma, liga beveik visada baigiasi mirtimi. 

Kepenų pažeidimas transplantato 
prieš šeimininką reakcijos metu 

Kepenys dažnai pažeidžiamos po alogeninės kaulų čiulpų transplantaci
jos išsivysčiusios transplantato prieš šeimininką reakcijos (TPŠR) metu. 

Ūminės TPŠR metu pažeidžiami maži tulžies latakai, dėl ko tulžis negali 
ištekėti iš kepenų , susidaro tulžies sąstovis . Išoriškai tai pasireiškia gel
ta, kepenų skausmingumu. Pažeidimo laipsniui nustatyti gydytojai tiria 
bilirubino ir kepenų fermento šarminės fosfatazės koncentraciją kraujyje. 

Specialių priemonių kaip apsisaugoti nuo kepenų pažeidimo TPŠR metu 
ir jj gydyti nėra . Bendri TPŠR prevencijos ir gydymo principai, taip pat ir 
rizikos faktoriai aprašyti skyrelyje "Transplantato prieš šeimininką reakci ja" . 

Kraujo infekcijos 

Tulžies nutekėjimas iš kepenų gali sutrikti ir prasidėjus kraujo infekcijai . 
Šiuo atveju kepenų pažeid imai atsiranda ne dėl tiesioginio infekcinių 
agentų poveikio, o dėl reakcijos i organizme pasigaminusias toksines 
medžiagas. Tačiau klinikiniai simptomai praktiškai nesiskiria nuo kitų 
veiksn i ų sukelta kepenų pažeidimo požymių -gelta, kraujyje padidėjęs 
bilirubino, fermentų kiekis. 
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Tulžies nutekėjimo sutrikimai paprastai atsistato gydant infekciją anti
bakteriniais ar priešgrybiniais preparatais . 

Grybelinė kepenų infekcija 

Grybelinė kepenų infekcija yra sunki komplikacija. Ją dažniausiai suke
lia Candida rūšies grybelis, normaliomis sąlygomis gyvenantis žarnyne. 
Sveikame organizme jam neleidžia išplisti žarnyno bakterijos ir imuninė 
sistema. Prieš ir po kaulų čiulpų persodinimo ligoniams bakterinių infek
cijų profilaktikai ir gydymui skiriami antibakteriniai preparatai. Jie naiki
na ne tik ligą sukeliančias, bet ir "gerąsias" bakterijas, kontroliuojančias 
Candida grybelio dauginimąsi ir plitimą. Kadangi šių ligonių imuninė 
sistema irgi nėra pakankamai stipri, kad galėtų ii sunaikinti, grybelis 
patenka i kraujotaką ir nukeliauja i ivairius organus (blužni , inkstus, 
kepenis) , sukeldamas infekciją. 

Grybelinės kepenų infekcijos požymiai - intensyvus karščiavimas, nenu
mušamas kūno temperatūrą mažinančiais vaistais, patinusios, skaus
mingos kepenys, padidėjusi šarminės fosfatazės koncentracija kraujyje. 
Didžiausia kepenų grybelinės infekcijos rizika iškyla tiems ligoniams, kurie 

1 
dar iki persodinimo sirgo grybeline žarnyno ar kraujo infekcija. Grybeliui 

1 lengviau plisti tada, kai kraujyje cirkuliuoja nepakankamai granuliocitų 
1 (leukocitų rūšis) ir kai dėl transplantato prieš šeimininką reakcijos tigo-
1 niui skiriamas prednizolonas. 

Gydyti grybelines infekcijas labai sunku, ypač kai susilpnėjusi organizmo 
imuninės sistemos veikla. Efektyviai grybelinę infekciją gydo du prepara-

1 tai - amfotericinas B ir flukonazolis, bet gydymas jais irgi ne visada 
baigiasi sėkmingai. 

