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• Mielominė liga
Ši informacija parengta tiems, kam buvo diagnozuota mielominė
liga (mieloma), sergančiųjų šeimos nariams ir draugams. Čia pateikiama informacija apie mielomą ir jos gydymą. Galite skaityti tik
jums aktualius skyrelius. Kiekvieno skyrelio tema aiškiai apibrėžta,
tad susirasti reikiamą informaciją bus nesudėtinga. Kai kurie retai
vartojami arba specialieji terminai paaiškinami pabaigoje esančiame skyrelyje „Medicinos terminų žodynėlis“.
Informacijos tikslai:
• suteikti jums daugiau žinių apie mielominę ligą ir jos gydymą;
• padėti jums priimti informuoto ligonio sprendimus;
• suteikti informacijos slaugytojams ir šeimos nariams.
Norime padėti jums geriau suprasti šią ligą ir sudaryti galimybę būti
gerai informuotiems, kai teks priimti sprendimus dėl gydymo ir
priežiūros. Čia išsamiau kalbama apie dažniausiai taikomus gydymo būdus.
Pastaba apie informacijos paskirtį. Pateikiama informacija negali
pakeisti jus gydančių gydytojų patarimų. Būtent į šiuos žmones jūs
turėtumėte kreiptis dėl gydymo, susijusio su jūsų individualiu atveju.

Kas yra mielominė liga?
Mielominė liga, kitaip vadinama mieloma, daugine mieloma, yra
plazminių ląstelių (plazmocitų), kurios randamos kaulų čiulpuose, piktybinis susirgimas. Normalios plazminės ląstelės yra baltieji
kraujo kūneliai (leukocitai), gaminantys antikūnus (dar vadinamus
imunoglobulinais), kurie padeda kovoti su infekcija. Kaulų čiulpai
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yra minkštas, akytas audinys, gaminantis daugumą kraujo elementų (eritrocitus, leukocitus ir trombocitus). Sergant mielomine liga,
skirtingai negu esant kitiems navikams, dažniausiai nesusidaro
auglys. Mielominės ląstelės pasklinda kaulų čiulpuose.
Liga dažniausiai būna išplitusi visų kaulų čiulpuose, todėl mieloma dažnai vadinama daugine mieloma. Kadangi plazminės ląstelės
randamos kaulų čiulpuose, susirgimas dar vadinamas kaulų čiulpų
piktybine liga.
Tikimybė susirgti mieloma didesnė vyresniems žmonėms. Dažniausiai suserga vyresni nei 50 metų žmonės. Kiek dažniau serga vyrai nei moterys.
Yra keletas ligų, susijusių su mieloma, tarp jų – neaiškios reikšmės monokloninė gamapatija (NRMG) ir plazmocitoma. Minėtų ligų
eiga ir gydymas skiriasi nuo mielominės ligos.
Konkreti mielominę ligą sukelianti priežastis nėra nustatyta.
Aplinkos faktorių įtaka nėra vienareikšmiškai įrodyta. Manoma,
kad iš aplinkos faktorių mielominės ligos išsivystymui didžiausios
įtakos turi jonizuojantis spinduliavimas, tačiau japonų, išgyvenusių
po atominės bombos sprogimo, stebėjimo tyrimai neatskleidė itin
padidėjusio sergamumo mielomine liga. Kiti potencialūs aplinkos
faktoriai, galintys sukelti mielominę ligą, yra rūkymas, kancerogeninių medžiagų (sunkiųjų metalų, pesticidų, benzeno ir kt.) poveikis. Nustatyti dideli tarprasiniai sergamumo mielomine liga skirtumai, išliekantys nepriklausomai nuo aplinkos faktorių, rodo, kad
mielominės ligos išsivystymą lemia ne vien aplinkos faktoriai, bet ir
paveldimi genetiniai veiksniai. Nors pavienių šeiminių mielominės
ligos atvejų ir yra aprašyta, visgi paveldimumo tikimybė yra labai
maža. Net ir tais atvejais, kai mielomine liga serga daugiau negu vienas šeimos narys, tai veikiau nulemta aplinkos veiksnių.
Mielominę ligą galima sėkmingai gydyti sustabdant ligos progresavimą, kontroliuojant simptomus ir pagerinant gyvenimo kokybę,
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tačiau iš esmės liga nėra visiškai išgydoma. Net ir po sėkmingo gydymo jums reikės reguliariai tikrinti sveikatą, nes liga dažniausiai
atsinaujina.
Esminė informacija apie mielominę ligą:
• mielominė liga yra kaulų čiulpų plazminių ląstelių piktybinis
susirgimas (navikas);
• mielomine liga dažniausiai serga vyresni nei 50 metų žmonės;
• mielominę ligą galima sėkmingai gydyti.
Be gydytojo paskirto gydymo, yra dar kai kas, ką jūs galite padaryti, kad būtų lengviau gyventi sergant mielomine liga. Šių priemonių
santrauka pateikta skyrelyje „Nuorodos ir patarimai, kaip sau pagelbėti“.

• Kokie yra mielominės ligos simptomai?
Mielominės ligos simptomai gali būti įvairūs. Čia pateiksime pasireiškiančius dažniausiai. Svarbu prisiminti, kad ne kiekvienas ligonis patirs visus simptomus ir kad visus juos galima veiksmingai
gydyti.
Kaulų pažeidimas
Kaulų skausmas yra dažniausiai pasitaikantis simptomas. Dažniausiai skauda juosmens ar strėnų srityje, krūtinės ląstos kaulus ir šlaunikaulius. Su mielomine liga susiję kaulų skausmai dažniausiai sustiprėja judant, dirbant ir palengvėja pailsėjus. Dažnai pasitaiko kaulų
lūžių, nes mielominė liga pažeidžia kaulus. Paprastai lūžta stuburas ir
šonkauliai. Pažeisto kaulo lūžimą gali sukelti net ir nedidelė trauma.
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Nuovargis
Sergant mielomine liga, dažnai jaučiamas nuovargis, kurį gali lemti
pati liga arba jos sukeltos komplikacijos, taip pat tai gali būti gydymo
šalutinis poveikis.
Anemija (mažakraujystė)
Esant anemijai, būna per mažai eritrocitų ir juose esančio hemoglobino, kuris perneša deguonį. Anemiją gali sukelti mielominė liga tiesiogiai, o kartais ji gali pasireikšti kaip šalutinis gydymo poveikis. Išsivysčiusi anemija gali būti nuovargio jausmo ir silpnumo priežastis.
Nusilpusi imuninė sistema
Žmonės, sergantys mieloma, dažnai suserga infekciniais susirgimais, nes liga silpnina imuninę sistemą.
Inkstų pažeidimas
Sergant mielomine liga, dėl įvairių priežasčių gali pasireikšti inkstų
veiklos sutrikimų. Jūsų inkstams gali pakenkti mielominių ląstelių
(piktybinių plazminių ląstelių) gaminamas patologinis baltymas bei
kitos mielomos sukeltos komplikacijos, pavyzdžiui, didelė kalcio ar
šlapimo rūgšties koncentracija kraujyje. Kai kurie vaistai taip pat
gali pakenkti inkstams.
Hiperkalcemija
Tai būklė, kai kraujyje yra per daug kalcio. Sergant mieloma, hiperkalcemija gali pasireikšti, kai iš pažeistų kaulų į kraują patenka per
daug kalcio. Hiperkalcemijos simptomai: troškulys, pykinimas, padažnėjęs šlapinimasis, didelis silpnumas, vangumas, svaigulys ir/
arba vidurių užkietėjimas. Atminkite, jei sergančiam mielomine liga
išsivysto sąmonės sutrikimų (vangumas, mieguistumas ar net koma),
šalia kitų tyrimų būtina patikrinti kalcio koncentraciją kraujyje.
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• Laboratoriniai ir kiti tyrimai
Žmones, sergančius mieloma, ir juos prižiūrinčius asmenis gali sutrikdyti daugybė įvairiausių tyrimų, kuriuos atlieka gydantis personalas. Laboratoriniai ir kiti tyrimai atliekami dėl trijų pagrindinių
priežasčių:
• nustatyti diagnozę ir ligos stadiją;
• parinkti geriausią gydymo būdą ir jo metu stebėti ligos eigą;
• nustatyti ligos komplikacijas, kad jas būtų galima gydyti.
Tyrimai, kurie gali būti atliekami įvairiais atvejais, yra nurodyti
1 lentelėje.

Laboratorinių ir kitų tyrimų , kuriuos
jums gali prireikti atlikti, sąrašas:
Patologinio baltymo nustatymas
Mielominės ląstelės gamina nenormalų baltymą, vadinamą patologiniu baltymu ar paraproteinu. Jo buvimas nustatomas tiriant kraujo
arba šlapimo mėginį. Mielominės ląstelės gamina kelis nenormalaus
baltymo variantus, iš kurių dažniausiai pasitaiko imunoglobulinai
G ir A (IgG ir IgA).
Maždaug vienas ligonis iš dešimties turi tokio tipo patologinį baltymą, kurį galima nustatyti tik tiriant šlapimą. Tai Bence-Jones baltymas, pavadintas pagal jį atradusio gydytojo pavardę.
Kartais patologinio baltymo neįmanoma nustatyti nei kraujo,
nei šlapimo tyrimais. Apie šia mielomos forma sergančius ligonius
sakoma, kad jie serga nesekretuojančia mielomine liga. Šie ligoniai
tiriami kitais būdais.
Patologinio baltymo koncentracijos pokyčiai paprastai gana pati-
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kimai atspindi mielomos aktyvumo kitimą. Dėl šios priežasties gydymo laikotarpiu patologinio baltymo koncentracijos tyrimai atliekami reguliariai, kad būtų galima įvertinti gydymo efektyvumą.
Jie taip pat atliekami stebint ligonį po gydymo. Nekintanti patologinio baltymo koncentracija paprastai rodo, kad mielominė liga
yra stabili. Ši ligos fazė vadinama plato faze.
Skeleto rentgenografija
Kadangi sergantiems mielomine liga dažnai susilpnėja ar lūžta kaulai, rentgenografija atliekama kaip vienas iš pradinių tyrimų. Tenka
padaryti keletą skirtingų kūno dalių rentgenogramų, kad būtų įvertinti mielomos nulemti pažeidimai.
Kai reikia gauti tikslesnį kaulų būklės vaizdą, atliekamas magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) arba kompiuterinė tomografija (KT).
Kaulų čiulpų aspiracija (išsiurbimas)
Atliekant aspiraciją, į kaulą (dažniausiai klubakaulį arba krūtinkaulį) įduriama adata, per kurią išsiurbiamas nedidelis kiekis kaulų
čiulpų. Prieš šią procedūrą atliekama vietinė nejautra. Kaulų čiulpų
mėginys tiriamas mikroskopu arba tam tikrais atvejais naudojami
sudėtingesni metodai (tėkmės citometrija, PGR, FISH). Procentinis
plazminių ląstelių kiekis yra vienas iš kriterijų nustatant mielominės ligos diagnozę. Normaliuose kaulų čiulpuose yra mažiau negu
5 proc. plazminių ląstelių, o sergančiųjų mielomine liga kaulų čiulpuose plazminių (mielominių) ląstelių gali būti iki 90 proc. Atliekant sudėtingus genetinius ir molekulinius tyrimus, galima nustatyti piktybinių ląstelių genetines anomalijas. Kai kuriais atvejais šie
tyrimai padeda parinkti efektyviausią gydymą.
Kaulų čiulpų biopsija (trepanobiopsija)
Siekiant tiksliau įvertinti kaulų čiulpus, dažnai, ypač diagnozuojant
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ligą, prireikia atlikti kaulų čiulpų trepanobiopsiją. Šios procedūros
metu, atlikus vietinę nejautrą, iš klubakaulio specialia adata paimamas nedidelis gabalėlis kaulų čiulpų. Paimtas gabalėlis vėliau tiriamas mikroskopu. Šis metodas leidžia tiksliau įvertinti mielominės
ligos išplitimą ir kaulų čiulpų funkciją. Tyrimas gali būti atliekamas
ir pradedant, ir baigiant gydymo kursą, kad būtų įvertintas gydymo
veiksmingumas.
Kraujo tyrimas
Gydymo laikotarpiu jus ne kartą paprašys atlikti kraujo tyrimus. Dalis mėginio naudojama jūsų kraujo ląstelių kiekiui nustatyti. Svarbiausi mieloma sergančių žmonių kraujo elementų duomenys yra:
• leukocitų kiekis;			

• trombocitų kiekis.

