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Apie asociaciją „Kraujas“ ir leidinį
Asociacija „Kraujas“ – tai nuo 2002 m. veikianti visuomeninė organizacija, vienijanti
kraujo vėžiu bei kitomis retomis vėžio formomis sirgusius ir sergančius pacientus, jų
artimuosius, gydytojus ir visus asmenis, palaikančius asociacijos veiklą, savanorystės ir
kaulų čiulpų donorystės idėjas.
Asociacija „Kraujas“ siekia, kad skirtumai tarp galimybių bei gydymo inovatyvumo
didžiosiose Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje palaipsniui išnyktų. Nuolat ir atsakingai
ugdome pacientus, skatiname jų aktyvumą, domėjimąsi ligos specifika bei pažangaus
gydymosi būdais. Daugiau informacijos apie asociacijos vykdomas veiklas ir teikiamą
pagalbą pacientams galite rasti interneto svetainėje www.kraujas.lt
Šis leidinys parengtas tiems, kam buvo diagnozuota dauginė mieloma (dažnai
vadinama tiesiog mieloma, daugine, nes pažeidžia daugelį organizmo vietų),
sergančiųjų šeimos nariams ir draugams, kad padėtų suprasti ligą, palengvintų
bendravimą su sveikatos priežiūros specialistais, taip pat supažindintų Jus su
medicininiais terminais bei sąvokomis, su kuriais nesusidūrėte anksčiau.
Kiekvieno skyrelio tema aiškiai apibrėžta, tad galite skaityti tik Jums aktualius skirsnius,
susirasti reikiamą informaciją nebus nesudėtinga.
Šiame leidinyje paryškintai išspausdinti žodžiai yra paaiškinti skyrelyje „Medicinos
terminų žodynėlis“.

Informacijos tikslai:
suteikti Jums daugiau žinių apie mielominę ligą ir jos gydymą;
supažindinti su informacija, kuri padės Jums priimti tinkamus sprendimus;
suteikti informacijos slaugytojams ir šeimos nariams.
Mūsų tikslas – supažindinti Jus su liga ir suteikti pakankamai žinių, padėsiančių, 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. Kiekvienas atvejis – individualus, tad būtent į gydytojus
turėtumėte kreiptis dėl gydymo.
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Mieloma yra (iš)gydoma liga
Per pastaruosius 15 metų mielomos gydymui patvirtinti 9 nauji, labai efektyvūs
preparatai. Inovacijos ir daug žadantys gydymo metodai atrandami vis tebevykstančių
klinikinių tyrimų metu ir nuolat papildo esamų gydymo metodų sąrašą. Daugybė
pacientų gyvena pilnavertį gyvenimą praėjus metams ar net dešimtmečiams po
diagnozės nustatymo. Mieloma sergančių pacientų išgyvenamumas ir gyvenimo
kokybė pastebimai gerėja. O daugiau sužinojus apie mielomą ir supratus, kaip ji
gydoma, lengviau susitaikyti su diagnoze, sumažėja nerimas ir padidėja pasitikėjimas
savimi.

„Nuo senų laikų buvo įsitikinimas – jeigu diagnozė vėžys, tai 3 mėnesiai ir
viskas. Todėl aš ir ėjau atsisveikinti su savo rožėmis, medeliais. Supratimo apie
šitą ligą nebuvo nė menkiausio. Kai nuvykau pas hematologę, ji pasakė, jog
situacija tikrai nėra tragiška, tačiau gydymo nepradės tol, kol aš nesusitaikysiu
su tuo, jog sergu šia liga. Man tai buvo baisus dalykas, iš pradžių aš priešinausi
tai minčiai, net sakiau, jog tyrimai klaidingi, kad taip negali būti – juk aš stipri, nejaučiau jokių simptomų. Nuvykome į Palangą, vaikštome, aš vėl verkiu,
atsisveikinu su jūra, pušelėmis. Ir tada nusiraminau, pradėjau galvoti, kad gal
tikrai tai tiesa, gal tikrai aš sergu mielomine liga. Grįžome namo, nuėjau pas
gydytoją, o ji ir sako – dabar jau galima su jumis kalbėtis.“
Regina, 75 metai.

Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
Kiekvienos ligos eiga – labai individuali. Dažnai ji būna lėta, tačiau pasitaiko ir agresyvių
atvejų. Mielominė liga gydoma dideliuose centruose, kur susiduriama su šimtais
tokių pacientų, dalyvaujama klinikiniuose tyrimuose, o gydytojų patirtis ir erudicija
gali numatyti ir užkirsti kelią su gydymu susijusioms problemoms spręsti – patyręs
hematologas kiekvienam pacientui sudaro individualų diagnostikos ir gydymo planą.
2016 metais buvo publikuotas mokslinis tyrimas, įrodantis, jog pacientų, gydytų
dideliuose specializuotuose centruose ar universitetinėse ligoninėse, bendras
išgyvenamumas (BI) yra didesnis nei tų, kurie buvo gydyti mažesnėse gydymo
įstaigose.
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Lietuvoje didžiausią patirtį mielominės ligos gydyme turintys specialistai dirba ir
daugiausiai mielomos pacientų yra gydoma VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikose. Taip pat mieloma yra gydoma VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikose ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.
Paveikslas Nr. 1. Sveikas ir mielomos pažeistas kaulas
Dauginė mieloma

Sveikas kaulas

Lizinis
židinys

Mielominės
ląstelės

Sveikatos priežiūros specialistų multidisciplininė
komanda
Nors gydymą planuoja ir skiria gydytojas hematologas, tačiau į paciento sveikatos
priežiūros komandą taip pat patenka:
• Pirminės sveikatos priežiūros specialistas (šeimos gydytojas).
• Slaugytojos.
• Gydytojas ortopedas – traumatologas (kaulų specialistas).
• Gydytojas nefrologas (inkstų specialistas).
Kitose šalyse šią komandą papildo gydytojas farmakologas, gydytojas odontologas ir/
arba veido ir žandikaulių chirurgas.
Visapusė paciento priežiūra užtikrinama esant glaudžiam ir efektyviam bendravimui
tarp kiekvieno sveikatos priežiūros komandos nario bei paciento ar pacientu
besirūpinančio asmens.
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Kas yra mieloma ir kur ji yra?
Mieloma yra plazminių ląstelių, kurios priskiriamos baltųjų kraujo kūnelių grupei ir
randamos kaulų čiulpuose bei kurios yra atsakingos už antikūnių (imunoglubulinų)
gamybą, vėžys. Graikų kalba (iš jos kildinami dauguma medicininių terminų) žodis
„myelo“ reiškia kraują gaminančias ląsteles kaulų čiulpuose, o „oma“ – iš vėžinių ląstelių
sudarytą naviką ar auglį. Piktybinė (vėžinė) plazminė ląstelė yra vadinama mielomine
ląstele.
Mieloma dažniausiai būna nugaros, kaukolės, dubens, šonkaulių, pečių ir klubų
kaulų čiulpuose. Apatinių ir viršutinių galūnių kaulai, plaštakos ir pėdos įprastai nėra
pažeidžiami, todėl šių kūno dalių funkcija išsaugoma.
1.00mm
Paveikslas Nr. 2. Mielominės ląstelės iš kaulų čiulpų aspirato

1.00mm

Mieloma atsiranda dviem būdais: kaip tumoras (masė) arba kaip kaulo išretėjimo
vieta. Abiem atvejais tai vadinama pažeidimu. Mielomos sukelta kaulo išretėjimo vieta
vadinama liziniu pažeidimu. Solitarinė kaulo plazmocitoma (SKP) – tai retas atvejis,
kai mieloma nėra dauginė, ir vienintelis kaulo navikas, kuris gali atsirasti pačiuose kaulų
čiulpuose ar išeiti už jų ribų.
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Mielomos statistika
Šiandien visame pasaulyje su mielomine liga gyvena apie 750000 žmonių, daugiau nei
100000 iš jų – JAV. Vidutinis amžius diagnozės nustatymo metu yra 69 metai, o 76 proc.
pacientų sudaro 55–84 metų amžiaus žmonės. Tik 5–10 proc. pacientų yra iki 40 metų.
Taip pat aprašyta ir labai retų vaikų mielominės ligos atvejų. Šia liga dažniau serga vyrai
nei moterys (santykis 1,44:1) ir afroamerikiečiai. Pastebima, jog sergamumas mieloma
didėja net keliose pasaulio vietose, ypač Azijoje.
Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 180 naujų mielomos atvejų.

Kokios yra mielomos priežastys?
Šiuo metu mielomos priežastys nėra žinomos ir nėra nustatytų veiksnių, kurie
neabejotinai būtų susiję su didžiąja dalimi mielomos išsivystymo atvejų.

„Tas mano gydytojas yra angelas. Ateinu pas jį, pora žodžių persimetu ir jau
galiu eiti namo – iškart pasijuntu sveikesnė, stipresnė. Vertinu jo paprastumą,
nuoširdumą, o be to, jis tikras profesionalas. Ne kartą galvojau, kad jau nebėra man tinkamo gydymo, kad gydytojas pavargo su manimi, sakau, gal jau
baikime, yra kaip yra. O jis griežtai sako – ne, Jūs tokia optimistė, visus kitus
užkrečiate gera nuotaika, optimizmu, nepasiduokite.“
Mielomine liga serganti Regina.

Ar mieloma paveldima?
Apie 5–7 proc. mielomos atvejų diagnozuojama šeimos nariui, kurio artimas giminaitis
sirgo mieloma arba neaiškios reikšmės monoklonine gamapatija (NRMG). Jei
Jūsų giminaičiui ar šeimos nariui buvo diagnozuota mieloma arba NRMG, būtinai
apie tai informuokite savo šeimos gydytoją ir įtraukite šitą faktą į Jūsų ligos istoriją.
Jei reiks, gydytojas gali papildomai atlikti patikrai reikalingus tyrimus. Jei mieloma
diagnozuota Jums, savo gydytojus apie tai turėtų informuoti Jūsų šeimos nariai. Vis
tik, tikri šeimyniniai mielomos atvejai pasitaiko retai, todėl ši liga nėra vertinama kaip
paveldima.
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NRMG, rusenanti mielominė liga ir aktyvi mielominė liga
Ankstyvojoje ligos stadijoje mieloma yra ne vėžys, bet gerybinė būklė, vadinama
neaiškios reikšmės monoklonine gamapatija (NRMG). Tai būklė, kai randamas
nedidelis monokloninio baltymo (M-baltymo) kiekis be aktyvios mielominės ligos
požymių. Tuomet pacientai yra nuolat stebimi, o ilgainiui, jei monokloninio baltymo
kiekis nekinta ir nėra kitų sveikatos sutrikimų, vizitai pas gydytoją hematologą vis retėja.
Šiuo metu manoma, kad dauguma pacientų, kuriems diagnozuota mieloma, prieš tai
turėjo NRMG. Tačiau tik 20 proc. pacientų, kuriems diagnozuotas NRMG, ilgainiui gali
susirgti mieloma. Ligos į aktyvią mielomą progresavimo rizika yra 1 proc. per metus.
Tarpinė būklė tarp NRMG ir aktyvios mielominės ligos vadinama rusenančia
mielomine liga (RML). Tuomet monokloninio baltymo kiekis yra didesnis nei sergant
NRMG, tačiau nėra aktyvios ligos požymių. Ligos progresavimo rizika iš RML iki aktyvios
mielominės ligos yra 10 proc. per metus pirmus 5 metus, 3 proc. per metus ateinančius
5 metus ir 1 – 2 proc. per metus vėlesniems 10 metų.
Lentelė Nr. 1. NRMG ir mielomos apibrėžimai.
Pavadinimas

Apibrėžimas

Neaiškios reikšmės
monokloninė gamapatija
(NRMG)

• M-proteino < 30 g/l

Rusenanti dauginė
mieloma (RDM)

• M–proteino > 30 g/l ir/arba monokloninių plazminių
ląstelių kaulų čiulpuose 10 – 60 proc.

• Nėra CRAB arba kitų aktyvios mielomos požymių
• Monokloninių plazminių ląstelių kaulų čiulpuose <
10 proc.

• Nėra CRAB arba kitų aktyvios mielomos požymių

Aktyvi
mieloma

Dėl nustatytų
biologinių
požymių

• Monokloninių plazminių ląstelių kaulų čiulpuose >
60 proc.
• Įtrauktų/neįtrauktų laisvų lengvųjų grandžių santykis
> 100
• > 1 židininis pakitimas MRT tyrime

Dėl nustatytų
CRAB
požymių

• Randamas M-proteinas
• 1 ar daugiau CRAB požymių ir/ar organų pažeidimo
indikatorių
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Tiesioginiai progresuojančios ligos požymiai ir/ar organų taikinių pažeidimas
klasifikuojamas pagal CRAB:
• C – kalcio koncentracijos kraujo serume padidėjimas (> 2,65 μmol/l).
• R – inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino koncentracija > 177 μmol/l arba
kreatinino klirensas < 40 ml/min.).
• A – anemija (hemoglobino koncentracija < 100 g/l arba > 20 g/l sumažėjimas nuo
paciento normalaus HgB).
• B – kaulų pažeidimas (vienas ar daugiau osteolitinių židinių, rastų atlikus skeleto
rentgenogramas, viso kūno KT ar PET/KT).

„Gyvename už miesto, nuosavame name, tad veiklos čia netrūksta. Pasiekus
remisiją ar esant pagerėjimui, mano vyras jaučiasi gerai, yra aktyvus, kupinas
energijos, turintis daugybę svajonių. Nors ir ne viską įgyvendinti pavyksta, jis
visą gyvenimą yra optimistas, aktyvus ir veiklus žmogus. Matau, kaip jis nori
gyventi, kaip kabinasi į paskutinę viltį. Kartais jis net mus, artimuosius, ramina,
sako, be panikos, ramiai.“
Mieloma sergančio Jono žmona.

Simptominė mieloma diagnozuojama esant vienam ar daugiau CRAB požymių.
Paveikslas Nr. 3. Naujas mielomos ir ankstyvos mielomos apibrėžimas
Dauginė mieloma
Ankstyva aktyvi mieloma
Didelės rizikos rusenanti
dauginė mieloma

CRAB kriterijai
Mielomą apibrėžiantys įvykiai:
• Plazminių ląstelių kaulų čiulpuose > 60 proc.
• Monokloninių/normalių lengvųjų grandinių
santykis > 100

Mažos rizikos rusenanti
dauginė mieloma

• > 1 židinys MRT tyrime

Neaiškios reikšmės
monokloninė gamapatija

Ispaniškos skalės kriterijai
Mayo skalės kriterijai
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Plazminės ląstelės ir mielominės ląstelės
Sveikos plazminės ląstelės yra svarbi imuninės sistemos dalis. Jos gamina sudėtingus
baltymus imunoglobulinus, taip vadinamus antikūnius. Mielominės ląstelės gamina
ne normalius, funkcionuojančius imunoglobulinus, bet pakitusius baltymus, kitaip
vadinamus monokloniniu baltymu (M – proteinu), dėl ko jų galimybės kautis su
infekcija yra sumažėjusios. Mielominių ląstelių buvimas kaulų čiulpuose gali lemti
daugybę kitų sveikatos sutrikimų.
Lentelė Nr. 2. Sveikatos sutrikimai, susiję su mieloma
CRAB kriterijai

Priežastis

Poveikis pacientui

C – padidėjusi kalcio
koncentracija serume

Iš pažeistų kaulų išsiskyręs
kalcis patenka į kraujotaką

• Dehidratacija
• Vidurių užkietėjimas
• Nuovargis
• Raumenų silpnumas
• Inkstų pažeidimas
• Sąmonės sutrikimas

R – inkstų pažeidimas

Mielominių ląstelių gaminami
• Kartais simptomų nėra
nenormalūs monokloniniai
• Patinimai
baltymai iš kraujotakos patenka
• Nuovargis
į šlapimą ir gali sukelti inkstų
pažeidimą. Jį taip pat sukelia
hiperkalcemija, infekcijos bei
kiti veiksniai

A – anemija

Dėl sumažėjusios raudonųjų
kraujo kūnelių gamybos kaulų
čiulpuose

• Nuovargis

Mielominės ląstelės aktyvina
osteoklastus (kaulus ardančias
ląsteles) ir slopina osteoblastus
(kaulinį audinį atstatančias
ląsteles)

• Kaulų skausmai

B – kaulų pažeidimas,
t.y., kaulinio
audinio retėjimas
(osteoporozė) ar
židininiai osteoliziniai
pažeidimai

12

• Silpnumas

• Kaulų lūžiai
• Nervų ar nugaros
smegenų pažeidimas

Dauginė mieloma

Kitų organų
pažeidimai

Lokalūs ar sisteminiai
pažeidimai

• Neuropatija
• Pasikartojančios
infekcijos
• Kraujavimas
• Kiti individualūs
sutrikimai

Sutrikusi imuninės
sistemos veikla

Mielominės ląstelės mažina
• Imlumas infekcijoms
sveikų plazminių ląstelių skaičių • Lėtesnis sveikimas po
ir aktyvumą, todėl sumažėja
infekcijų
antikūnių gamyba