1 Kepenų toksinis pažeidimas vaistais 

Kai kurie transplantuojamiems ligoniams skiriami vaistai - infekcijų ir 
: transplantato prieš šeimininką reakcijos gydymui, pykinimo sumažini
I 
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mui, kraujospūdžio sureguliavimui , kai kurie migdomieji ir nuskausmi
namieji - gali pakenkti kepenų veiklai arba dar labiau pabloginti jau ir 
taip sutrikusią jų funkciją. Tačiau vaistai retai kada jas stipriai pažeidžia . 
Toksinio vaistų poveikio kepenims požymiai- gelta ir pakitusi bilirubino 
ir kepenų fermentų (šarminės fosfatazės, SGOT, SGPT) koncentracija 
kraujyje. 

Ilgi intraveninio maitinimo periodai (vadinama hiperalimentacija) irgi gali 
lengvai sutrikdyti kepenų funkciją. Tai gali būti kepenų uždegimas, sutri
kęs tulžies nutekėjimas ir riebalų kaupimasis kepenyse. Tačiau tai laiki
nos problemos. Jas galima išspręsti sumažinus intraveniniu būdu skiria
mų kalorijų kiekj ir ligoniui vėl pradėjus valgyti. Jei ligonis valgyti negali , 
šiek tiek padeda, jeigu jam skiriami ne vienos rūšies parenterinio maiti
nimo preparatai. 

Virusinis hepatitas 

Kartais per pirmuosius tris mėnesius po persodinimo ligoniai suserga 
virusiniu hepatitu (viruso sukeltu kepenų uždegimu). Dažniausiai jj su
kelia hepatito 8 irC virusai, bet tai padaryti gali ir adenovirusas, papras
tosios dedervinės (herpes) , vėjaraupių ir juostinės pūslelinės, citomega
lo, Epšteino-8aro- virusai. 

Hepatito 8 ir C virusais dažnai užsikrečiama dar prieš transplantaciją. 
Paprastai tai būna daugkartinio kraujo komponentų perpylimo rezulta
tas. Dabar KČT centruose visi kraujo komponentai tiriami, ar nėra už
krėsti hepatito A, 8 ir C bei citomegalo virusais. 

Kitų virusų - adenoviruso, vėjaraupių ir juostinės pūslelinės, herpes vi
rusų - sukelti hepatitai retai sukelia stiprų kepenų pažeidimą. Šias in
fekcijas svarbu anksti diagnozuoti, nes jų gydymas duoda geriausius re
zultatus, kai pradedamas pirmosiomis ligos stadijomis. 

I 
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Tulžies pūslės veiklos sutrikimai 

Pasigaminusi kepenyse tulžis latakais teka i tulžies pūslę ir ten kaupiasi, 
kol ateina signalas iš žarnyno, kad ji reikalinga virškinimui. Tada tulžies 
pūslė susitraukia ir išstumia dali tulžies i plonąją žarną. Kai ligonis ilgai 
negali pats valgyti ir maitinamas intraveniniu būdu, tulžis virškinimui 
tampa nebereikalinga ir užsistovi pūslėje. Ji sutirštėja, tampa grūdėta, 
susidaro taip vadinamos tulžies nuosėdos, kurios gali užkimšti tulžies 
lataką ir sutrikdyti tulžies ištekėjimą i plonąją žarną. Gali susidaryti tul
žies akmenys. 

Dažniausiai šios būklės simptomai nebūna labai ryškūs, bet gali prasi
dėti tulžies pūslės uždegimas, akmenligė. Tada prasideda viršutinės de
šinės pilvo dalies skausmai, ligonis gali sukarščiuoti, atsiranda pykini
mas, vėmimas, išryškėja gelta. Kai ligonis pradeda pats valgyti, papras
tai problema išsisprendžia savaime. Retais atvejais būklė gali kompli
kuotis tulžies latakų infekcija ar kasos uždegimu. 

3. Praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo KČT 

Praėjus trims mėnesiams po transplantacijos kepenų problemos pasi
reiškia rečiau negu per pirmuosius tris mėnesius. Dažniau kepenų veik
los sutrikimai vargina ligonius, kurie pirmaisiais mėnesiais po persodini
mo persirgo hepatitais B arba C, kurių kepenys buvo pažeistos ūminės 
TPŠR metu. Tačiau dažniausiai šie sutrikimai būna lengvi ar vidutinio 
sunkumo ir pavojaus gyvybei nekelia. 