• hemoglobino kiekis;
Pagal leukocitų kiekį gydytojas gali įvertinti, ar yra infekcijos pavojus. Hemoglobino kiekis (eritrocitų kiekis) nurodo, ar jums yra išsivysčiusi anemija. Apie tai, ar jums negresia kraujavimas, gydytojas
nustato pagal trombocitų kiekį.
Inkstų funkcijos tyrimas
Dalis kiekvieno kraujo mėginio paprastai naudojama šlapalo ir kreatinino kiekiui nustatyti. Šios medžiagos yra šalutiniai medžiagų
apykaitos produktai, kuriuos inkstai paprastai pašalina iš kraujo.
Didelis šių medžiagų kiekis rodo, kad inkstų funkcija sutrikusi.
Beta-2 mikroglobulinas
Kraujo tyrimas, vadinamas Beta-2 mikroglobulino (B2M) nustatymu, yra atliekamas dažnai, nes B2M yra vienas svarbiausių ligos aktyvumo rodiklių. Šis tyrimas yra svarbus pasirenkant gydymo planą, nustatant ligos stadiją ir prognozę.
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Kalcio koncentracija serume
Kalcis yra mineralinė medžiaga, kuri randama kauluose. Dalies pacientų, sergančių mielomine liga, kaulai yra aktyviai ardomi ir jų
serume padidėja kalcio kiekis. Jeigu kalcio kiekis per didelis, pasireiškia sutrikimas, vadinamas hiperkalcemija, sukeliantis inkstų
veiklos ir sąmonės sutrikimų, didelį raumenų silpnumą.
Baltymų ir albumino tyrimai
Atliekant kraujo tyrimus, nustatomas bendras baltymų kiekis bei
albumino kiekis kraujyje. Albuminas paprastai sudaro didžiąją dalį
kraujo baltymų. Sergant mieloma, bendras baltymų kiekis būna padidėjęs, nes tada kraujyje būna patologinio baltymo. Albumino kiekis, esant aktyviai mielominei ligai, būna sumažėjęs.

• Ligos stadijos
Atlikus visus reikiamus tyrimus, gydytojas gali susidaryti aiškų ir
išsamų vaizdą apie jūsų ligą. Pagal tyrimų duomenis skiriamos trys
mielominės ligos stadijos:
• pirmoji stadija – mažo aktyvumo, geros prognozės liga;
• antroji stadija – vidutinio aktyvumo ir prognozės liga;
• trečioji stadija – didelio aktyvumo liga.
Kadangi pastaruoju metu mielominės ligos gydymas tampa vis
efektyvesnis ir sparčiai progresuoja, aukštesnė ligos stadija ne visada
reiškia blogesnę ligos prognozę. Mielominės ligos stadija daugiausiai
atspindi ligos biologinį aktyvumą. Aukštesnė ligos stadija nerodo,
kad liga buvo „užleista“ ar diagnozuota pavėluotai.
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• Gydymo būdo parinkimas
Parinkti tinkamiausią mielominės ligos gydymo taktiką nėra lengva. Kol kas nėra nustatytas koks nors vienas geriausias gydymo būdas. Dažniausiai taikomi mielomos gydymo būdai yra chemoterapija
ir transplantacija. Rečiau naudojama spindulinė terapija. Šių gydymo būdų privalumai, trūkumai ir nepageidaujami poveikiai gali būti
įvairūs. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad jūs dalyvautumėte priimant sprendimą, kuris gydymo būdas jums yra tinkamiausias. Galbūt jūs norėsite tiesiog vykdyti gydytojo nurodymus, o gal sutiksite
dalyvauti kiekviename sprendimo priėmimo etape. Jūsų gydytojas
turėtų pasirinkti atitinkamą veikimo būdą.
Paprastai tinkamiausias gydymas parenkamas atsižvelgiant į:
• bendrą jūsų sveikatos būklę (pavyzdžiui, kokia
inkstų funkcija);
• jūsų amžių (nuo to gali priklausyti, ar įmanoma atlikti
kamieninių ląstelių transplantaciją);
• jūsų profesinę veiklą ir gyvenseną;
• jūsų susirgimo pobūdį;
• anksčiau taikytus gydymo būdus.
Labai svarbu nuspręsti tik tada, kai esate pakankamai informuotas,
todėl neturėtumėte skubėti. Tačiau kai kuriais atvejais būtina kuo
greičiau pradėti gydymą, pavyzdžiui, jeigu jums išsivystė inkstų nepakankamumas. Susirinkite tiek informacijos, kiek norite, – iš gydytojų, slaugos darbuotojų, kitų ligonių, interneto. Pasikalbėję apie
problemą su šeimos nariais, draugais ar kitais ligoniais, galite susidaryti aiškesnį vaizdą. Klausymasis argumentų už ir prieš kiekvieną
iš galimų variantų galiausiai padeda pasirinkti. Svarstant argumentus, reikia atsižvelgti į jūsų asmeninius prioritetus, gyvenseną, svar-

gydymo būdo parinkimas∕ 11

bu įvertinti galimus šalutinius gydymo poveikius. Svarbu, kad jūs ir
gydytojas sutartumėte dėl jums skiriamo gydymo ir kartu spręstumėte iškylančias problemas.

• Papildomos konsultacijos
Kadangi mielominė liga nėra dažnas susirgimas, gali būti, kad jūs
norėtumėte gauti papildomą konsultaciją, kad įsitikintumėte diagnozės teisingumu, patikrintumėte, ar visi galimi gydymo būdai
buvo apsvarstyti. Dauguma gydytojų mielai sutinka konsultuoti papildomai ir jūs turite prašyti papildomos konsultacijos be dvejonių,
kad tai gali įžeisti gydytoją. Jus gydantis specialistas ar bendrosios
praktikos gydytojas gali padėti organizuoti konsultaciją pas kitą gydytoją (paprastai specialistą hematologą).

• Mielominės ligos eigos valdymas
Nuo mielominės ligos eigos valdymo priklauso tai, ar liga progresuoja ir ar jos simptomai blogėja. Galima sakyti, kad mielomos eigos
valdymą sudaro trys veiksmų grupės:
• aktyvus ligos stebėjimas;
• gydymas, siekiant kontroliuoti pačią ligą;
• simptomų ir mielomos sukeltų komplikacijų gydymas.
Šios veiksmų grupės yra tarpusavyje susijusios, nes bet kuris gydymas, kuris kontroliuoja pačią ligą, gydys ir ligos sukeltas komplikacijas.
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Indikacijos pradėti gydymą
Tai labai svarbus sprendimas: pradėti gydymą ar ne. Paprastai gydymą reikia pradėti nedelsiant, jeigu pasireiškia su mielomine liga
susijusių simptomų arba yra pavojus, kad bus pažeisti inkstai. Ligoniai, kurie nejaučia jokių mielominės ligos simptomų, tačiau rentgenograma rodo, kad yra kaulų pažeidimų, turėtų pradėti gydytis
kaip įmanoma greičiau, nes yra pavojus, jog liga greitai progresuos,
atsiras naujų kaulų pažeidimų.
Aktyvus stebėjimas
Ne kiekvienu atveju diagnozavus mielominę ligą būtina nedelsiant
pradėti gydymą. Nėra įrodymų, kad gydymas, skiriamas labai ankstyvoje ligos stadijoje, pagerintų ligos eigą ir išeitis, todėl pradėti gydyti reikia tik nustačius ligos progresavimą rodančius simptomus.
Jeigu jums nereikalingas gydymas mielomos eigai kontroliuoti, gydytojas reguliariai tikrins jūsų būklę, taip atlikdamas mielominės
ligos stebėjimą. Tai vadinama aktyviuoju stebėjimu. Jo metu tikrinama, ar jums nepasireiškė naujų simptomų, tiriamas kraujas, siekiant nustatyti, ar mielominė liga neprogresuoja. Ligoniai, kuriems
nepasireiškia jokių simptomų, kurių hemoglobino ir kalcio kiekis
yra normalūs bei normaliai veikia inkstai, kurių rentgenograma nerodo jokių patologinių pakitimų, gali ilgą laiką gyventi be gydymo.

• Mielominės ligos eigą kontroliuojantis gydymas
• Chemoterapija – gydymas stipriai veikiančiais vaistais, kurie turi
sunaikinti piktybines ląsteles ir pagerinti jūsų savijautą. Kai pavyksta kontroliuoti ligos eigą ir pasiekti vadinamąją plato fazę,
gydymą galima nutraukti.
• Didelių dozių chemoterapija ir kamieninių kraujodaros ląstelių
transplantacija – skiriama didesnė ir daug veiksmingesnė chemo-
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terapijos dozė (didelių dozių terapija), naikinanti mielomines ląsteles, tačiau kartu sunaikina ir sveikus kaulų čiulpus. Kamieninės
ląstelės, paimtos iš ligonio ar donoro (retais atvejais), persodinamos, kad būtų atstatyta kaulų čiulpų veikla ir vėl būtų gaminamos
kraujo ląstelės. Deja, net ir po didelių dozių chemoterapijos mielominė liga dažniausiai atsinaujina.
• Palaikomasis gydymas kartais skiriamas po gydymo, skirto kontroliuoti mielomos eigą. Jis turėtų prailginti laikotarpį, kai mielomos eiga išlieka kontroliuojama.
• Atsinaujinusios ar sunkiai kontroliuojamos mielomos gydymas.
Simptomų ir mielomos sukeltų komplikacijų gydymas
Simptomų ir mielomos sukeltų komplikacijų gydymu siekiama šių
tikslų:
• stabilizuoti būklę gydant komplikacijas ir jų padarinius
(pvz., dializė, gydant inkstų nepakankamumą);
• švelninti ligos simptomus mažinant diskomfortą ir gerinant
gyvenimo kokybę (pvz., skausmą mažinantys vaistai, esant
kaulų skausmui);
• apsaugoti nuo komplikacijų (pvz., gydymas bisfosfonatu, siekiant
apsaugoti nuo kaulų pažeidimų).
Ligos eigą kontroliuojantis gydymas
Po to, kai jūs ir jus gydantys medikai nusprendėte, kad jums reikalingas gydymas ligos eigai kontroliuoti, jums reikės kartu su gydytoju nutarti, koks gydymo būdas jums tiktų geriausiai. Svarbu
prisiminti, kad išvardyti gydymo būdai, nors ir labai veiksmingai
kontroliuoja mielomos eigą, iš esmės ligos neišgydo.
Svarbiausi gydymo variantai yra šie:
1. Chemoterapija;
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2. Didelių dozių chemoterapija ir kamieninių ląstelių
transplantacija;
3. Palaikomasis gydymas;
4. Atsinaujinusios ar sunkiai kontroliuojamos mielomos gydymas.
Toliau bus išsamiau pasakojama apie kiekvieną iš šių būdų.

Kai kurie ligoniai nusprendžia, kad jie nenori chemoterapijos ir pasirenka alternatyvų gydymo būdą, pavyzdžiui, ligos kontroliavimą
dieta. Nėra patikimų duomenų, kad tokie metodai padeda, nors labai retais atvejais ligoniai teigia, jog, taikant šiuos būdus, jie daug
metų gyveno su šia liga ir daug ilgiau, negu buvo prognozuota. Svarbu prisiminti, kad įprasti gydymo būdai buvo labai gerai patikrinti,
atliekant klinikinius tyrimus, ir gydytojai gerai žino, kaip jie veikia.
Tačiau to negalima pasakyti apie alternatyvius gydymo būdus. Jeigu jūs ligos eigai kontroliuoti pasirinksite alternatyvų būdą, būtinai
pasitarkite su gydytoju, nes galbūt vėliau jūs nuspręsite pamėginti
įprastą gydymo būdą.
Čia aprašomi gydymo būdai turi tam tikrų privalumų ir trūkumų.
Jie ligoniams gali pasireikšti skirtingai, priklausomai nuo jų organizmo ypatumų. Taip pat nurodoma, į ką jums verta atsižvelgti prieš
pasirenkant konkretų gydymo būdą. Kiekvieno gydymo būdo privalumai ir trūkumai trumpai apibendrinami skyrelių pabaigose.

