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Įžanga

Šis informacinis leidinys yra skirtas Hodžkino limfoma (HL) sergantiems pacientams, 
jų artimiesiems, slaugos personalui bei gydytojams. Jame aptariamos dažniausiai 
pacientams kylančios problemos, susijusios su liga, jos diagnoze bei gydymu. 
Rengdami leidinį stengėmės kuo išsamiau aprašyti naujausius gydymo metodus, 
nepageidaujamas reakcijas į vaistą ir suteikti kuo daugiau informacijos apie iššūkius, su 
kuriais susiduriama sergant Hodžkino limfoma. 

Prašome atkreipti dėmesį, jog leidinys yra informacinio pobūdžio ir nėra tapatus 
gydytojo konsultacijai. Pacientams rekomenduojame visus kylančius klausimus 
pirmiausia aptarti su gydančiu gydytoju. 
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Tikros istorijos 

Hodžkino limfomą įveikusios Dovilės laiškas

„Buvau penkto kurso medicinos studentė, kai pradėjau blogiau jaustis. Kankino 
nuolatinis nuovargis, dažnos infekcijos, atsirado keistos alergijos. Gydžiausi 
simptomatiškai, o šeimos gydytoja viską sudėjo į dėžutę pavadinimu „studijų sukeltas 
stresas ir pervargimas“. O tuo metu mano liga tik smaginosi. Galiu būti dėkinga savo 
dėstytojams, kuriems užkliuvo dusinantis kosulys bei pamėlusios lūpos. Pamenu, jog 
tuo metu į 4 aukštą lipdama ilsėdavausi kelis kartus. Kas per bronchitas, maniau.

Kai dėl dusulio atsidūriau ligoninės priėmimo skyriuje, tas „pasivažinėjimas karusele“ 
prasidėjo taip greitai, kad nespėjau suvokti, kaip paaiškėjo diagnozė ir tai, jog manęs 
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laukia mažiausiai pusmetis ligoninėje. Teko imti akademines atostogas. Tuo metu 
viskas atrodė baisu ir tikrai nemačiau jokio tunelio, jau nekalbant apie blyškią šviesą... 
Gal tik mano optimizmas mane gelbėjo. Kartais nenorėdavau būti medike, nes viską 
supratau ir mačiau kitaip, bet tas žinojimas man ir padėjo. Žinojau, kad yra vaistai, todėl 
vienas dėstytojas linkėdamas sveikti paminėjo žodžius – jei yra vaistai, tereikia iškęsti 
gydymą. Tuo ir tikėjau, į savo mintis neįsileidau „o kas jeigu“. Turėjau tik tikslą pasveikti. 
Nesinorėjo žiūrėti atgal, o kiekviena diena vedė arčiau tikslo – pasveikti.

Prisimenant atrodo, kad viską tik sapnavau, o gal perpasakoju kito istoriją. Smegenys 
blokuoja blogas mintis. Mama sako, kad buvau tarsi kareivis: kai reikėjo sukandau 
dantis, mokėjau paguosti visus, ne tik save bet ir draugus, artimuosius. Jei aš nebijau, tai 
kodėl jūs bijot? Greitai susidraugavau su savo liga. Kas man padėjo? Aš gi sunkiaatletė. 
Mergaitė, kuriai patinka geležis. Šis sportas mane išmokė kantrybės, susikaupimo, 
nebijoti rizikuoti, sprendimus priimti tik gerai įvertinus situaciją. Turėjau išmokti tvirtai 
stovėti ant žemės kaip ir stovėdama su svoriu rankose. Prisipažinsiu, kad kaip ir pas 
visus buvo silpnumo akimirkų, ašarų, klausimų – kodėl aš? Bet negalėjau pasiduoti. 
Ilgėjausi savo gyvenimo, net savo geležių sporto salėje. Vakarais mezgiau, ne vieną savo 
artimąjį papuošiau, skaičiau knygas. Turi pats spalvinti savo dienas. Šeima ir draugai 
buvo mano ramstis. 

Liga išmokė džiaugtis kiekviena diena, labiau mylėti save. Tapau drąsesnė, stipresnė, 
atviresnė. Nebijau permainų. Susitaikiau su liga. Turi priimti visus pokyčius gyvenime ir 
atsiminti, kad niekas nevyksta be reikalo.

Manau, kad pati daug nepasikeičiau. Tiesiog gyvenu toliau. Neįvyko nušvitimas, tik 
galbūt greičiau priimu sprendimus, nedarau to, kas man nepatinka, esu atviresnė sau ir 
kitiems. Kas smagiausia, kad kaip atletė esu stipresnė. Grįžau su tikslu sustiprėti, o dabar 
galiu džiaugtis pergalių vaisiais. Stebuklingas tas žmogaus kūnas. Grįžau ir pabaigiau 
medicinos studijas, pradėjau sportuoti ir treniruoti kitus žmones. Sportas apsaugo nuo 
blogų minčių, stiprina mane ir atpalaiduoja. Sportuodama pasikraunu gerų emocijų. 
Myliu savo specialybę, nes galiu padėti žmonėms, apie ką visada ir svajojau.

Kai man liūdna, sakau sau, kad nereikia laukti, kol praeis audra. Reikia mokytis šokti 
lietuje.“
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Karolio istorija

„Hodžkino limfoma apie save pranešė karščiavimu, kai man buvo šešiolika metų. Po 
gydymo chemoterapija ir radioterapija atrodė, kad liga praėjo, bet po kelių mėnesių ji 
atsinaujino. Tuomet laukė chemoterapija, dvi autologinės kaulų čiulpų transplantacijos. 
Nuo diagnozės praėjus dviems metams, pakankamai sustiprėjęs po antrosios 
kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, galėjau grįžti namo.

Mane visą laiką motyvavo kuo mažiau laiko praleisti ligoninėje, todėl prašydavau, 
kad gydytojai išleistų bent kuriam laikui namo, net kai jiems tai atrodydavo 
nerekomenduotina. Gydymo metu su beveik visais draugais praradau ryšį, tačiau labai 
padėjo artimieji. Taip pat sulaukiau pagalbos iš žmonių, kurių nepažinojau ar pažinojau 
labai nedaug – šeimos draugų ir pažįstamų. Ilgą laiką klioviausi Vinstono Čerčilio fraze 
„If you‘re going through hell, keep going“. Aš ją interpretuoju taip – jeigu eini per 
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sunkumus, privalai nesustoti, nes tik judant toliau atsiranda galimybė ištrūkti iš tos 
„sunkumų zonos“.

Pasikeitė mano požiūris į sveikatą – mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, emocijas. Pradėjau 
daugiau tuo domėtis, tačiau aklai nepasikliaudavau naujausiomis dietomis ar sporto 
programomis. Visada eksperimentuodavau, tikrindavau, kas labiausiai tinka būtent 
man kaip individui. Sakyčiau, kad atsirado ir tam tikras maksimalizmas, galbūt noras 
kompensuoti tuos prarastus jaunystės metus. Tai yra labai geras variklis judėti per 
gyvenimą, vis tik, esu ne kartą persistengęs ir atsidūręs ne itin geroje situacijoje. 
Ėmiausi ir nemažai naujų veiklų, bet vieną iš jų išskirčiau – šuolį parašiutu. Remisijos 
metu atvykdavau reguliariai kontrolei, bendraudavau su gydytoju Valdu Pečeliūnu. 
Jis visada manęs paklausdavo, ar jau iššokau. Ilgai delsiau ir mano atsakymas įprastai 
būdavo „dar ne“, kol vieną dieną įvykiai susiklostė taip, kad kitąkart pasimatęs su 
gydytoju jau galėjau atsakyti „Taip, šokau!”

Esu žmogus, mėgstantis viską išbandyti, todėl su draugais nuolat sugalvoju naujų 
veiklų. Važinėjimas kalnų dviračiu, filosofinės, psichologinės, grožinės literatūros 
skaitymas, kelionės, savęs tobulinimas, laipiojimas uolomis, stovyklavimas ir žygiai 
gamtoje – tai dalis iš mėgstamų veiklų. 

Turėjau apmąstymų apie savo gyvenimą, mintis bei požiūrį ligos metu ir išgijus. Vis dar 
jaučiu įvairių psichologinių ir fizinių padarinių, kurie atsirado dėl ligos. Ilgą laiką į juos 
žiūrėdavau neigiamai, galvojau, kad mano kūnas ir protas nebepataisomai sugadintas 
gydymo. Ir tik neseniai pradėjau vertinti, kiek daug iš tiesų turiu. Gyvenu iš esmės ne 
mažiau visavertį gyvenimą nei daugelis mano draugų, artimųjų, kolegų: turiu aktyvų 
socialinį gyvenimą, įvairių hobių ir užsiėmimų, sportuoju, daug keliauju. Neabejoju, 
kad daug žmonių, su kuriais naujai susipažįstu, nė neįtartų, kad kažkada galėjau sunkiai 
sirgti. Po gydymo pabaigos net neįsivaizdavau, kad per ateinančius 10 metų pasieksiu, 
tiek, kiek pasiekiau dabar. Jeigu būčiau žinojęs, būčiau neleidęs abejonėms paveikti 
mano elgesio ir, tikėtina, kad būčiau pasiekęs netgi dar daugiau. Todėl tikiuosi, kad iš 
tokių mano klaidų gali pasimokyti kiti žmonės ir pradėti gyventi. Kuo visavertiškesnį 
gyvenimą ir kuo anksčiau!“

Šias ir kitas kraujo vėžiu sirgusių ar sergančių žmonių, jų artimųjų, medicinos personalo 
istorijas, rasite www.drasosambasadoriai.lt.
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Kas yra Hodžkino limfoma ir  
iš kur ji kilusi?