Kepenų pažeidimas dėl lėtinės transplantato prieš 
šeimininką reakcijos 

1 Lėtinės TPŠR metu kepenų pažeidimai ir klinikiniai simptomai būna ana-
logiški pažeidimams, sukeltiems ūminės TPŠR. Pažeidžiami smulkūs 

1 tulžies latakai, dėl ko sutrinka tulžies ištekėjimas ir susidaro jos sąstovis. 
I 
I 
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Prasideda gelta, kraujyje padaugėja bilirubino ir kepenų fermentų. Ši 
patologija būdinga tik tiems ligoniams, kuriems atlikta alogeninė KČT. 

Lėtinė TPŠR dažniausiai tik lengvai sutrikdo kepenų veiklą. Pablogėja 
ligonio apetitas, gali silpnai papykinti. Dauguma atvejų tokie kepenų 
veiklos sutrikimai efektyviai gydomi imunosupresantais (preparatais, slo
pinančiais imuninės sistemos veiklą) - prednizolonu ir ciklosporinu. Sun

kesniais atvejais skiriamos didesnės šių medikamentų dozės, taip pat 
ursodezoksicholinė rūgštis bei azatioprinas. 

Ligoniams, kurių kepenys buvo pažeistos ūminės TPŠR, gresia didesnis 
pavojus, kad jų veiklą sutrikdys ir lėtinė TPŠR. 

Lėtinis virusinis hepatitas 

Virusai organizme gali likti dar ilgai po persirgtos ūminės virusinės infek
cijos ir po kurio laiko vėl suaktyvėti, sukeldami klinikinius simptomus. 
Taip dažnai atsitinka susilpnėjus imuninės organizmo sistemos veiklai. 
Ligonių, kuriems atlikta KČT, imuninė sistema ilgai nefunkcionuoja pil
navertiškai, ypač jeigu prasideda lėtinė TPŠR. 

Virusinio hepatito, dažniausiai sukelto hepatito 8 arba C virusų, kliniki
niai simptomai gali išryškėti tik praėjus daug mėnesių po persodinimo. 
Išgydyti lėtini hepatitą labai sunku. Kai kuriais atvejais tam skiriamas 
gydymas interferonu, tačiau ligoniams po transplantacijos, ypač jeigu 
išsivysto lėtinė TPŠR, jj reikia vartoti labai atsargiai, nes dėl jo poveikio 
mažėja leukocitų kiekis kraujyje. 

Grybelinė kepenų infekcija 

Praėjus trims mėnesiams po persodinimo kepenų grybelinė infekcija pa
sireiškia retai. Taip atsitinka ligoniams, kurių kraujyje cirkuliuoja per 
mažai granuliocitų ir tiems, kuriems pasireiškia lėtinė TPŠR. Klinikiniai 
simptomai ir gydymas tokie patys, kaip ir sergant grybeline infekcija 
pirmaisiais mėnesiais po transplantacijos. 
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Kaip maitintis ligoniams, 
kuriems atlikta kaulų čiulpų 
transplantacija 

Ligoniams, kuriems atlikta kaulų čiulpų transplantacija, labai svarbu tin
kamai maitintis. Jie turi gauti pakankamai jvairių maisto medžiagų ir tuo 
pačiu saugotis, kad nesutriktų jų žarnyno veikla. 

Kai žmogaus imuninės sistemos veikla nuslopinta, labai padidėja infek
cijos galimybė. Todėl gaminti maistą ir valgyti reikia laikantis tam tikrų 
taisyklių . Maiste esančios bakterijos ir kiti mikroorganizmai gali sukelti 
sunkią infekciją. Saugiau valgyti gerai iškeptą ar išvirtą maistą, nes aukš
toje temperatūroje (>60°C) bakterijos žūva. Kad bakterijos nesidaugin
tų , maistą reikia laikyti tinkamoje temperatūroje. Geriausia vartoti san
dariai jpakuotus maisto produktus, nes jų užteršimo rizika daug mažes
nė. Reikėtų vengti nejpakuoto, parduotuvėje ar kavinėje sveriamo mais
to - salotų, ledų ir pan., nes bakterijos i ii gali patekti nuo kitų pirkėjų ar 
pardavėjos rankų bei jrankių. 