Chemoterapija
Chemoterapija reiškia, kad būsite gydomi stipriai veikiančiais vaistais, kuriais siekiama sunaikinti vėžines ląsteles. Sergant mieloma,
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tai vienas iš geriausių būdų sumažinti ligos židinius kaulų čiulpuose. Kai kuriuos vaistus galima gerti (oralinė chemoterapija), o kitus
reikia leisti į veną (intraveninė infuzija) ar į poodį (poodinė injekcija). Pastaruoju metu dažniausiai gydoma keliais vaistais (dažniausiai
trimis), tai vadinama polichemoterapija. Chemoterapijos schemos
paprastai pavadinamos pagal naudojamų vaistų pirmąsias raides
(pvz., CTD – ciklofosfamidas, talidomidas, deksametazonas; VTD –
Velcade, talidomidas, deksametazonas). Gali būti, kad bus skiriami
ir geriamieji, ir leidžiamieji vaistai. Geriamuosius chemoterapinius
preparatus galite vartoti namuose, tačiau kad būtų suleisti intraveniniai preparatai, teks vykti į ligoninę. Dažniausiai vaistai suleidžiami dienos stacionare ir jūs tą pačią dieną galite vykti į namus. Kai
kuriais atvejais būtina atsigulti į ligoninę. Galbūt vienas iš šių būdų
jums tiks labiau negu kitas. Veiksmingo gydymo požymiai: sumažėja patologinio baltymo kiekis, mažiau skauda kaulus, padidėja hemoglobino kiekis (praeina anemija) ir sumažėja plazminių ląstelių
skaičius kaulų čiulpuose. Taigi bendras rezultatas – ligos simptomai
susilpnėja. Patologinis baltymas dažniausiai visiškai neišnyksta, tačiau jo kiekis pasidaro nedidelis ir stabilus. Jeigu toks jis išlieka ilgiau
negu 3 mėnesius, pasiekiama vadinamoji plato fazė (nes grafiškai
vaizduojant patologinio baltymo kiekio pokyčius, susidaro horizontali atkarpa) ir chemoterapija dažnai nutraukiama. Pasiekus šią fazę,
daugelio ligonių būklė gana ilgai išlieka gera jau be jokios chemoterapijos.
Neretai pacientams skiriama oralinė chemoterapija: geriami tokie vaistai, kaip melfalanas, ciklofosfamidas, talidomidas, lenalidomidas kartu su steroidais (prednizolonu, deksametazonu). Daugeliui ligonių šiais vaistais pavyksta efektyviai kontroliuoti ligos
eigą. Reikia paminėti, kad geriamieji vaistai iš esmės efektyvumu
nesiskiria nuo injekcinių vaistų. Kai kuriais atvejais labiau tinka
leidžiamieji vaistai, kitais – geriamieji. Gydant geriamaisiais vais-
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tais, jums rečiau teks vykti į ligoninę. Dažnai pasirenkamas gydymo
būdas, kai dalis vaistų geriami, o kiti – leidžiami. Kai kurie chemoterapijos deriniai gali būti be perstojo leidžiami į veną keturias
dienas (pvz., PAD, VTD-PACE). Gydant chemoterapijos deriniais,
dažniausiai kartu skiriamos didelės steroidų dozės (deksametazonas ar prednizolonas). Kadangi jie sukelia daugiau nepageidaujamų
reiškinių, vyresniems pacientams skiriamos mažesnės dozės.
Be paminėtų vaistų, yra ir kitų, kurie naudojami mielomai gydyti. Toliau pateiktose lentelėse nurodyti dažniausiai vartojami vaistai
ir jų sukeliami nepageidaujami reiškiniai.
Jeigu esate gydomas chemoterapijos būdu atliekant infuziją arba
atliekant transplantaciją, jums gali būti daroma nedidelė operacija,
kad į centrinę veną būtų įstatytas nedidelis plastikinis vamzdelis
(kateteris). Per šį vamzdelį galima daug kartų leisti chemoterapinius
preparatus, tad nereikia kas kartą į rankos veną įstatinėti naujo kateterio. Per šį kateterį taip pat galima paimti kraujo mėginius.
Kas dar daroma, gydant chemoterapijos būdu?
Chemoterapijos kursas paprastai trunka keletą mėnesių. Gydoma
ciklais, t. y. skiriama viena dozė arba kelių dienų gydymas, po to
eina kelios dienos ar savaitės be jokio gydymo iki kitos dozės. Tikslios gydymo grafiko detalės priklauso nuo jums skirto chemoterapijos tipo, tad jeigu turite klausimų dėl gydymo laiko, geriausiai į juos
atsakys jus gydantis gydytojas.
Kiek laiko truks chemoterapijos kursas?
Visas chemoterapijos kursas dažniausiai priklauso nuo gydymo tipo
ir ligonio organizmo reakcijos, tačiau labai retai trunka ilgiau negu
metus. Dažniausia kurso trukmė 3–9 mėnesiai.
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Kokius nepageidaujamus reiškinius galiu patirti?
Chemoterapiniai vaistai veikia gana stipriai ir, be priešvėžinio poveikio, gali sukelti nepageidaujamų reiškinių. Kiekvienas vaistas
sukelia tam tikrų nepageidaujamų reiškinių ir netgi tas pats chemoterapijos būdas skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingus reiškinius. Bet reikia nepamiršti, kad beveik visi nepageidaujami poveikiai
yra tik trumpalaikiai ir pamažu pranyksta, pabaigus gydymo kursą.
Jeigu norite sužinoti daugiau apie nepageidaujamus reiškinius, paklauskite apie tai gydytojo arba slaugytojo. Jeigu pastebite nepageidaujamų poveikių, kurie, jūsų nuomone, susiję su gydymu, būtinai
apie tai pasakykite gydančiam gydytojui. Gydytojas gali skirti vaistų
ar nurodyti priemonių, kurios padėtų, arba gali pakeisti gydymą,
kad sumažėtų nepageidaujamų simptomų.
Dažniausiai pasitaikantys nepageidaujami poveikiai:
• skiriant standartinių dozių chemoterapiją – nervų pažeidimas,
pasireiškiantis sumažėjusiu pirštų jautrumu, vidurių užkietėjimas, mieguistumas ar dirglumas, padidėjęs infekcijų pavojus,
odos bėrimai;
• skiriant didelių dozių chemoterapiją ir atliekant transplantaciją – pykinimas ar vėmimas, plaukų slinkimas (alopecija), burnos
išopėjimas, viduriavimas, padidėjęs infekcijų pavojus ir karščiavimas. Kai kurie chemoterapijos būdai gali lemti nevaisingumą.
Jeigu tai jums svarbu, pasitarkite su gydytoju.
Privalumai ir trūkumai
Pagrindinis chemoterapijos privalumas yra tas, kad daugumai ligonių veiksmingai naikinamos mielominės ląstelės. Tai padeda
susilpninti ar visai panaikinti ligos simptomus, pagerėja bendra
ligonių savijauta ir, svarbiausia, sustabdomas ligos progresavimas.
Daugeliu atvejų taikyti chemoterapiją yra lengva, o kai kuriuos
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vaistus galima gerti namuose. Pagrindinis šio gydymo būdo trūkumas yra tas, kad chemoterapiniai preparatai, sunaikindami ir dalį
sveikų ląstelių bei veikdami kitais būdais, sukelia tam tiktus šalutinius poveikius. Dar svarbiau, kad, gydant ilgesnį laiką, mielominės
ląstelės tampa atsparios vaistams. Deja, chemoterapija nėra veiksminga visiems ligoniams, tad jūsų gydytojas atidžiai stebės gydymo eigą, nes gal ir jums šis būdas nebus veiksmingas. Jeigu skirta
chemoterapija jums neveiksminga, galima pamėginti taikyti kitos
rūšies chemoterapiją, kartais skiriamas spindulinis gydymas. Gali
būti, kad jūsų gydytojas pasiūlys jums dalyvauti klinikiniame tyrime, kuriame taikomas eksperimentinis gydymas, kurio veiksmingumas ar saugumas dar nėra detaliai ištirtas. Šiuo atveju gydytojas,
kuris atlieka tyrimą (tyrėjas), turėtų jus detaliai supažindinti su visomis tyrimo detalėmis.
Naujausiais tyrimais siekiama padidinti chemoterapijos veiksmingumą, sumažinti nepageidaujamus reiškinius ir ieškoti naujų
gydymo būdų.

Didelių dozių terapija ir kamieninių
ląstelių persodinimas (transplantacija)
Taikant didelių dozių chemoterapiją, gaunamas geresnis atsakas ir
sunaikinama daugiau navikinių mielomos ląstelių. Paprastai prieš
gydymą didelėmis dozėmis ligoniams būna skiriami keli chemoterapijos ciklai (VTD, CTD, VD ar kiti), kurių tikslas yra sumažinti ligą
ir taip pagerinti didelių dozių chemoterapijos rezultatus. Dažniausiai didelių dozių chemoterapijai naudojamas vaistas yra melfalanas. Skiriant didelę melfalano dozę, smarkiai pakenkiama sveikoms
kaulų čiulpų ląstelėms, dėl to pavojingai sumažėja kraujo ląstelių
skaičius ir kyla grėsmė, kad jums išsivystys anemija, prasidės infek-

mielominės ligos eigą kontroliuojantis gydymas∕ 19

cijos ir kraujavimas. To galima išvengti po didelių dozių chemoterapijos persodinant (transplantuojant) periferinio kraujo kamienines
kraujodaros ląsteles, paimtas iš jūsų organizmo (jos paimamos prieš
gydymą ir laikomos užšaldytos), arba, retais atvejais, iš kito asmens,
paprastai brolio ar sesers, kurie tampa kamieninių ląstelių donorais.
Norint surinkti periferinio kraujo kamienines ląsteles, paprastai pacientui skiriama vidutinio intensyvumo chemoterapija, po kurios
kelias dienas leidžiami specialūs biologiniai vaistai, skatinantys kamieninių ląstelių dauginimąsi ir patekimą iš kaulų čiulpų į kraują.
Apytiksliai po 2 savaičių nuo šios chemoterapijos periferinio kraujo
ląstelės surenkamos atliekant procesą, kuris vadinamas leukafereze. Jo metu iš venos paimtas kraujas (jūsų arba donoro) filtruojamas
per prietaisą ir grąžinamas atgal į organizmą per kitą veną. Aferezės
procedūra trunka apie 4 valandas, jos metu aferezės aparatas surenka apie 200 mililitrų (~ 1 stiklinė) kamieninių ląstelių koncentrato.
Dažniausiai stengiamasi surinkti tokį kamieninių kraujodaros ląstelių kiekį, kad užtektų 2 transplantacijoms. Neretai prireikia 2 ar
daugiau aferezės procedūrų, kad būtų surinktas reikalingas kamieninių ląstelių kiekis. Prireikus aferezės procedūros kartojamos kas
dieną. Kai kuriems pacientams surinkti kamienines ląsteles būna
labai sunku. Tokiu atveju jums gali būti skiriamas papildomas gydymas nauju biologiniu vaistu – plerixaforu.
Persodinimo esmė – tai tiesiog kamieninių ląstelių įšvirkštimas į
veną. Per kraujotakos sistemą jos patenka į kaulų čiulpus, čia pasilieka, dauginasi ir bręsta, pavirsdamos įvairiomis ląstelėmis – kraujo
elementais. Nors jos paprastai persodinamos kitą dieną po chemoterapijos, kol jos subręsta, praeina maždaug 2 savaitės. Būtent brendimo laikotarpiu ir iki to laiko, kai naujos ląstelės patenka į kraują,
kyla didžiausias komplikacijų pavojus. Jeigu kaip kamieninių ląstelių transplantas buvo naudotos jūsų paties ląstelės, tai vadinama autologine transplantacija. Jeigu buvo panaudotos donoro ląstelės, tai
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vadinama alogenine transplantacija. Labai svarbu suprasti, kad šie
du transplantų tipai daug kuo skiriasi, abu turi tam tikrų privalumų
ir abu siejami su tam tikra rizika.