Šiame skyriuje aptariama ligos biologija – kaip ir kodėl išsivysto limfoma bei kaip ji paveikia 
žmogaus organizmą. 

Hodžkino limfoma (HL) yra vėžio rūšis, pažeidžianti kraujo ląsteles – limfocitus. 
Limfocitai kartu su kitomis imuninėmis ląstelėmis formuoja žmogaus imuninę 
sistemą, saugančią organizmą nuo bakterijų, virusų, parazitų bei kitų mikroorganizmų 
sukeliamų ligų. Limfocitai aptinkami kraujyje bei limfinėje sistemoje – limfos, limfinių 
mazgų ir limfagyslių tinkle, kuris driekiasi per visą žmogaus kūną. Jie taip pat gali būti 
randami kaulų čiulpuose, kuriuose yra gaminami, blužnyje, užkrūčio liaukoje, tonzilėse 
bei nedideliais kiekiais gleivinėse (žarnyno, kvėpavimo, lytinių takų).

Kaip susergama vėžiu?

Žmogaus organizmą sudaro daugybė skirtingų ląstelių, atliekančių tam tikras funkcijas. 
Visos ląstelės auga, funkcionuoja ir miršta labai organizuotai. Paprastai ląstelių 
gyvavimo trukmė yra griežtai kontroliuojama. Kai ląstelės pasensta, yra pažeistos ar 
nebeatlieka savo funkcijų, įvyksta programuota ląstelių žūtis – apoptozė. Pasitaiko, 
jog ląstelės genetinė medžiaga (DNR) mutuoja, todėl sutrinka ląstelės programuotos 
žūties mechanizmas – ląstelės gali daugintis ir augti neribotai, tampa tarsi nemirtingos. 
Dažniausiai tokias pakitusias ląsteles atpažįsta ir jas sunaikina imuninės ląstelės. Vis tik, 
kartais imuninė sistema nesugeba susidoroti su pakitusiomis ląstelėmis, o jos ilgainiui 
sukelia vėžį. 

Vėžiu susergama tuomet, kai nenormalios, pakitusios ląstelės pradeda 
nekontroliuojamai daugintis, pakinta apoptozės mechanizmai, dėl to didėja 
ląstelių masė – formuojasi navikas (kitaip neoplazma), kuris trikdo normalių ląstelių 
funkcionavimą. 
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1 paveikslas. Naviko vystymosi schema. Adaptuota iš lymphoma-action.org.uk

Vėžinė  
ląstelė

Vėžinių ląstelių 
sankaupa – navikas

Vėžinės ląstelės 
dauginasi 
nekontroliuojamai

Genetinė 
klaida

Normali  
ląstelė

Dauguma vėžių vadinami pagal ląstelių ar organų, kuriuose prasideda, pavadinimą. 
Pavyzdžiui, inkstų ar kasos vėžys. Limfocitų vėžys, priklausomai nuo to, kur yra pirminis 
pakitusių ląstelių šaltinis – limfmazgiuose ar kraujyje ir kaulų čiulpuose, vadinamas 
limfoma arba limfocitine leukemija.

Kraujo ląstelės

ERITROCITAI sudaro apie pusę kraujo tūrio. Jų sudėtyje esantis hemoglobinas perneša 
deguonį iš plaučių į kitus organizmo audinius, o surinktą iš audinių medžiagų apykaitos 
produktą – anglies dioksidą, nuneša į plaučius, kur mes jį pašaliname iškvėpdami.

TROMBOCITAI yra mažiausios kraujo ląstelės, atsakingos už kraujavimo stabdymą. 
Pavyzdžiui, kai įsipjauname kraujagyslės sienelė pažeidžiama, prasideda kraujavimas. 
Trombocitai prilimpa prie pažeistos vietos ir ją užkemša. Vėliau susiformuoja pastovus 
krešulys ir kraujagyslė sugyja. Trombocitai išskiria tam tikrą augimo faktorių, kuris 
stimuliuoja žaizdų gijimą ir kraujagyslių sienelės susidarymą.

LEUKOCITAI:

• Neutrofilai ir monocitai, dar kitaip vadinami fagocitais (valgančiomis ląstelėmis), 
yra atsakingi už kovą su infekcijomis. Jie gali iš kraujo patekti į audinius ir sunaikinti 
bakterijas ir / ar grybelius sukeliančius infekcijas – „praryja“ sukėlėją bei jį suvirškina.

• Eozinofilai ir bazofilai reaguoja į alergiją sukeliančias medžiagas (alergenus) ir 
parazitus.

• Limfocitų randama limfiniuose mazguose, blužnyje, limfagyslėse, tonzilėse, o taip 
pat ir kraujyje. Jų išskiriamos trys rūšys:
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o	 T limfocitai: padeda B limfocitams gaminti antikūnus prieš mikroorganizmus 
ir kovoti su infekcija.

o	 B limfocitai: gamina antikūnus prieš bakterijas, virusus ar kitus sukėlėjus.

o	 Natūralūs kileriai (NK): kovoja su virusais ir navikinėmis ląstelėmis be kitų 
ląstelių ar baltymų (antikūnų) pagalbos.

Kraujas gaminamas kaulų čiulpuose. Kaulų čiulpai yra akytas, kaulų centrinėje 
ertmėje esantis audinys. Jame vystosi ir bręsta kraujo ląstelės. Šis procesas vadinamas 
hematopoeze. Vaikų organizme beveik visi kaulai yra pripildyti universalių raudonųjų 
kaulų čiulpų, hematopoezė vyksta intensyviai. Kūnui augant, vis daugiau kaulų čiulpų 
tampa riebaliniu audiniu, yra nebeaktyvūs. Tokie kaulų čiulpai dėl savo spalvos dar 
vadinami geltonaisiais kaulų čiulpais. Suaugusio žmogaus kūne raudonųjų kaulų čiulpų 
randama stubure, šonkauliuose, krūtinkaulyje, pečių, klubų ir kaukolės kauluose.

Iš kur atsiranda kraujo ląstelės?

Nedidelė kaulų čiulpų ląstelių dalis, vadinamos kraujodaros kamieninės ląstelės 
(hematopoietic stem cells; HSC) geba atsinaujinti ir išsiskaido į visas kraujo ląsteles. 
Kai ląstelės pilnai subręsta, jos iš kaulų čiulpų patenka į kraują. Sveikas žmogus turi 
pakankamai kamieninių ląstelių, todėl nuolat gaminasi normalus kraujo ląstelių kiekis. 
Labai mažas kamieninių ląstelių kiekis, kurio negalima nustatyti įprastais kraujo tyrimais, 
patenka į kraują. Jį galima surinkti specialiais metodais, ir, jei reikia, persodinti iš donoro 
pacientui. 

Limfinė sistema

Limfinė sistema yra labai svarbi žmogaus imuninės sistemos dalis. Ji padeda 
kovoti su įvairiomis bakterijų ir kitų infekcinių sukėlėjų (virusų, grybelių, parazitų) 
sukeltomis ligomis. Limfinė sistema taip pat geba atpažinti ir sunaikinti pasenusias ir 
nebefunkcionuojančias arba pakitusias ląsteles, jų tarpe ir vėžines. 

Limfinę sistemą sudaro: 

• Limfagyslės – plonos cisternos, išsiraizgiusios po visą kūną.

• Limfagyslėmis teka limfa – skaidrus skystis, kuriame yra daug limfocitų.

• Aplink limfagysles yra išsidėstę nedideli, apvalios ar ovalios formos limfmazgiai.
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• Normalūs, sveiki limfocitai limfmazgiuose sąveikauja su įvairiais mikrobais, infekcijų 
sukėlėjais. Kai juos atpažįsta, skatina imuninę sistemą kovoti. 

• Užkrūčio liauka.

• Kaulų čiulpai.

• Blužnis.

• Tonzilės.

• Gleivinių limfocitų sankaupos (žarnyno, kvėpavimo, lytinių, šlapimo takų).

Limfmazgių dydis priklauso nuo limfinėje sistemoje vykstančių procesų aktyvumo: 
jeigu organizmas susiduria su dideliais patogeniškų medžiagų kiekiais (virusais, 
bakterijomis), limfmazgiai gali padidėti. Tai normali reakcija į infekciją. Padidėti 
limfmazgiai gali ir sergant kitomis ligomis. Pavyzdžiui, sergant reumatoidiniu artritu, kai 
vyksta aktyvūs imuniniai ar uždegiminiai procesai. Daug rečiau padidėję limfmazgiai 
būna susiję su onkologiniu susirgimu. 