Kokie yra mielomos diagnostikos kriterijai?
Tiesioginiai progresuojančios ligos požymiai ir/ar organų taikinių pažeidimai
klasifikuojami pagal CRAB kriterijus:
• C – kalcio koncentracijos kraujo serume padidėjimas (hiperkalcemija)
• R – inkstų funkcijos sutrikimas
• A – anemija (mažakraujystė)
• B – kaulų pažeidimas
Daugelį metų CRAB kriterijai buvo vieninteliai kriterijai aktyviai mielomai diagnozuoti.
Pacientai buvo intensyviai stebimi, tačiau negydomi tol, kol neatsirasdavo nors vieno
iš šių parametrų. Tačiau kelerius pastaruosius metus efektyvesni mielomos ankstyvos
ligos diagnostikos ir gydymo metodai leido pakeisti gydymo taktiką. Tarptautinė
mielomos darbo grupė (angl. IMWG) ištyrė pacientus, sirgusius besimptome
rusenančia mieloma, ir aptiko biožymenis, kurie susiję su organų taikinių pažeidimo
atsiradimu per 18 – 24 mėn. Po to, kai šis tyrimas buvo baigtas ir publikuotas, IMWG
paskelbė naujas mielomos diagnostikos ir gydymo gaires, į kurias įtraukė tris naujus
mielomą apibrėžiančius daviklius, turinčius analogišką diagnostinę vertę kaip CRAB
kriterijai. Esant nors vienam iš šių parametrų, mielomos gydymą rekomenduojama
pradėti nelaukiant CRAB kriterijų atsiradimo. Tyrimai, skirti diagnozuoti mielomą
apibrėžiančius daviklius, yra:
• Kaulų čiulpų biopsija
• Laisvų lengvųjų grandinių serume analizė
• Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas
13

Dauginė mieloma

Skubios pagalbos reikalaujančios problemos
diagnozės nustatymo metu
Nugaros smegenis supa stuburo slanksteliai, kurių lūžiai gali sukelti nervų suspaudimą ir
nugaros smegenų pažeidimą. Motorinių nervų pažeidimas gali sukelti paralyžių. Slanksteliai
dažnai yra pažeidžiami mielomos, o mielominių ląstelių tumorai (plazmocitomos),
augančios slanksteliuose, taip pat gali suspausti nugarinius nervus. Irstant kaulams,
išsiskiria kalcis, todėl atsiranda hiperkalcemija (padidėjusi kalcio koncentracija kraujyje).
Hiperkalcemija ir kai kuriais atvejais monokloninis baltymas gali sukelti inkstų pažeidimą.
Kompresiniai slankstelių lūžiai, nervų ir nugaros smegenų pažeidimas, infekcijos bei
inkstų funkcijos sutrikimas – tai skubios intervencijos reikalaujančios būklės, kurių
gydymas turi būti pradėtas dar iki mielominės ligos gydymo. Vis tik, prieš jį pradedant,
rekomenduojama pasikonsultuoti ir su mielominės ligos specialistu, kad vienos
būklės gydymas nepakenktų kito gydymo sėkmei. Pavyzdžiui, radioterapijos rizika
siekiant sumažinti netoli nervo esančios plazmocitomos dydį turi būti pasverta prieš
chirurginės intervencijos riziką. Radioterapija gali negrįžtamai pažeisti kaulų čiulpus ir
apriboti vėliau taikytino mielomos gydymo galimybes.
„Būna visokių, tikrai sunkių akimirkų. Psichologiškai susitaikyti su liga man padėjo mintis, kad tokia diagnozė pasirinko mane, o ne tris mano vaikus. Tai
pagrindinis motyvas, suteikiantis jėgų ir vedantis į priekį.“
Piktybinė kraujo liga Rimai buvo diagnozuota 2014 m.

Mielomos poveikis kaulų čiulpams
Mielominės ląstelės išskiria daugybę baltymų ir kitų cheminių junginių į kaulų čiulpus
bei kraujotaką. Visos kraujo ląstelės (tai yra, baltieji kraujo kūneliai, raudonieji kraujo
kūneliai – eritrocitai ir kraujo plokštelės – trombocitai) yra gaminami kaulų čiulpuose.
Mielomai augant, gali sutrikti kraujo ląstelių gamyba. Anemija arba mažakraujystė yra
ankstyvas mielominės ligos požymis.
Kaulų čiulpų ląstelės palaiko kaulinio audinio balansą. Mielominės ląstelės, esančios
kaulų čiulpuose, skatina kaulinį audinį ardančių ląstelių (osteoklastų) ir slopina kaulinį
audinį atkuriančių ląstelių (osteoblastų) aktyvumą. Tokiu būdu sutrikdomas balansas
kauliniame audinyje, atsiranda kaulo išretėjimo zonos, dėl to kyla skausmų, lūžių, taip
pat hiperkalcemijos grėsmė.
14
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Mielomos poveikis už kaulų čiulpų ribų
Pagrindinis mielomos poveikis už kaulų čiulpų ribų yra sąlygotas monokloninio
baltymo. Mielominėms ląstelėms dauginantis kaulų čiulpuose, išskiriamas
monokloninis baltymas, kuris patenka į kraujotaką ir yra būdingas mielomos tipui.
Šis specifinis imunoglobulinas gali sukelti audinių pažeidimą atokesnėse organizmo
vietose, pavyzdžiui, pažeisti inkstus. Šis baltymas taip pat gali trikdyti kraujo krešėjimą
ar sukelti nervinio audinio pažeidimą (periferinę neuropatiją, PN). Gydant mielomą,
slopinamas ne tik kaulo irimas ir tumoro augimas, bet taip pat mažinamas ir
monokloninio baltymo ir kitų citokinų poveikis (veikimas).
Paveikslas Nr. 4. Kaulinio audinio apykaita
Geltonieji kaulų
čiulpai

Tankusis
kaulas

Akytasis kaulas ir
raudonieji kaulų
čiulpai

Osteoklastas
(ardantis kaulą)

Osteocitas
Osteoblastas
(atkuriantis kaulą)
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Mielomos tipai
Mielomos tipai ir potipiai skiriami ir vadinami pagal mielominių ląstelių gaminamą
imunoglobuliną, kuris yra specifiškas mielomos ląstelių tipui. Yra 5 normalaus
imunoglobulino tipai: G, A, D, E, M. Kiekvienas iš jų organizme atlieka skirtingas
funkcijas ir yra sudarytas iš 2 lengvųjų bei 2 sunkiųjų grandinių. Lengvosios grandinės
yra mažesnės ir lengvesnės už sunkiąsias, todėl gali praeiti smulkius kapiliarus ir patekti
į inkstus. Yra 2 lengvųjų grandinių tipai: kappa (κ) ir lambda (λ).
Mielomos tipas nustatomas baltymų elektroforezės metodu, kuris parodo lengvųjų
ir sunkiųjų grandinių tipą. Mielomos ląstelė kyla iš vienos motininės ląstelės, todėl
mielominės ląstelės gali gaminti tik vieno tipo imunoglobuliną. Apie 65 proc.
pacientų turi imunoglobulino G (IgG) mielomą su kappa arba lambda lengvosiomis
grandinėmis. Antras dažniausias mielomos tipas yra imunoglobulino A (IgA) mieloma
su kappa arba lambda lengvosiomis grandinėmis. IgD, IgE ir IgM mielomos yra retos.
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Paveikslas Nr. 5. Imunoglobulino (antikūnio) struktūra

Lengvosios
grandinės
kappa ir lambda

Sunkiosios grandinės:
IgA, IgG, IgM, IgE, IgD
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Lentelė Nr. 3. Imunoglobulinų tipai
IgG lambda

IgG kappa

IgA lambda

IgA kappa

IgD lambda

IgD kappa

IgE lambda

IgE kappa

IgM lambda

IgM kappa

Maždaug trečdalis mielomų pacientų turi ne tik kartu susijungusius lengvųjų ir
sunkiųjų grandinių kompleksus, bet ir laisvas lengvąsias grandines (nesusijusias
su sunkiosiomis grandinėmis). Maždaug 15 – 20 proc. pacientų mielominės ląstelės
gamina tik laisvas lengvąsias grandines. Tai – Bence – Jones mieloma, pavadinta
anglų gydytojo vardu. Jis 1848 metais pirmasis aptiko ir aprašė lengvąsias grandines.
Labai retai, maždaug 1 – 2 proc. pacientų, mielominės ląstelės gamina labai mažai
arba visai neišskiria monokloninio baltymo. Tai vadinama nesekretuojančia mieloma.
Nepaisant to, serumo laisvosios grandinės tyrimu („Freelite“) galima aptikti net ir
mažiausius lengvųjų grandinių kiekius apie 70 proc. nesekretuojančia ar mažai
sekretuojančia mieloma sergančių pacientų. Mayo klinika 2015 metais paskelbė
124 pacientų tyrimą ir nustatė, kad nesekretuojančia mieloma sergančių pacientų
išgyvenamumas yra geresnis, lyginant su sekretuojančia mieloma sergančiais
pacientais.

„Labiausiai patarčiau klausyti gydytojų, o ne visokiausių patarimų iš žmonių,
kurie iš esmės nieko nežino apie šią ligą. Kiekvienas atvejis yra unikalus ir vienam žmogui skirtas gydymas nebūtinai tiks kitam. Be to, skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į gydymą, todėl kitų žmonių įvairūs pasakojimai bereikalingai
trikdo. Svarbiausia laikytis gydytojų nurodymų, nebijoti klausti to, kas rūpi,
kelia nerimą, nebijoti skambinti ar kitaip kreiptis į gydytoją. Taip pat svarbu,
kad, jeigu yra galimybė, visuomet lydėtų kitas žmogus, artimasis ar draugas,
kadangi jis be emocijų padės fiksuoti gydytojų nurodymus, galbūt galės juos
užsirašyti, ypač kalbant apie vaistų vartojimą.“
Irenai dauginė mieloma buvo diagnozuota 2010 m.
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Skirtingų mielomos tipų ypatybės
IgG mielomos tipas yra dažniausias. IgA mieloma dažnai pasižymi kiek agresyvesne
ligos eiga. IgD mieloma yra labai reta, vertinama kaip aukštos rizikos būklė, gali būti
susijusi su plazminių ląstelių leukemija, kuri apibūdinama kaip didelis mielominių
ląstelių kiekis, cirkuliuojantis kraujyje.
Lengvųjų grandinių mieloma yra linkusi sukelti inkstų pažeidimą ir/arba lengvųjų
grandinių kaupimąsi inkstuose, nervuose ar kituose organuose. Lengvąsias
grandis sekretuojanti mieloma gali sąlygoti lengvųjų grandinių amiloidozę (AL
amiloidoze) arba lengvųjų grandinių depozitų ligą (LCDD).
Kitos ligos, susijusios su plazminėmis ląstelėmis, yra POEMS sindromas – tai
reta liga, kuriai būdinga neuropatija, organomegalija, endokrininės sistemos
sutrikimai, monokloninis baltymas ir odos pakitimai. Į plazmines ląsteles panašios
limfoplazmocitinės ląstelės gali sąlygoti Waldenströmo makroglobulinemiją (WM),
kuri susijusi su IgM monokloniniu baltymu.
Lentelė Nr. 4. Mielomų tipai ir būdingos ligos
Ligos tipas

Aprašymas

Mieloma:
IgG λ arba κ
IgA λ arba κ

• Tipinė mieloma: serga dauguma pacientų.

Reti potipiai:
IgD, E ar M

• Pacientas stebimas sekant monokloninio baltymo
serume kiekį ir atliekant baltymų elektroferezės
tyrimą.
• IgA mielomai kiekybinis imunoglobulino A
koncentracijos nustatymas dažnai yra patikimesnis,
nei serumo baltymų elektroferezė.

Tik lengvųjų grandinių
arba Bence-Jones
mieloma: λ arba κ tipai

• Serga 15-20 proc. pacientų.

Nesekretuojanti
mieloma: λ arba κ tipai

• Retas tipas, serga 1-2 proc. pacientų.

• Pacientas stebimas sekant monokloninių laisvųjų
grandinių šlapime ir/arba serume kiekį.

• Kadangi nėra monokloninių grandinių nei serume,
nei šlapime, pacientas stebimas dažnai kartojant
kaulų čiulpų tyrimą.
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IgM mieloma:
λ arba κ tipai

• Labai retas tipas.

Amiloidozė:
AL arba imunoglobulino
lengvųjų grandinių tipas,
λ arba κ potipiai

• Amiloidozės metu lengvosios grandinės dėl savo
struktūros ypatumų kaupiasi audiniuose, o ne
išskiriamos su šlapimu.

• Paprastai IgM baltymas atsiranda ligos, vadinamos
Waldenströmo makroglobulinemija, metu. Tai yra
limfoma (limfmazgių vėžys), o ne mieloma (kaulų
čiulpų vėžys).

• Yra daug amiloidozės formų, kurios priklauso nuo
kaupiamo baltymo tipo. Pavyzdžiui, Alzheimerio
ligos atveju pakitęs baltymas kaupiasi galvos
smegenyse.
• Su mieloma susijusios amiloidozės atveju lengvosios
grandinės gali būti kaupiamos daugelyje audinių:
odoje, liežuvyje, širdyje, inkstuose, nervuose,
plaučiuose, kepenyse ir žarnyne.
• Pagrindinis diagnostikos metodas yra audinių
dažymas Kongo raudonuoju dažu bei
imunohistocheminis tyrimas. Papildomai gali būti
naudojami tikslesni metodai: masių spektrometrija ir
elektroninė mikroskopija.

Lengvųjų grandinių
depozitų liga (LCDD):
λ arba κ potipiai

• Lengvosios grandinės kaupiamos audinuose labiau
chaotišku būdu (susidaro atsitiktinės susikertančios
linijos).
• Kongo raudonuoju būdu audiniai nesidažo,
būdingas tiesioginis λ arba κ dažymas.
• Skirtingi kaupimo modeliai randami inkstuose,
pleuroje, pilvaplėvėje, akies audinuose.

POEMS sindromas:
dažniausiai IgG ar IgA λ
(retai κ potipiai)

• Būdinga neuropatija, organomegalija, endokrininės
sistemos sutrikimai, monokloninis baltymas ir odos
pakitimai.
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Mielominės ligos stadijos nustatymas
Kiekvienam pacientui, diagnozavus mielomą, ligos stadija yra skirtinga. Anksčiau
buvo naudojama Durie – Salmon klasifikacijos sistema, kurią pastaraisiais metais
pakeitė tarptautinė stadizacijos sistema ir peržiūrėta tarptautinė stadijavimo sistema
(angl. trumpiniai atitinkamai ISS ir R-ISS). Šiuo metu dažniausiai naudojama ligos
prognoze paremta Peržiūrėta tarptautinė stadijavimo sistema (R-ISS). Ji buvo sukurta
bendradarbiaujant 20 tyrimų centrų visame pasaulyje. Buvo nustatyta, kurie iš
daugelio testų geriausiai prognozuoja mielomos agresyvumą. R-ISS yra paremta 4 ligos
agresyvumo žymenimis: serumo beta-2 mikroglubulinas (S β2M), serumo albumimas
(S ALB), serumo laktatdehidrogenazė (LDH) bei mielomos ląstelių genetinės pažaidos.

„Nepykstu ant likimo, gyvenimo, stengiuosi gyventi taikoje su savimi ir mane
supančiu pasauliu, džiaugiuosi, kad užaugo ir tapo savarankiški mano vaikai,
sulaukiau anūkų. Jeigu Dievas man dar leidžia tiek pabūti šiam pasauly, vadinasi jis turi man planą! Ir aš esu tik viena iš daugelio žmonių, susidūrusių su
klastinga liga… Su tikėjimu, viltimi ir meile!“
Daugine mieloma serganti Lina.

Ligos agresyvumui įvertinti gali būti naudojami nebrangūs laboratoriniai tyrimai. Tai
yra, neįprasti tyrimų rezultatai rodo aktyvesnę mielominę ligą ir taip pat galimai reiškia
prastesnį atsaką į gydymą.
Lentelė Nr. 5. Prognostiniai veiksniai
Tyrimas

Reikšmė

Serumo beta-2 mikroglubulinas
(S β2M)

Kuo didesnė reikšmė, tuo labiau
pažengusi liga

Serumo albumimas (S ALB)

Kuo mažesnė reikšmė, tuo labiau
pažengusi liga

Serumo laktatdehidrogenazė (LDH)

Didėja esant aktyviai ligai

Pakitusios chromosomos, randamos
kaulų čiulpų citogenetiniais arba FISH
(fluorescentinė in situ hibridizacija)
tyrimais

Kelios chromosomų delecijos ar
translokacijos vertinamos kaip didelė
rizika. Gali būti susiję su trumpesne
remisijos trukme
20
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Lentelė Nr. 6. Tarptautinė stadijos nustatymo sistema (ISS)
Ligos stadija

Vertė

I stadija

β2M < 3,5
ALB ≥ 35

II stadija

β2M < 3,5
ALB < 35
Arba β2M 3,5 – 5,5

III stadija

β2M > 5,5

Pastaba: β2M = serumo beta-2 mikroglobulinas mg/l
ALB = serumo albumimas g/l

Genetiniai tyrimai ligos rizikai įvertinti
Kaip ir anksčiau minėti trys serumo žymenys, kaulų čiulpų kariotipo analizė bei FISH
(fluorescentinė in situ hibridizacija) taip pat naudojami ligos rizikai įvertinti. Šie du
tyrimai atliekami iš kaulų čiulpų aspirato. Rekomenduojama, kad šie tyrimai būtų atlikti
iš diagnozės nustatymo metu paimtų kaulų čiulpų mėginių.