Čia pateikiamas sąrašas produktų, tinkamų ligoniams, kurių imunitetas 
susilpnėjęs. Šios dietos reikėtų laikytis mažiausiai 100 dienų po kaulų 
čiulpų persodinimo. Vėliau, gydytojui leidus, apribojimai gali būti su
švelninti. 

Maisto produktai 

Pienas ir pieno 
produktai 

Leidžiamas valgyti 
maistas 

Maistas, kurio reikėtų 
vengti 

Pasterizuotas pienas, Neapdorotas, nepaste
jogurtas, ledų desertai, rizuotas pienas ir jo 
pudingas iš naujo pa- produktai. Sveriami 
kelio; naminiai koktei- ledai, kavinėje ar par-
liai ir pudingai, pa- duotuvėje pagaminti 
ruošti pagal sveiko kokteiliai; brandintas 

I 
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Mėsa ir mėsos pakai
talai 

Vaisiai ir daržovės 

Duona, košės , sriuba 

maisto ruošimo tech- fermentinis sūris (mė
nologiją . Įpakuotas ne- lynasis, kamembero, 
aštrus ir vidutinio aš- tetos, rokforo), kaimiš
trumo fermentinis sū- kas, aštrus ir parduo
ris (mozarella, parme- tuvėje pjaustytas 
zano), varškė, varškės sūris. 

sūris . 

Gerai išvirta ar iškepta, Nepakankamai gerai 
perdirbta ir jpakuota išvirta ar iškepta mėsa 
mėsa ; kietai virti ir kiaušiniai ; naminė 
kiaušiniai ; konservuota dešra; žalia žuvis (rū
žuvis; riešutinis svies- kyta, marinuota) . 
tas iš naujai atidaryta 
indelio; gerai išvirti ar 
iškepti ši ų produktų 

gaminiai . 
Kruopščiai nuplautos 
šviežios, šaldytos ar 
konservuotos daržovės 
(ligoninėje šviežios 
daržovės ribojamos) ; 
konservuoti, šaldyti ar 
švieži vaisiai su nulu
pama žievele (bana
nai, apelsinai), kiti 
šviežūs nulupti vaisiai 
(obuoliai, kriaušės), 
konservuotos sultys. 
Konservuota sriuba 

Parduotuvėje ar kavi
nėje pagamintos sa
lotos; namuose kon-
servuoti vaisiai ir dar
žovės; neplautos dar
žovės ir vaisiai , džio
vinti vaisiai (razinos, 
abrikosai, slyvos). 

Nejpakuoti kepyklos 
iš naujai atidaryta in- gaminiai . 
delio; namuose pagal 
sveiko maisto gamy-
bos technologiją virta 
sriuba; blynai, vafliai; 
jpakuota duona, ban-

I 
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delės, pyragaičiai ; kre
keriai; kruopų košės, 
virti ryžiai ir makaronai. 

Kiti maisto produktai Druska, cukrus, kiti Neperdirbtas, nepaste-
prieskoniai, suberti 
pradedant gaminti 
maistą; parduotuvėje 

pirktas medus ar siru
pas; ledinukai; jvairūs 
jpakuoti prieskoniai -
kečupas, majonezas, 
garstyčios (ligoninėje 

naudojami tik atskiri 
prieskonių pakeliai); 
jpakuoti bulvių traš
kučiai ir pan. 
užkandžiai . 
Maisto ruošimui ar 
atsigėrimui vartojant 
šaltinio vandeni, ii rei
kia pavirinti 5 minutes. 
Toks vanduo gali būti 
laikomas šaldytuve 
24 val. 

1. Maisto gaminimo principai 

rizuotas medus; ne
steri lūs prieskoniai 
(kurie gali būti užteršti 
nuo rankų ar nešvarių 
jrankių); žoliniai ir pa
čių pasigaminti pries
koniai bei arbatos; ne
jpakuoti saldainiai, 
bulvių traškučiai ar 
spragi nti kukurūzai. 