2 paveikslas. Žmogaus limfinė sistema. Adaptuota iš lymphoma-action.org.uk

Limfagyslės

Kaklo limfmazgiai

Užkrūčio liauka

Pažasties limfmazgiai

Kirkšnies limfmazgiai

Diafragma

Blužnis
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Kaip veikia imuninė sistema?

Imuninė sistema yra žmogaus organizmo specializuotų ląstelių, audinių ir organų 
visuma. Jų pagrindinė funkcija yra atpažinti ir sunaikinti svetimas ar pakitusias ląsteles 
bei mikroorganizmus, galinčius sukelti ligą. 

Imuninė sistema formuoja dviejų tipų imunitetą:

• Įgimtą (natūralų): tai normalūs kūno barjerai (oda, gleivinės), kraujyje esančios 
medžiagos, specifinės ląstelės, kurios atakuoja ir žudo svetimus mikroorganizmus. 
Įgimto imuniteto ląstelės vadinamos neutrofilais, makrofagais, eozinofilais bei 
bazofilais. 

• Įgytą (adaptyvų): tai užkrūčio liauka, blužnis, tonzilės, kaulų čiulpai, kraujas bei 
limfinė sistema. Pagrindinės įgyto imuniteto ląstelės yra B ir T limfocitai. Šios 
ląstelės nužudo arba inaktyvuoja svetimus mikroorganizmus ir ilgai juos atsimena. 
Pakartotinai susidūrus su tuo pačiu mikroorganizmu imuninis atsakas būna žymiai 
stipresnis ir greitesnis. 

Kas yra limfoma?

Limfoma yra vėžio rūšis, kuri atsiranda dėl pakitusių limfocitų limfmazgiuose arba 
kituose limfinės sistemos audiniuose. Yra dvi pagrindinės limfomų kategorijos – 
Hodžkino limfoma (HL) ir kiti limfomos tipai (anksčiau buvo klasifikuojami kaip ne 
Hodžkino limfoma). Šiose kategorijose yra daugybė skirtingų tipų limfomų, kurios 
klasifikuojamos pagal ląstelių kilmę, nustatomus genetinius pakitimus, vystymąsi, 
plitimą ir gydymą. Skirtingai nuo kitų navikų, limfomos prognozę lemia ne tik jos 
stadija, tačiau ir jos tipas bei kitos savybės. 

Kas yra Hodžkino limfoma?

Hodžkino limfoma (anksčiau vadinta Hodžkino liga) yra limfoma, kuri prasideda 
pakitusiuose limfocituose. Ji pavadinta britų gydytojo Tomo Hodžkino garbei, 
kuris pirmasis 1832 m. šią ligą aprašė. Dažniausiai ja suserga jauni, 20 – 34 metų 
amžiaus žmonės, tačiau sirgti gali ir vaikai, ir pagyvenę žmonės. Kasmet Europoje 
Hodžkino limfoma diagnozuojama maždaug 14000 pacientų. Lietuvoje per metus 
diagnozuojama apie 100 Hodžkino limfomų atvejų.
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Kaip susergama Hodžkino limfoma? 

HL pradeda vystytis tada, kai pakitę (vėžiniai) B limfocitai, Reed-Sternberg (RS) 
ląstelės, pradeda nereguliuojamai daugintis ir augti. Daugeliui pacientų RS ląstelės 
arba giminingi joms ląstelių variantai aptinkami limfmazgiuose. HL atveju, tiriant 
mikroskopu, pavienės RS ląstelės dažniausiai būna gausiai apsuptos uždegiminių 
imuninės sistemos ląstelių: T limfocitų, eozinofilų, neutrofilų. Dėl šios priežasties gana 
ilgai buvo manyta, kad HL yra infekcinė, o ne onkologinė liga. 

Beje, tai, kad randama RS ląstelių, nebūtinai reiškia, jog pacientas serga limfoma. Šių 
ląstelių aptinkama ir sergant kitomis ligomis. Tačiau jei tiriant ligonio limfinio audinio 
gabalėlį (biopsiją) mikroskopu randama RS ląstelių, kurias supa uždegiminės ląstelės 
su CD30 antigenais paviršiuje (nustatoma imunohistocheminiu tyrimo metodu), 
patvirtinama HL diagnozė.

HL dažniausiai prasideda limfmazgiuose, todėl pirmasis ligos požymis gali būti 
limfmazgių padidėjimas (dažniausiai kakle, virš ar po raktikauliu, pažastyse, ar 
kirkšnyse). Taip pat pakitusios ląstelės gali plisti limfagyslėmis į kitus limfmazgius (pilvo, 
tarpuplaučio ir pan.), organus ar audinius. 

Kuo Hodžkino limfoma skiriasi nuo kitų limfomų?

Hodžkino limfoma sergančių pacientų organizme randama RS ląstelių, kurios 
nebūdingos kitiems limfomos tipams. Be to, HL dažniausiai plinta į šalimais esančią 
limfmazgių grupę, tuo tarpu kiti limfomos tipai dažniausiai plinta nenuspėjamai. 
Taip pat HL nuo kitų limfomos tipų skiriasi sergančiųjų amžiumi – HL dažniau 
diagnozuojama jauno amžiaus asmenims ir dažniausiai pasižymi geresne ligos 
prognoze.

Hodžkino limfomų klasifikacija

Hodžkino limfoma klasifikuojama pagal tai, kaip atrodo tiriant mikroskopu ir kokie 
žymenys nustatomi atliekant imunohistocheminius tyrimus. Pagrindiniai išskiriami 
tipai: klasikinė Hodžkino limfoma (kHL) ir nodulinė limfocitų dominavimo Hodžkino 
limfoma (NLDHL).
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1. Klasikinė Hodžkino limfoma (kHL)

Klasikinė HL nustatoma maždaug 95 procentams visų pacientų. Ji klasifikuojama į 
4 pagrindinius potipius (1 lentelė), kurie gydomi panašiai.

1 lentelė. Klasikinės Hodžkino limfomos potipiai.

Pavadinimas Charakteristika

Nodulinė sklerozė Sudaro apie 70 procentų visų kHL atvejų. Dažniausiai 
prasideda kaklo ar krūtinės ląstos limfmazgiuose. 
Juose formuojasi mazgeliai (en. nodules). Dažniau serga 
jaunesni žmonės bei moteriškos lyties atstovės.

Mišraus ląstelingumo Sudaro apie 20 – 25 procentus visų kHL atvejų. 
Limfmazgio biopsijoje randama RS ląstelių, gausiai 
apsuptų kitomis uždegiminėmis imuninės sistemos 
ląstelėmis. Dažniau serga vyresni žmonės, vaikai iki 
10 m. ir žmonės, kurių imuninė sistema dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių yra nuslopinta (imunodeficitinė 
būklė).

Limfocitais turtinga Sudaro apie 5 procentus visų kHL atvejų. Būdingas 
mikroskopinis vaizdas – daug normalių limfocitų ir 
mažai RS ląstelių. Dažniau serga vyrai.

Limfocitų išsekimo Sudaro mažiau nei 1 procentą visų kHL atvejų. 
Biopsijoje randama daug RS ląstelių ir labai mažai 
limfocitų. Dažniau serga vyresni žmonės. 

2. Nodulinė limfocitų dominavimo Hodžkino limfoma (NLDHL)

NLDHL nustatoma maždaug 5 procentams visų pacientų. Išskirtinis jos požymis: 
biopsijoje randamos į RS panašios, vadinamos limfocitų dominavimo (en. lymphocyte-
predominant, LP) ląstelės. Savo paviršiuje jos ekspresuoja kitokius antigenus nei 
klasikinės HL atveju – dažniausiai CD20, tuo tarpu neekspresuoja CD30 ir CD15 
antigenų. Šis HL tipas dažniausiai prasideda kaklo, kirkšnų, pažastų limfmazgiuose ir yra 
indolentinės (lėtai progresuojančios) eigos. 
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Hodžkino limfomos rizikos veiksniai

Nėra tiksliai žinoma, kodėl vieni žmonės suserga HL, o kiti ne. Išskiriami tik keli rizikos 
veiksniai, kurie gali lemti didesnę tikimybę susirgti šia liga. Tačiau susirgti HL gali ir 
žmonės, kurie neturi nei vieno rizikos faktoriaus. 

2 lentelė. Žinomi HL rizikos veiksniai. 

Rizikos faktorius Charakteristikos

Amžius Dažniau serga 15 – 40 m. amžiaus grupės žmonės bei 
vyresni nei 55 m.

Paveldimumas Pirmos eilės giminaičiai (tėvai, vaikai, broliai, seserys) 
turi didesnę riziką susirgti HL, jeigu sirgo artimasis. 

Lytis Šiek tiek didesnė rizika susirgti vyrams.

Imunodeficitinės būklės Tiek įgimti imunodeficitai, tiek įgytos imunodeficitinės 
būklės padidina riziką susirgti HL.

Virusinės infekcijos Žmonės, infekuoti Ebstein–Barro virusu (EBV) arba 
žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), turi didesnę riziką 
susirgti HL.