Citogenetika
Tai tyrimo metodas, skirtas įvertinti besidalinančių mielominių ląstelių chromosomas
po trumpo auginimo laboratorijoje. Paprastai mielominių ląstelių augimo tempai
yra labai lėti (mažiau nei 3 proc., o dažniausiai mažiau nei 1 proc. mielominių ląstelių
proliferuoja), todėl esamus chromosominius pakitimus galima įvertinti tik iš dalies. Jei
pakitimai atrandami, jie yra labai reikšmingi, nes įvyksta besidalinančiose ląstelėse.

FISH
Tai visų mielominių ląstelių chomosomų įvertinimas kaulų čiulpų mėginyje. Šiuo tyrimo
metodu aptinkami ir besidalinančių, ir ramybės būsenos ląstelių pakitimai. Tyrimo
metu, specialus genų dažas yra įdedamas į kaulų čiulpų mėginį. Šie indikatoriai seka
genetinę medžiagą po ląstelių dalijimosi ir pažymi esamas chromosomų anomalijas,
kurios būdingos mielominei ligai. Kiekvienai chromosomai duodamas skirtingos
spalvos indikatorius. Pavyzdžiui, jei genetinė medžiaga iš 4 chromosomos po ląstelių
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dalijimosi prisijungė prie 14 chromosomos, tuomet matomos kelios greta esančios
skirtingos spalvos ir matoma, kad įvyko didelės rizikos anomalija (t4;14), vadinama
„translokacija tarp 4 ir 14 chromosomos“. Kitos didelės rizikos anomalijos yra t(14;16),
t(14,20), 17p-(17 chromosomos trumpojo peties praradimas) ir 1q+(1 chromosomos
papildomas ilgasis petys). FISH metodu gali būti aptiktos chromosomų translokacijos,
delecijos (iškritos) bei insercijos (genetinės medžiagos intarpai).
Chromosonų anomalijos dažnai gali lemti prastesnę ligos prognozę, tačiau tai daugiau
tendencija, o ne tikėtina baigtis. Pavyzdžiui, trečdalis pacientų, turinčių didelės rizikos
anomalijas, gali būti sėkmingai gydomi standartiniu būdu. Tai yra, indukcine terapija
bei autologine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija. Laiku pradėtas ir
efektyvus gydymas yra labai svarbus kiekvienam mielomine liga sergančiam pacientui,
o ypač – didelės rizikos pacientams.
Paveikslas Nr. 6. Žmogaus chromosomų kariotipo analizė

Paveikslas Nr. 7. Mielominių ląstelių fluorescentinė in situ hibridizacija (FISH)
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Naujai diagnozuotos mielomos
gydymo būdai
Pirmiausia reikia nuspręsti, ar gydymas reikalingas, ar ne. Labai svarbūs yra pirmieji tyrimai,
ligos stadijos ir prognozės nustatymas. Rekomenduojama gydyti aktyvią (simptominę)
mielominę ligą, kai nustatomi CRAB kriterijai ar biologiniai mielomą apibrėžiantys
žymenys. Kaip greitai reikia skirti gydymą, kiekvienam pacientui sprendžiama
individualiai. Šiuo atveju mielominės ligos ekspertų patirtis yra didelis privalumas.
Gydant mielominę ligą naujai diagnozuotiems pacientams, daugelis tyrimų įrodo
trijų vaistų derinių pranašumą prieš dviejų vaistų derinius. Pacientams, kurie tinkami
kaulų čiulpų transplantacijai, JAV dažniausiai pasirenkamas vaistų derinys indukcijai
yra bortezomibas lenalidomidas ir mažos deksametazono dozės (VRd). Europoje
plačiausiai naudojamas bortezomibo, talidomido ir deksametazono derinys (VTD).
Kitos galimos indukcijos schemos:
• Bortezomibas + ciklofosfamidas + deksametazonas (VCD ar CyBorD)
• Ciklofosfamidas + talidomidas + deksametazonas (CTD)
• Lenalidomidas + deksametazonas (Rd) (Lietuvoje nekompensuojamas)
• Bortezomibas + doxorubicinas + deksametazonas (PAD)
• VTD-PACE derinys taikomas esant labai agresyviai mielomai, plazminių ląstelių
leukemijai.
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Paveikslas Nr. 8. Kada reikia pradėti gydymą?

Potencialiai nauja mielominė liga ar rusenanti mieloma

Ar yra mielomą apibrėžiančių įvykių?

Nėra mielomą apibrėžiančių įvykių

• CRAB
• Kaulų čiulpuose > 60 % plazminių
ląstelių
• monokloninių/ normalių lengvųjų
grandinių santykis > 100

Didelės rizikos
rusenanti mieloma
(vidutinis laikas iki
progresijos (TTP)
apie 2 metai)

• MRT > 1 židinys

Mažos rizikos
rusenanti mieloma
(progresavimo rizika
apie 5% per metus)

Gydoma kaip mieloma
Daug didelės
rizikos veiksnių

Apsvarstyti gydymo
galimybę

Klinikiniai
tyrimai

Adaptuota iš: Rajkumar SV, Landgren O, Mateos MV. Smoldering multiple myeloma. Blood 2015
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Kai didžiausias atsakas į indukcijos terapiją pasiektas, Jūsų gydytojas gali rekomenduoti
palaikomąjį gydymo režimą. Įrodyta, jog nuolatinis palaikomasis gydymas atideda
ligos progresavimą, taip pat yra duomenų, kad toks gydymas gali pagerinti
išgyvenamumą. Palaikomasis gydymas nėra būtinas ar tinkamas kiekvienam pacientui.
Turi būti apsvarstyti finansiniai, fiziniai ir emociniai kiekvieno paciento aspektai, kaip
ir mielomos charakteristikos (požymiai). Lietuvoje joks palaikomasis gydymas nėra
kompensuojamas.
Prieš pasirenkant gydymo režimą, kartu su tyrimų rezultatais, reikia apsvarstyti ir
daugelį kitų svarbių dalykų:
• Kasdienis funkcionavimas: ar gydymas neigiamai nepaveiks kasdienės veiklos?
• Darbas: ar teks keisti darbo ritmą, režimą, o galbūt kuriam laikui visai atsisakyti
darbo?
• Amžius: ar tai svarbus veiksnys renkantis gydymo režimą ir galvojant apie gydymo
išeitis?
• Gydymo pašaliniai poveikiai: kiek jie bus reikšmingi?
• Kitos sveikatos problemos: ar jos turės įtakos gydymo pasirinkimui ir gydymo
toleravimui?
• Transplantacija: ar didelių dozių chemoterapija su KKLT yra rekomenduojama?
• Atsako greitis: kaip greitai gydymas pradės veikti ir kaip atsakas į gydymą bus
vertinamas?
• Pradiniai ir vėlesni sprendimai: kiek daug reikia nuspręsti iš karto?
• Finansai: kokia šio gydymo dalis bus kompensuojama?
Svarbu: jei vienas gydymo režimas neveikia, tai dar nereiškia, kad kitas režimas taip pat
neveiks.
Jei vienas indukcijos vaistų derinys neveikia, yra daugybė kitų gydymo būdų, kurie
nebus plačiau aptarti šioje knygoje. Tačiau nepatariama skubotai pereiti prie kito
gydymo režimo neišbandžius visų galimybių.
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Lentelė Nr. 7. Pradinis ištyrimas
Tyrimas

Tikslas

Kaulų čiulpų biopsija
Specialus tyrimo metodas,
skirtas įvertinti ligos prognozę
(pavyzdžiui, chromosomos,
imunotipavimas, dažymas
amiloidiniam baltymui
nustatyti)

Pats svarbiausias tyrimo metodas nustatant mielominių
ląstelių buvimą ir kiekį kaulų čiulpuose. Tačiau esant I
stadijos solitarinei plazmocitomai, gali prireikti pačio
tumoro biopsijos.
Chromosomų analizės metu (citogenetiniai tyrimai) galima
aptikti geros ar blogos prognozės žymenis, naudojant
Giemza dažymo būdą arba FISH metodą. Ėminys turi būti
„šviežias“.

Kraujo tyrimai:
Bendras kraujo tyrimas (BKT)

• Įvertinamas anemijos sunkumas.
• Įvertinamas baltųjų kraujo kūnelių kiekis.
• Įvertinamas trombocitų kiekis.

Biocheminiai tyrimai

Naudojami inkstų funkcijai (kreatininas, šlapalas), kepenų
funkcijai įvertinti, taip pat tiriamas albumimas, kalcis, LDH.

Specialūs baltymų tyrimai
Serumo baltymų elektroforė
(SPEP)

Parodo M-proteino kiekį.

Imunofiksacija elektroforezė
(IFE)

Parodo monokloninio baltymo tipą.

Serumo laisvosios grandinės
tyrimas („Freelite“)

Jautrus tyrimo metodas, kuris aptinka laisvas kappa [κ] ir
lambda [λ] lengvąsias grandines.

Šlapimo tyrimai:
Šlapimo baltymų elektroforezė
(UPEP) Imunofiksacija

Nustatomas šlapime esantis M-proteino kiekis ir tipas.
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Kaulų tyrimai:
Rentgenogramos

Atliekami siekiant nustatyti kaulų pažeidimo vietą ir
pažeidimo lygį (sunkumą).
Rentgenogramos vis dar naudojamos kaulų pažeidimui
įvertinti. Tipiniai mielominės ligos sukelti pakitimai (liziniai
kaulų židiniai arba kaulų ertmės) matomi daugumai
pacientų. Apie 25 proc. aktyvia mielomine liga sergančių
pacientų atliktose rentgenogramose kaulinių pažeidimų
galima ir nematyti, todėl gali būti atliktas detalesnis
ištyrimas (viso kūno MRT, viso kūno mažos dozės KT ar PET/
KT). Viso skeleto apžvalginės rentgenogramos naudojamos
aptikti kaulų išretėjimo (osteoporozės ar osteopenijos)
židinius, lizinius pakitimus, ar lūžius.

MRT
(magnetinio rezonanso
tomografija)

Tyrimas atliekamas, kai pakitimų nerandama apžvalginėse
rentgenogramose, taip pat siekiant detalesnio struktūrų
įvertinimo (pavyzdžiui, stuburo ar galvos smegenų). Galima
aptikti kaulų čiulpų pakitimus, kai apžvalginėse Ro pakitimų
nematoma. Galima aptikti iš kaulo ribų išeinančius židinius,
kurie spaudžia nervus ar nugaros smegenis.

KT
(kompiuterinė tomografija)

Tyrimas atliekamas, kai pakitimų nerandama apžvalginėse
rentgenogramose, taip pat siekiant detalesnio struktūrų
įvertinimo. Tyrimas ypač informatyvus norint įvertinti
smulkias struktūras dėl kaulinių pažaidų ar nervų
suspaudimo.

Branduoliniai tyrimai
(scintigrafija)

Dažniausiai naudojami kitų tipų vėžiui aptikti. Nėra
informatyvūs sergant mieloma ir naudojami kitų vėžio
diagnozių atmetimui.

PET/KT tyrimas

Daug jautresnis tyrimas. Naudojamas ligos aktyvumui
vertinti, ypač esant nesekretuojančiai mielomai.
Naudojamas plazmocitomų nustatymui ir stebėsenai.

Kaulų tankio tyrimai

Naudojami siekiant įvertinti bendrą (difuzinį) kaulinio
audinio netekimą. Taip pat siekiant įvertinti bifosfonatų
terapijos efektyvumą.
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Lentelė Nr. 8. Vaistai, naudojami mielominės ligos gydymui
(2020 metų gegužės mėn.)
*Lietuvoje nekompensuojamas
Pavadinimas

Ligos požymiai

Dozė ir skyrimo būdas

Pašalinis poveikis

Pastabos

Alkilinantys preparatai
Melfalanas

• Indukcijai
pacientams, kurie
nėra kandidatai
KKLT (kamieninių
kraujodaros ląstelių
transplantacija)

• ĮV (intraveninis):
200 mg/m2

Kraujodaros slopinimas,
hiperjautrumo reakcijos, toksinis poveikis
plaučiams ir virškinimo
sistemai, nevaisingumas,
antriniai piktybiniai susirgimai (leukemija)

• Naudojamas kaip
didelių dozių terapija
prieš autologinę KKLT

• Geriamas (peroralinis):
6 mg kasdien

• Buvę 1-3 ligos
recidyvai

• Naudojamas su prednisolonu ±. Trečias vaistas
pacientams, kurie nėra
KKLT kandidatai

• Relapsuojanti/
refrakterinė liga
Ciklofosfamidas

• Indukcijai
• Buvę 1-3 ligos
recidyvai
• Relapsuojanti/
refrakterinė liga

• ĮV: 40-50 mg/kg per
2-5 dienas
• Geriamas: 300 mg/m2
1 kartą per savaitę

Kraujodaros slopini• Kartais skiriamas
mas, infekcijos, toksinis
mobilizuoti kamienines
poveikis inkstams, širdžiai, ląsteles iš kaulų čiulpų
plaučiams, antriniai
į periferinę kraujotaką
piktybiniai susirgimai,
prieš KKLT
karščiavimas, alopecija
• Skiriamas geriamas
(nuplikimas), pykinimas,
kaip sudėtinės terapijos
vėmimas, viduriavimas
dalis
• Skiriamas ĮV kaip sudėtinės terapijos dalis

Antraciklinai
Pegiliuotas
liposominis
doksorubicinas (su
deksametazonu ir
bortezomibu)

• Buvę 1-3 ligos
recidyvai

Gliukokortikoidai
Deksametazonas

• Indukcijai

• ĮV: 30 mg/m2

• Relapsuojanti/
refrakterinė liga

• Buvę 1-3 ligos
recidyvai
• Relapsuojanti/
refrakterinė liga

• Gali būti skiriamas ĮV

Toksinis poveikis širdžiai,
nepageidaujamos
reakcijos leidžiant vaistą,
kraujodaros slopinimas,
delnų-padų sindromas,
burnos opos, pykinimas,
vėmimas, silpnumas,
nuovargis

-

Infekcijos, skysčių susilai- • Atkreipti dėmesį į vaiskymas, spuogai, bėrimai,
tų tarpusavio sąveiką.
• Dažniausiai skiriamas
padidėjęs gliukozės kiekis Tyrimai įrodė, kad
geriamas 40 mg per
kraujyje, virškinamojo
skiriant mažesnę dozę
savaitę (mažos dozės
trakto sutrikimai, svorio
vaistų deriniuose, galirežimas)
augimas, kosulys, prikima prailginti gydymo
męs balsas, osteoporozė,
trukmę ir išgyvenamu• Gali būti skiriamas
raumenų skausmai, regos mą
kaip monoterapija
alternuojančiu režimu sutrikimai, psichiatriniai
simptomai, mieguistu(40 mg gerti 4 dienas,
tada 4 dienų pertrauka) mas
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Imunomodulia• Indukcijai
toriai
• Buvę 1-3 ligos
Talidomidas
recidyvai
(su deksametazonu)
• Relapsuojanti/
refrakterinė liga
• Palaikomajam
gydymui

Geriamas: galima skirti
iki 200 mg, tačiau retai
skiriama daugiau nei
100 mg, nes mažesnės
dozės yra pakankamai
efektyvios ir geriau
toleruojamos

Toksinis poveikis
vaisiui, veninė ir arterinė
tromboembolija (tai
kraujo krešuliai, kurie gali
nukeliauti į plaučius),
periferinė neuropatija,
vidurių užkietėjimas,
galvos svaigimas, mažas
baltųjų kraujo kūnelių
kiekis, bėrimas

• Pacientai dalyvauja
nėštumo prevencijos
programose (NPP), užsienyje dar vadinamomis rizikos mažinimo
programose.
• Abu partneriai turi
naudoti kontracepciją
• Sukelia negrįžtamą
periferinę neuropatiją
• Tromboembolijų rizika
didėja kartu naudojant
deksametazoną, todėl
skirti antikoaguliantus

Lenalidomidas
• Indukcijai
(su deksametasonu)
• Buvę 1-3 ligos
recidyvai
• Relapsuojanti/
refrakterinė liga
• Palaikomajam
gydymui