1. Būtinai plaukite rankas prieš gamindami valgj ir baigę ii gaminti, taip 
pat prieš ruošdami kitą patiekalą ir prieš valgj. Rankos plaunamos ma
žiausiai 1 minutę šiltu vandeniu su muilu. 

1 2. Kiekvienam maisto produktui naudokite atskirą jrankj (peili, šakutę, 
1 šaukštą). Niekada nenaudokite tos pačios lėkštės ar jrankio žaliam ir jau 
1 pagamintam maistui. 

I 
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2. Geriau rinkitės populiarią kavinę, kurioje lankosi daug žmonių. Tokio
je istaigoje dažnai papildomos šviežaus maisto atsargos. 

3. Valgykite ne piko metu, kai pietauja daug žmonių, nes personalas gali 
nespėti griežtai laikytis higienos reikalavimų ar išpildyti specialių pagei
davimų. 

4. Venkite valgyti savitarnos užkandinėse ir bufetuose. 

5 . Nepirkite maisto nuo kulinarijos parduotuvių prekystalio - mėsos , 

sūrio, salotų, sumuštinių. 

6. "Greito maisto" restoranuose reikalaukite, kad jūsų maistas būtų pa
gamintas pagal užsakymą. Tokiose istaigose dažnai būna prigaminta pa
pildomų porcijų, kurios nuolatos šildomos, kol atsiranda pirkėjas. 

7. Rinkitės gerai iš keptą ar išvirtą patiekalą. 

8. Pasiteiraukite, kaip pagamintas padažas. Į kai kuriuos dedami žali 
kiaušiniai, kurių reikėtų atsisakyti. 

9. Gerai džiovintus produktus galima valgyti, nes dažniausiai jie būna 
paruošti tinkamai . 

10. Nevalgykite patiekalų, kurie gaminami iš karto dideliais kiekiais, 
tokių kaip sriubos ir riebūs padažai. Geriau rinkitės pagal užsakymą ga
minamus patiekalus. 

Žinokite, kad iš pažiūros sunku nustatyti, ar maistas tinkamas valgyti. 
Jūs nežinote, kaip buvo laikomi maisto produktai , kaip patiekalas buvo 
ruošiamas, ar virėjai plovė rankas. Todėl maistą visada rinkitės atidžiai. 

I 
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lšsirašymas iš ligoninės 
• • V • 1r grĮZimas namo 

Grįžimas namo, šis ilgai lauktas įvykis, gali pasirodyti ne toks saldus, 
kaip atrodė. Baigėsi gydymas ligoninėje, bet gijimas ir atsistatymas po 

ligos tęsiasi. lr toliau kelis kartus per dieną reikia gerti vaistus, prižiūrėti 
centrinės venos kateteri, nuolat stebėti vaiko būklę ir periodiškai vykti 
pas gydytojus atlikti tyrimų. Tėvai visą laiką jaučiasi tarsi sėdėtų ant 
žarijų , baimindamiesi, ar neprasideda infekcija , ar neatsiranda kitų kom
plikacijų požym ių . Būna situacijų , kai reikia vėl trumpam atsigulti i ligo
ninę, o tai išgąsdina ir vaikus, ir jų tėvus. 

"Nėra lengva vėl pradėti normalų gyvenimą, - pasakojo vieno ligonio 
mama. - Mėnesių mėnesius jaučiausi kaip automatas. Pamiršau, kas 
yra miegas, visą laiką buvau pavargusi . Atrodė, kad diena per trumpa, 
arba kad man neužtenka stiprybės patenkinti visus poreikius. Po 10 
mėnesių klausiau savęs - kada visa tai baigsis?" 

Dažnai draugams ir artimiesiems sunku suprasti, kad psichologinė įtam
pa lieka dar ilgai po to, kai vaikas grįžta namo. Jie mano, kad išėjus pro 
ligoninės duris viskas atsistato i savo vietas ir gyvenimas tęsiasi toliau 
nuo tos vietos, kur normali jo tėkmė buvo nutrūkusi. Bet taip nėra . Vieni 
tėvai pasakojo: "Mane varė iš proto, kai aplinkiniai sakydavo - "turėtum 

jaustis laimingas" arba "turėtum jaustis dėkingas", o aš jaučiausi koks 
tik nori , tik ne laimingas. Aš buvau laimingas, kad patyrėme stebuklą, 
bet vis tiek pykau, kad mūsų šeima turėjo tai išgyventi. Nedavė ramybės 
klausimai: kodėl mes? Kuo mes nusikaltome?" 