Autologinis persodinimas
Tai dažniausiai naudojamas persodinimo būdas esant mielomai.
Atlikus šį persodinimą, kaulų čiulpai atsistato maždaug per dvi savaites. Šį laikotarpį jūs turėsite praleisti ligoninėje, kad būtų galima
efektyviai kontroliuoti galimas komplikacijas. Gijimo laikotarpio
pradžioje jūsų savijauta tikriausiai nebus gera, tačiau pamažu gerės. Paprastai ligoninėse pacientams leidžiama atsinešti asmeninių
daiktų, kad palatoje būtų patogiau, tačiau dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į gydymo įstaigos personalą. Siekiant išvengti komplikacijų, gali būti atliekamas kraujo ir trombocitų perpylimas bei skiriami antibiotikai. Dauguma žmonių lieka ligoninėje, kol jų kraujo
elementų skaičius tampa normalus; tai dažniausiai reiškia, kad grįžti į namus galima praleidus apie 3 savaites ligoninėje, tačiau kartais
organizmas labiau nusilpsta ir tada lėtesnis gijimas trunka dar kelias
savaites. Ligoninės nustato skirtingą lankymo tvarką šiuo laikotarpiu, tad apie tai pasiteiraukite gydymo įstaigos darbuotojų. Kai kuriais atvejais kartu su pacientu palatoje leidžiama gyventi artimajam,
padedančiam slaugyti pacientą. Po pirmojo autologinio kaulų čiulpų
persodinimo gydytojai įvertins gydymo rezultatus. Nepasiekus labai
gero atsako (bent labai geros dalinės remisijos), jums gali būti pasiūlyta skirti palaikomąjį gydymą. Kai kuriais atvejais pacientams
taikomas antrasis autologinis kaulų čiulpų persodinimas. Lietuvoje
jis dažniausiai atliekamas įvykus ligos recidyvui, kai po pirmosios
transplantacijos buvo pasiekta ilgalaikė remisija.
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Privalumai ir trūkumai
Pagrindiniai šio persodinimo būdo privalumai yra nedidelė rizika ir
galimybė pasiekti puikią remisiją bei pailginti berecidyvį laikotarpį,
kurio metu nereikia jokio gydymo. Svarbiausias trūkumas yra didesnis toksiškumas negu įprastinių dozių chemoterapijos ir tai, kad
liga net ir po didelių dozių chemoterapijos dažniausiai atsinaujina.

Alogeninis kamieninių ląstelių persodinimas
Šis persodinimas atliekamas panašiai kaip ir autologinis, išskyrus
tai, kad įšvirkščiamos iš donoro, paprastai brolio ar sesers, paimtos
ląstelės. Donoro kamieninių ląstelių persodinimas turi du pranašumus: tarp persodintų ląstelių nėra mielominių ląstelių ir donoro
imuninė sistema sugeba atpažinti ir sunaikinti mielomines ląsteles.
Trūkumas yra tas, kad persodinus donoro kraujodaros ląsteles (kartu ir donoro imuninę sistemą), imuninė sistema į naują „šeimininką“ gali reaguoti kaip į „svetimą“ ir tada gali prasidėti rimta komplikacija, vadinama „transplantato prieš šeimininką liga“ (angl. graft
versus host disease – GvHD). Tokiu atveju gali atsirasti odos, kepenų
ir žarnyno pažeidimų, dėl kurių kyla rimtų problemų, kartais net
pasibaigiančių mirtimi. Be to, po persodinimo ligonio imuninei sistemai atsistatyti prireikia daug daugiau laiko ir pacientą neretai vargina įvairios infekcijos.
Tačiau jeigu išvengiama sunkių komplikacijų, daugumos pacientų ligos remisija būna ilgesnė ir ilgą laiką po operacijos jų kūne nerandama mielominių ląstelių. Jeigu mieloma ir atsinaujina, tai donoro kraujo imuninių ląstelių, paimtų iš kraujo, perpylimas gali padėti
vėl sunaikinti mielomines ląsteles.
Ši procedūra vadinama donoro limfocitų infuzija (DLI). Jeigu ligonis neturi brolio ar sesers, kurių audiniai yra to paties tipo kaip
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ir ligonio, galima rasti donorą, kuris nėra giminaitis. Tokia transplantacija vadinama „tapataus negiminingo donoro transplantacija“. Atliekant šią transplantaciją, gali kilti dar daugiau problemų nei
persodinus giminaičio ląsteles.
Dėl didelės sunkių komplikacijų rizikos alogeninę transplantaciją
siūloma atlikti tik išimtinais atvejais, gerai apsvarsčius galimą naudą ir riziką.
Palaikomasis gydymas
Po pradinio gydymo stabilizavus ligą, daugelis ligonių gana ilgai
jaučiasi gerai be tolimesnio gydymo. Buvo atlikta daug tyrimų, siekiant rasti gydymo būdų, kurie prailgintų šį laikotarpį. Tokie gydymo būdai vadinami palaikomuoju gydymu. Šiuo metu įrodyta, kad
skiriant palaikomąjį gydymą talidomidu po autologinių kamieninių
ląstelių persodinimo, kai nėra pasiektas labai geras atsakas, galima
pagerinti ligos išeitis. Pasaulyje toliau tęsiami aktyvūs tyrinėjimai,
siekiant surasti efektyvių palaikomojo gydymo metodų.

• Atsinaujinusios ir sunkiai gydomos mielomos gydymas
Mielominės ligos atsinaujinimas vadinamas recidyvu. Ligoniui
ar slaugytojams tai sukelia daug apmaudo ir rūpesčių. Jums bus
lengviau, jei pasikalbėsite su gydytoju, slaugytoju ar kitu ligoniu.
OHLB „Kraujas“ gali būti paramos ir informacijos šaltinis šiuo
sunkiu laikotarpiu. Jeigu jums mieloma atsinaujina, gydytojui kartu
su jumis teks apsvarstyti, koks gydymas galėtų sustabdyti ligą. Galbūt jau sudarant pradinį gydymo planą jūs su gydančiu gydytoju aptarėte recidyvo gydymo variantus. Vis dėlto dauguma gydytojų nori
dar kartą aptarti šiuos variantus, nes ligonio nuomonė gali būti pasi-
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keitusi. Be to, gali būti, kad per laikotarpį iki ligos recidyvo atsirado
naujų vaistų ar gydymo metodų. Daliai ligonių padeda pakartotas
pirminis gydymas, ypač tuo atveju, kai remisijos laikotarpis buvo
ganėtinai ilgas. Kitiems pacientams siūlomas alternatyvus gydymo
būdas. Tačiau daliai sergančiųjų atsinaujinusi mieloma nepasiduoda
gydymui. Tai jau sunkiai gydoma liga.
Jeigu mielomos nepavyksta įveikti anksčiau taikyta chemoterapija ar laikotarpis iki ligos recidyvo buvo trumpas, jums dar lieka šie
pasirinkimo variantai:
• taikyti skirtingą nei ankstesnis chemoterapinį gydymą;
• skirti (pirmąją ar pakartotiną) didelių dozių chemoterapiją ir autologinę kamieninių kraujodaros ląstelių transplantaciją;
• kai kuriems pacientams galima atlikti alogeninę kamieninių kraujodaros ląstelių transplantaciją;
• taikyti didelių dozių steroidų (paprastai deksametazono) terapiją;
• taikyti vieną iš eksperimentinių gydymo būdų.
Apie chemoterapiją ir kamieninių ląstelių persodinimą rašyta ankstesniuose skyriuose.

• Naujos kartos vaistai mielominei ligai gydyti
1969 metais gyd. Raymond Alexanian su kolegomis publikavo duomenis apie pirmąjį efektyvų mielominės ligos gydymo metodą – melfalano chemoterapiją. Nepaisant daugelio klinikinių studijų, efektyvesnio gydymo už melfalano ir prednizolono derinį nepavyko rasti net
tris dešimtmečius. Tik pastarąjį dešimtmetį mielominės ligos gydymui pritaikius didelių dozių chemoterapiją ir autologinę transplantaciją, naujos kartos negenotoksinius vaistus (proteosomų inhibitorius,
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imunomoduliatorius), buvo pasiektas akivaizdus gydymo efektyvumo pagerėjimas ir pacientų išgyvenamumo pailgėjimas. Lietuvoje
pirmoji autologinė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija atlikta 2001 metais Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (gyd. I. Trociuko vadovaujamas kolektyvas). Iš naujos kartos preparatų šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, prieinami
bortezomibas, talidomidas ir lenalidomidas. Šie naujos kartos vaistai
skiriasi nuo senųjų chemoterapinių preparatų tuo, kad daug tiksliau
veikia būtent vėžines ląsteles ir kur kas mažiau pažeidžia sveikąsias
organizmo ląsteles. Visgi paties geriausio gydymo efekto pasiekiama,
kai kartu skiriama ir senosios, ir naujosios kartos preparatų. Todėl
šiuo metu į didžiąją dalį chemoterapinių schemų jie ir įtraukiami.
Proteosomų inhibitoriai (bortezomibas, carfilzomibas)
Pirmasis šios grupės preparatas – bortezomibas – sukėlė tikrą mielominės ligos gydymo perversmą. Sukūrus šį vaistą, smarkiai pagerėjo mielominės ligos gydymo rezultatai. Šiuo metu JAV jau yra
registruotas antrasis šios grupės medikamentas carfilzomibas. Nuo
2014 metų jis turėtų būti prieinamas ir Europos Sąjungoje bei Lietuvoje. Aktyviai tiriami dar keli šios grupės preparatai.
Bortezomibas. Įrodyta, kad bortezomibas, skiriamas kartu su melfalanu ir prednizolonu, yra labai efektyvus tiems pacientams, kurie
anksčiau nebuvo gydyti nuo daugybinės mielomos ir kuriems netinka didelių dozių chemoterapija su kaulų čiulpų transplantacija.
Bortezomibas su deksametazonu ir talidomidu efektyviai gydo mielominę ligą pacientams, kuriems vėliau bus atliekama autologinė
transplantacija. Taip pat bortezomibas, vienas ar su kitais vaistais,
skiriamas pacientams, kurie jau buvo gydyti mažiausiai vienu gydymo būdu ir liga atsinaujino. Šis vaistas skiriamas injekcija į poodį
arba į veną. Iki šiol atlikti tyrimai parodė, kad abu metodai vienodai
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efektyvūs, tačiau skiriant į poodį, būna mažiau šalutinių reakcijų.
Tyrimai šioje srityje dar tęsiami, todėl kai kuriais atvejais jus gydantis gydytojas gali skirti vaistą intraveniškai, o kitais – į poodį. Yra
paskelbta klinikinių tyrimų, kurie rodo, kad gydymas bortezomibu padeda efektyviau atstatyti pažeistą inkstų veiklą, skatina kaulų
stiprėjimą. Dažniausiai pasitaikantis šalutinis reiškinys yra periferinių nervų pažeidimas, lemiantis jautrumo sumažėjimą ir skausmus.
Taip pat kyla rizika susirgti Herpes grupės virusų sukeliama juostine
pūsleline, todėl Jūsų gydytojas gali Jums pasiūlyti vartoti profilaktinius priešvirusinius vaistus. Gydymas bortezomibu yra labai brangus, todėl sprendimą dėl vaisto skyrimo paprastai priima gydytojų
konsiliumas, siekdamas bortezomibą paskirti pacientams, kuriems
šis vaistas būtų efektyviausias. Vaistas Lietuvoje registruotas Velcade
pavadinimu.
Kas yra proteasomų inhibitorius?
• 1 pav.
Proteasomos - sudėtinė visų
žmogaus ląstelių dalis

• 2 pav.
Proteasomose sunaikinama
didžioji baltymų dalis

• 3 pav.
Proteasomų inhibitoriai sutrikdo proteasomų darbą, tuo
sukeldami baltymų kaupimąsi
ląstelėse
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• 4 pav.
Toks baltymų kaupimasis
ląstelėse gali sukelti jų (ypač
vėžinių) žūtį ir sulėtinti vėžinio proceso vystymąsi