Geriamas: 25 mg per die- Toksinis poveikis vaisiui,
• Pacientai dalyvauja
ną, skiriamas 1-21 dieną mažina baltųjų kraujo kūrizikos mažinimo
28 dienų gydymo cikle
nelių kiekį, mažina tromprogramose (RMP)
bocitų skaičių, veninė ir
• Abu partneriai turi
arterinė tromboembolija,
naudoti kontracepciją
viduriavimas, nuovargis,
anemija, vidurių užkietėji- • Efektyvus naujai
mas, bėrimas
diagnozuotiems
pacientams, kurie nėra
kandidatai KKLT
• Tromboembolijų rizika
didėja kartu naudojant
deksametazoną, todėl
skirti antikoaguliantus

Pomalidomidas
• Buvę 1-3 ligos
(su deksametazonu)
recidyvai*
• Relapsuojanti/
refrakterinė liga

Geriamas: 4 mg per dieną, skiriamas 1-21 dieną
28 dienų gydymo cikle

Toksinis poveikis vaisiui,
• Pacientai dalyvauja
kraujodaros slopinimas,
nėštumo prevencijos
veninė ir arterinė tromprogramose (NPP), užboembolija, nuovargis,
sienyje dar vadinamosilpnumas, galvos svaigimis rizikos mažinimo
mas, sumišimas, vidurių
programose.
užkietėjimas, pykinimas,
• Abu partneriai turi
viduriavimas, neuropatija
naudoti kontracepciją
• Tromboembolijų rizika
didėja kartu naudojant
deksametazoną, todėl
skirti antikoaguliantus
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Proteosomų inhi- • Indukcijai
bitoriai
• Buvę 1-3 ligos recidyBortezomibas
vai
(su deksametazonu)
• Relapsuojanti/refrakterinė liga

ĮV ar poodinėmis
injekcijomis 1,3 mg/m2 1,
4, 8, 11 dieną 21 dienos
gydymo cikle

• Palaikomajam gydymui

Periferinė neuropatija,
nuovargis, pykinimas,
viduriavimas, trombocitopenija, žemas kraujospūdis (hipotenzija)

• Didina herpes zoster
(juosianti pūslelinė)
infekcijos riziką. Su
gydytoju aptarkite
priešvirusinių vaistų
skyrimo galimybę, kol
vartojate bortezomibą
• Efektyvus pacientams
su t(4, 14) mutacija
• Saugus pacientams su
inkstų nepakankamumu
• Poodinis ar/ir vieną
kartą per savaitę
dozavimas mažina
periferinės neuropatijos
riziką

Karfilzomibas
(monoterapija
arba derinyje su
deksametazonu ir
lenalidomidu)

• Buvę 1-3 ligos recidy- ĮV: 10 min infuzija 2 karvai
tus per savaitę 2 dienas iš
eilės 3 savaites 4 savaičių
• Relapsuojanti/refrakgydymo cikle.
terinė liga
20 mg/m2 pirmo ciklo
1+2 dienos, 27 mg/m2
pirmo ciklo 8, 9, 15, 16
dienos ir visi kiti ciklai
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Nuovargis, anemija,
• Pacientai, turintys
trombocitopenija,
širdies sutrikimų, turi
dusulys, viduriavimas,
didesnę riziką kitoms
karščiavimas, žemas krau- kardiologinėms komjospūdis (hipotenzija),
plikacijoms
širdies nepakankamumas
• Rekomenduojama skirti
ir kitos reakcijos, nepageijuostinės pūslelinės
daujamos reakcijos vaisto
profilaktiką
infuzijos metu
• Tyrimuose su recidyvavusios mielomos pacientais buvo įrodytas
Karfilzomibo ir deksametazono ar deksametazono ir lenalidomido
pranašumas lyginant
su gydymu Bortezomibu+deksametazonu
ar lenalidomidu ir
deksametazonu, vertintas išgyvenamumas
be ligos progresijos ir
bendras išgyvenamumas, nepriklausomai
nuo pacientų amžiaus,
citogenetikos, prieš tai
vartoto gydymo.
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Iksazomibas*
(su deksametazonu
ir lenalidomidu)

Buvę 1-3 ligos recidyvai Geriamas: 4 mg skiriami
1, 8, 15 dieną 28 dienų
gydymo cikle

Trombocitopenija,
• Pacientams, turintiems
neutropenija, viduriavividutinį ar sunkų kepemas, vidurių užkietėjimas, nų ar inkstų pažeidimą,
pykinimas, vėmimas,
dozę reikėtų mažinti iki
periferinė neuropatija,
3 mg
periferinė edema (pėdų
• Toksinis poveikis vaisiui
patinimai), bėrimas,
toksinis poveikis kepe• Su gydytoju aptarkite
nims, nugaros skausmas,
profilaktiką dėl juostiviršutinių kvėpavimo
nės pūslelinės
takų infekcijos
• Vartokite 1 val prieš
arba 2 val po valgio
• Derinys su lenalidomidu ir deksametazonu
didina tromboembolijų
riziką, patartina vartoti
antikoaguliantus

Monokloniniai
antikūniai
Daratumumabas

Naujai nustatytos ligos
gydymui pacientams,
kuriems netinka
autologinė kamieninių
kraujodaros ląstelių
transplantacija

ĮV: 16 mg/kg kas savaitę
1 ir 2 ciklai, kas 2 savaites
3-6 ciklai, kas 4 savaites
nuo 7 ciklo

Relapsuojanti/refrakterinė liga*

Nepageidaujamos
reakcijos vaisto infuzijos
metu, nuovargis, pykinimas, nugaros skausmas,
karščiavimas, kosulys,
kraujodaros slopinimas

• Vyksta klinikiniai
tyrimai, kur išbandomas poodinis vaisto
skyrimas
• Gali sukelti toksinį
poveikį vaisiui
• Pacientui prieš infuziją
skiriama premedikacija
kortikosteroidais, antipiretikais (karščiavimą
mažinantys vaistai)
ir antihistamininiais
preparatais, siekiant
užkirsti kelią reakcijoms
infuzijos metu
• Pirmos eilės gydymui, pacientams,
kuriems negalima
atlikti autologinės
kamieninių kraujodaros
ląstelių transplantacijos
skiriamas derinyje su
melfalanu, bortezomibu ir prednizolonu.
• Recfidyvavusiai/refrakteriai ligai skiriamas
kombinacijoje au
Bortezomibu+deksametazonu ar Lenalidomidu+deksametazonu
antros eilės gydymui
(po bent vieno prieš tai
skirto gydymo).
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Elotuzumabas*
(su deksametazonu
ir lenalidomidu)

Buvę 1-3 ligos recidyvai ĮV: 10 mg/kg kartą per
savaitę 1 + 2 ciklai, 1, 8,
15, 22 dienomis 28 dienų
cikle. Toliau kas antrą
savaitę 1 ir 15 dieną kas
28 dienas

Nepageidaujamos reakci- • Rekomenduojama
jos vaisto infuzijos metu,
skirti antikoaguliacinį
infekcijos, nuovargis,
gydymą jei vartojamas
viduriavimas, karščiaviderinyje su lenalidomimas, vidurių užkietėjimas, du, nes didėja giliųjų
raumenų spazmai,
venų trombozių ir plausumažėjęs apetitas
čių embolijos tikimybė
• Pacientui prieš infuziją
skiriama premedikacija
kortikosteroidais, antipiretikais (karščiavimą
mažinantys vaistai),
ranitidinu ir antihistamininiais preparatais,
siekiant užkirsti kelią
reakcijoms infuzijos
metu

Histonų deacetilazės inhibitorius
Panobinostatas*
(su bortezomibu ir
deksametazonu)

• Buvę 1-3 ligos recidy- Geriamas: 20 mg kas
vai
antrądieną 3 dienas per
savaitę (1, 3, 5, 8, 10, 12
• Relapsuojanti/refrakdienos) pirmas 2 savaites
terinė liga
iš 21 dienos ciklo (iš viso
8 ciklai)

Kaujodaros slopinimas,
viduriavimas, pykinimas
ar vėmimas, toksinis
poveikis širdžiai, kraujavimas (dėl sumažėjusio
trombocitų skaičiaus),
infekcijos, toksinis poveikis kepenims, nuovargis,
toksinis poveikis vaisiui

• Neturėtų būti skiriamas
pacientams, neseniai
patyrusiems miokardo
infarktą ar nestabilią
krūtinės anginą, taip
pat pacientams su sunkiu kepenų pažeidimu
• Pacientams su nedideliu ar vidutiniu kepenų
pažeidimu dozę reikėtų
mažinti
• Jei vartojamas kartu su
stipriais CYP3A inhibitoriais (pvz., klaritromicinu), dozę mažinti iki
10 mg
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Lentelė 9. Mielomos gydymo tikslai
Gydymo
būdas

Tikslas

Pavyzdžiai

Laikas, skirtas
sprendimui
priimti

Stabilizacija

Gyvybei grėsmingų
komplikacijų, susijusių
su organizmo vidinės
terpės pokyčiais ir
imuninės sistemos
sutrikdymu, gydymas

• Plazmaferezė skirta insulto
prevencijai

Valandos –
dienos

Skirtas skausmo
mažinimui ir paciento
funkcionavimui
gerinti

• Radioterapija – kaulų
destrukcijos sustabdymui

Paliatyvus
gydymas

• Hemodializė – sutrikus inkstų
funkcijai
• Vaistai hiperkalcemijai
mažinti (gali būti skiriama ir
chemoterapija)
Dienos –
mėnesiai

• Kraujo perpylimas –
anemijos gydymui
• Ortopedinės operacijos –
kaulų stiprinimui ar
pažeidimo pašalinimui

Remisijaindukcija

Ligos slopinimas ir
simptomų mažinimas

• Terapija skirta vėžinių
ląstelių visame organizme
naikinimui

Savaitės –
mėnesiai

• Radioterapija skirta vėžinių
ląstelių tumoro vietoje
naikinimui
Gydomasis
režimas

Ilgalaikė remisija*

• Didelių dozių chemoterapija
ir kaulų čiulpų transplantacija

Savaitės –
mėnesiai

* išgijimas reiškia visišką mielomos eradikaciją, kuri nutinka retai. Sąvoka „funkcinis
išgijimas“ apibūdina remisiją, kuri trunka ilgiau nei 4 metus. Net ir esant pilnai remisijai
(taip pat ir molekuliniu lygiu), gali įvykti ligos atkrytis (recidyvas), todėl būtinas ilgalaikis
paciento stebėjimas.
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„Tai paaiškėjo visai atsitiktinai, per profilaktinį patikrinimą – atlikus kraujo tyrimą buvo nustatytas didelis eritrocitų nusėdimo greitis. Pati esu medikė, tad
iškart supratau, jog kažkas ne taip. Specifinių simptomų nejaučiau, jie buvo
bendro pobūdžio – silpnumas, nuovargis, išsekimas. Tuo metu daug dirbau,
keliose darbovietėse, tad maniau, jog tai tiesiog bendras nuovargis.“
Mielominė liga Sigitai buvo diagnozuota 2013 m.

Ligos eigą kontroliuojantis gydymas
Po to, kai kartu su gydančiais medikais nuspręsite, kad Jums reikalingas gydymas ligos
eigai kontroliuoti, būtina sutarti, ir koks gydymo būdas Jums tiks geriausiai. Svarbu
prisiminti, jog išvardinti gydymo būdai, nors ir labai veiksmingai kontroliuoja mielomos
eigą, iš esmės ligos neišgydo.
Svarbiausi gydymo variantai yra šie:
1. Chemoterapija.
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 pacientai nusprendžia, kad jie nenori chemoterapijos ir pasirenka alternatyvų
gydymo būdą, pavyzdžiui, ligos kontroliavimą dieta. Nėra duomenų, kad tokie
metodai gali padėti, nors labai retais atvejais pacientai teigia, jog, taikant šį būdą, jie
daug metų gyveno su šia liga ir daug ilgiau nei buvo prognozuota. Svarbu prisiminti,
kad įprasti gydymo būdai buvo išsamiai patikrinti atliekant klinikinius tyrimus ir
gydytojai gerai žino, kaip jie veikia. Tačiau to negalima pasakyti apie alternatyvius
gydymo metodus. Jeigu ligos eigai kontroliuoti pasirinksite alternatyvų būdą, būtinai
pasitarkite su gydytoju, nes galbūt vėliau nuspręsite pamėginti ir įprastą gydymo būdą.
Čia aprašomi gydymo būdai turi tam tikrų privalumų ir trūkumų. Jie pacientams 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.
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Medikamentinis gydymas (chemoterapija, taikinių
terapija, imunoterapija)
Medikamentinis gydymas kartais įvardijamas kaip chemoterapija. Iš tiesų, terminas
chemoterapija, siaurąją prasme, naudojamas kalbant apie senesnės kartos
genotoksinius vaistus. Per pastaruosius 15 metų mielomos gydymui vis svarbesni
tampa naujos kartos vaistrai – taikinių terapija, imunoterapija. Didelė dalis pacientų
per visą gydymo kursą nei kartą nebūna gydomi chemoterapiniais (genotoksiniais)
vaistais. Svarbu pažymėti, kad senesnės kartos genotoksiniai vaistai iki šiol yra svarbus ir
labai efektyvus mielomos gydymo komponentas. Dažnai kartu skiriama chemoterapija,
imunoterapija ir taikinių terapija bei pasiekiami puikūs rezultatai. Medikamentinio
gydymo tikslas yra sunaikinti vėžines ląsteles. Kai kuriuos vaistus galima gerti (oralinis
gydymas), o kitus reikia leisti į veną (intraveninė infuzija) ar į poodį (poodinė injekcija).
Pastaruoju metu dažniausiai gydoma keliais vaistais (dažniausiai trimis), tai vadinama
polichemoterapija. Medikamentinio gydymo schemos paprastai pavadinamos
pagal naudojamų vaistų pirmasias 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 (grafiškai vaizduojant patologinio baltymo kiekio
pokyčius, susidaro horizontali atkarpa) ir gydymas gali būti nutraukiamas. Pasiekus šią
fazę, daugelio pacientų būklė gana ilgai išlieka gera jau be jokios chemoterapijos.
Neretai pacientams skiriama oralinė chemoterapija: geriami tokie vaistai, kaip
melfalanas, ciklofosfamidas, talidomidas, lenalidomidas, pomalidomidas kartu su
hormoniniais vaistais (prednizolonu, deksametazonu). Daugeliui pacientų 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 vaistais, 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

35

Dauginė mieloma

kartu skiriamos didelės hormonų 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. Lentelėse Nr. 8 ir
Nr. 10 nurodyti dažniausiai vartojami vaistai ir jų sukeliami nepageidaujami reiškiniai.
Taikant intraveninį gydymą 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.