Mamai, ilgą laiką praleidusiai ligoninėje su vaiku , kuriam buvo atl ikta 
kaulų čiulpų transplantacija , grįžus namo gali būti nelengva bendrauti 
su vaikais, likusiais namuose. Viena mama sakė , kad jos trejų metukų 
dukrytė iš pradžių su ja visiškai nesikalbėjo . Kita mama pasakojo, kad 
kol j i su sūnumi , kuriam buvo persod inami kaulų čiulpai , gulėjo l igoni
nėje , dukra namuose gyveno su vyru . Grįžus namo, mergaitė ir toliau 
bendravo tik su tėvu, o nuo mamos užsisklendė . Tai labai skaudina. 
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Teko susirasti psichologą, kuris padėjo suprasti dukros baimes ir ap
maudą ir juos nugalėti. 

Vaikai būna isižeidę ir pavydi papildomo dėmesio, rodomo sergančiam 
jų broliui ar seseriai. Jie patys pradeda norėti susirgti, kad mama ir tėtis 
labiau rūpintųsi ir jais. Jiems neatrodo, kad su jų broliuku ar sesute po 
kaulų čiulpų transplantacijos reikėtų elgtis kitaip. Todėl sveikus vaikus 
reikėtų itraukti i kasdieninę veiklą, kad jie irgi rūpintųsi vaiku, grižusiu iš 
ligoninės. Tada jie pasijunta taip pat svarbūs ir reikalingi. Būtų gerai, 
kad bent vienas iš tėvų dali laiko skirtų specialiai sveikajam vaikui, kartu 
su juo pažaistų, užsiimtų kita jam patinkančia veikla. 

Svečių, ateinančių lankyti iš ligoninės grižusio vaiko ir ketinančių atnešti 
jam lauktuvių, reikėtų paprašyti, kad dovanotų ką nors ir sveikajam sū
nui ar dukrai, nes šiems sunku matyti, kad visas dėmesys ir dovanos 
skiriami tik jų broliui ar seseriai. Jie jaučiasi atstumti ir nereikalingi. 

Tačiau ir vaikai po transplantacijos jaučia savo brolių ir seserų pavydą ir 
blogą nuotaiką, dažnai suprasdami ir to priežasti. Vienas berniukas pa
sakė savo sesutei: "Žinai, aš dabar jaučiuosi toks pavargęs ir išsekęs, 
todėl mama viską turi daryti už mane. Bet kai tik aš jausiuosi geriau, tu 
irgi galėsi pabūti su mamyte". 

Yra ir kita problema, su kuria susiduria tėvai ir vaikas, po transplantaci
jos grižęs namo. Ligoninėje sergančiam vaikui dėmesio skiriama dau
giau, jis gauna daugybę atvirukų , dovanų, balionų. Namuose tokių rū
pesčio išraiškos priemonių labai sumažėja. Tada ir transplantuotasis vai
kas gali pasijusti piktas ir nelaimingas. 

Būnant namie ir vaikas, kuriam atlikta kaulų čiu l pų transplantacija, ir jo 
broliai ar seserys gali perdėtai nerimauti dėl atsiradusių nežymių perša
limo simptomų ar kitų nemalonių pojūčių. Viena mama pasakojo, kaip, 
kartą vakare užėjusi i sūnaus kambari, išgirdusi ii šniurkščiojant ir pa
klaususi , kas atsitiko. Berniukas atsakė, kad, kiek prisimena, jis nakti 
visada suserga, ir mama ii visada veža i ligoninę. Mamai pradėjus sūnų 
raminti, kad viskas bus gerai, šis atsakė: "lr tą prisimenu" . 