Imunomoduliatoriai (lenalidomidas, talidomidas)
Šiuo metu Lietuvoje gydymui naudojami 2 šios grupės preparatai –
talidomidas ir lenalidomidas. JAV jau yra registruotas ir trečiasis preparatas – pomalidomidas, kuris 2014 metais jau turėtų būti prieinamas ir Europos Sąjungos šalyse. Šios grupės preparatai turi unikalų
veikimo mechanizmą. Manoma, kad jie veikdami ląstelės baltymą,
vadinamą cereblonu (angl. cereblon), slopina mielominių ląstelių gyvavimui reikalingų medžiagų gamybą.
Talidomidas. Talidomidas yra pirmasis šios grupės preparatas. Jis
buvo sukurtas prieš kelis dešimtmečius ir naudotas kaip raminamasis, pykinimą slopinantis vaistas. Dėl pasireiškusių šalutinių
reiškinių, kai vaistą vartojo nėščios moterys, jo vartojimas ilgus dešimtmečius buvo uždraustas – iki pat 1999 metų, kai buvo įrodyta,
kad vaistas yra saugus ir efektyvus mielominei ligai gydyti. Iki šiol
vaistas nėra registruotas Lietuvoje ir jo vartojimo nekompensuoja
Valstybinė ligonių kasa. Gali būti, kad gydytojas siūlys Jums gydytis
šiuo vaistu, tokiu atveju Jūs turėsite pasirašyti neregistruoto vaisto
skyrimo deklaraciją. Talidomidas skiriamas ir naujai diagnozuotai
ir recidyvavusiai mielominei ligai gydyti. Paprastai šis preparatas
skiriamas kartu su ciklofosfamidu ir deksametazonu. Šis preparatas
yra efektyvus ir tuo metu, kai po transplantacijos nepavyko pasiekti
labai gero klinikinio atsako. Talidomido tabletės geriamos kasdien
ar kas antrą dieną. Talidomido vartojimo laikotarpiu būtina saugotis
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nėštumo, kad išvengtumėte sunkių šalutinių reiškinių. Dažniausi
šalutiniai reiškiniai vartojant talidomidą yra nervų pažeidimas ir
venų trombozės (jums gali būti pasiūlyta vartoti vaistus, apsaugančius nuo trombozės).
Lenalidomidas. Lenalidomidas kartu su deksametazonu gali būti
skiriamas pacientams, kurie jau buvo gydyti dėl mielominės ligos, ir
liga atsinaujino. Tai naujas, efektyvus vaistas mielominei ligai gydyti. Vartojamas tablečių pavidalu. Gydymas lenalidomidu gali sukelti
kaulų čiulpų slopinimą ir lemti padidėjusią infekcijų riziką, kraujavimo pavojų, silpnumą. Šis vaistas gali lemti padidėjusią trombozių
riziką. Vartojant lenalidomidą, būtina vengti nėštumo, nes vaistas
gali turėti kenksmingą poveikį vaisiui. Svarbu, kad šiuo metu lenalidomidas yra vienintelis naujosios kartos vaistas, kuris nesukelia periferinių nervų pažeidimo ir yra tinkamas gydyti pacientams su periferinių nervų pažeidimu. Svarbu ir tai, kad įrodytas lenalidomido
efektyvumas pacientams, kurių liga recidyvavo po gydymo bortezomibu, talidomidu ar autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių
transplantacijos. Preparatas yra labai brangus ir Lietuvoje Ligonių
kasos iki šiol kompensuoja gydymą tik nedideliam pacientų skaičiui.
Gydymas šiuo vaistu skiriamas tik gydytojų hematologų konsiliumo
sprendimu. Vaistas Lietuvoje registruotas Revlimid pavadinimu.
Monokloniniai antikūnai
Šiuo metu onkologijoje gana plačiai pradėti taikyti monokloniniai
antikūnai. Tai vaistai, kurie sugeba atpažinti organizme egzistuojančias vėžines ląsteles ir nukreipti organizmo imuninę sistemą
naikinti šias piktybines ląsteles. Kai kuriais atvejais šie antikūnai
sujungiami su priešvėžiniais preparatais ir vaistai nunešami tiesiai
į suvėžėjusią ląstelę. Šiuo metu nė vienas šios grupės preparatas dar
nėra registruotas mielominei ligai gydyti, tačiau klinikiniuose ty-
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rimuose yra tiriami bent 3 efektyvūs šios grupės vaistai, kurie artimiausiais metais galėtų papildyti kovos su mielomine liga arsenalą.

• Nauji gydymo būdai ir klinikiniai tyrimai
Dabar atliekama daug tyrimų, siekiant surasti veiksmingesnių ir
mažiau kenksmingų gydymo būdų. Kuriama naujų gydymo būdų –
kai kuriuos, teikiančius daug vilčių, paminėjome šioje informacijoje. Tačiau kol tų gydymo būdų veiksmingumas ir saugumas nėra
galutinai įrodytas, jie taikomi tik ligoniams, kurių liga progresuoja
arba atsinaujino po standartinio gydymo. Klinikinių tyrimų metu
patikrinama, koks vaisto vartojimo būdas yra saugiausias. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad ne kiekvienam ligoniui galima taikyti naują
gydymo būdą, tačiau jeigu norite pamėginti vieną tokių būdų, pakalbėkite apie tai su jus gydančiu gydytoju ar slaugytoju.
Klinikiniai tyrimai – tai suplanuoti tyrimai, kuriuose dalyvauja ligoniai. Tyrimai skirti išbandyti naujus vaistus ar palyginti įvairius
jau taikomus gydymo būdus. Jie atliekami pagal griežtas taisykles,
vadinamas protokolu. Visi tyrime dalyvaujantys ligoniai yra atidžiai stebimi. Tyrimo metu surinkta informacija apibendrinama ir
ją toliau analizuoja kvalifikuoti tyrėjai. Remiantis rezultatais nustatoma, kuris gydymo būdas yra geriausias, ir tai padeda ateityje
pagerinti ligonių gydymą. Dalis tiriamų gydymo būdų susiję su naujais chemoterapiniais vaistais, kurie, tikimasi, dar efektyviau naikintų navikines ląsteles ir sukeltų mažiau šalutinių reiškinių. Kiti
nauji būdai susiję su monokloniniais antikūnais, kurie turi atakuoti
mielomines ląsteles, neliesdami sveikų ląstelių; vakcinomis, kurios
stiprina imuninės sistemos gebėjimą naikinti mielomines ląsteles;
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tiksline radioterapija, kai radiacija nukreipiama tik į mielomines
ląsteles, o likęs kūnas nepažeidžiamas. Klinikiniuose tyrimuose tiriama daug naujų derinių, kuriuos sudaro jau vartojami vaistai. Jeigu
jums pasiūlo dalyvauti klinikiniame tyrime, tai nebūtinai reiškia,
kad siūloma išbandyti visai naują vaistą. Gali būti tiriamas jau vartojamų vaistų naujas vartojimo būdas. Kai kurie centrai nuolat įtraukia piktybinėmis ligomis sergančius ligonius į klinikinius tyrimus.
Surinkus daugiau duomenų apie šiuos eksperimentinius tyrimus, jų
vaidmuo, palyginus su standartiniais būdais, taps aiškesnis. Jeigu
vėliau bus įrodyta, kad jie veiksmingesni ir saugesni, jie pakeis dabartinius gydymo būdus. Gaila, bet ne visi nauji gydymo būdai pasirodo esą geresni už standartinius, dėl to labai svarbu ypač kruopščiai
atlikti naujų gydymo būdų tyrimus.

• Atsakas į gydymą
Kaip jau minėta, gydymu siekiama kontroliuoti ligą ir jos padarinius
organizmui. Norint nustatyti, kaip ligonio organizmas reaguoja į gydymą, reguliariai bus atliekami įvairūs tyrimai. Šie tyrimai gali truputį skirtis kiekvieno ligonio atveju, tačiau dažniausiai atliekami reguliarūs kraujo ir šlapimo tyrimai, nuo vienos iki dviejų kaulų čiulpų
biopsijų ar aspiracijų per metus ir retkarčiais atliekama rentgenografija. Vienas iš geriausių požymių, kad organizmas gerai reaguoja į gydymą, yra gera bendra sveikatos būklė. Ligos atsakas matuojamas ir
skirstomas, kaip parodyta 4 lentelėje „Atsako į gydymą vertinimas“.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsako trukmė yra ne mažiau svarbi
už atsako lygį.
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• Simptomų gydymas
Mielomos sukeltiems simptomams gydyti esama veiksmingų būdų.
Toliau pasakojama apie kiekvieną simptomų tipą ir jo gydymą.

Kaulų liga
Kaulų pažeidimas yra dažniausia mielomos sukelta komplikacija, o
kaulų skausmas yra pats dažniausias simptomas. Ligą sukelia mielominės ląstelės kaulų čiulpuose, kurios pažeidžia aplinkinį kaulo
audinį ir dėl to kaulas irsta greičiau negu yra atstatomas. Žmonės
skirtingai patiria skausmą, tačiau dažniausiai jį jaučia juosmens ar
dubens srityse, jiems skauda šlaunikaulius ar krūtinės ląstos kaulus.
Skausmą gali lemti pati kaulų liga arba nusilpusio kaulo lūžiai (patologiniai lūžiai). Šio pobūdžio lūžiai dažniausiai pasitaiko stubure.
Ligoniams, sergantiems kaulų liga, gali pasireiškti sutrikimas, vadinamas hiperkalcemija. Tai reiškia, kad kraujyje yra smarkiai padidėjusi kalcio koncentracija ir tai sukelia įvairių padarinių, pavyzdžiui, inkstų pažeidimą, pilvo skausmus, pykinimą, vėmimą, didelį
raumenų silpnumą ir nuovargį. Nustačius hiperkalcemiją, ją galima
greitai ir veiksmingai išgydyti.
Kaulų ligos gydymas
Mielomine liga sergančių ligonių kaulų pažeidimų gydymas pastaraisiais metais buvo iš esmės pagerintas, pradėjus vartoti vaistų
grupę, vadinamą bifosfonatais. Jais kontroliuojama hiperkalcemija,
esama kaulų liga, ir sulėtinamas tolimesnis kaulų ligos vystymasis.
Šių vaistų veikimo esmė yra ta, kad jie blokuoja kaulą ardančių ląstelių veiklą. Svarbiausias bifosfonatų pranašumas yra tas, kad juos
galima naudoti kaulų ligos prevencijai. Klinikinių tyrimų rezultatai
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rodo, kad šie vaistai daro gerą poveikį visiems mieloma sergantiems
ligoniams, nepriklausomai nuo to, ar jiems pasireiškė kaulų ligos
simptomų, ar ne. Pastaruoju metu britų medikų grupė paskelbė rezultatus, rodančius, kad vienas iš bisfosfonatų – zolendroninė rūgštis – ne tik sumažino kaulų lūžių riziką mielomine liga sergantiems
pacientams, bet ir prailgino pacientų išgyvenamumą.
Jūsų gydytojas gali jums rekomenduoti gydymą šiais vaistais, tačiau Lietuvoje šios grupės vaistai pastaruoju metu yra išbraukti iš
mielominei ligai gydyti skirtų kompensuojamų vaistų sąrašo, todėl,
nusprendus gydytis šiais vaistais, teks mokėti visą kainą.
Pastaraisiais metais įrodyta, kad vienas iš naujų vaistų, skirtų
mielominei ligai gydyti, – bortezomibas – efektyviai stiprina kaulinį audinį ne tik stabdydamas jo ardymą, bet ir skatindamas kaulinio
audinio gamybą.
Žmonėms, sergantiems kaulų liga, gali padėti kiti gydymo būdai – tai skausmą mažinantys vaistai ir vietinis apšvitinimas, siekiant kontroliuoti aktyvios kaulų ligos „karštus taškus“. Spindulinė
terapija paprastai skiriama, kai atlikus rentgenogramą kaule nustatomas židinys, kuris silpnina kaulą ir gali lemti jo lūžį. Kartais, kai
kaulas stipriai pažeistas ir yra labai didelė lūžio tikimybė, pacientui
siūloma operacija, kurios metu kaulas specialiais metodais sutvirtinamas. Po operacijos dažniausiai dar taikoma ir spindulinė terapija,
vietiškai sunaikinanti piktybines ląsteles.
Reikėtų atminti, kad kaulus silpnina fizinio aktyvumo sumažėjimas, todėl susirgus mielomine liga svarbu išlaikyti fizinį aktyvumą,
tačiau dėl kaulų lūžių rizikos reikėtų vengti bet kokių fizinių pratimų, reikalaujančių daug pajėgų (pavyzdžiui, svarmenų kilnojimo).
Geriausiai tinka vaikščiojimas.
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Nuovargis
Daugelis mielomine liga sergančių žmonių jaučia nuolatinį nuovargį.
Jo priežastis gali būti pati mieloma, gydymas, anemija, skausmas,
valgymo problemos ir psichologinės pasekmės, gyvenant su šia liga.
Skirtingiems žmonėms skirtingais ligos eigos tarpsniais nuovargio padariniai pasireiškia nevienodai, tad kartais nuovargis gali būti
nežymus, o kartais – labai trukdantis. Dėl to gali sutrikti kasdienė
žmogaus veikla, miegas ir apetitas, o visa tai turi įtakos jūsų jausmams ir mąstymui.
Nuovargio gydymas
Svarbiausias dalykas gydant nuovargį yra jo atpažinimas. Būtina pasakyti gydytojui, kaip jaučiatės, nes jis gali pasiūlyti būdų, kaip pašalinti kai kurias nuovargio priežastis. Taip pat yra dalykų, kuriuos
galite padaryti pats, kad padėtumėte sau arba asmeniui, kurį prižiūrite. Nuovargis dažnai apibūdinamas kaip užburtas ratas, tačiau
šį ratą galima pertraukti ir tada iš jo ištrūksite. Kartu su gydančiais
medikais galėtumėte suplanuoti savo veiklą taip, kad išvengtumėte
pervargimo. Sveikas maistas, subalansuota dieta, reguliari nesunki
mankšta, pakankamai miego – visa tai mažina nuovargio poveikį
jūsų veiklai.