Hodžkino limfoma neįmanoma susirgti susižeidus ar užsikrėsti nuo sergančio žmogaus. 
Nepaisant rizikos veiksnių, tai yra reta liga, todėl profilaktiniai visuotinės patikros testai 
neatliekami. 
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Hodžkino limfomos  
simptomai ir požymiai

Šiame skyriuje aptariami dažniausi pacientų jaučiami ligos simptomai ir požymiai. 

Labai dažnai pacientai nejaučia jokių akivaizdžių simptomų, niekuo nesiskundžia, o liga 
atsitiktinai aptinkama profilaktinio sveikatos patikrinimo metu. Dažniausi HL simptomai 
ir požymiai pateikiami 3 lentelėje. Deja, daugelis jų nėra specifiški, bet įprasti sergant ir 
kitomis ligomis. 

3 lentelė. Hodžkino limfomos simptomai ir požymiai.

Simptomai ir požymiai Galimos priežastys

Padidėję limfmazgiai kaklo, raktikaulių, 
pažastų, kirkšnių, alkūnių srityse

Limfmazgiai padidėti gali ir dėl 
infekcijos arba pakitusių limfocitų 
sankaupos mazguose

„B simptomai“: karščiavimas 
(temperatūra pakyla iki ar daugiau 
38  laipsnių), svorio netekimas, naktinis 
prakaitavimas

Dėl imuninių ląstelių veiklos 
suaktyvėjimo padidėjęs uždegiminių 
mediatorių kiekis kraujyje 

Niežėjimas Padidėjęs uždegiminių mediatorių kiekis 
arba virusų reaktyvacija

Kosulys, dusulys, sunkumas krūtinės 
srityje

Limfoma krūtinės limfmazgiuose gali 
spausti bronchus ir taip apsunkinti 
kvėpavimą

Nuovargis Mažas eritrocitų kiekis (anemija)

Padidėjęs jautrumas alkoholiui arba 
limfmazgių skausmas pavartojus 
alkoholio

Nėra žinoma
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Kada kreiptis į gydytoją?

Jeigu pastebite padidėjusį limfmazgį, tačiau nėra jokių kitų infekcijos požymių 
(pavyzdžiui, slogos, gerklės skausmo), ir jei limfmazgis per mėnesį laiko negrįžta į 
normalų dydį / yra didesnis nei 1 cm skersmens / didėja, turėtumėte kreiptis į gydytoją 
ir išsitirti. Taip pat, jei vargina lentelėje išvardinti nemalonūs simptomai, aptarkite juos 
su savo gydytoju ir išsiaiškinkite jų priežastį. Svarbu! Labai dažnai anksčiau paminėti 
simptomai nereiškia, jog sergate limfoma. 

Jeigu gydytojas įtars ligą, įvertinęs simptomus ir požymius, paskirs detalesnius tyrimus. 
Tai gali būti papildomi kraujo tyrimai, limfmazgių biopsija, krūtinės rentgeno tyrimas, 
kompiuterinė tomografija, kaulų čiulpų ar širdies ir plaučių funkciniai tyrimai. Juos 
šiame leidinyje aptarsime vėliau. 
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Ligos diagnostika

Gydytojas HL diagnozę gali nustatyti tik įvertinęs turimų tyrimų rezultatus. Šiame skyriuje 
aptarsime diagnostines procedūras ir kam jos skirtos. 

Kaskart, kai kyla klausimų, drąsiai juos užduokite gydytojui, domėkitės kokiu tikslu 
atliekamos diagnostinės procedūros, kokios yra jų rizikos ir privalumai, kaip joms 
pasiruošti ir ko tikėtis, kai procedūra atlikta. 

Kaip diagnozuojama HL?

Norint įsitikinti, ar pacientas serga Hodžkino limfoma, būtina atlikti limfmazgio biopsiją. 
Tai procedūra, kurios metu paimamas audinio gabalėlis, vėliau tiriamas mikroskopu. 
Biopsijos rezultatai yra ypatingai svarbūs diagnozės nustatymui ir gydymo parinkimui. 

Biopsijų tipai

Yra skiriami keli biopsijų tipai. Kuris būdas tinkamiausias Jums, nuspręs gydytojas.

1. Atvira (operacinė) biopsija. Šis metodas yra geriausias, kai liga nustatoma pirmą 
kartą. Jo metu dažniausiai pašalinamas ir tiriamas visas limfmazgis. Kuo didesnis 
mėginys, tuo tiksliau matomi ląstelių pakitimai jame. Atviros biopsijos metu 
chirurgas pašalina visą limfmazgį arba didelę jo dalį. Pacientui taikoma vietinė ar 
bendroji anestezija.

2. Stulpelinė biopsija. Šis metodas naudojamas, kai limfmazgis yra giliai krūtinės 
ląstoje ar kurioje kitoje vietoje, nepasiekiamoje pirmuoju metodu. Taip pat, kai yra 
kontraindikacijų operacijai atlikti. Biopsijos metu į įtariamą limfmazgį duriama stora 
adata, ja paimamas mažas audinio gabalėlis tyrimams. Pasitaiko, jog šiuo metodu 
paimtas audinio gabalėlis būna per mažas tiksliam ištyrimui ir biopsiją reikia kartoti. 
Dažnai tokia biopsija atliekama su vaizdiniu tyrimu – ultragarsu arba kompiuterine 
tomografija, kadangi reikalauja didelio tikslumo. 

3. Aspiracinė biopsija. Šio metodo metu į įtariamą limfmazgį duriama plona adata 
ir ja surenkamos audinio ląstelės. Plonos adatos apsiracija naudojama gydymo 
efektyvumo vertinimui, tačiau netinka, kai reikia patvirtinti diagnozę, kadangi į 
mėginį pakitusios ląstelės gali ir nepatekti.
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Biopsijos metu paimtą audinio gabalėlį išsamiai tiria gydytojas patologas arba 
specializuotas hemopatologas. Jis atsakymus pateiks Jus gydančiam gydytojui – 
onkologui arba hematologui, kuris, įvertinęs visų tyrimų rezultatus bei paciento 
būklę, HL diagnozę patvirtins arba atmes. Pasitaiko, jog tiriamas audinio mėginys yra 
per mažas, todėl biopsija kartais gali būti klaidingai neigiama. Tokiu atveju gydytojas 
gali rekomenduoti dar kartą atlikti biopsiją ar kitą, papildomą, tyrimą diagnozės 
patikslinimui. 

Imunofenotipavimas

Tai tyrimo metodas, kai ant ląstelių ieškomi tik joms būdingi markeriai – antigenai. 
Skirtingos ląstelės ant savo paviršiaus turi skirtingus antigenus. Pavyzdžiui, normalūs 
limfocitai ir HL ląstelės savo paviršiuje išskiria skirtingus antigenus, todėl juos 
identifikavę, galime sužinoti, kokios ląstelės sutinkamos tiriamoje medžiagoje. 

4 lentelė. Imunofenotipavimo metodai.

Imunohistocheminis metodas Tėkmės citometrija

Ploni biopsijos pjūviai arba audinio 
ląstelės yra veikiami žinomais antikūnais. 
Pastarieji atpažįsta ląstelių paviršiaus 
antigenus ir nusidažo tam tikra spalva. 
Patologas, tirdamas mikroskopu, mato 
ląstelių sankaupas, nusidažiusias viena 
ir kita spalva (priklauso nuo to, ar jos yra 
normalios, ar pakitę).

Ląstelės iš biopsijos mėginio yra 
veikiamos žinomais antikūnais. Susijungę 
su ląstelių paviršiaus antigenais, jie 
suteikia ląstelėms tam tikrą spalvą. 
Spalvos intensyvumas matomas 
specialiame prietaise – tėkmės 
citometre. Dažniausiai šis metodas 
taikomas kai tiriama skysta medžiaga – 
kraujas ar kaulų čiulpai.

Ką apie tyrimus svarbu žinoti kiekvienam pacientui?

• Biopsija – vienintelis diagnozę patvirtinantis tyrimas.

• Tam tikri tyrimai gali būti klaidingai neigiami – rezultatai normalūs, tačiau žmogus 
serga HL.

• Tam tikrų tyrimų rezultatai gali rodyti pakitimus, tačiau tai dar nereiškia, kad žmogus 
serga HL.
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• Kartais vaizdinių tyrimų rezultatus sudėtinga įvertinti, todėl reikia atlikti daugiau 
tyrimų. 

• Biopsiją dažnai tikslinga kartoti kelis kartus, ypač jei vertinama ligos eiga. 

• Tyrimų rezultatus ir visus rūpimus klausimus derėtų aptarti su gydytoju .

Papildomi tyrimai prieš skiriant gydymą

Kai gydytojas nustato HL diagnozę, pacientui gali būti skiriama daugiau įvairių tyrimų – 
laboratorinių kraujo, vaizdinių, širdies ir plaučių funkcinių mėginių, kaulų čiulpų tyrimų. 
Jie skirti nustatyti ligos išplitimą ir tai, kaip liga paveikė organizmo sistemas ir funkcijas. 
Tai vadinama ligos stadijavimu. Papildomi tyrimai yra būtini, siekiant parinkti kuo 
tinkamesnį gydymą. 