"Po to , kai mūsų sūnui buvo persodinti kaulų čiulpai, dukra labai bijojo 
susirgti,- pasakojo kito ligonio tėvas.- Kai kartą ji susi rgo gripu, tai buvo 

1 pirmas kartas, kada ji buvo sunkesnis ligonis už broli. Sūnus tiesiog 
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nėrėsi iš kailio- trynė seseriai nugarą , nešė atsigerti, visaip bandė ją 
nuraminti. Jie abu buvo labai sunerimę." 

Susirgus sveikajam vaikui, neignoruokite ir nesumenkinkite jo skundų . 

Parodykite, kad jo liga esate susirūpinę tiek pat, kaip ir jo broliu ar sese
rimi po transplantacijos. Netgi jei galvojate, kad liga nesunki, iškvieskite 
gydytoją. Taip nuraminsite savo vaiką . 

Būna ir taip, kad vaikas, kuris, jūsų manymu, yra sveikas, pradeda skųs
tis ivairiais negalavimais. Tačiau nereikėtų galvoti, kad tokie skundai dėl 
sveikatos yra tyčia sugalvota gudrybė tikintis susilaukti daugiau dėme
sio. Dažnai vaikai nesąmoningai imituoja ligos simptomus ir tikrai tiki, 
kad serga. 

Pasitaiko ir kurioziškų situacijų, kai vaikas i ivykius reaguoja visai kitaip, 
negu to laukė suaugusieji . Pavyzdžiui , dviejų metų berniukas labai nu
liūdo, kai jam pašalino centrinės venos kateteri . Tėvai tikėjosi, kad jis 
nudžiugs, atsikratęs svetimkūnio , o vaikas sureagavo taip, tarsi būtų 
netekęs savo kūno dalies. 

Dar vienas labai svarbus ivykis- grižimas i mokyklą. Vaikai skatinami jo 
laukti, galvoti apie tai. Tačiau mokykloje vėl gali laukti nusivylimas. Pa
sirodys, kad klasės draugai nelaukė pasveikusio draugo grižimo sulaikę 
kvapą . Tuo metu, kai jūsų vaikas gydėsi ligoninėje, draugai pradėjo do
mėtis naujais dalykais, užsiėmė kita veikla. Gali būti ir taip, kad kiti 
vaikai bijos bendrauti su sergančiu draugu, kuris ir iš išvaizdos bus pasi
keitęs. Būtų gerai vaikus iš anksto paruošti tokiam ivykiui . Su mokiniais 
galėtų pasikalbėti slaugytoja, gydytojas, socialinis darbuotojas (jei toks 
yra). Jie turėtų paaiškinti, kas nutiko jų draugui, atsakyti i vaikams rūpi
mus klausimus. Tačiau ir pasiruošus iš anksto, po ligos grjžusio i mokyk
lą vaiko gali laukti sunkus ir ilgas adaptacinis laikotarpis. 

Vis tik, nepaisant sunkumų, kuriuos tenka iveikti, sunkios ligos ir kaulų 
čiulpų persodinimo laikotarpiu jgyta patirtis dažnai suartina šeimos na
rius . Vieno vaiko, kuriam buvo persodinti kaulų čiulpai, mama prisime
na: "Mano vaikai ir toliau kivirčijasi, tač iau jie laba i rūpinasi vienas kitu. 
Kaulų čiu lpų persodinimo laikotarpis buvo nelengvas, bet dabar viskas 
gerai . Mano sūnui pavyko. Jis gyvas ir sveikas. Mes visi tai suvokiame ir 
vertiname, ką reiškia gyvenimas." 
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Priedas 

Kai kurių medicinos terminų žodynėlis 

Alogeninė kaulų čiulpų transplantacija - transplantacija, kai persodinamos do
noro kamieninės ląstelės. 

Alotransplantatas - donoro kamieninės ląstelės, naudojamos alogeninei kaulų 
čiulpų transplantacijai. 

Anemija - per mažas eritrocitų kiekis kraujyje, dėl ko audiniams ir organams 
pradedamas tiekti nepakankamas deguonies kiekis. 

Antibiotikai - vaistai, skirti gydyti bakterinėms infekcijoms. 