Inkstų nepakankamumas
Inkstų nepakankamumas tam tikroje ligos fazėje išsivysto daugumai
ligonių, tačiau dažnai jis yra pagydomas. Inkstai reguliuoja vandens
bei druskų pusiausvyrą organizme ir kartu su šlapimu pašalina kai
kuriuos apykaitos produktus. Inkstų veiklos sutrikimo simptomai
yra apetito praradimas, pykinimas, vėmimas, troškulys, labai gau-
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sus šlapinimasis arba atvirkščiai – per mažas šlapimo išsiskyrimas.
Gali būti ir kitų požymių: patinusios kojos ir apsunkintas kvėpavimas. Jeigu pastebėjote inkstų veiklos sutrikimų, būtinai nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Inkstų nepakankamumo prevencija
Pats svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti, kad sumažintumėte
inkstų veiklos sutrikimo pavojų, tai gerti daug skysčių. Kiekvieną
dieną reikėtų išgerti 2–3 litrus vandens. Atsargiai vartokite tam tikro
tipo vaistus, vadinamus nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais
(tokiais kaip aspirinas ar ibuprofenas, diklofenakas), kurie paprastai vartojami skausmui slopinti. Šie vaistai gali prisidėti prie inkstų
veiklos sutrikimo.

Inkstų nepakankamumo gydymas
Inkstų nepakankamumą, sergant mieloma, galima gydyti įvairiais
būdais. Daugeliu atveju inkstų nepakankamumas būna laikinas ir
po kurio laiko inkstų veikla atsistato. Tačiau nedidelei daliai ligonių
inkstų nepakankamumas lieka visam laikui ir jiems reguliariai turi
būti atliekama procedūra, vadinama dialize. Jos metu kraujas išvalomas taip, kaip tai padarytų inkstai, jeigu būtų sveiki.

Kaulų čiulpų nepakankamumas
Suaugusio žmogaus organizme beveik visi eritrocitai, leukocitai ir
trombocitai yra gaminami kaulų čiulpuose. Eritrocituose yra baltymo hemoglobino, kuris išnešioja deguonį po visą kūną. Leukocitai
padeda organizmui įveikti infekcijas. Trombocitai yra maži kraujo elementai, nuo kurių priklauso kraujo krešėjimas. Kaulų čiulpų
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nepakankamumo nulemiamas problemas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
• kai kraujyje per mažai eritrocitų, būna per mažai ir hemoglobino,
tai sukelia anemiją, dėl kurios jaučiamas nuovargis ir silpnumas;
• kai kraujyje per mažai leukocitų, galite greitai susirgti infekcinėmis
ligomis;
• kai kraujyje per mažai trombocitų, sunku sulaikyti kraujavimą ir
savaime atsiranda kraujosrūvos.
Kaulų čiulpų nepakankamumo gydymas
Anemiją ne visada būtina gydyti, nes dažnai kaulų čiulpai pajėgia atsinaujinti, ypač jeigu gydant pavyksta kontroliuoti mielomą. Jeigu anemiją reikia gydyti, padeda kraujo perpylimas. Esant per mažam leukocitų kiekiui, ne visada reikia gydymo, tačiau turite atidžiai stebėti, ar
nėra uždegimo simptomų (karščiavimo, kosulio, atsikosėjimo žaliais
skrepliais, skausmo šlapinantis), o pastebėję nedelsdami pasakykite gydytojui. Jeigu leukocitų kiekis labai sumažėja, gydytojas gali skirti antibiotikų kursą kaip profilaktinę priemonę nuo infekcinių susirgimų ir
rekomenduoti vos sukarščiavus nedelsiant vykti į ligoninę. Jeigu dažnai
susergate infekcinėmis ligomis, galima skirti preparatų (vadinamų augimo faktoriais), kurie stimuliuos organizmą gaminti daugiau leukocitų.
Jeigu labai sumažėja trombocitų kiekis, galima atlikti trombocitų
masės transfuziją.

Psichologinės ir emocinės komplikacijos
Tam tikro ligos etapo metu ligonius pradeda kamuoti depresija ir nerimas. Nors paprastai jūs būnate nusiteikęs optimistiškai, neretai pasijuntate ir prislėgtas. Jums gali būti sunku užmigti, tampate irzlus arba
jus nustoja dominti tai, kas paprastai būna reikšminga. Svarbu tokius
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simptomus atpažinti ir pasikalbėti su gydytoju ar slaugytoju. Gydytojas, žinodamas apie psichologines problemas, gali jas gydyti.
Gydymas
Psichologines problemas gydyti galima tik po to, kai jos atpažįstamos. Dėl to patartina kalbėtis su gydytoju ar slaugos darbuotoju apie
savo jausmus, baimes ir susirūpinimą. Kai depresija ar nerimas yra
atpažinti, parenkamas vienas iš galimų gydymo būdų: tai gali būti
nemedicininės priemonės arba medikamentinis gydymas.
Svarbiausi patarimai:
• atvirai ir kiek įmanoma tiksliau pasakokite apie savo problemas,
nes tik tokiu atveju bus galima parinkti tinkamą gydymą;
• pradėjus veikti nedelsiant, išvengiama daugelio mielominės ligos
sukeltų komplikacijų arba jos būna lengvesnės;
• kaulų ligą galima veiksmingai gydyti bifosfonatais, o laiku pradėtas gydymas gali sulėtinti kaulų pažeidimą;
• gerkite daug vandens, kad išvengtumėte inkstų veiklos sutrikimų;
• jeigu norite pirkti skausmą mažinančių vaistų, pasakykite vaistininkui, kad nenorite nesteroidinių priešuždegiminių vaistų;
• pastebėję infekciją, nedelsdami apie tai pasakykite gydytojui.
Emocinės problemos, susijusios su mieloma
Kai žmonėms pranešama, kad jie serga mieloma, jų reakcija būna
įvairi. Gal jus tai apstulbins, ištiks šokas ar tiesiog sustingsite. Galbūt nepajėgsite suvokti visos informacijos, bet nesirūpinkite, apie
viską dar turėsite progos pakalbėti. Dažnai gali apimti baimė, pyktis
ar apmaudas. Tokius jausmus išgyvena visi ir tai yra natūrali susitaikymo su diagnoze proceso dalis. Kuo daugiau sužinosite apie mielomą, gydymo būdus ir gyvenimą po mielomos gydymo, tuo emocinė
įtampa bus silpnesnė. Nors aplinkiniai ir patys nujaus kai kuriuos
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dalykus apie jūsų būseną, bet geriau kalbėkitės su jais apie tai, ką
jaučiate, – jiems taip pat reikia pagalbos.

• Jūsų santykiai su gydančiu personalu
Patarimai:
• užsirašykite klausimus ir konsultacijos pradžioje paduokite juos
gydytojui;
• turėkite su savimi popieriaus lapą, kad galėtumėte užsirašyti
klausimus, kurie jums iškyla;
• būtinai pasakykite, jeigu geriate kokius nors vaistus, kuriuos nusipirkote vaistinėje ar prekybos centre;
• jeigu pastebėjote kokį nors nepageidaujamą poveikį, pasakykite
apie tai gydytojui.
Bendraujant su gydymo įstaigos personalu reikia daug pasitikėjimo ir
bendradarbiavimo. Nesidrovėkite apie viską klausinėti ir aptarinėti
galimų gydymo variantų. Kai daugiau žinosite apie mielomą ir įvairių gydymo būdų privalumus ir trūkumus, bus lengviau bendrauti
su medikais. Sprendimus dėl gydymo jūs turite priimti kartu. Kartais gydytojai ir slaugos darbuotojai pamiršta, kad ligoniai nekalba
jų medicinine kalba. Jeigu ko nors nesupratote, iš karto apie tai pasakykite. Daug geriau bus, jeigu jie antrą kartą paaiškins, negu eiti
namo sutrikus ir susirūpinus. Žinokite, kad ne visada gydytojas gali
konkrečiai viską pasakyti apie jūsų ateitį. Pavyzdžiui, norite žinoti,
ar gydymas bus sėkmingas, dar jo nepradėjus. Gydytojas gali jums
pasakyti tik apytikrius skaičius, tačiau tai nėra tiksli informacija
apie jūsų ligos atvejį.
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• Klausimai gydytojui ar gydančiam personalui
Diagnozė
• Kokius tyrimus man reikia atlikti? Kada sužinosiu rezultatus?
• Ar man reikės gydytis? Koks tas gydymas gali būti?
• Ar mano kaulai pažeisti?
• Ar mano inkstai pažeisti?
• Su kuo nuo šiol bendrausiu ligoninėje?
Gydymas
• Kokie galimi gydymo variantai?
• Ar galiu pasirinkti gydymo būdą?
• Koks šio gydymo tikslas? Ar jis buvo sėkmingas anksčiau?
• Kas atsitiks, jeigu aš nuspręsiu atsisakyti šio gydymo?
• Ar šis gydymas yra klinikinių tyrimų dalis?
• Ar anksčiau šis gydymas buvo sėkmingas?
• Kokia jūsų ir jūsų personalo patirtis taikant šį gydymo būdą?
• Kaip šis gydymas atliekamas ir kaip ilgai jis truks?
• Ar reikės lankytis / gulėti ligoninėje?
• Kaip aš jausiuos prieš gydymą, jo metu ir po jo?
• Ar bus šalutinis poveikis, kaip aš tai pajusiu ir kaip ilgai tai truks?
• Ar gydymas nesutrukdys man ateityje turėti vaikų?
Po gydymo
• Kaip dažnai reikės tikrintis ir tirti kraują?
• Ar dar reikės gydytis, pvz., vartoti kitų palaikomojo gydymo vaistų?
• Jeigu mielominė liga atsinaujins, kaip aš tai pastebėsiu?
Slaugytojai
Slaugytojams reikia kitokios informacijos. Jeigu esate slaugytojas,
norėsite sužinoti, kaip padėti ligoniui, kol jis bus gydomas.
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• Ar ligoniui reikės gulėti ligoninėje, jei taip, tai kiek laiko?
• Ar ligoniui reikės daug priežiūros?
•Kokia tikėtina ligonio gyvenimo kokybė?
• Ką galėsiu skubiai iškviesti?