Ligos stadijos

Ligos stadijos apibūdina ligos išplitimą žmogaus organizme. Gydytojai nustato stadiją 
tam, kad parinktų efektyviausią ir tikslingiausią gydymą. 

Labiausiai paplitusi stadijavimo sistema yra Ann Arbor, tačiau nuo 2014 m. ji 
modifikuota ir vadinama Lugano klasifikacija. 

HL stadija nustatoma atliekant pozitronų emisijos tomografijos / kompiuterinės 
tomografijos (PET / KT) arba kompiuterinės tomografijos tyrimą.

5 lentelė. Ligos stadijos ir jų apibūdinimas.

Ligos stadija Apibūdinimas

I Limfoma tik viename limfmazgyje ar limfmazgių grupėje.

II Limfoma dviejose ar daugiau limfmazgių grupėse, tačiau vienoje 
diafragmos pusėje – tik virš diafragmos arba žemiau jos. 

III Limfoma dviejose ar daugiau limfmazgių grupėse, kurios yra 
išsidėsčiusios abiejose diafragmos pusėse. 

IV Limfoma išplitusi į kaulų čiulpus ar kitus ne limfinės sistemos 
(ekstranodalinius) audinius. 
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Apibendrinimas: remiantis vaizdiniais tyrimais, simptomais ir tam tikrais laboratoriniais 
kraujo rodikliais, HL gali būti skirstoma į ankstyvą, tarpinę ir vėlyvą ligą. Pirma (I) ir antra 
(II) stadijos reiškia lokalią ligą (išskyrus bulky ligos atvejus, kai naviko dydis >10 cm). Jei 
nėra kitų rizikos veiksnių, jos priskiriamos ankstyvai kategorijai. Pirma ir antra stadijos 
kartu su tam tikrais nustatomais rizikos faktoriais – tarpinei kategorijai. Trečia (III) ir 
ketvirta (IV) stadijos reiškia pažengusią ligą ir priskiriamos vėlyvai kategorijai. Net jei liga 
pažengusi, gali būti skiriamas efektyvus gydymas. 

Stadija gali būti papildoma raide, kuri nurodo esamus simptomus: „A“ reiškia, jog 
paciento nekamuoja „B simptomai“; „B“ reiškia, kad pacientą vargina vienas ar daugiau 
„B simptomų“; „E“ reiškia ekstranodalinę limfomą, kuri prasidėjo ne limfmazgyje; „X“ – 
bent vienas limfmazgis yra >10 cm dydžio. 
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Hodžkino limfomos gydymas

Vėžio diagnozė yra sunkus išbandymas tiek pacientui, tiek ir jo artimiesiems. Visiškai 
normalu, jog išgirdę, kuo sergate, sunerimstate, pasimetate ar net supykstate. Šiame skyriuje 
apžvelgsime gydymo metodus, kad kuo aiškiau žinotumėte galimus gydymo tikslus, 
rezultatus ir lūkesčius. 

Pirmieji žingsniai, išgirdus onkologinės ligos diagnozę:

• Rūpinkitės savo fizine sveikata: visavertiškai maitinkitės, sportuokite, laikykitės 
griežto miego ir poilsio režimo. 

• Rūpinkitės savo psichine būsena: bendraukite su sau artimais žmonėmis ir 
nebijokite pasidalinti nerimu bei baime.

• Domėkitės savo liga ir jos gydymu.

• Prisijunkite prie onkohematologinėmis ligomis sergančių žmonių bendruomenės, 
pavyzdžiui, asociacijos „Kraujas“, dalinkitės savo ir sužinokite apie kitų žmonių patirtį.

Ką reiškia ligos prognozė?

Prognozė yra medicinos terminas, skirtas apibūdinti paciento galimybes pasveikti arba 
gyventi kuo kokybiškesnį gyvenimą. Prognozė numatoma remiantis patirtimi, įgyta 
gydant ta pačia liga sergančius pacientus. Vis tik, nėra dviejų identiškų pacientų, todėl 
ligos prognozė priklauso nuo daugybės faktorių, o tiksliai nusakyti gydymo eigos ir 
prognozuojamo išgyvenamumo trukmės neįmanoma. 

Prognostiniai faktoriai

Tai savybės ir požymiai, kurie padeda apspręsti konkretaus paciento prognozę. Geri 
prognostiniai faktoriai reiškia spartesnę ligos išeitį, ilgesnę paciento gyvenimo trukmę, 
tuo tarpu blogi – atvirkščiai. 

Pacientai, sergantys klasikine HL yra grupuojami į prognostines kategorijas 
priklausomai nuo prognostinių faktorių ir ligos stadijos. 
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6 lentelė. Rizikos faktoriai, susiję su blogesne prognoze. 

Remiantis Vokietijos Hodžkino limfomos tyrėjų grupės nustatytais kriterijais (German 
Hodgkin Study Group (GHSG))

Rizikos faktoriai

• Bulky liga (tarpuplautis lygus / didesnis nei 1/3 didžiausio krūtinės ląstos 
matmens / navikas >10 cm dydžio).

• Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) lygus ar didesnis nei 30 mm/h, jei yra „B 
simptomai“, arba lygus ar didesnis nei 50 mm/h, jei „B simptomų“ nėra.

• Pažeisti 3 ir daugiau limfmazgių regionų.

• Ekstranodalinis pažeidimas.

• „B simptomai“: karščiavimas, naktinis prakaitavimas, svorio kritimas.

Koks gydymas tinkamiausias?

Gydytojas hematologas kiekvienam pacientui parenka tinkamiausią individualią 
gydymo strategiją. Ši sudaroma atsižvelgiant į:

• Hodžkino limfomos tipą,

•	 ligos stadiją, naviko lokalizaciją ir dydį,

• rizikos faktorius,

• gyvenimo kokybę bloginančius simptomus (ypač svorio kritimą, naktinį 
prakaitavimą, karščiavimą),

• kraujo tyrimų rezultatus,

• bendrą paciento sveikatą, amžių ir pajėgumą,

• paciento pageidavimus ir tikslus,

• anksčiau buvusį ligos gydymą,

• vykstančius klinikinius tyrimus.

Gydytojas privalo su pacientu aptarti gydymo riziką, privalumus ir šalutinius poveikius. 
Normalu, kad kyla daugybė klausimų. Užsirašykite juos ir aptarkite su Jus gydančiu 
specialistu. 
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Taip pat nebijokite pasikonsultuoti su kitu gydytoju, jei jaučiatės neužtikrintas ar 
abejojate. Sutarkite su savo gydytoju dėl galimo vizito pas kitą specialistą. Tai nėra 
nepasitikėjimas. Tai yra noras užsitikrinti geriausią gydymo taktikos parinkimą.

Bendravimas su gydančiu personalu

Atviras bei nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp paciento ir jį gydančios 
profesionalų komandos (gydytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų) 
yra kertinis, jei siekiama kuo geresnių gydymo rezultatų. Pacientas turėtų nebijoti 
klausti, išsakyti savo dvejonių, tuo tarpu gydytojas – surasti ir pateikti kuo išsamesnę 
informaciją bei tas abejones išsklaidyti. 

Patarimai, kaip bendrauti su gydytojų komanda:

• Namuose pildykite savo ligos žurnalą: jame žymėkite informaciją apie savijautą, 
naujus ar pablogėjusius / pagerėjusius simptomus, užsirašykite iškilusius klausimus.

• Jei klausimas svarbus, dėl kažko stipriai nerimaujate – pasikonsultuokite su savo 
gydytoju telefonu.

• Vizito pas gydytoją metu parodykite savo ligos žurnalą ir drąsiai klauskite klausimų, į 
kuriuos trūksta atsakymų.

• Vizito metu turėkite ir sąrašą vaistų, vitaminų ar maisto papildų, kuriuos vartojate. 
Pasikonsultuokite dėl jų su gydytoju.

• Jeigu bijote, kad iš jaudulio pamiršite tai, ką sakys gydytojas, arba drąsiau jaučiatės 
ne vienas – pas gydytoją eikite su artimuoju.

• Aptarkite su gydytoju patogiausią jums bendravimo būdą: telefonu, el.paštu, vizitų 
metu.

• Aptarkite su gydytoju psichologinės pagalbos galimybes.

• Būtinai išsiaiškinkite gydymo planą ir kitus žingsnius.

• Nebijokite rašytis ar žymėtis informaciją konsultacijos su gydytoju metu.

• Nesigėdinkite su gydytoju aptarti tiesiogiai su liga nesusijusių klausimų: seksualinių 
problemų, finansinių sunkumų, kt. 
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HL gydymo metodai

Skirtingi HL tipai, stadija, rizikos faktoriai lemia ir skirtingą gydymo taktiką. Net to paties 
tipo limfoma gali būti nulemta skirtingų pakitimų ląstelės genetiniame lygyje, todėl 
gydymas yra labai individualus – tai, kas padeda vienam pacientui, gali būti visiškai 
neefektyvu kitam. 

Pagrindiniai gydymo metodai:

1. Vaistai:

a. Chemoterapija – visų ląstelių augimą stabdantys vaistai.

b. Imunoterapija – imuninės sistemos ląstelių reguliacija.