Vaistai mielominei ligai gydyti
1. Proteosomų inhibitoriai (bortezomibas, karfilzomibas, iksazomibas)
Pirmasis šios grupės preparatas, bortezomibas, sukėlė tikrą mielominės ligos gydymo
perversmą, pradėjus gydyti pacientus šiuo vaistu, ženkliai pagerėjo mielominės ligos
gydymo rezultatai.
1.1. Bortezomibas
Įrodyta, kad bortezomibas, skiriamas kartu su melfalanu ir prednizonu, 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. Skiriama šio vaisto injekcija į poodį
arba į veną. Iki šiol atlikti tyrimai parodė, kad abu metodai vienodai efektyvūs, tačiau
skiriant į poodį, pasireiškia 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 pasiūlyti vartoti profilaktinius
priešvirusinius vaistus. Gydymas bortezomibu yra labai brangus, todėl sprendimą dėl
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vaisto skyrimo paprastai priima gydytojų konsiliumas, siekdamas bortezomibą paskirti
pacientams, kuriems šis vaistas būtų efektyviausias. Vaistas Lietuvoje registruotas
Velcade pavadinimu.
1.2. Karfilzomibas
Kaip ir bortezomibas, karfilzomibas priklauso vaistų grupei, vadinamai proteosomų
inhibitoriais. Iš esmės, šie vaistai veikia panašiai, tačiau karfilzomibas yra nutaikytas į
kitas proteosomų dalis. Karfilzomibas skiriamas infuzine terapija (į veną) ir yra įrodyta,
kad efektyviau veikia skiriant kombinacijoje kartu su lenalidomidu ir deksametazonu.
Karfilzomibo derinys su lenalidomidu ir deksametazonu skiriamas 28 dienų gydymo
ciklais. Klinikiniais tyrimais yra įrodyta, kad karfilzomibo, lenalidomido ir dexametazono
deriniu yra pasiekiama ilgesnė remisija lyginant su lenalidomido ir deksametazono
deriniu. Vyksta įvairių vaistų kombinacijų tyrimai tiek recidyvuojančiai, tiek naujai
diagnozuotai mielomai gydyti, todėl klinikinių tyrimų rezultatai gali daryti įtaką
gydymo taktikoms.
Dažniausi karfilzomibo pašaliniai poveikiai yra nuovargis, trombocitopenija, anemija,
pykinimas, dusulys, viduriavimas, karščiavimas. Taip pat žinoma, kad šis vaistas
gali sukelti arba pabloginti jau esamas širdies ligas, todėl reikalinga atidi būklės
savistebėsena. Žinoma, kad karfilzomibas sukelia žymiai mažiau nepageidaujamų
periferinių neuropatijų, kurios būdingos bortezomibui.
1.3. Iksazomibas
Kitas šios klasės vaistas, šiai dienai Lietuvoje nekompensuojamas, yra iksazomibas. Šis
vaistas patvirtintas mielomos ir amiloidozės gydymui. Mielomos gydymui iksazomibas
vartojamas derinyje su lenalidomidu ir deksametazonu. Šis vaistas yra pirmas ir
vienintelis šios grupės vaistas vartojamas peroraliai (per burną), todėl turi pranašumą
prieš kitus vaistus – jį galima vartoti namuose, sumažėja vizitų į ligoninę.
Dar vis vykstantys klinikiniai tyrimai įrodė lenalidomido ir deksametozono derinio su
iksazomibu veiksmingumą, lyginant jį su placebu recidyvavusios mielomos gydyme.
Vyksta įvairūs tyrimai, siekiant nustatyti iksazomibo veiksmingumą ne tik recidyvavusios
ligos, tačiau ir naujai diagnozuotos mielomos gydyme.
Dažniausi pašaliniai poveikiai yra trombocitopenija, viduriavimas, vidurių užkietėjimas,
pykinimas, vėmimas, periferinių nervų pažeidimas, tinimai, kepenų pakenkimas, regos
sutrikimai.
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2. Imunomoduliatoriai (talidomidas, lenalidomidas, pomalidomidas)
Šios grupės preparatai turi unikalų veikimo mechanizmą. Manoma, kad jie, veikdami
ląstelės baltymą, vadinamą cereblonu (angl. cereblon), slopina mielominių ląstelių
gyvavimui reikalingų medžiagų gamybą.
2.1. 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.
Talidomidas skiriamas ir naujai diagnozuotai, ir atsinaujinusiai 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 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).
2.2. Lenalidomidas
Lenalidomidas kartu su deksametazonu gali būti skiriamas pacientams, jau gydytiems
dėl mielominės ligos, kai liga atsinaujina. 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. Be to, įrodytas
lenalidomido efektyvumas pacientams, kurių liga recidyvavo po gydymo bortezomibu,
talidomidu ar autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos. Preparatas
yra labai brangus ir iki šiol kompensuojamas tik nedideliam pacientų skaičiui. Gydymas
šiuo vaistu skiriamas tik gydytojų hematologų konsiliumo sprendimu. Vaistas Lietuvoje
registruotas Revlimid pavadinimu.
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2.3. Pomalidomidas
Pomalidomidas priskiriamas vaistų klasei, vadinamai imunomoduliatoriais. Šie
vaistai reguliuoja imuninės sistemos veikimą. Tai vaistas giminingas talidomidui
ir lenalidomidui. Pomalidomidas skiriamas pacientams, kurie jau buvo gydyti
lenalidomidu ir proteosomų inhibitoriais, tačiau liga atsinaujino ar progresavo
per mažiau nei 60 dienų. Klinikiniai tyrimai įrodė, kad ilgesnė remisija pasiekiama
pomalidomidą derinant su mažomis deksametazono dozėmis. Kartu su pomalidomidu
gali būti skiriamas ir monokloninis antikūnas daratumumabas ar kiti naujieji vaistai.
Dažniausiai pasitaikantys vaisto šalutiniai poveikiai yra sumišimas, galvos svaigimas,
nuovargis, neuropatijos, anemija, trombocitopenija bei įvairaus sunkumo alerginės
reakcijos, ypač jeigu pasireiškė alerginės reakcijos talidomidui arba lenalidomidui.
Taip pat, vartojant pomalidomidą gali išsivystyti giliųjų venų trombozė, todėl gydytojas
rekomenduos papildomą profilaktinį gydymą siekiant išvengti šios komplikacijos.
Giliųjų venų trombozė yra gyvybei pavojinga būklė, kai kraujagyslėse susidaro
kraujo krešulys, kuris gali nukeliauti į bet kurį organą (dažniausiai širdį ar plaučius) ir
sutrikdyti jo kraujotaką. Jei vartojant pomalidomidą pasireiškė neįprastai apsunkintas
kvėpavimas, duriantis krūtinės skausmas, galūnių apimties didėjimas bei jų skausmas
nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą.
Svarbu vartoti kontraceptines priemones, kadangi vaistas pasižymi toksiniu poveikiu
vaisiui.

3. Monokloniniai antikūnai (daratumumabas, elotuzumabas)
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.
3.1. Daratumumabas
Daratumumabas yra sintetinis monokloninis antikūnas, kuris specifiškai veikia tam tikrą
mielominių ląstelių paviršiaus baltymą (CD38) ir stabdo ląstelių augimą. Klinikiniais
tyrimais įrodytas daratumumabo veiksmingumas, tiek skiriant monoterapiją, tiek
kombinuojant su deksametazonu bei kitais naujaisiais vaistais. Deriniai su lenalidomidu,
pomalidomidu ar bortezomibu skiriami pacientams, kuriems buvo skirtas pirmos
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eilės gydymas ir jis buvo nesėkmingas. Daratumumabo monoterapija skiriama
po 3 nesėkmingų gydymo kombinacijų, kai nepavyksta pasiekti ligos remisijos.
Daratumumabas gali būti skiriamas ir pacientams, kuriems netinka autologinė
kamieninių ląstelių transplantacija, šiuo atveju jis skiriamas derinyje su melfalanu,
bortezomibu ir prednizolonu.
Vaistas gali būti skiriamas infuzine terapija (į kraują) arba po oda. Daratumumabas
dozuojamas pagal kūno masę ir kartu su lenalidomidu vartojamas kas savaitę pirmas
8 savaites, kas dvi savaites 9–24 savaitę, kas keturias savaites nuo 25 savaitės. Vartojant
kartu su bortezomibu daratumumabas vartojamas kas savaitę pirmas 9 savaites, kas tris
savaites 10–24 savaitę, kas keturias savaites nuo 25 savaitės.
Siekiant išvengti alerginių reakcijų daratumumabas lašinamas labai lėta infuzija
(iki 8 valandų) prieš tai pavartojus pagalbinių vaistų pašalinėms reakcijoms valdyti
(premedikacija).
Dažniausiai pasitaikančios nepageidaujamos reakcijos yra nuovargis, nugaros
skausmas, pykinimas, karščiavimas, kosulys, kvėpavimo takų infekcijos, taip pat anemija,
trombocitopenija, neutropenija. Gali pasireikšti herpes zooster reaktyvacija, todėl
rekomenduojama profilaktinė terapija antivirusiniais vaistais.
Daratumumabas gali lemti klaidingus kraujo grupių suderinamumo tyrimų rezultatus,
todėl jūsų gydytojas turėtų ištirti jūsų kraują ir jo suderinamumą prieš pradedant
gydymą. Taip pat šis vaistas gali lemti klaidingus baltymų elektroforezės bei
imunofiksacijos tyrimų rezultatus. Vartojant vaistą reikia laikytis kontracepcijos metodų,
kadangi saugumas vaisiui ir nėštumui nėra ištirtas.
3.2. Elotuzumabas
Elotuzumabas yra monokloninis antikūnas. Šis vaistas aktyvuoja imuniteto ląsteles,
vadinamas natūraliais kileriais (NK) bei identifikuoja mielomines ląsteles ir taip sudaro
palankią terpę NK ląstelėms jas sunaikinti. Elotuzumabas vartojamas intravenine
infuzija ir skiriamas pacientams, kuriems mieloma buvo gydoma keliais vaistų
deriniais ir vis tiek recidyvavo. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad didžiausias efektyvumas
pasiekiamas vartojant elotuzumabo, lenalidomido ir deksametazono derinį. Šiuo metu
elotuzumabas nėra kompensuojamas.
Dažniausiai pasireiškiančios nepageidaujamos reakcijos, susijusios su vaisto infuzija:
karščiavimas, šaltkrėtis, bėrimas, galvos svaigimas, padidėjęs kraujo spaudimas. Dėl šios
priežasties prieš vaisto infuziją skiriama premedikacija įvairiais vaistais, siekiant užkirsti
kelią nepageidaujamoms reakcijoms. Kitos pašalinės reakcijos: viduriavimas, nuovargis,
karščiavimas, anemija, trombocitopenija, neutropenija.
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„Gyvenimas išmoko būti stipriu. Kaip pažįstama sakė – silpniems pečiams
didelių išbandymų neduoda. Vyro liga labai išvargino, prie jo nuolat reikėjo
budėti, rūpinomės juo visa šeima. Po vyro mirties aš turėjau būti stipriausia,
tačiau tikrai ir man būdavo silpnų minučių, buvo akimirkų, kai nieko nesinorėjo... Bet pasižiūrėdavau į tris savo dukras ir atsirasdavo stiprybės, žinojau, jog
turiu gyventi, turiu kovoti. Turiu puikius žentus, dukros labai rūpinasi. Esame
labai vieningi. Šeima – mano stiprybės šaltinis.“
Bronei mieloma atsinaujino tris kartus.

Gydymo kursas, ciklas
Gydymo kursas paprastai trunka keletą mėnesių. Gydoma ciklais, t. y., skiriama viena
dozė arba kelių dienų gydymas, vėliau kelias dienas ar mėnesį ilsimasi 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 gydymo kursas?
Visas gydymo kursas dažniausiai priklauso nuo gydymo tipo ir paciento organizmo
reakcijos. Pasitaiko atvejų, kai gydomasi ilgiau nei metus. Dažniausia kurso trukmė:
6–9 mėnesiai.
„Svarbu, kad žmonės patikėtų šios dienos medicina, kuri, ypač onkohematologijoje, labai stipriai pažengusi. Viskas taip tobulėja. Nuo tuo laiko, kai mano
žmona susirgo, kiek naujų vaistų atsirado, kiek galimybių. O ir tyrimų metodai,
diagnostika kaip žengė į priekį, taip pat gydytojų profesionalumas. Žinote, kai
žmonai nustatė ligą, aš nuėjau pas gydytoją ir paklausiau, kiek vidutiniškai išgyvenama su tokia diagnoze: metus, dvejus, penkerius ar dešimt. Gydytojas
ir sako, jog tai priklauso nuo žmogaus – būna ir metus, ir du, ir dešimt, ir penkiolika. Kas čia gali pasakyti, kaip bus? Svarbu ir pačiam stengtis, rasti savyje
stiprybės ir jėgos.“
Rimanto žmonai mielominė liga buvo diagnozuota prieš 8 metus.
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Kokius nepageidaujamus reiškinius galiu patirti?
Priešvėžiniai vaistai veikia gana stipriai ir gali sukelti nepageidaujamų reiškinių. Dažnai
tas pats medikamentas skirtingus žmones veikia skirtingai. Vis tik, reikia nepamiršti, kad
beveik visi nepageidaujami poveikiai yra 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 gydymą: nervų pažeidimas, pasireiškiantis sumažėjusiu
pirštų jautrumu, vidurių užkietėjimas, mieguistumas ar dirglumas, padidėjęs infekcijų
pavojus, odos bėrimai, trombozė.
• Skiriant didelių dozių chemoterapiją ir atliekant transplantaciją: pykinimas ar vėmimas,
plaukų slinkimas (alopecija), burnos išopėjimas, viduriavimas, infekcijos ir karščiavimas.
Kai kurie chemoterapijos būdai gali lemti nevaisingumą. Jeigu tai Jums svarbu,
pasitarkite su gydytoju.
Privalumai ir trūkumai
Pagrindinis medikamentinio gydymo privalumas yra tas, kad daugumai pacientų
veiksmingai naikinamos mielominės ląstelės. Tai padeda susilpninti ar visai panaikinti
ligos simptomus, pagerėja bendra pacientų savijauta ir, svarbiausia, sustabdomas ligos
progresavimas.
Daugeliu atvejų gydymas nesukelia didelių nepatogumų, o kai kuriuos vaistus galima
gerti namuose. Pagrindinis medikamentinio gydymo būdo trūkumas yra tas, kad
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, medikamentinis gydymas nėra veiksmingas visiems
pacientams, tad Jūsų gydytojas atidžiai stebės gydymo eigą ir ar Jums šis būdas bus
veiksmingas. Jeigu skirtas gydymas neveiksmingas, galima pamėginti taikyti kitos
rūšies vaistus, o kartais skiriamas spindulinis gydymas. Gali būti, kad Jūsų gydytojas
pasiūlys 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.
Svarbu žinoti, kad žinios apie eksperimentinį gydymą priklauso nuo tyrimo fazės.
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Pavyzdžiui, III fazės klinikiniame tyrime naudojami eksperimentiniai vaistai jau gana
gerai ištirti, būna sukaupta nemaža gydymo šiais preparatais patirtis, kai tuo tarpu I-os
fazės klinikiniuose tyrimuose naudojami vaistai, kurių naudojimo patirtis nėra didelė.
Naujausiais tyrimais siekiama rasti efektyvesnius, saugesnius vaistus bei gydymo
metodus.

Didelių dozių chemoterapija su kaulų čiulpų
transplantacija
Rekomenduojama, kad pacientų, tinkančių transplantacijai, kamieninės ląstelės būtų
išsaugotos. Paprastai jaunesni nei 65 metų pacientai, kurie neturi sunkių gretutinių
ligų, yra laikomi tinkamais kandidatais transplantacijai. Kai paciento sveikata gana
gera, transplantacija gali būti atliekama net ir pacientams, sulaukusiems 75 metų.
Tyrimais nustatyta, kad pacientai, kuriems atlikta autologinė KKLT pradiniame mielomos
gydymo etape, turi geresnį gydymo atsaką ir ilgesnę remisiją. Daugelis tyrimų parodė,
jog pacientų, kuriems atlikta transplantacija, išgyvenamumas ilgesnis nei tų, kuriems
transplantacija neatlikta. Tinkamumas KKLT turi būti įvertintas individualiai, atsižvelgiant
į paciento bendrą sveikatos būklę, gretutines ligas ir prieš tai taikyto gydymo poveikį.
Daugelis vyresnių pacientų, kurių sveikatos būklė gera, taip pat gali būti kandidatais KKLT.
Taikant didelių dozių chemoterapiją su KKLT, gaunamas geresnis atsakas ir sunaikinama
daugiau navikinių mielomos ląstelių. Paprastai prieš gydymą didelėmis dozėmis
pacientams 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, labai stipriai naikinamos navikinės ląstelės, tačiau kartu sunaikinamos kaulų čiulpų
ląstelės, gaminančios kraujo ląsteles, dėl to pavojingai sumažėja kraujo ląstelių skaičius,
išsivysto anemija, neretai padidėja infekcijų bei kraujavimo rizikos. Siekiant, kad po didelių
dozių chemoterapijos kaulų čiulpai vėl pradėtų gaminti kraujo ląsteles, persodinamos
(transplantuojamos) kamieninės kraujodaros ląstelės, paimtos iš Jūsų organizmo (jos
paimamos prieš gydymą, taikant specialią kraujodaros ląstelių mobilizacijos programą
ir laikomos užšaldytos). Retais atvejais, kamieninės ląstelės gali būti paimtos iš kito
asmens, paprastai brolio ar sesers, kurie tampa kamieninių ląstelių donorais. Tokia
procedūra vadinasi alogeninė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija. Alogeninės
transplantacijos rizika ženkliai didesnė, todėl ji taikoma tik išskirtinais atvejais. Norint
surinkti periferinio kraujo kamienines ląsteles, taikoma kamieninių ląstelių mobilizacijos
programa. Mobilizacijos metu pacientui skiriama vidutinio intensyvumo chemoterapija,
po kurios kelias dienas leidžiami specialūs biologiniai vaistai, skatinantys kamieninių
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ląstelių dauginimąsi ir patekimą iš kaulų čiulpų į kraują. Apytiksliai po 2 savaičių nuo
šios chemoterapijos, periferinio kraujo ląstelės surenkamos atliekant procedūrą, kuri
vadinama 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.
Transplantacija – tai kamieninių ląstelių sulašinimas į veną per kateterį. Per kraujotakos
sistemą jos patenka į kaulų čiulpus, čia pasilieka, dauginasi ir bręsta, pavirsdamos
įvairiomis ląstelėmis – kraujo elementais. Nors paprastai kamieninės ląstelės
sulašinamos kitą dieną po chemoterapijos, iki kol 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 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.

„Kai man nustatė mielominę ligą, kas tik ko man nesiūlė, kur tik mes nevažiavome – ieškojome, kas dar galėtų padėti, ar koks žolininkas, ar kokie papildai.
Ligos pradžioje visko grėbiesi, nori išbandyti ir alternatyvią mediciną, vėliau
ateina sąmoningumas. Priėmėme sprendimą – daryti viską, ką sako gydytojas
hematologas ir nieko daugiau. Tai vienas svarbiausių mano principų – pasitikėti savo gydytoju ir neužsiimti savigyda.“
Mieloma Reginai buvo diagnozuota 2011 m.