Antigenas - medžiaga, sukelianti organizmo imuninj atsaką, kurio metu leukoci
tai pradeda gaminti antikūnius arba kovoja su ja kitokiu būdu. 

Antikūniai - baltyminės kilmės medžiagos, kurias gamina organizmas kovai su 
patekusiais i ii svetimkūniais. 

Aplazija- neišsivystymas arba nesusidarymas. Kaulų čiulpų aplazijos metu juo
se nėra arba beveik nėra ląstelių. 

Ascitas - skysčio kaupimasis pilvo ertmėje. 

Autologinė kaulų čiulpų transplantacija- transplantacija, kurios metu perpila
mos paties ligonio kamieninės ląstelės . 

Autotransplantatas- surinktos iš ligonio organizmo kamieninės ląstelės, skirtos 
autologinei kaulų čiulpų transplantacijai. 

Bilirubinas - pigmentas, susidarantis kepenyse perdirbant medžiagų apykaitos 
produktus. Esant kraujyje didelei bilirubino koncentracijai, pagelsta oda. 

Blastai - nesubrendusios ląstelės. 

Chemoterapija - vaistas arba vaistų derinys, skiriamas piktybinėms ląstelėms 
sunaikinti. 

Chroninis (arba lėtinis) - vykstantis ilgą laiko tarpą. 

Dermatitas - odos uždegimas. 

Edema -skysčio kaupimasis netinkamoje vietoje, pvz., būklė, kai plaučiuose 
pradeda kauptis skystis, vadinama plauči ų edema. 

1 Eritrocitai - ląstelės, plaučiuose prisijungiančios deguoni ir išnešiojančios ii i 
audinius po visą organizmą. 
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Onkologija - mokslas apie vėžj . 

Pancitopenija - visų tipų kraujo ląstelių trūkumas. 

Parengiamasis režimas - chemoterapija ir/arba jonizuojančioji radiacija , skiria
ma ligoniams prieš atliekant KČT. Jo metu sunaikinamas supiktybėjusios 
ląstelės ir/arba nuslopinama imuninė organizmo sistema, kad nejvyktų transp

lantato atmetimo reakcija. 

Plazma - kraujo skystoji dalis su baltymais. 

Profilaktinis - apsauginės priemonės ar gydymas. 

Protokolas - gydymo planas. 

Recidyvas- ligos pasikartojimas po gydymo. 

Remisija, visiška - būklė, kai žmogus atrodo pasveikęs ir neberandama piktybi-

nių ląstelių. 

Sepsis - infekcija, kurios metu ligos sukėlėjas cirkuliuoja kraujyje. 

Solidinis tumoras - organo arba audinio, o ne kraujo ar limfi nės sistemos auglys. 

Steroidai - preparatas, dažnai skiriamas kartu su kitais vaistais po KČT, siekiant 
apsaugoti nuo transplantato prieš šeimininką reakciją ir ją gydyti. 

Stomatitas - burnos gleivi nės uždegimas. 

Šarminė fosfatazė - fermentas, gaminamas kepenyse ir kauluose. Padidėjęs 
kraujyje šarminės fosfatazės kiekis gali reikšti kepenų arba kaulų pažeidimą. 

T-limfocitai - grupė baltųjų kraujo kūnelių, kurie gali atskirti "savas" ląsteles 

nuo "svetimų ". 

Toksinas - nuodas. 

Transplantato atmetimas - procesas, kai organ izmas atmeta , "nepriima" perso
dintų kamieninių ląstelių . 

Transplantato prieš šeimininką reakcija - būklė, kartais susidaranti po alogeni
nės kaulų čiulpų transplantacijos , kai donoro ląstelės pradeda naikinti ligonio 

audinius ir organus. 

Transplantato prigijimas - būklė, kai organizmas "priima" perpiltas kamienines 
ląsteles, ir jos pradeda gaminti kraujo ląste les. 

Trombocitai -mažiausios kraujo ląstelės, dalyvaujančios kraujo krešėjime. 

1 Ūminis- pasireiškiantis stipriais simptomais ir trumpai trunkantis. 
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