2. Radioterapija – radiacinės energijos panaudojimas naviko ląstelių naikinimui.

3. Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija (kartu su didelių dozių 
chemoterapija).

Chemoterapija – šis gydymo metodas stabdo arba slopina vėžinių ląstelių augimą. 
Chemoterapiniai vaistai paprastai veikia visas greitai besidauginančias ląsteles ir trikdo 
jų augimą bei dalijimąsi. Kadangi suaugusio žmogaus organizme normalios ląstelės 
nesidalija taip greitai kaip vėžinės, jas vaistai veikia mažiau. Deja, kraujodaros ląstelės, 
plaukų folikulų ląstelės, žarnyną išklojančios ląstelės yra gana greitai besidauginančios 
ląstelės, todėl yra ypatingai jautrios chemoterapiniams vaistams. Pašaliniai poveikiai 
(plaukų slinkimas, viduriavimas) dažniausiai yra susiję su šių ląstelių pažeidimu. 

Dauguma pacientų, sergančių HL, yra gydomi daugiau nei vienu vaistu. Tai vadinami 
gydymo protokolai arba vaistų kombinacijos. Vaistai nėra vartojami pastoviai, o 
dažniausiai tam tikrą dienų skaičių, po to – ilsimasi (ciklais). HL gydymui dažniausiai 
naudojami intraveniniai vaistai, nes jie žymiai lengviau ir greičiau patenka į 
kraujotaką nei vaistai tablečių forma. Gydymo trukmę nusprendžia gydytojas. Įprastai 
chemoterapinius vaistus pacientai gauna dienos stacionare ir po infuzijos vyksta į 
namus. 

Imunoterapija – šis gydymo metodas pagrįstas žmogaus imuninės sistemos 
suaktyvinimu, kad ji imtų naikinti vėžines ląsteles. Įprastai žmogaus imuninės 
sistemos ląstelės sugeba atpažinti pakitusias ląsteles ir jas sunaikinti, tačiau vėžinės 
ląstelės dažnai „pasislepia“ nuo imuninių ląstelių ir taip nekontroliuojamai dauginasi. 
Imunoterapija įgalina imunines ląsteles atpažinti ir sunaikinti limfomos ląsteles.
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Skiriamos trys pagrindinės imunoterapinių vaistų grupės: monokloniniai antikūnai, 
antikūnų – vaisto kompleksai ir imuninės sinapsės inhibitoriai. 

1. Monokloniniai antikūnai. 

Žmogaus organizme specializuotos ląstelės, vadinamos plazminėmis, gamina 
baltymines molekules – antikūnus. Antikūnai padeda kovoti prieš įvairius infekcijų 
sukėlėjus: jie specifiškai atpažįsta tam tikrus svetimus antigenus, jungiasi prie jų ir taip 
palengvina svetimų medžiagų sunaikinimą. 

Monokloniniai antikūnai yra laboratorijos sąlygomis pakeistos molekulės, kurios veikia 
šiek tiek kitaip, nei natūralūs antikūnai. Monokloniniai antikūnai yra nukreipti prieš tam 
tikrą ląstelės molekulę, kuri būdinga tik vienai ląstelių rūšiai. Antikūnams prisijungus 
prie šių molekulių, suveikia tam tikri mechanizmai ir ląstelė sunaikinama. Suleisti į 
žmogaus kraujotaką, monokloniniai antikūnai jungiasi prie limfomos ląstelių ir stabdo 
jų augimą, o taip pat palengvina kitų imuninių ląstelių darbą, kai reikia atpažinti ir 
sunaikinti limfomos ląsteles. 

Prieš pradedant gydymą monokloniniais antikūnais visi pacientai yra ištiriami dėl 
hepatito bei kitų virusų, kadangi šis gydymo metodas gali sąlygoti tam tikrų virusų 
reaktyvaciją. Dažniausiai imunoterapinių vaistų pašaliniai poveikiai yra susiję su 
nusilpusia imunine sistema – gali padidėti infekcijų rizika. Taip pat šiems vaistams 
būdingos alerginės reakcijos infuzijos vietose – niežėjimas, paraudimas. Retkarčiais 
gali pasireikšti generalizuotos alerginės reakcijos. Prieš infuziją gali būti skiriami vaistai, 
skirti sumažinti pašalinių reakcijų riziką (premedikacija) – antihistamininiai, steroidiniai 
medikamentai. 

Monokloniniai antikūnai skiriami infuzija į veną, todėl vaistų sulašinimui tenka vykti į 
ligoninę. Įprastai šis gydymo būdas derinamas su kitais metodais.

2. Antikūnų – vaisto kompleksai.

Taip vadinamas vaistų kompleksas, kai prie monokloninių antikūnų yra prijungta 
chemoterapinio vaisto molekulė. Šie vaistai specifinių antikūnų pagalba prisijungia 
tik prie limfomos ląstelių, todėl chemoterapinis poveikis yra tikslingai nukreiptas į 
konkrečias ląsteles ir nekenkia kitoms ląstelėms. Iki šiol yra patvirtintas tik vienas šios 
grupės vaistas HL gydymui – brentuksimabo vedotinas.



Hodžkino limfoma

29

3. Imuninės sinapsės inhibitoriai.

Įprastai organizmo ląstelėse veikia vadinami imuninės sinapsės baltymai – CTLA-4 ir 
PD-1/PD-L1. Jie skirti slopinti nereikalingą imuninį atsaką, kuris kyla, jei imuninė sistema 
per daug aktyvuojama ir imuninės ląstelės per klaidą savas ląsteles palaiko svetimomis. 
Kai kurios limfomos ląstelės, vengdamos sunaikinimo, sugeba aktyvuoti šiuos baltymus 
ir taip apgauti imuninę sistemą. Imuninės sinapsės inhibitoriai yra monokloniniai 
antikūnai, kurie blokuoja jau minėtų baltymų aktyvaciją, apsaugo nuo imuninės 
sistemos deaktyvacijos ir įgalina imuninių ląstelių tinkamą veikimą prieš limfomos 
ląsteles. 

<<< Konkretūs vaistai, naudojami ligos gydymui, jų nepageidaujami poveikiai ir indikacijos 
aptariamos toliau, skyriuose „Klasikinės HL gydymas“ ir „Nodulinės limfocitų dominavimo 
HL gydymas“. >>>

Radioterapija (spindulinė terapija) – tai gydymo metodas, pagrįstas didelės 
energijos spinduliuotės poveikiu navikinėms ląstelės. Radioterapija veikiamos ląstelės 
žūsta, todėl mažėja visa naviko masė ir tūris. Pastaruoju metu radioterapija skiriama 
vis rečiau, kadangi pasižymi ilgalaikiu pašaliniu poveikiu ir nepageidaujamomis 
reakcijomis.

Gydymą radioterapija skiria ir prižiūri gydytojas onkologas – radioterapeutas. Gydytojas 
hematologas kartu su radioterapeutu nusprendžia, kokio dydžio kūno plotas bus 
spinduliuojamas ir koks bus spinduliuotės dydis. Tai priklauso nuo naviko dydžio, 
išplitimo bei kitų parametrų. 

Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija (KKLT) – šis gydymo metodas 
skiriamas tik pacientams, kurių bendra būklė yra gera arba labai gera. Limfomos 
gydymui gali būti taikoma ir autologinė, ir alogeninė transplantacija. Tai reiškia, kad 
kamieninių ląstelių donoras gali būti ir pats pacientas, ir kitas, tinkantis žmogus. 
Idealiausiu atveju donoru gali būti paciento brolis arba sesuo, tačiau jeigu jie netinka, 
donoru gali būti ir kitas žmogus. 

Pirminis autologinės transplantacijos tikslas yra įgalinti didelių dozių chemoterapiją. Itin 
didelės chemoterapinių vaistų dozės efektyviai sunaikina limfomos ląsteles. Deja, bet 
jos negrįžtamai pažeidžia ir normalias ląsteles – kraujodaros kamienines ląsteles. Dėl 
šio pažeidimo sutrinka kraujodara, krenta visų kraujo elementų rodmenys. Kraujodaros 
ląstelių transplantacija leidžia iš naujo (nuo nulio) atkurti žmogaus kraujodarą būtent 
po didelių dozių chemoterapijos.

Pagrindinis alogeninės transplantacijos poveikis yra ne tik didelių dozių chemoterapijos 
taikymas, bet ir imuninis donorinių ląstelių poveikis prieš šeimininko limfomos ląsteles 
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– transplantato prieš limfomą efektas (graft-versus-lymphoma). Limfomos ląstelės būna 
prisitaikę „pasislėpti“ nuo šeimininko imuninių ląstelių, tačiau donorinės ląstelės sugeba 
atpažinti limfomos ląsteles ir jas naikina. Deja, tačiau toks pat poveikis gali pasireikšti 
ir prieš normalias šeimininko ląsteles – donorinės ląstelės pradeda naikinti įvairius 
audinius – žarnyno, odos, kepenų ląsteles. Tai vadinama transplantato prieš šeimininką 
liga (TPŠL) ir jos prevencijai naudojama imuninę sistemą slopinantys vaistai. 