Autologinė transplantacija
Tai dažniausiai naudojamas transplantacijos būdas sergant mieloma. Atlikus kaulų
čiulpų transplantaciją, kaulų čiulpų veikla atsistato maždaug per dvi savaites. Šį
laikotarpį Jūs turėsite praleisti ligoninėje, kad būtų galima efektyviai kontroliuoti
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galimas komplikacijas. Gijimo laikotarpio pradžioje Jūsų savijauta tikriausiai nebus gera,
tačiau pamažu lengvės. 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
eritrocitų ir trombocitų perpylimas bei skiriami antibiotikai. Dauguma žmonių lieka
ligoninėje, kol jų kraujo ląstelių skaičius tampa pakankamas, kad galėtų saugiai grįžti
namo. Dažniausiai tai reiškia, kad grįžti į namus galima praleidus apie 3 savaites
ligoninėje. Gana retai pasitaiko komplikacijų, dėl kurių ligoninėje tenka užtrukti ilgiau,
kartais, net 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 pirmosios autologinės kaulų čiulpų transplantacijos gydytojai įvertins gydymo
rezultatus. Nepasiekus labai gero atsako (bent labai geros dalinės remisijos), Jums gali
būti pasiūlyta skirti palaikomąjį gydymą (šiuo metu palaikomasis gydymas Lietuvoje
nėra kompensuojamas). Kai kuriais atvejais pacientams taikoma antroji autologinė
kaulų čiulpų transplantacija. Lietuvoje ji dažniausiai atliekama įvykus ligos recidyvui, kai
po pirmosios transplantacijos buvo pasiekta ilgalaikė remisija ir vėliau liga sugrįžo.
Privalumai ir trūkumai
Pagrindiniai autologinės transplantacijos privalumai yra nedidelė rizika ir galimybė
pasiekti puikią remisiją bei pailginti berecidyvį laikotarpį, kurio metu nereikia
jokio gydymo. Svarbiausias trūkumas yra didesnis toksiškumas nei po įprastinių
chemoterapijos dozių, ir tai, kad liga vėliau atsinaujina.

Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija
Alogeninė transplantacija atliekama panašiai kaip ir autologinė, išskyrus tai, kad
įšvirkščiamos iš donoro, paprastai brolio ar sesers, paimtos ląstelės. Donoro kamieninių
ląstelių persodinimas turi du pranašumus: tarp transplantuotų ląstelių nėra mielominių
ląstelių ir donoro imuninė sistema sugeba atpažinti ir sunaikinti mielomines ląsteles.
Trūkumas yra tas, kad transplantavus 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 transplantacijos paciento imuninei sistemai atsistatyti prireikia daug daugiau
laiko ir pacientą neretai vargina įvairios infekcijos.
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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 pacientas neturi brolio
ar sesers, kurių audiniai yra to paties tipo kaip ir paciento, 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.

„Ar liga padėjo į savo gyvenimą pažvelgti kitaip? Žinoma. Iš esmės liga apverčia visą gyvenimą. Lengviau priimi sprendimus, kuriuos anksčiau bijojai
priimti. Į viską žiūri paprasčiau, nereaguoji į įvairias smulkmenas, kurios tavęs
neliečia. Neeikvoji energijos ten, kur jos nereikia.“
Mieloma serganti Irena.

Atsakas į gydymą
Kaip jau minėta, gydymu siekiama kontroliuoti ligą ir jos padarinius organizmui.
Norint nustatyti, kaip paciento organizmas reaguoja į gydymą, reguliariai bus
atliekami įvairūs tyrimai. Šie tyrimai gali truputį skirtis kiekvieno paciento atveju, tačiau
dažniausiai atliekami kraujo ir šlapimo tyrimai, nuo vienos iki dviejų kaulų čiulpų
biopsijų ar aspiracijų per metus ir retkarčiais atliekama rentgenografija ar kompiuterinė
tomografija. Vienas iš geriausių požymių, kad organizmas gerai reaguoja į gydymą, yra
gera bendra sveikatos būklė.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsako trukmė yra ne mažiau svarbi už atsako lygį.
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Simptomų gydymas
Esama veiksmingų būdų mielomos sukeltiems simptomams gydyti. 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 dažniausiai skausmą jaučia juosmens ar dubens srityse, rečiau skauda
šlaunikaulius ar krūtinės ląstos kaulus. Skausmą dažniausiai lemia nusilpusio kaulo lūžiai
(patologiniai lūžiai). Jų dažniausiai pasitaiko stubure. Žmonėms, sergantiems kaulų
liga, gali pasireikšti 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,
mieguistumą. Nustačius hiperkalcemiją, ją galima greitai ir veiksmingai išgydyti.

Kaulų ligos gydymas
Mielomine liga sergančių asmenų kaulų pažeidimų gydymas pastaraisiais metais
ženkliai patobulėjo pradėjus vartoti vaistus, vadinamus bisfosfonatais. Jais
kontroliuojama hiperkalcemija, kaulų liga, ir sulėtinamas tolimesnis kaulų ligos
vystymasis. Šių vaistų veikimo esmė yra ta, kad jie blokuoja kaulą ardančių ląstelių
veiklą. Svarbiausias bisfosfonatų pranašumas yra tas, kad juos galima naudoti kaulų
ligos prevencijai. Klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad šie vaistai daro gerą poveikį
visiems mieloma sergantiesiems, 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.
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 ir 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
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kaulas specialiais metodais sutvirtinamas. Po operacijos dažniausiai dar taikoma ir
spindulinė terapija, vietiškai sunaikinanti piktybines ląsteles.
Atminkite, kad kaulus silpnina fizinio aktyvumo sumažėjimas, todėl susirgus mielomine
liga būtinas fizinis krūvis. Vis tik, dėl kaulų lūžių rizikos, vertėtų vengti bet kokių fizinių
pratimų, reikalaujančių daug jėgų (pavyzdžiui, svarmenų kilnojimo). Geriausiai tinka
vaikščiojimas.

„Darbas yra mano terapija. Visiems sakau, jog jei tik galite – dirbkite. Būtina užsiimti mėgstama veikla, bendrauti, burtis į bendruomenes, jokiu būdu neužsisklęsti. Aš labai mėgstu spręsti kryžiažodžius – tuomet nieko kito negalvoju,
mintimis pasineriu į juos. Patinka klausytis muzikos, kadangi gyvenu viena, tai
galiu sau leisti klausytis tokios, kokia man patinka. Gal kas mėgsta rankdarbius,
gal dar ką – tikrai galima mėgstamą veiklą surasti. Optimizmo turime visi ir
visada reikia stengtis eiti pirmyn, nepasiduoti. Aš to optimizmo ir kitiems duodu, jeigu reikia, visada pasikalbu, patariu. Niekada neklausiau, kodėl susirgau,
už ką man – tai juk nieko nepakeis. Likimas duoda išbandymų, o tu jau parodyk, kaip su jais tvarkysiesi.“
Mieloma Bronei buvo diagnozuota sulaukus 54 metų.

Nuovargis
Didžioji dalis 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 priežastis. Taip pat yra dalykų, kuriuos,
kad padėtumėte sau arba asmeniui, kurį prižiūrite, galite padaryti pats. Nuovargis
dažnai apibūdinamas kaip užburtas ratas, tačiau šį ratą galima pertraukti ir tada iš jo
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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 pacientų,
tačiau jis dažnai yra pagydomas ir suvaldomas. 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 gausus 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 vadinamus nesteroidiniius priešuždegiminius vaistus
(tokius 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 pacientų 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.

„Didžiausia parama sunkiu gyvenimo laikotarpiu man tapo bendravimas su
kitais onkohematologinėmis ligomis sergančiais žmonėmis, psichologės konsultacijos ligoninėje, tikėjimas, perskaitytos sėkmingos onkologinę ligą besigydančių pacientų istorijos, ramybės teikė malda, meditacija. Reikėjo beveik
visų metų, kad vėl pasijausčiau žmogumi, o ne beviltišku ligoniu. Gydymas
buvo ilgas, po kaulų čiulpų transplantacijos vėl laukė spindulinė terapija,
pakartotina tandeminė transplantacija, bet dvasiškai aš jau aktyviai sveikau.
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Kūno negalavimai labai netrikdė ir agresyvus gydymas praėjo be komplikacijų. Man pavyko rasti ramybę, susitaikymą. Ateitis jau nebaugino, tik norėjau ir
siekiau likusį savo gyvenimą gyventi kokybiškai.“
Lina kraujo vėžio diagnozę išgirdo 2005 m.

Kaulų čiulpų nepakankamumas
Suaugusio žmogaus organizme 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 nepakankamumo
nulemiamas problemas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
• kai kraujyje per mažai eritrocitų, žemas būna ir hemoglobinas, o 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 gydyti būtina ne visada. 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 sergate infekcinėmis ligomis, galima skirti preparatų (vadinamų
granuliocitų augimo faktoriais), kurie stimuliuos organizmą gaminti daugiau leukocitų.
Jeigu labai sumažėja trombocitų kiekis, galima atlikti trombocitų masės transfuziją.
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Lentelė 10. Vaistai, skirti simptominiam gydymui (2017 metų balandžio mėn.)
Pavadinimas

Ligos
požymiai

Vaisto dozė ir
skyrimo būdas

Pašaliniai
poveikiai

Pastabos

Bisfosfonatai
Pamidronatas

Mielominės
kaulų ligos
gydymui

ĮV: 90 mg infuzija per 2-4 val
vieną kartą per
mėnesį

Toksinis poveikis
inkstams, karščiavimas, nelokalizuoti skausmai,
žandikaulio osteonekrozė, venų
sudirginimas

• Ilgalaikis vartojimas (> 5 metai)
gali sukelti
netipinius šlaunikaulio lūžius

Toksinis poveikis
inkstams, karščiavimas, nelokalizuoti skausmai,
žandikaulio osteonekrozė, venų
sudirginimas

• Ilgalaikis vartojimas (> 5 metai)
gali sukelti
netipinius šlaunikaulio lūžius

Zoledronatas,
zoledroninė
rūgštis

Mielominės
kaulų ligos
gydymui

ĮV: 4 mg ne
greičiau nei
per 15 min kas
3-4 savaites.
Paprastai 30-45
min vieną kartą
per mėnesį

• Pacientams, be
įrodytos mielominės kaulų
ligos, bifosfonatai neturėtų
būti skiriami

• Pacientams, be
įrodytos mielominės kaulų
ligos, bifosfonatai neturėtų
būti skiriami
• Pacientams su
inkstų pažeidimu dozę
reikėtų mažinti
• Kasdien vartoti
500 mg kalcio ir
400 VV vitamin
D
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Kamieninių
ląstelių mobilizatorius
Pleriksaforas

Vartojamas
kartu su GKSF
(granuliocitų
kolonijas
stimuliuojančiu faktoriumi) siekiant
mobilizuoti
hemopoetines
ląsteles prieš
autologinę
transplantaciją

ĮV: 0,24 mg/kg
kūno svorio

Pykinimas,
vėmimas, viduriavimas, nuovargis,
galvos skausmas,
sąnarių ar raumenų skausmas, reakcijos
injekcijos vietoje,
mažas trombocitų skaičius

Gali turėti toksinį
poveikį vaisiui

Lentelė 11. Simptominis gydymas
Simptomas

Gydymas

Komentaras

Nuovargis ir
silpnumas dėl
anemijos

• Kraujo (eritrocitų mažės)
perpylimas, jei anemija sunki

Gydymas yra paprastas
ir efektyvus, pagerinantis
bendrą savijautą.

Kaulų skausmas

• Bisfosfonatai

• Eritropetinas, jei anemija švelni ar
vidutinio sunkumo

• Analgetikai (paracetamolis,
morfinas, fentanilis)

Karščiavimas ir/ar
infekcijos požymiai

• Tinkami antibiotikai
• Jei reikia, granuliocitų (leukocitų)
gamybą stimuliuojantys
medikamentai
• Intraveninis gama globulinas
esant sunkioms infekcijoms
• Turėtų būti atlikti tyrimai, skirti
kuo tiksliau diagnozuoti infekcijos
sukėlėją
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Sumažinus kaulų skausmą,
padidėja fizinis aktyvumas, o
tai skatina kaulo stiprėjimą,
gijimą ir gerina bendrą
organizmo būklę. Ilgalaikis
bifosfonatų vartojimas gali
sukelti inkstų ir žandikaulio
pažeidimą.
Labai svarbu, kad infekcijos
būtų pradėtos gydyti
kuo anksčiau ir tinkamu
antibiotiku. Rekomenduojama
keliaujant su savimi turėti
antibiotikų.
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Virškinamojo trakto
disfunkcija

• Skiriami vaistai pykinimui,
vėmimimui, viduriavimui ir vidurių
užkietėjimui gydyti

Aptarkite simptomus su
savo sveikatos priežiūros
specialistų komanda. Jei
simptomai labai ryškūs, gali
prireikti hospitalizacijos.

Kraujo krešuliai ir
tromboembolijos

• Tai skubios pagalbos reikalaujanti
būklė, gydymas skiriamas
atsižvelgiant į būklės sunkumą ir
paciento riziką

Mažas fizinis aktyvumas,
rūkymas ir nutukimas didina
trombozių riziką.

• Gali būti skiriamas aspirinas ir kiti
antitrombotiniai vaistai
Periferinė
neuropatija (PN)

• Vaistai nuo skausmo
• Keičiama mielomai gydyti skirto
vaisto dozė, gydymo režimas ir/
ar vaisto patekimo į organizmą
būdas
• Fizinis aktyvumas, vitaminai ir kt.

Hormoninių vaistų
pašaliniai poveikiai

• Hormoninius vaistus vartokite su
maistu anksti ryte
• Būkite budrūs, stebėkite infekcijų
simptomus ir sekite gliukozės
kiekį kraujyje

Aptarkite simptomus su
savo sveikatos priežiūros
specialistų komanda.
Ankstyvas PN gydymas gali
užkirsti kelią negrįžtamiems
pakitimams atsirasti ir leis
tęsti mielomos gydymą.
Patys nekeiskite vaistų dozės.
Nevartokite maisto papildų
nepasitarę su gydytoju.
Aptarkite simptomus su
savo sveikatos priežiūros
specialistų komanda. Patys
nekeiskite vaistų dozės.

• Gali būti skiriami vaistai grybinių
infekcijų ir juostinės pūslelinės
prevencijai

Psichologinės ir emocinės komplikacijos
Tam tikro ligos etapo metu pacientus pradeda kamuoti depresija ir nerimas. Nors
paprastai esate optimistas, neretai pasijuntate ir prislėgtas. Jums gali būti sunku
užmigti, tampate irzlus arba Jus nustoja dominti tai, kas paprastai būna reikšminga.
Svarbu tokius simptomus atpažinti ir pasikalbėti su gydytoju, slaugytoju ar psichologu.
Gydytojas, žinodamas apie psichologines problemas, gali jas išgydyti.
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„Liga daug ką pakeitė. Daugiau dėmesio skiriu maloniems dalykams, užsiimu
tuo, kas džiugina ir teikia malonumą. Pagaliau išmokau plaukti, ko visuomet
bijojau. Pamėginau vairuoti automobilį, nusipirkau dviratį, daugiau laiko skiriu
bendravimui su draugais ir maloniais žmonėmis.“
Irenos ligą išdavė profilaktiškai atliktas kraujo tyrimas.