• Nuorodos ir patarimai, kaip sau pagelbėti
• Sužinokite daugiau apie mielomą ir jos gydymą.
• Įsijunkite į paramos grupę – jums bus lengviau, kai galėsite kalbėti
apie tai, kaip jaučiatės.
• Paklauskite bendrosios praktikos gydytojo, gydančio gydytojo ligoninėje ar slaugos darbuotojo, kokiomis paslaugomis ir parama
turite teisę naudotis, ir paprašykite pagalbos, jeigu jos jums prireiktų.
• Sužinokite Hematologijos skyriaus kontaktinio asmens pavardę ir
telefoną – užsirašykite jį.
• Apibūdinkite simptomus paprastai ir tiksliai – be nutylėjimų ir
perdėjimų.
• Vartokite visus vaistus kaip gydytojo skirta – kada ką gerti padės
prisiminti žymos ant vaistų pakuočių.
• Apie visus nepageidaujamus reiškinius pasakykite gydytojui.
• Stenkitės išgerti 2–3 litrus vandens / skysčių kiekvieną dieną.
• Slaugytojai, rūpinkitės ir savo pačių sveikata.
• Raskite laiko atsipalaidavimui.
• Atpažinkite streso ar depresijos požymius (prislėgtumo jausmas,
miego sutrikimai, galvos skausmas, prastas apetitas) ir pasakykite
apie juos gydytojui.
• Stenkitės skirti pakankamai laiko miegui.
• Kasdien darykite nors vieną dalyką, kuris jus džiugina.
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• Slaugytojai, kiekvieną dieną skirkite laiko sau, jeigu įmanoma,
pasistenkite išeiti iš namų.
• Mąstykite pozityviai, bet suteikite sau ir „laisvų“ dienų.
• Veskite dienoraštį apie savo ligos simptomus.

• Medicinos terminų žodynėlis
Anemija. Būklė, kai yra sumažėjęs eritrocitų skaičius ir juose esančio
hemoglobino kiekis. Dėl to sumažėja kraujo gebėjimas aprūpinti organizmą deguonimi, žmogus jaučia nuovargį ir silpnumą.
Bifosfonatai. Vaistai, stiprinantys ir apsaugantys kaulus nuo irimo,
kurį sukelia kaulo audinį ardančios ląstelės. Šie vaistai naudojami
sergančiųjų mieloma kaulų ligai gydyti ir reguliuoti kalcio kiekį
kraujyje (hiperkalcemija).
Bortezomibas. Naujos kartos vaistas, skiriamas naujai nustatytai ar
po pirminio gydymo recidyvavusiai mielominei ligai gydyti (injekcijos į veną ar poodį).
Chemoterapija. Gydymas stipriais vaistais, kad būtų sunaikintos
vėžinės ląstelės. Šie vaistai gali būt švirkščiami į veną (intraveninis
būdas), poodį arba geriami (oralinis būdas).
Hiperkalcemija. Padidėjęs kalcio kiekis kraujyje. Tai vyksta, kai
kaulo audinys irsta greičiau negu organizmas pajėgia atstatyti.
Nustačius hiperkalcemiją, kalcio kiekį galima normalizuoti, tačiau dažniausiai reikia gydyti ligoninėje.
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Imunoglobulinas. Baltymas, kurį gamina plazminės ląstelės. Pagrindinė šio baltymo funkcija – kovoti su infekcijomis (ligos metu
pasigaminę imunoglobulinai yra nepilnaverčiai ir savo funkcijų neatlieka). Yra penki šio baltymo tipai: IgA, IgD, IgE, IgG ir IgM. Kitas
jų pavadinimas – antikūnai.
Kaulų čiulpai. Minkštas, akytas audinys, esantis stambiausių kaulų
viduje, kur gaminami beveik visi kraujo elementai.
Lenalidomidas. Naujos kartos imunomoduliatorių grupės vaistas,
skiriamas atsinaujinusiai mielominei ligai gydyti.
Ląstelės. Maži dariniai, kurie sudaro visus kūno audinius ir organus.
NRMG. Ši santrumpa reiškia „neaiškios reikšmės monokloninė gamapatija“. Šiuo terminu vadinama žmogaus būklė, kai yra nustatytas nedidelis patologinio baltymo kiekis, kaip ir sergant mieloma,
tačiau nėra jokių ligos simptomų. Senyviems žmonėms ši gamapatija
nustatoma dažnai, tačiau mielominė liga išsivysto tik daliai žmonių,
sergančių NRMG. Būtina nuolat stebėti, ar šiems žmonėms nesivysto
mieloma. Ši būklė NĖRA vėžys.
Patologinis baltymas. Panašus į antikūną baltymas, kurį sergant
mieloma gamina nenormalios, navikinės plazminės ląstelės. Šis
baltymas taip pat randamas kraujyje ir kartais šlapime. Kiti pavadinimai: monokloninis baltymas, mielominis baltymas, M-baltymas,
paraproteinas.
Persodinimas (transplantacija). Gydant mielomą atliekamas kamieninių ląstelių persodinimas, kad kaulų čiulpai galėtų atsinaujinti po
didelių dozių terapijos. Kamieninės ląstelės paimamos iš kraujo arba
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kaulų čiulpų ir vėliau, po didelių dozių chemoterapijos, grąžinamos į
organizmą, kad atnaujintų ligonio kraujodarą.
• Alogeninis persodinimas: asmuo, duodantis kaulų čiulpus ar
kamienines ląsteles, yra artimas giminaitis (brolis ar sesuo), turintis suderinamo tipo audinius. Dėl didelės sunkių komplikacijų
rizikos mielomine liga sergantiems pacientams šis transplantacijos būdas taikomas labai retai.
• Autologinis persodinimas: po gydymo kurso įšvirkščiamos paties ligonio kamieninės ląstelės. Tai paprasčiausias persodinimo
variantas, atliekamas gydant mielomą.
• Periferinio kraujo kamieninių ląstelių transplantantas (PKKLT):
tai transplantantas, kai kamieninės ląstelės imamos iš kraujo, o
ne iš kaulų čiulpų.
• Mini transplantantas: tai alogeninio transplantanto tipas, kai
skiriamos chemoterapijos dozės mažesnės negu standartinių
alogeninių transplantantų atveju; taip siekiama išvengti nepageidaujamų poveikių, kurie pasireiškia taikant didelių dozių chemoterapiją.
Plazminės ląstelės. Normalios plazminės ląstelės, randamos kaulų
čiulpuose. Jos gamina antikūnus kovoti prieš infekciją. Sergant mielomine liga, piktybinės plazminės ląstelės gamina didelius kiekius
vieno tipo patologinių antikūnų, kurie nekovoja su infekcija. Be to,
piktybinės plazminės ląstelės išskiria kitas medžiagas, kurios kenkia organams ir audiniams.
Plazmocitoma. Susirgimas, panašus į mielomą, tačiau piktybinės
plazminės ląstelės randamos tik vienoje organizmo vietoje, kur susidaro auglys. Neretai iš plazmocitomos vystosi mielominė liga.
Talidomidas. Vaistas, veiksmingas gydant mieloma sergančius ligonius.
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Vėžys. Taip vadinamos navikinės ligos, kurias sukelia organizme
prasidėjęs nenormalus ląstelių dauginimasis. Vėžio ląstelės gali pažeisti aplinkinius sveikus audinius. Kai kurių tipų vėžio ląstelės gali
pasklisti po visą organizmą kraujotakos ar limfos sistema, tačiau tai
nebūdinga mielomai.
Šaltiniai. Pateikiamos informacijos apie mielominės ligos gydymą
šaltinis yra „Guideliness on the diagnosis and management of multiple mieloma“ („Rekomendacijos dėl mielominės ligos diagnostikos ir valdymo“), kurias parengė Jungtinės Karalystės mielomos
forumas pagal Britanijos hematologijos standartų komiteto užsakymą. Čia pateikiamos įrodymais pagrįstos rekomendacijos dėl
dabartinės geriausios praktikos mielominės ligos ir su ja susijusių
susirgimų diagnostikos ir gydymo srityse.

medicinos terminų žodynėlis∕ 43

• Laboratorinių ir kitų tyrimų sąrašas
Normalus diapazonas yra vidurkis, bet kiekvienos ligoninės laboratorija turi savo „normalaus diapazono“ vertes.
Vienetų paaiškinimas
g/l – kiek gramų yra viename litre kraujo.
x10^9/l – kiek tūkstančių milijonų ląstelių yra viename litre kraujo.
x10^12/l – kiek milijonų milijonų ląstelių yra viename litre kraujo.
mmol/l – kiek tūkstantųjų molio* dalių yra viename litre kraujo.
umol/l – kiek milijoninių molio* dalių yra viename litre kraujo
*molis – standartinis cheminės medžiagos matavimo vienetas.
Skirtingose gydymo įstaigose laboratorinių rodiklių normos gali
šiek tiek skirtis, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į naudojamus
matavimo vienetus.
Atkreipkite dėmesį, kad gydytojai nenaudoja litro kraujo, kad atliktų šiuos matavimus, jie paima tik mažą mėginį (kelis mililitrus) ir
gautus rezultatus sudaugina.
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1 priedas. Rekomendacijos, esant trombocitopenijai
Jūs turėtumėte žinoti apie galimą kraujavimą, pastebėti jo požymius,
kasdien paprastais būdais siekti sumažinti kraujavimo tikimybę ir
laiku kreiptis pagalbos.

Trombocitų norma:
150 - 40 0 x 10⁹/l
Savaiminio kraujavimo rizika atsiranda,
kai trombocitų kiekis mažesnis nei:
15 - 20 x 10⁹/l

• Nevartokite be recepto parduodamų vaistų be gydytojo žinios:
aspirino, ibuprofeno; sudėtinių vaistinių preparatų, kuriuose gali
būti aspirino; krešėjimą veikiančių vaistų (orfarino), namuose be
gydytojo skyrimo nesileiskite vaistų į raumenis.
• Naudokite minkštą švelniais šereliais dantų šepetėlį, valykite
dantis jo nespausdami.
• Siekdami išvengti dantenų kraujavimo, nenaudokite dantų krapštukų ar siūlo tarpdančiams.
• Jeigu būtina, galite atsargiai naudoti dantų valymo juostelę, būtinai žiūrėkite, ar nekraujuoja iš dantenų, jei taip nutiko, burnoje
palaikykite šalto vandens gurkšnį, neskalaukite.
• Prieš dantų taisymą, bet kokią odontologinę procedūrą, gydytoją
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informuokite, kad jums nustatyta trombocitopenija. Odontologas turėtų žinoti, koks dabar jūsų trombocitų skaičius, kad atlikti
procedūrą būtų saugu.
• Atsargiai kirpkite nagus, geriau būtų naudoti dildę.

Vyrams
• Naudokite elektrinę skutimosi priemonę, venkite vienkartinių
skustuvų;
• jeigu įsipjovėte, vatos ar marlės tamponėliu prispauskite įpjovimo vietą, palaikykite kelias minutes, kraujavimas turėtų sustoti;
• jeigu kraujavimas tęsiasi, prie įsipjovimo vietos dėkite ledo
(ledų paketėlį iš šaldiklio apvyniokite rankšluosčiu), palaikykite;
• jeigu kraujuoja stipriai, nepraeina po 10 min. laikant prispaudus
ar pradeda svaigti galva, nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
• Venkite vaikščioti basomis.
• Kasdien tepkite odą drėkinamuoju kremu (dažniau – šaltuoju
metų laiku), kad išvengtumėte įtrūkimų.
• Venkite kontaktinio sporto (bokso, futbolo), slidinėjimo, jodinėjimo, atsargiau iš lėto kelkite sunkius daiktus.
• Lenkdamiesi pirmiausia sulenkite kelius, kad galva visada būtų
aukščiau negu pečiai.
• Nepūskite nosies stipriai, forsuodami.
• Jeigu pradėjo kraujuoti iš nosies, atsisėskite truputį pasilenkę į
priekį, spauskite šnervę, jei turite, tamponuokite vata. Jeigu kraujavimas tęsiasi po 10 min., stiprėja, nedelsiant kvieskite greitąją
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medicinos pagalbą. Tai būtina ir tada, jeigu kraujavimas visiškai
nesustoja per 20 min.
• Nedėvėkite spaudžiančių drabužių, neavėkite tokios avalynės,
naują pirmiausia avėkite trumpai namuose, kad išvengtumėte
nutrynimų.
• Valgykite įvairų skaidulų turintį maistą, gerkite pakankamai
vandens, kad išvengtumėte vidurių užkietėjimo.
• Jam atsiradus, pasakykite gydytojui, nepradėkite vartoti žarnyno
veiklą skatinančių vaistų.
• Stebėkite, ar neatsiranda kraujo tuštinantis, ar nepakito spalva
(tamsios, dervos pavidalo), jei taip, pasakykite gydytojui.
• Nenaudokite žvakučių, klizmų, rektalinių termometrų.
• Venkite alkoholio, jis veikia trombocitų gamybą.
Moterims
• Mėnesinių metu naudokite paketėlius, venkite tamponų. Stebėkite, prisiminkite kraujavimo gausumą (įsidėmėkite sunaudojamų
paketėlių skaičių).
• Jeigu mėnesinės gausios, ilgai trunkančios, pasakykite gydytojui,
pasitarkite dėl sudėtinių hormoninių tablečių poreikio, kad kraujavimas neužsitęstų.