Kartais naudojamas sumažinto intensyvumo transplantacijos režimas. Šiuo atveju 
pacientas gauna mažesnių dozių chemoterapiją, o pagrindinis pageidaujamas poveikis 
yra transplantato prieš naviką efektas. 

Gydymo efektyvumas

Gydytojai, gydymo efektyvumą apibūdina tam tikromis sąvokomis, kurios pateikiamos 
7 lentelėje. 

7 lentelė. Gydymo efektyvumui ir tikslams apibūdinti naudojamos sąvokos. 

Sąvoka Apibūdinimas

Išgijimas Retai naudojama sąvoka, kadangi net ir esant remisijoje 
dažnai išlieka rizika, jog liga atsinaujins. Šią sąvoką atskiri 
gydytojai naudoja, kai pacientas daugelį metų (>10 m.) 
išlieka pilnoje remisijoje.

Pilna remisija  
(en. complete remission)

Sąvoka naudojama tada, kai po gydymo paciento limfoma 
yra visiškai sunaikinama. Tai nerodo išgijimo, kadangi liga 
gali atsinaujinti, tačiau reiškia, jog nėra ligos simptomų ir ji 
negali būti aptinkama įvairiais tyrimais. 

Dalinė remisija  
(en. partial remission)

Sąvoka apibūdina teigiamą atsaką į gydymą, limfomos 
sumažėjimą bent puse pradinio dydžio.

Minimalus atsakas Atsakas į gydymą yra, tačiau nežymus, limfoma 
reikšmingai nesumažėja.

Stabili liga Liga viso gydymo metu išliko stabili – neblogėjo, tačiau ir 
nepagerėjo. 

Progresuojanti liga Gydymo metu liga progresavo – paaugo, išplito limfoma 
ar atsirado naujų simptomų.
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Pirmos eilės terapija Pirmo pasirinkimo gydymo strategija, tinkamiausia 
pacientui pagal jo ligos eigą, išplitimą bei kitus faktorius.

Refraktorinė (atspari) 
liga

Limfoma, kuri neatsako į gydymą, arba kuri progresuoja 
iškart nutraukus gydymą.

Atkrytis (en. relapse) Ligos atsinaujinimas po laikinos remisijos.

Klasikinės HL gydymas

Klasikinės HL gydymui naudojami visi aukščiau minėti gydymo metodai – 
chemoterapija, imunoterapija, radioterapija bei kraujodaros kamieninių ląstelių 
transplantacija. 

Pirmo pasirinkimo gydymas yra kombinuotas gydymas – chemoterapija vaistų 
deriniais (gydymo protokolas) ir radioterapija. Dažniausiai taikomi gydymo protokolai 
pateikiami 8 lentelėje. 

8 lentelė. Klasikinės HL gydymui dažniausiai taikomi gydymo protokolai.

Gydymo protokolas Vaistai

ABVD Doksorubicinas
Bleomicinas
Vinblastinas
Dakarbazinas

AVD Doksorubicinas
Vinblastinas
Dakarbazinas

BEACOPP Etopozidas
Doksorubicinas
Ciklofosfamidas
Vinkristinas
Bleomicinas
Prokarbazinas
Prednizolonas

Gydymo taktika parenkama priklausomai nuo HL tipo (klasikinė ar nodulinė limfocitų 
dominavimo), stadijos ir rizikos kategorijos (ankstyva, tarpinė ar vėlyva).
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Ankstyvos HL atveju dažniausiai naudojamas gydymo protokolas ABVD. Per 
28 dienų ciklą vaistai leidžiami į kraujotaką 2 kartus (kas 2 savaites). Iš viso skiriami 
2 ABVD gydymo ciklai, tuomet atsakui į gydymą įvertinti atliekamas PET/KT tyrimas 
ir, priklausomai nuo atsako, sprendžiama dėl tolesnio gydymo – papildomos 
chemoterapijos ar radioterapijos.

Tarpinės kategorijos HL atveju taip pat dažniausiai naudojamas gydymo protokolas 
yra ABVD, tačiau jo skiriama daugiau – 4 ciklai. Po jų atliekamas PET/KT tyrimas ir, jei 
atsakas geras, skiriama radioterapija į pažeistas limfomos sritis.

Vėlyvos kategorijos HL gydoma intensyvesniu gydymu pagal BEACOPP protokolą, 
skiriami 2 ciklai, tuomet atsako įvertinimui atliekamas PET/KT ir sprendžiama dėl 
tolesnio gydymo – dar 2 arba 4 gydymo ciklai.

Jeigu po gydymo pirmos eilės terapija nepasiekiama pilna remisija arba įvyksta 
ligos atkrytis, pacientui skiriamas antros eilės gydymas. Dažniausiai antros eilės 
gydymas remiasi nauja kombinuota chemoterapija ir po jos sekančia didelių dozių 
chemoterapija su autologine kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija. 

Antikūnų – vaistų junginiai

Kaip jau minėta aukščiau, šios klasės vaistas, naudojamas klasikinei Hodžkino 
limfomai gydyti yra brentuksimabo vedotinas (Adcetris). Šis vaistas yra sudarytas 
iš dviejų dalių – monokloninio antikūno prieš HL ląstelių ekspresuojamą antigeną 
CD30 – brentuximabo ir su juo sujungta chemoterapija. CD30 ląstelinis antigenas yra 
aptinkamas visų Reed–Sternbergo ląstelių paviršiuje. Šis vaistas kartu su brentuksimabu 
jungiasi prie limfomos ląstelių, kurios selektyviai tarsi įtraukia prie antikūno prijungtą 
chemoterapiją į ląstelę, o ji sukelia vėžinės ląstelės žūtį. 

Brentuksimabo vedotino monoterapija arba deriniai su chemoterapija gali būti 
skiriami pacientams, kuriems HL sugrįžo po autologinės kamieninių kraujodaros 
ląstelių transplantacijos, arba tiems, kurie nepasiekė remisijos po mažiausiai dviejų eilių 
gydymo kitais metodais ir kurių būklė netinkama autologinei kamieninių kraujodaros 
ląstelių transplantacijai.

Brentuksimabo vedotinas skiriamas intravenine infuzija kas 2 arba 3 savaites. 

Brentuksimabo vedotino nepageidaujamas poveikis yra labai panašus į standartinės 
chemoterapijos sukeliamą (žr. toliau). Dažniausiai šis vaistas nuslopina imuninę sistemą, 
sutrikdo kraujo ląstelių gamybą, sukelia periferinę neuropatiją, nuovargį, pykinimą, 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, viduriavimą, vidurių užkietėjimą, vėmimą. Taip 
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pat gali pasireikšti vietinės odos reakcijos infuzijos vietoje. Plaukų netenkama retai. 
Yra užregistruoti keli išskirtiniai atvejai, kai brentuksimabo vedotinas sukėlė ūminį 
pankreatitą – kasos uždegimą, todėl jeigu pajutote stiprų pilvo skausmą, viduriuojate– 
nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą. 

Imuninės sinapsės inhibitoriai

Klasikinei HL gydyti naudojami 2 šios grupės vaistai: nivolumabas (Opdivo) ir 
pembrolizumabas (Keytruda). Abu šie vaistai veikia PD-1/PD-L1 imuninę sinapsę ir, kaip 
minėta anksčiau, geba panaikinti vėžinių ląstelių sukeltą imuninės sistemos slopinimą. 
Vaistai yra monokloniniai antikūnai, nutaikyti į PD-1 baltymą, kurio slopinimas lemia 
sustiprėjusį imuninės sistemos veikimą prieš vėžines ląsteles.

Nivolumabas gali būti skiriamas pacientams, kurių liga atsinaujino po autologinės 
transplantacijos arba po gydymo su brentuksimabo vedotinu. Vaistas skiriamas 
intravenine infuzija kas 2 ar 3 savaites.

Pembrolizumabas gali būti skiriamas refraktyvios (atsparios) klasikinės HL gydymui. 
Vaistas skiriamas intravenine infuzija kas 3 savaites. 

Dažniausiai pasitaikantys nepageidaujami šių vaistų poveikiai yra nuovargis ir su 
imuninės sistemos hiperreaktyvacija susiję simptomai: viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos, karščiavimas, viduriavimas, kosulys, niežulys, sumažėjęs apetitas, odos 
bėrimas, raumenų skausmas, vidurių užkietėjimas. 

Nodulinės dominuojančių limfocitų  
HL (NDLHL) gydymas

Šis limfomos tipas skiriasi nuo klasikinės HL, nes jame nerandama Reed–Sternberg 
ląstelių, o vietoj jų aptinkamos „popcorn“ ląstelės. Todėl šio tipo HL gydomos visai kitaip 
nei klasikinė HL. Gydymas priklauso nuo ligos stadijos ir yra apibendrintas 9 lentelėje. 



Hodžkino limfoma

34

9 lentelė. Pagrindinės NDLHL gydymo taktikos. 

Stadija Gydymas

Ankstyvos ligos •	 aktyvus stebėjimas,

•	 lokali radioterapija,

•	 ABVD (doksorubicinas, bleomicinas, vinblastinas, 
dakarbazinas) chemoterapija, su ar be rituksimabo +/- 
pažeistos srities radioterapija,

•	 CHOP (doksorubicinas, vinkristinas, prednisolonas, 
ciklofosfamidas) chemoterapija su ar be rituksimabo +/- 
pažeistos srities radioterapija.