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 ir nemedicininės priemonės, ir 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 bifosfanatais, o laiku pradėtas gydymas gali
sulėtinti kaulų pažeidimą.
• Gerkite daug vandens, kad išvengtumėte inkstų veiklos sutrikimų.
• Jeigu ketinate 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. Tikėtina, jog
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
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būdus ir gyvenimą po mielomos gydymo, tuo emocinė įtampa bus silpnesnė. Nors
aplinkiniai ir patys nujaus kai kuriuos dalykus apie Jūsų būseną, bet geriau kalbėkitės su
jais apie tai, ką jaučiate, – jiems taip pat reikia pagalbos.
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Atsinaujinusios ir sunkiai
gydomos mielomos gydymas
Mieloma yra klastinga liga ir daugeliui pacientų anksčiau ar vėliau įvyksta ligos
recidyvas: atsinaujina ligos simptomai arba pablogėja tyrimų rezultatai. Ligos recidyvo
gydymas priklauso nuo bendros paciento sveikatos bei ankstesnių gydymų. Bet kokiu
atveju, kasdien atsiranda naujų vaistų bei gydymo strategijų, kurios lemia efektyvesnį
ligos suvaldymą. Gydantis gydytojas turi parinkti jums tinkamiausią gydymo taktiką,
atsižvelgiant į galimus pašalinius poveikius ir gydymo efektyvumą.
Atsinaujinusios ligos gydymo tikslas yra kuo greičiau sukelti ligos remisiją, t.y. suvaldyti
ligą, ir ją palaikyti kaip įmanoma ilgiau. Tai lėtinė liga, todėl pagrindinis tikslas yra ne
ją išgydyti, o kuo ilgiau suvaldyti simptomus ir užtikrinti gerą paciento sveikatą bei
kokybišką gyvenimą.
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 paciento nuomonė gali būti pasikeitusi. 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.
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 pakartotinę) 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;
• dalyvauti klinikiniuose tyrimuose.
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Asociacija „Kraujas“ gali būti paramos ir informacijos šaltinis šiuo sunkiu laikotarpiu,
leidinio pabaigoje rasite kontaktus, kuriais galite kreiptis ar ieškoti informacijos.
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Nauji gydymo būdai ir
klinikiniai tyrimai
Siekiant surasti veiksmingesnių ir mažiau kenksmingų gydymo būdų, atliekama
daug tyrimų ir kuriama naujų gydymo būdų – kai kuriuos, teikiančius daug vilčių,
paminėjome šiame leidinyje. Tačiau kol tų gydymo būdų veiksmingumas ir
saugumas nėra galutinai įrodytas, jie taikomi tik pacientams, kurių liga progresuoja
arba atsinaujino po standartinio gydymo. Klinikinių tyrimų metu patikrinama, koks
vaisto vartojimo būdas yra saugiausias. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne kiekvienam
sergančiajam 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 pacientai. Tyrimai skirti
išbandyti naujus vaistus ar palyginti įvairius jau taikomus gydymo būdus. Jie atliekami
pagal griežtas taisykles, vadinamas protokolu. Visi tyrime dalyvaujantys asmenys 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 pacientų gydymą. Dalis tiriamų gydymo būdų susiję
su naujais chemoterapiniais vaistais, kurie, tikimasi, dar efektyviau naikins navikines
ląsteles ir sukels mažiau šalutinių reiškinių. Kiti nauji būdai susiję su monokloniniais
antikūniais, kurie turi atakuoti mielomines ląsteles, neliesdami sveikų ląstelių;
vakcinomis, kurios stiprina imuninės sistemos gebėjimą naikinti mielomines ląsteles;
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
pacientus 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.

58

Dauginė mieloma

„Vienintelis patarimas tiems, kurie išgirdo sunkios ligos diagnozę – nepasimesti ir stengtis galvoti, kad viskas bus gerai, kad aš turiu kovoti. Mūsų galva
kaip kompiuteris, ją galima užprogramuoti ir tai tikrai padeda. Jeigu aplinkiniai sako, kad viskas bus gerai, tvarkoje, bet tu pats turi patikėti, kad tikrai bus
gerai. Onkologinė liga nėra galutinis nuosprendis. Net ir nesergant galima į
galvą įsikalti kažkokią bėdą, nelaimę – taip ir nutiks.“
Reginai mielominė liga atsinaujino kelis kartus.
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Palaikomasis gydymas
Po pradinio gydymo, stabilizavus ligą, daugelis pacientų gana ilgai jaučiasi gerai ir be
tolimesnio gydymo. Buvo atlikta daugybė tyrimų, norint rasti gydymo būdų, kurie
šį laikotarpį prailgintų. Tai vadinama palaikomuoju gydymu. Palaikomasis gydymas
yra skirtas malšinti ligos sukeliamą fizinį ir emocinį nepageidaujamą poveikį, o jo
taikymas gali būti lygiai toks pat svarbus, kaip ir indukcinė terapija. Šiuo metu įrodyta,
kad skiriant palaikomąjį gydymą lenalidomidu po autologinių kamieninių ląstelių
persodinimo, galima pagerinti remisijos laikotarpį.
Labai svarbios yra ir gerą fizinę būklę bei sveikatą palaikančios priemonės:
• Fizinis aktyvumas: pasitarkite su savo gydytoju ar dėl kaulų pažeidimo Jums reikia
riboti fizinį aktyvumą. Paprastai, tinkama fizinė veikla yra vaikščiojimas, plaukimas,
lankstumo, tempimo pratimai ir/ar joga.
• Mityba: nėra sukurta specialios mitybos programos mieloma sergantiems
pacientams, tačiau įrodytas mielomos ir nutukimo ryšys. Rekomenduojama, kad
pacientai maitintųsi sveika, sveikatai palankia dieta, kurioje gausu vaisių, daržovių,
žuvies, taip pat kitų gyvūninių baltymų, pilno grūdo ir nerafinuotų angliavandenių.
Rekomenduojama, kad pacientai vengtų rafinuoto cukraus bei dirbtinių
transriebalų. Reikėtų atkreipti dėmesį į:
o Vitaminą C: vartoti didesnę nei 1000 mg per dieną dozę gali būti žalinga ir
didinti inkstų pažeidimo riziką
o Žolelių ir vitaminių maisto papildus: pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, jei
ketinate vartoti maisto papildus. Kai kurie iš jų gali mažinti mielomai gydyti skirtų
vaistų efektyvumą. Vaistų tarpusavio sąveika gali turėti rimtų padarinių sveikatai.
• Psichinė sveikata: Jūsų psichinė ir emocinė būklė yra labai svarbi viso gydymo
metu. Įsitikinkite, kad pritariate pasirinktam gydymo būdui. Susitikite su psichikos
sveikatos specialistu, jei Jūs ar aplinkiniai pastebi, jog esate prislėgtas. Tai normali
būsena susidūrus su vėžio diagnoze. Nemažai daliai pacientų prireikia specialistų
pagalbos vienu ar kitu ligos gydymo metu. Jums padėti gali ir mieloma ar kitomis
kraujo ligomis sergančių pacientų savitarpio pagalbos grupė. Pasidalinti savo
išgyvenimais su kitais panašaus likimo asmenimis išties labai naudinga.
• Miego režimas: ypatingai svarbu Jūsų imuninei sistemai ir bendrai sveikatos būklei.
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• Gyvenimo būdo pokyčiai: pasistenkite kiek įmanoma sumažinti stresą darbe,
šeimoje ar kitose socialinėse situacijose. Venkite artimo kontakto su priešmokyklinio
ir mokyklinio amžiaus vaikais, didelių žmonių susibūrimo vietų. Kuo dažniau
plaukite rankas. Jūsų imuninė sistema yra nusilpusi dėl mielomos ir skiriamų
vaistų. Mielomos valdymas yra Jūsų prioritetas, kol bus pasiekta remisija ar kol liga
stabilizuosis.

„Labai džiaugiuosi, kad visą laiką, nors ir dalį dienos, dirbau įdomų, mėgstamą
darbą. Esu dėkinga savo kolegoms kurie suprato mano padėtį, kurie man susirgus sakydavo „Sveik, mes tavęs laukiam“. Atsirado toks nepatirtas dėkingumo jausmas už tai, kas anksčiau atrodė savaime suprantama. Susikūrė likimo
draugų ratas, pasidaliname patirtimi, palaikome vieni kitus. Juk savijauta būna
tokia įvairi ir dažnai atrodo, kad liga vėl sugrįžta, apninka baimės. Tam ir reikalinga „palaikymo komanda“. Padėdamas kitam, pats sustiprėji.“
Linai mielominė liga buvo diagnozuota 48 metų.
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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 priimti turite
kartu. Kartais gydytojai ir slaugos darbuotojai pamiršta, kad pacientai nekalba jų
medicinine kalba. Jeigu ko nors nesupratote, iš karto apie tai pasakykite. Daug geriau
bus, jeigu Jums antrą kartą paaiškins nei tai, kad grįšite namo sutrikę bei susirūpinę.
Atminkite, jog gydytojas ne visada gali viską pasakyti apie Jūsų ateitį. Pavyzdžiui,
norite žinoti, ar gydymas bus sėkmingas, dar jo nepradėjus. Gydytojas gali įvardinti tik
apytikrius skaičius, tačiau tai nėra tiksli informacija Jūsų ligos atveju.

Klausimai gydytojui ar gydančiam personalui
Diagnozė:
• Kokius tyrimus man reikia atlikti? Kada sužinosiu rezultatus?
• Ar man reikės gydytis? Koks tas gydymas gali būti/bus?
• Ar mano kaulai pažeisti?
• Ar mano inkstai pažeisti?
• Su kuo nuo šiol bendrausiu ligoninėje?
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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?
Jeigu slaugote savo artimąjį, norėsite sužinoti, kaip galite jam padėti, kol jis bus
gydomas. Slaugantiems savo artimą žmogų:
• Ar pacientui reikės gulėti ligoninėje, jei taip, kiek laiko?
• Ar pacientui reikės daug priežiūros?
• Kokia tikėtina paciento gyvenimo kokybė?
• Ką galėsiu skubiai iškviesti, jei prireiks pagalbos?
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Patarimai, kaip sau padėti
• 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 perdėjimo.
• Vartokite visus vaistus kaip gydytojo skirta – atsiminti, kada ir ką gerti padės žymos
ant vaistų pakuočių.
• Apie visus nepageidaujamus reiškinius pasakykite gydytojui.
• Stenkitės išgerti 2–3 litrus vandens/skysčių kiekvieną dieną.
• 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.
• Mąstykite pozityviai, bet suteikite sau ir „laisvų“ dienų.
• Pasižymėkite dienoraštyje savo ligos simptomus ir kitus su liga susijusius svarbius
dalykus.