Kreipkitės į gydytoją nedelsdami:
• Jeigu savaime, be sumušimo, odoje atsiranda kraujosruvų
(galite pastebėti taškines, dažniausiai kojų odoje)
• Jeigu kraujosruva susidarė burnos gleivinėje
• Jeigu atkosėjote kraujo
• Jeigu vemiate su kraujo priemaiša
• Jeigu matymas staiga tapo neryškus ar akyse dvejinasi
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• Jeigu staiga atsirado galvos ar pilvo skausmas
• Jeigu pakito šlapimo spalva: tapo rusvas ar tamsus
• Jeigu tuštinatės juosvomis dervos pavidalo išmatomis
• Jeigu gausios mėnesinės užsitęsia ar kraujuoja po truputį > = 7 d.

2 priedas. Neutropeninė dieta
Neutropeninė dieta skiriama neutropenijos metu
(neutrofilų skaičius < 1,0 x 109/l).
Neutropeniją gali sukelti chemoterapija ir radioterapija.
Ši dieta apsaugo imunosupresuotą ligonį nuo bakterijų ir kitų mikroorganizmų, esančių maisto produktuose bei gėrimuose.
Mitybos principai neutropenijos metu
• Gerai nuplaukite visus šviežius vaisius ir daržoves, teikite pirmenybę konservuotiems.
• Išpakuotą maistą laikykite švariame, hermetiškai uždaromame indelyje.
• Prieš atidarydami indelį, nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
• Prieš gamindami valgį (taip pat prieš ruošdami kitą patiekalą) ir
prieš valgydami, būtinai plaukite rankas. Kiekvienam maisto produktui naudokite atskirą įrankį.
• Pirmenybę teikite šviežiai paruoštiems patiekalams. Patiekalą rekomenduojama suvalgyti per valandą nuo jo pagaminimo.
• Paruoštą maistą galima laikyti šaldytuve ne ilgiau negu 2 dienas.
Prieš vartojimą porcijos turi būt iki galo sušildomos.
• Mėsą atšildykite šaldytuvo apatinėje lentynoje.
• Nevartokite produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.
• Nevalgykite viešojo maitinimo įstaigose.
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Leidžiama valgyti

Draudžiama valgyti

Termiškai paruoštas maistas

Vakarykštis, ne namie
gamintas maistas

Mėsos, žuvies konservai
(tik naujai atidaryti)

Šalti mėsos, žuvies , jūros gėrybių
užkandžiai; nevisiškai termiškai
apdorota mėsa (jei jos spalva lieka
rausva ar raudona)

Nepasterizuotas pienas ar atidarytas
Pasterizuotas pienas, laikomas
šaldytuve. Suvartoti per 24 val. po ilgiau nei 24 val.
atidarymo
Pasterizuotas jogurtas

Jogurtai su bakterijomis (bio)

Sviestas, supakuotas atskiromis
mažomis porcijomis

Sviestas iš įprastos didelės pakuotės

Vakuume supakuotas ar termiškai Minkštas ir mėlynas sūris
apdorotas sūris
(Brie, Camembert ir kt.)
Kiaušiniai virti virš 10 min.

Trumpai virti kiaušiniai, patiekalai ir produktai, kurių sudėtyje yra termiškai neapdorotų
kiaušinių (pvz. majonezas)

Šviežia duona

Pastovėjusi, į plėvelę nepakuota
duona

Supakuoti sausainiai. Suvartoti
per 48 val. po atidarymo

Sausainiai su kremais, sveriami

Vaisiai ir daržovės – kepti, virti,
troškinti, konservuoti. Vaisiai
su nulupamomis žievelėmis, be
puvimo žymių (bananai, apelsinai, obuoliai). Prieš lupant, gerai
nuplauti karštu vandeniu

Nelupti švieži vaisiai ir daržovės,
džiovinti vaisiai, riešutai

Uogienės, padažai. Suvartoti per Ledai, juodieji pipirai, termiškai
neapdoroti prieskoniai
48 val. po atidarymo
Parengė:
J. Nesson,liga∕
E. Saukaitytė
mielominė
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1 lentelė. Laboratorinių ir kitų tyrimų sąrašas

nustatyti parinkti gydymą nustatyti
diagnozę ir stebėti eigą
komplikacijas

Patologinis baltymas serume
ir /arba šlapime

☑

☑

☑

Skeleto rentgenografija

☑

☑

☑

Kaulų čiulpų
biopsija (trepanobiopsija)

☑

☑

☑

Kraujo tyrimas

☑

☑

Inkstų funkcijos tyrimas

☑

☑

Beta-2 mikroglobulinas

☑

☑

Kalcio koncentracija serume
Baltymų ir albumino tyrimai

☑
☑
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☑

2 lentelė. Įprasti chemoterapinių preparatų deriniai,
naudojami mielomai gydyti
derinys

vaistai

vartojimo būdas

MPT

Melfalanas, prednizolonas ir
talidomidas

Oralinis

CTD

Ciklofosfamidas, talidomidas
ir deksametazonas

Oralinis

LenDex

Lenalidomidas (Revlimid) ir
deksametazonas

Oralinis

VTD

Bortezomibas (Velcade), talidomidas ir deksametazonas

Injekcinis / oralinis

CyBorD

Ciklofosfamidas, bortezomibas ir deksametazonas

Injekcinis / oralinis

PAD

Bortezomibas, doksorubicinas Injekcinis / oralinis
(adriamicinas) ir deksametazonas

MPV

Melfalanas, prednizolonas ir
bortezomibas

Injekcinis / oralinis
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3 lentelė. Nepageidaujamas chemoterapinių preparatų poveikis
Dažnesni nepageidaujami poveikiai vartojant šiuos chemoterapinių
preparatų derinius.
Prisiminkite, kad ne visi patirs visus nurodytus nepageidaujamus
reiškinius.

nepageidaujamas chemoterapinių preparatų derinys
poveikis

mpt ctd len/ vtd CyBorD pad mpv
dex
Skrandžio
sudirginimas

☑

☑

☑

☑

☑

Padidėjęs apetitas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Miego sutrikimai

☑

Anemija

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Vaisingumo
problemos

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Trombozės pavojus

☑

☑

☑

☑
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Apetito praradimas

☑

☑

☑
☑

Viduriavimas
Vidurių
užkietėjimas

☑

☑

Odos
patamsėjimas

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Neuropatijos
(skausmas,
diegliai ir
dilgčiojimas,
tirpulys)

☑

Pykinimas ir
vėmimas

☑

Plaukų slinkimas

☑

☑

☑

☑

Burnos išopėjimas
Padidėjusi
infekcijų rizika

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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4 lentelė. Atsako į gydymą vertinimas

gydymo rezultatas apibūdinimas
Išgijimas

Jokių ligos požymių.

Visiška molekulinė
remisija (neigiama
minimali liktinė
liga)

Nerasta mielominių ląstelių kaulų čiulpuose, taikant jautriausius šiuolaikinius
metodus.

Visiškas atsakas

Nerasta patologinio baltymo kraujyje ir
šlapime bei nerasta mielominių ląstelių
kaulų čiulpuose.

Labai geras dalinis
atsakas

Patologinio baltymo kiekis sumažėjo daugiau negu 90 proc. nuo gydymo pradžios
lygio.

Dalinis atsakas

Patologinio baltymo kiekis sumažėjo daugiau negu 50 proc.

Minimalus atsakas

Patologinio baltymo kiekis sumažėjo daugiau nei 25 proc., bet mažiau negu 50 proc.

Stabili ligos plato
fazė

Ligos eiga stabili, patologinio baltymo
kiekis nekinta daugiau nei 25 proc.

Ligos progresavimas

Patologinio baltymo kiekis padidėjo daugiau negu 25 proc. arba nustatyta naujų
kaulų pažeidimo židinių.
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Apie OHLB „Kraujas“

Vizija
OHLB „Kraujas“ – aktyvi, veiksminga onkohematologinius, onkologinius, retomis ligomis sergančius pacientus bei jų artimuosius
vienijanti organizacija.

Misija
• OHLB „Kraujas“ prisideda prie onkohematologinės pagalbos plėtotės skatinimo, vystymo ir tobulinimo.
• OHLB „Kraujas“ nuolat ir atsakingai ugdo pacientus, skatina jų
aktyvumą ir domėjimąsi ligos specifika ir pažangiomis gydymosi
galimybėmis.
• OHLB „Kraujas“ teikia ir plėtoja onkopsichologinę, reabilitacinę ir
socialinę integraciją onkohematologinėmis, onkologinėmis, retomis ligomis sergantiems pacientams bei jų artimiesiems.
• OHLB „Kraujas“ siekia konstruktyvaus ir rezultatyvaus pacientų,
gydytojų bei sveikatos politikų dialogo.
• OHLB „Kraujas“ šviečia visuomenę ir įstatymų leidėjus apie mokslo pažangą medicinos srityje, šalina nusistovėjusias stigmas.
• OHLB „Kraujas“ įgyvendina projektus, skatinančius kaulų čiulpų
ir neatlygintiną kraujo donorystę.
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OHLB „Kraujas“
Onkohematologinių ligonių bendrija (OHLB) „Kraujas“ – nuo
2002 m. veikianti visuomeninė organizacija, vienijanti kraujo
vėžiu ir kitomis retomis vėžio formomis sirgusius, sergančius ligonius, jų artimuosius, gydytojus bei visus asmenis, palaikančius bendrijos veiklą, savanorystės ir kaulų čiulpų donorystės
idėjas.

2 013-2 014 metų tikslai:
• Teikti onkopsichologinę pagalbą ligoniams, jų artimiesiems
visuose onkohematologijos skyriuose.
• Ugdyti pacientus, skatinti jų aktyvumą ir domėjimąsi ligos
specifikos ir pažangių gydymosi galimybių klasusimais.
• Teikti konsultacijas socialinės pagalbos bei rūpybos klausimais.
• Plėsti bendrijos veiklą, pritraukiant daugiau narių bei skatinant savanorystę.
• Viešinti ir skatinti naujų modernių gydymo metodų bei technologijų diegimą.
• Teikti nemokamas apgyvendinimo paslaugas pacientams, atvykstantiems į gydymo centrus trumpoms procedūroms ir/ar
chemoterapijos kursams iš kitų Lietuvos miestų.
• Pradėti teikti sunkių pacientų nemokamo transportavimo
paslaugą.
• Gerinti gydymo ir buities sąlygas onkohematologiniuose skyriuose.
• Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su paramą teikiančiomis
tarptautinėmis ir kitų šalių giminingomis organizacijomis.
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Kviečiame tapti OHLB „Kraujas“
nariais ir prisijungti prie veiklos
savo idėjomis, patarimais,
iniciatyvomis, kita pagalba.
Laukiame Jūsų!

Kontaktai
Tel. +370 687 40952
El. p. info@kraujas.lt
Išsamesnės informacijos ieškokite www.kraujas.lt