Artimuosius slaugantiems žmonėms:
• Rūpinkitės ir savo pačių sveikata.
• Kiekvieną dieną skirkite laiko sau, jeigu įmanoma, pasistenkite išeiti iš namų.
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„Esu įsitikinusi, jog požiūris yra labai svarbus. Jeigu pats žmogus netikės, nesistengs, bus daug sunkiau gydytis, susitaikyti su situacija. Esu dėkinga, jog man
viskas sėkmingai klojasi, esu labai dėkinga gydytojams, kurie yra tikri profesionalai, džiaugiuosi, jog tokius Lietuvoje turime. O kalbant apie sunkumus – juk
niekas nežino kam kiek skirta, o jeigu ir žinotume, tai būtų dar prasčiau.“
Mieloma serganti Roma mano, jog optimizmo turi kiekvienas, tačiau, atsiradus sunkumams, jį lengva prarasti.
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Pabaigos žodis
Negalite pakeisti onkologinės ligos diagnozės, tačiau įgytos žinios apie ligą pagerins
Jūsų bendravimo su gydytoju ir slaugytoju kokybę, o tai turės reikšmingą poveikį Jūsų
gerovei ligos metu. Tik sveikatos priežiūros specialistų komandos patirtis ir darbas bei
Jūsų ženklus indėlis užtikrins efektyvų gydymą ir gerą gyvenimo kokybę.
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Žodžiai ir sąvokos
Albuminas (ALB): vandenyje tirpus baltymas, randamas kraujyje. Esant labai aktyviai
mielominei ligai, jo gamybą stabdo interleukinas-6.
Lengvųjų grandinių amiloidozė (AL amiloidozė): tai būklė, kurios metu mielomos
ląstelių gaminamos imunoglobulino laisvos lengvosios grandinės kaupiasi įvairiuose
audiniuose ir organuose, pavyzdžiui, širdyje, inkstuose, nerviniame audinyje ir nėra
išskiriamos per inkstus. Ši būklė dar vadinama pirmine amiloidoze.
Anemija: tai hemoglobino koncentracijos kraujyje sumažėjimas. Hemoglobinas
yra raudonuosiuose kraujo kūneliuose (eritrocituose) ir perneša deguonį į įvairius
organus ir audinius. Normali hemoglobino reikšmė yra 130-140 g/l. Anemija paprastai
diagnozuojama, kai hemoglobino kraujyje sumažėja iki 100 g/l arba > nei 20 g/l nuo
įprastinės paciento hemoglobino vertės.
Antikūniai: tai baltymai, gaminami baltųjų kraujo kūnelių plazmocitų, kurie kovoja su
infekcija.
Baltieji kraujo kūneliai: tai organizmo ląstelių grupė, kurios kovoja su infekcija ir
alerginiais agentais. Šios ląstelės gaminamos kaulų čiulpuose, o subręsta kituose
organuose bei audiniuose ir įgauna specifines funkcijas. Šiai ląstelių grupei priskiriami
neutrofilai, limfocitai, granuliocitai ir monocitai.
Bence – Jones baltymas: tai mielomos monokloninis baltymas. Jis yra sudarytas iš
lengvųjų kappa arba lambda grandinių. Bence – Jones baltymo grandinės yra mažos,
todėl gali patekti į šlapimą. Tokio baltymo šlapime kiekis yra matuojamas gramais per
24 val. Labai maži kiekiai baltymo gali būti aptinkami ir sveikam žmogui (< 0,1 g/24 val),
bet tas baltymas dažniausiai yra albumimas. Bence-Jones baltymo radimas šlapime yra
patologinis.
Bence – Jones mieloma: tai tokia mielominė liga, kai Bence – Jones baltymo laisvųjų
kappa arba labda grandinių aptinkama kraujyje ar šlapime.
Bendras išgyvenamumas: dažnai naudojamas gydymo efektyvumui įvertinti
klinikiniuose tyrimuose. Šis terminas plačiąja prasme nurodo pasveikimo dažnį ir
gyvenimo įveikus ligą trukmę.
Besimptominė mieloma: tai mieloma, kuri neturi tipinių mielomos klinikinių požymių.
Taip pat žr. rusenanti mielominė liga.
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Beta-2-mikroglobulinas (taip pat vadinamas β2 mikroglobulinu, β2M ar β2M):
tai mažos molekulinės masės baltymas, randamas kraujyje. Dideli šio baltymo kiekiai
atsiranda pacientams, sergantiems aktyvia mielomine liga. Maži ar normalūs kiekiai
randami pacientams ankstyvose mielomos stadijose ar sergantiems neaktyvia liga.
Apie 10 proc. pacientų serga tokia mielomine liga, kai šis baltymas negaminamas. β2
mikroglobulinas ligos recidyvo metu gali padėti anksčiau, nei aptinkamas M-proteinas.
β2 mikroglobulino kiekis taip pat padidėja virusinės infekcijos metu.
Citokinai: tai ląstelių išskiriami baltymai, kurie gali aktyvinti arba slopinti kitų ląstelių
augimą ar aktyvumą. Citokinai yra išskiriami vietiškai ir patenka į kraujotaką. Jie taip pat
išskiriami organizmui susidūrus su infekcija.
C reaktyvus baltymas (CRB): tai kepenyse gaminamas baltymas, kurio kiekis kraujyje
didėja infekcinių ligų metu.
Ekstramedulinė plazmocitoma: tai iš monokloninių plazminių ląstelių sudarytas
navikas, kuris yra randamas minkštuosiuose audiniuose už kaulo ribų.
Fluorescentinė in situ hibridizacija (FISH): tai tyrimo metodas, kuris leidžia aptikti
speficines DNR sekas chromosomose, naudojamas genetinių mutacijų nustatymui.
Hiperkalcemija: tai aukštesnė nei normali kalcio koncentracija kraujyje. Mieloma
sergantiems pacientams ji atsiranda dėl padidėjusio kalcio patekimo į kraujotaką kaulų
irimo metu. Dažniausi simptomai – nuovargis, mieguistumas, raumenų silpnumas,
apetito praradimas, pykinimas, troškulys. Taip pat žr. kalcis.
IgA, IgG: tai du dažniausi mielomos tipai. G ir A raidės žymi mielominių ląstelių
gaminamo baltymo tipą. Mielominių ląstelių gaminamas M-proteinas yra
imunoglobulinas, sudarytas iš 2 sunkiųjų grandinių (pvz., G tipo) ir 2 lengvųjų grandinių
(lambda arba kappa tipo). Grandinės vadinamos „lengvosiomis“ arba „sunkiosiomis“
pagal jų molekulinę masę.
IgD, IgE: retesni mielomų tipai. Taip pat žr. IgG, IgA
IgM: dažniausiai siejama su Waldenströmo makroglobulinemija. Retais atvejais gali būti
ir IgM mieloma.
Imuninė sistema: tai sudėtinga organų ir ląstelių grupė, kuri gamina antikūnius,
lemiančius organizmo atsaką į bakterijas, virusus, toksinus bei vėžines ląsteles.
Imunofiksacinė elektroforezė: tai imunologinis tyrimas, skirtas baltymui kraujyje
ar šlapime aptikti. Mieloma sergantiems pacientams šio tyrimo metu nustatomas
M-proteino tipas (IgG ar IgA, kappa ar lambda).
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Imunoglobulinas (Ig): tai svarbi žmogaus imuninės sistemos dalis, baltymas,
gaminamas plazminių ląstelių. Imunoglobulinai prisijungia prie svetimkūnio (antigeno)
ir padeda jį suardyti. Skiriami penki imunogluobulinų poklasiai: IgA, IgG, IgE, IgD, IgM.
Imunoglobulinai dar vadinami antikūniais.
Indukcija: pradinis gydymas skirtas remisijai pasiekti naujai diagnozuotam pacientui.
Išgyvenamumas be ligos progresijos (PFS): tai laikotarpis, kurį pacientas išgyvena
mielomai neregresuojant.
Kalcis: tai mineralas, dažniausiai aptinkamas kauluose. Jei jo gamyba ar išmetimas į
kraujotaką suaktyvėja, tai gali sukelti hiperkalcemiją.
Kaulų čiulpai: tai minkštas, korėtas audinys, kuriame vyksta raudonųjų kraujo kūnelių,
baltųjų kraujo kūnelių ir kraujo plokštelių (trombocitų) gamyba. Mielominės ligos metu
šiame audinyje kaupiasi pakitusios plazminės ląstelės.
Klinikinis tyrimas: tai naujo gydymo (vaisto) tyrimas, kuriame dalyvauja pacientai. Šie
tyrimai yra skirti geriau gydyti, diagnozuoti, užkirsti kelią ligai ar aptikti vėžį bei kartu
atsakyti į mokslinius klausimus.
• Kontrolinė grupė – tai tiriamųjų grupė, kuri randomizuotų tyrimų metu gauna
standartinį gydymą arba jokio gydymo (placebą).
• Eksperimentinė grupė – tiriamųjų grupė, kurie gauna tiriamąjį vaistą
• Randomizuotas klinikinis tyrimas (atsitiktinės imties klinikinis tyrimas) – tai
toks tyrimas, kurio metu tiriamieji atsitiktinai priskiriami naujo gydymo arba placebo
grupei.
• Tiriamųjų grupė – tai pacientai, dalyvaujantys tyrime. Grupės dažniausiai būna dvi,
tačiau gali būti ir daugiau.
• Tyrimo baigtis – tai tikslas, kurį norima pasiekti. Paprastai tyrimo baigtis yra vaisto
toksiškumas, atsako į gydymą dažnis ar bendras išgyvenamumas.
• Dvigubai aklas tyrimas – tai toks tyrimas, kai nei tiriamasis, nei tiriantysis
nežino, kokiai grupei bus priskirtas pacientas. Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią
subjektyvumui.
• I fazės klinikiniai tyrimai – tai tokie tyrimai, kurių metu siekiama išsiaiškinti
didžiausią toleruojamą vaisto ar vaistų derinio dozę. Dažniausiai tai yra pirmi tyrimai,
atliekami su žmonėmis, nors I fazės vaistų derinių tyrimų metu tyrimai su žmonėmis
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jau gali būti atlikti. Dažniausiai pacientai serga visiems kitiems vaistams atspariu
vėžiu. Pacientų grupėms vadinamomis kohortomis, sudarytoms iš 3 – 6 pacientų,
yra skiriamas vaistas. Visi kohortos pacientai gauna tą pačią vaisto dozę. Pirmos
kohortos pacientai dažniausiai gauna labai mažą vaisto dozę, ir dozė didinama, kol
dalis pacientų patiria toksinius reiškinius. Tuomet didžiausia toleruojama dozė be
toksinių reikšinių naudojama II fazės klinikiniuose tyrimuose.
• II fazės klinikiniai tyrimai: skirti įvertinti, kiek pacientų toks gydymas bus
veiksmingas. Paprastai, naujas vaistas skiriamas 14 – 50 viena vėžio forma sergančių
pacientų, ir vertinama, kuriems iš jų gydymas yra veiksmingas. Siekiama, kad
pacientai būtų atsparūs standartiniam vėžio gydymui ir kad tumoro dydį būtų
įmanoma išmatuoti. Jei šios fazės tyrimai yra daug žadantys, toliau tęsiami III fazės
tyrimai. Jei tokio gydymo rezultatai yra daug geresni, nei standartinio gydymo, III
fazės klinikiniai tyrimai gali būti nevykdomi ir skelbiama, kad tai yra naujas gydymo
standartas pagal II fazės tyrimus.
• III fazės klinikiniai tyrimai: skirti palyginti dviejų ar daugiau medikamentų
efektyvumą tam tikros formos vėžiui. Galutinis tyrimo tikslas paprastai yra bendras
išgyvenamuas arba išgyvenamumas be ligos recidyvo. III fazės tyrimai dažniausiai
yra randomizuoti ir pacientai negali rinktis, kokį gydymą gaus. Kai kurių tyrimo metu
lyginamas naujo vaisto veiksmingumas su standartiniu gydymu, tačiau gali būti
lyginamas ir dviejų standartinių vaistų efektyvumas tarpusavyje.
• IV fazės klinikiniai tyrimai: net jei vaistas patvirtintas vartojimui, gali tekti atlikti
papildomus tyrimus. IV fazės tyrimai gali būti vykdomi vaistų saugos ir reguliavimo
agentūrų arba vaistų kompanijų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, tokie tyrimai gali
būti skirti aptikti retas ar ilgalaikio vartojimo sąlygotas pašalines reakcijas didesnėje
pacientų grupėje ir vartojant vaistą ilgesnį laiką.
Kraujo plokštelės (trombocitai): vienas iš 3 pagrindinių kraujo komponentų (kartu
su baltaisiais kraujo kūneliais ir raudonaisiais kūneliais). Trombocitai dalyvauja krešulio
susidaryme ir tokiu būdu atkuria kraujagyslių pažeidimus.
Laisvos lengvosios grandinės: tai imunoglobulino molekulės dalis. Gali būti
gaminama piktybinių mielomos ląstelių, tuomet būna monokloninio baltymo
(M-proteino) dalis. Jos gali cirkuliuoti laisvai arba būti susijungusios su sunkiosiomis
grandinėmis.
Laktatdehidrogenazė (LDH): tai fermentas, gaminamas daugelyje organizmo
audinių. LDH kiekis kraujyje didėja esant ląstelių pažeidimui. Jis gali būti naudojamas
vertinant mielomos aktyvumą.
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Lengvosios grandinės: tai mažo molekulinio svorio imunoglobulino dalis. Skiriami
du lengvųjų grandinių tipai: lambda ir kappa. Lengvosios grandinės paprastai yra
susijusios cheminiais ryšiais su sunkiosiomis grandinėmis, bet taip pat cirkuliuoti laisvos
kraujyje. Tuomet jos vadinamos laisvosiomis lengvosiomis grandinėmis.
Lizė: ląstelių ar audinio netekimas.
Lizinis židinys: pažeista kaulo vieta, kuri rentgenogramose atrodo kaip tamsus židinys,
kai prarasta daugiau nei 30 proc. kaulinių ląstelių. Liziniai židiniai atrodo kaip ertmės
kauluose ir yra kaulų pažeidimo požymis.
Mielomą apibrėžiantys įvykiai (MDE): tai biologiniai markeriai, atsiradę per 18 – 24
mėn ir nurodo ligos progresavimą į simptominę mielominę ligą.
Monokloninis: vienos ląstelės klonas arba duplikatas. Mieloma kyla iš vienos pakitusios
plazminės ląstelės (monokloninė mieloma), todėl mielomos gaminamas baltymas taip
pat monokloninis (M–proteinas). Elektroforezės metu jie matomas kaip M–pikas.
Monokloninis baltymas (M – proteinas): tai mielominių ląstelių gaminamas pakitęs
baltymas. Aukšta M-proteino koncentracija reiškia, kad yra daug mielominių ląstelių.
Neaiškios reikšmės monokloninė gamapatija (NRMG): tai plazminių ląstelių
sutrikimas, kai palyginti maži monokloninio baltymo kiekiai cirkuliuoja kraujyje arba
šlapime. Plazminių ląstelių kiekis kaulų čiulpuose yra mažas (< 10 %). Nėra mielomos
klinikinių simptomų (anemijos, inkstų pažeidimo, hiperkalcemijos, kaulų pažeidimo).
Nesekretuojanti mieloma: apie 1proc. pacientų neaptinkama M–proteino kraujyje
ar šlapime. Šie pacientai gali būti stebimi atliekant serumo laisvų lengvųjų grandinių
tyrimus, kaulų čiulpų biopsijas arba PET/KT tyrimus. Tokie pacientai gydomi taip pat,
kaip ir turintys sekretuojantį mielomos tipą.
Osteoblastas: tai ląstelė, atsakinga už kaulinio audinio formavimą. Ji gamina osteidą,
kurie prisijungia kalcį, tampa mineralizuoti ir tokiu būdu formuoja kaulinį audinį.
Osteoklastas: tai ląstelė, randama kaulo ir kaulų čiulpų sandūroje. Ji atsakinga už kaulo
ardymą ir remodeliaciją. Sergant mieloma, osteoklastų veikla aktyvinama, o osteoblastų
slopinama. Todėl aktyvėja kaulo rezorbcija, slopinamas naujo kaulinio audinio
formavimas ir atsiranda kaulų liziniai židiniai.
Periferinė neuropatija (PN): plaštakų, pėdų, rankų ir kojų sutrikę jutimai, tirpimas,
skausmas ar/ir silpnumas.
Piktybinis (vėžinis): gebantis įsiterpti į kitus audinius, daugintis ir plisti.
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Plazminė ląstelė (plazmocitas): tai baltasis kraujo kūnelis, gaminantis antikūnius.
Mieloma yra plazminių ląstelių vėžys. Piktybinės plazminės ląstelės vadinamos
mielominėmis ląstelėmis. Šios pakitusios ląstelės gamina nenormalius (pakitusius)
antikūnius ir nesugeba tinkamai kovoti su infekcija. Pakitę baltymai vadinami
M-proteinu, kuris yra mielomos žymuo. Plazminės ląstelės taip pat gamina kitas
chemines medžiagas, kurios gali sukelti kitų organų ar audinių pažeidimą (pvz.,
anemiją, inkstų pažeidimą, nervų pažeidimą).
Plazmocitoma: žr. ekstramedulinė plazmocitoma ir solitarinė kaulo
plazmocitoma.
Progresuojanti liga: tai tyrimais patvirtintas ligos atkrytis. Apibūdinama kaip > 25
proc. M-proteino padidėjimas nuo pradinio dydžio ir/ar nauji ligos požymiai.
Raudonieji kraujo kūneliai (eritrocitai): tai kraujo ląstelės, kuriose yra hemoglobino.
Hemoglobinas prisijungia deguonį ir išnešioja jį po organizmą, o iš audinių paima
anglies dvideginį (CO2) ir jį pašalina iš organizmo. Raudonųjų kraujo kūnelių gamybą
kaulų čiulpuose skatina inkstų išskiriamas eritropoetinas. Mielomine liga sergančių
pacientų inkstai gali būti pažeisti, todėl jie gamina nepakankamai eritropoetino.
Sergant mieloma, plazminės ląstelės pažeidžia kaulų čiulpus, dėl to taip pat sutrinka
raudonųjų kraujo kūnelių gamyba.
Rusenanti dauginė mieloma: šios ligos aktyvumas didesnis, nei NRMG, tačiau tai
nėra aktyvi mielominė liga su jai būdingais CRAB požymiais. Pacientų, kurie serga
standartinės rizikos rusenančia daugine mieloma dar nereikia gydyti, tačiau jie turi
būti aktyviai stebimi gydytojo onkohematologo. Pacientai, sergantys didelės rizikos
rusenančia daugine mieloma gali dalyvauti klinikiniame tyrime.
Solitarinė kaulo plazmocitoma: tai iš monokloninių plazminių ląstelių sudaryta ir
turinti aiškias ribas navikinė masė. Solitarinė kaulo plazmocitoma diagnozuojama,
kai: yra kaulo pažeidimo židiny, kurio biopsijoje matomos plazminės ląstelės; atlikus
vaizdinius tyrimus nerandama kitų kaulo pažeidimo židinių; nerandama plazminių
ląstelių kaulų čiulpų mėginyje; nėra anemijos, hiperkalcemijos ar inkstų pažeidimo.
Transplantacija: skiriami keli transplantacijos tipai:
• Periferinių kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija – iš paciento kraujo
surenkamos periferinio kraujo kamieninės kraujodaros ląstelės prieš jam skiriant
didelių dozių chemoterapiją.. Po chemoterapijos, kamieninės kraujodaros ląstelės
sugrąžinamos pacientui, nukeliauja į kaulų čiulpus ir atkuria sunaikintas sveikas
kraujodaros ląsteles. Šiuo metodu kamieninės kraujodaros ląstelės surenkamos
greičiau ir saugiau, taip pat trumpesnis sveikimo laikotarpis, nei atliekant kaulų
čiulpų transplantaciją.
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• Autologinė transplantacija – tai tokia transplantacija, kai surenkamos paciento
kamieninės kraujodaros ląstelės ir po chemoterapijos grąžinamos tam pačiam
pacientui.
• Kaulų čiulpų transplantacija – kamieninės kraujodaros ląstelės paiimamos iš
paciento kaulų čiulpų. Šiuo metu sergant mielomine liga tokia transplantacija
atliekama rečiau, dažniau atliekama periferinių kamieninių kraujodaros ląstelių
transplantacija.
• Alogeninė transplantacija – tai kaulų čiulpų arba kamieninių ląstelių paėmimas iš
vieno asmens (donoro) ir suleidimas pacientui (recipientui). Pacientui parenkamas
pagal HLA (žmogaus leukocitų antegenų) sistemą tapatus donoras. Donoru gali
būti šeimos narys ar visiškai nepažįstamas asmuo, atrinktas iš kaulų čiulpų registro.
Labai retais atvejais gali būti naudojamos donorinės ląstelės iš virkštelės kraujo
bankų.
• Sumažinto intensyvumo kondicionavimas – tai naujas ir mielominės ligos
atveju, saugesnis metodas, nei alogeninė transplantacija. Tai ne mieloabliacinis,
mažesnio intensyvumo chemoterapijos režimas, atliekamas praėjus 180 dienų po
standartinės autologinės transplantacijos.
• Tandeminė transplantacija – tai terminas, skirtas apibūdinti dvi vieną po kitos
vykstančias transplantacijas. Tai gali būti dvi autologinės transplantacijos arba
autologinė ir po jos sekanti alogeninė transplantacija. Antroji transplantacija
paprastai atliekama praėjus 3-6 mėn po pirmosios procedūros. Atsiradus naujoms
gydymo galimybėms, tandeminės transplantacijos atliekamos rečiau.
• Transplantacija iš tapataus negiminingo donoro – pacientas ir kamieninės
kraujo ląstelės yra tapačios, tačiau donoras nėra šeimos narys. Tokia transplantacija
mieloma sergantiems pacientams nerekomenduojama, nes yra didelė mirtingumo
rizika.
• Singeninė transplantacija – tai kaulų čiulpų ar kamieninių ląstelių perpylimas iš
vieno identiško dvynio kitam.
• Kamieninių ląstelių iš virkštelės kraujo transplantacija – tai iš naujagimių
virkštelių paimtos kamieninės kraujodaros ląstelės. Jos užšaldomos ir saugomis
biobankuose.
Tumoras: tai besidalinančių navikinių ląstelių masė.
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Vakcina: tai preparatas, kurio sudėtyje yra inaktyvuotų mikrorganizmų, jų komponentų
arba gyvų mikroorganizmų, galinčių sukelti ligas. Vakcinos skirtos organizmo imunitetui
prieš infekcijų sukėlėjus susidaryti.
Virusas: tai mikroorganizmas, kuris gali patekti į ląsteles ir sutrikdyti ląstelių funkcijas.
Virusui užkrėtus ląsteles, atsiranda ligos simptomai. Jie priklauso nuo viruso rūšies ir
pažeistų ląstelių tipo.
Židinys: audinio pažaidos vieta. Taip gali būti vadinama plazmocitoma arba ertmė
kaule.
Waldenströmo makroglobulinemija: tai nėra mielomos tipas. Tai retas limfomos
tipas, kuris pažeidžia plazmines ląsteles ir pradedamas gaminti IgM baltymas.

74

Dauginė mieloma

75

Dauginė mieloma

76

Dauginė mieloma

77

Dauginė mieloma

LEIDINĮ IŠLEIDO:

Asociacija „Kraujas“ – 2002 m. įsikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti kraujo
ir kitomis onkologinėmis ligomis sirgusius ar sergančius ligonius, jų artimuosius,
gydytojus bei visus asmenis, palaikančius bendrijos veiklą. Vienas iš pagrindinių
asociacijos „Kraujas“ darbų – siekti, kad skirtumai tarp galimybių ir gydymo
inovatyvumo didžiosiose ES šalyse ir Lietuvoje palaipsniui išnyktų.
Kviečiame tapti asciacijos „Kraujas“ nariais ir prisijungti prie veiklos savo idėjomis,
patarimais, iniciatyvomis, kita galima pagalba.
Laukiame Jūsų!
Kontaktai:
Tel. +370 687 40952
El. p. info@kraujas.lt
Išsamesnės informacijos ieškokite www.kraujas.lt ir Facebook paskyroje „kraujas.lt“.
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Pagrindinė „Onkopsichologijos ir komunikacijos centro“ misija – nemokama
psichologinė pagalba onkologine liga sergantiems ar jau pasveikusiems žmonėms
bei jų artimiesiems. Centre taikomi įvairūs psichologinės pagalbos būdai:
individualios konsultacijos, grupinė terapija, meno terapija, relaksacijos užsiėmimai,
nuolat organizuojamos paskaitos bei edukaciniai seminarai pacientams
įvairiausiomis su liga susijusiomis temomis.
Daugiau informacijos:
El. paštas: info@onkopsichologija.lt
www.onkopsichologija.lt
Facebook paskyra „Onkopsichologinė pagalba“
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