Pažengusios ligos •	 ABVD chemoterapija +/- rituksimabas,

•	 CHOP chemoterapija +/- rituksimabas,

•	 BEACOPP chemoterapija.

Kartais nodulinė dominuojančių limfocitų HL gali transformuotis į agresyvų kitų 
limfomų tipą. Jei stebėjimo laikotarpiu limfoma auga sparčiai, tai yra neatidėliotina 
indikacija biopsijai atlikti. Taip pat būtina įvertinti transformacijos riziką, kadangi 
patvirtinus diagnozę, gydyti reiks neatidėliojant. 

Aktyvus stebėjimas – paciento gydymo taktika, kai netaikomi jokie prieš limfomą 
nukreipti gydymo metodai, o pacientas reguliariai stebimas atliekant laboratorinius 
tyrimus ir fizinę apžiūrą. Toks stebėjimas gali būti taikomas pacientams, jei jiems 
nepasireiškia jokie ligos požymiai ar simptomai, o limfomos augimas yra labai lėtas 
ar neprogresuojantis. Gydytojai gali rekomenduoti stebėjimą tiek ankstyvoje, tiek 
pažengusioje ligos stadijoje, vertindami ligos sukeliamus simptomus, ligos augimo 
greitį, limfmazgių dydį.

Rituksimabas

Rituksimabas yra monokloninis antikūnas prieš CD20 ląstelinius antigenus. Pastarieji 
randami ant visų B tipo limfocitų. Rituksimabas dažniausiai skiriamas kitų limfomos tipų, 
lėtinių limfocitinių leukemijų gydymui. Pastebėtas teigiamas atsakas ir gydant NLDHL, todėl 
sergant šia liga gali būti derinamas su chemoterapija, tačiau retai – kaip monoterapija. 

Pacientams su atsparia gydymui ar atsinaujinančia liga, turinčia teigiamą atsaką į 
rituksimabą, jis gali būti naudojamas palaikomajai terapijai iki 2 metų.
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Nepageidaujamos reakcijos  
į gydymą

Šiame skyriuje aptariamos dažniausios vaistų bei kitų gydymo metodų sukeliamos 
nepageidaujamos reakcijos bei pateikiami patarimai, kaip jas sušvelninti. 

Kaip jau minėta anksčiau, klasikiniai chemoterapiniai vaistai veikia ne selektyviai – tai 
yra ne tik vėžines ląsteles, tačiau ir normalias organizmo ląsteles. Ypatingai tas, kurios 
greitai dauginasi: plaukų, gleivinių, virškinamojo trakto, kaulų čiulpų. Poveikis ląstelėms 
priklauso nuo vaisto koncentracijos, vartojimo trukmės bei paties paciento fizinės 
būklės. 

Vaistų nepageidaujamos reakcijos yra skirstomos pagal pasireiškimo laiką ir trukmę. 

10 lentelė. Nepageidaujamų vaistų reakcijų klasifikacija.

Pašaliniai poveikiai Apibūdinimas Pavyzdžiai

Trumpalaikiai Atsiranda vartojant vaistus, tačiau 
juos nustojus gerti, greitai praeina

Viduriavimas, vėmimas

Ilgalaikiai Atsiranda gydymo metu, vartojant 
vaistus ir tęsiasi ilgesnį laiką

Nuovargis, neuropatinis 
skausmas

Vėlyvieji Atsiranda po kurio laiko (po 
mėnesių, metų) 

Osteoporozė, 
nevaisingumas

Nepageidaujamos reakcijos į chemoterapinius vaistus

•	 Skonio pokyčiai.

Pacientai skundžiasi pakitusiu maisto skoniu, jaučiamu metalo poskoniu arba skonį išvis 
praranda. Šie sutrikimai išnyksta nutraukus chemoterapiją. Kartais padeda ir mitybos 
pokyčiai: valgomas atšaldytas ar kambario temperatūros maistas. 

•	 Pažinimo funkcijų sutrikimas (atminties, koncentracijos suprastėjimas).

Dažniausiai šis sutrikimas būna trumpalaikis, tačiau sukelia daug nepatogumų.
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•	 Vidurių užkietėjimas.

•	 Sumažėjusi kraujo ląstelių gamyba.

Dėl chemoterapinių vaistų poveikio nusilpsta kaulų čiulpų veikla, gaminasi 
mažiau kraujo ląstelių – tai vadinama mielosupresija. Kad taip nenutiktų, pacientui 
dažnai atliekami kraujo tyrimai ir stebimas ląstelių skaičius kraujyje. Dažniausiai 
mielosupresijos sukeliamos būsenos yra išvardintos 11 lentelėje. 

11 lentelė. Mielosupresijos sukeliamos būsenos. 

Anemija Raudonųjų kraujo ląstelių (eritrocitų) kiekio sumažėjimas 
kraujyje. Anemija pasireiškia dideliu nuovargiu, dusuliu. Retai, 
tačiau pasitaiko atvejų, kai anemija gydoma eritrocitų masės 
transfuzijomis. 

Leukopenija Leukocitų arba baltųjų kraujo kūnelių kiekio sumažėjimas. Dėl 
šios priežasties padidėja imlumas infekcijoms.

Limfopenija Limfocitų (leukocitų rūšies) kiekio sumažėjimas. Dėl šios 
priežasties taip pat padidėja imlumas infekcijoms. 

Neutropenija Neutrofilų (leukocitų rūšies) kiekio sumažėjimas. Dėl šios 
priežasties labai išauga paciento imlumas infekcijoms, o 
karščiavimas, šaltkrėtis, naktinis prakaitavimas gali suklaidinti. 

Chemoterapijos metu gydytojai atidžiai monitoruoja paciento 
absoliutų neutrofilų skaičių (ANC). Jei pacientas turi daugiau 
nei 500 ląstelių mikrolitre, stipriai išauga rizika užsikrėsti 
įvairiomis infekcijoms. Tokiu atveju chemoterapijos kursas gali 
būti atidėtas. 

Kartais pacientams skiriamas profilaktinis gydymas 
antibiotikais, kitiems – filgrastimas, skatinantis neutrofilų 
gamybą. Vartojant filgrastimą, gali skaudėti kaulus. Šį skausmą 
malšina nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai. 

Filgrastimas ar kiti neutrofilų augimą skatinantys vaistai negali 
būti skiriami kartu su bleomicinu, nes tokia kombinacija gali 
pažeisti plaučius. 

Trombocitopenija Trombocitų kiekio sumažėjimas. Dėl šios priežasties susižeidus 
ilgiau kraujuojama ir žaizdos gyja lėčiau. 
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•	 Viduriavimas.

Dažniausiai viduriavimas pasireiškia lengva ar vidutine formos. Bet kuriuo atveju 
svarbiausia – gerti pakankamai vandens. Jei gerti nesinori, turite vandenį gurkšnoti 
nedideliais gurkšneliais, bet dažnai. Taip pat rekomenduojama vengti pieno produktų 
bei produktų, kuriuose gausu skaidulinių medžiagų.

•	 Nuovargis.

Tai dažniausiai pasireiškiantis chemoterapijos šalutinis poveikis. Nuovargiui įtakos turi 
įvairios priežastys. Pavyzdžiui, apetito stoka arba anemija. Svarbu stengtis reguliariai 
mankštintis, pakankamai miegoti, tausoti save. Pabaigus gydymą chemoterapija 
nuovargis dažniausiai išnyksta.

•	 Nuplikimas.

Yra vaistų, nuo kurių ima slinkti plaukai. Įprastai tai nutinka praėjus 2 – 6 savaitėms po 
pirmojo chemoterapijos ciklo. Baigus gydymą chemoterapija, plaukai atauga.

•	 Širdies pažeidimas (kardiotoksiškumas). 

Šis šalutinis poveikis yra gana retas ir pasitaiko tik vartojant tam tikrus vaistus, 
pavyzdžiui, doxorubiciną. Sumažinti širdies pažeidimo riziką galima ilginant pertraukas 
tarp chemoterapijos ciklų ar trumpinant gydymą. Pacientams, kurie turi įvairių 
kardiovaskulinių rizikos veiksnių (širdies ligos, padidėjęs cholesterolio kiekis, nutukimas, 
rūkymas), chemoterapija dažniau sukelia kardiotoksiškumą. Įvertinęs visus paciento 
rizikos veiksnius, gydytojas gali paskirti papildomą kardiologo konsultaciją ar tyrimus. 

•	 Padidėjęs imlumas infekcijoms.

Chemoterapija slopina paciento imuninę sistemą, todėl jis tampa imlus įvairioms 
infekcijoms. Jeigu staiga sukarščiavote, būtinai apie tai informuokite savo gydytoją. Tai 
gali būti ženklas, jog užsikrėtėte infekcija. Sumažinti infekcijų rizikai skiriami antibiotikai, 
antivirusiniai arba priešgrybeliniai vaistai. Rekomenduojama dažnai ir kruopščiai plauti 
rankas, vengti didelių susibūrimų šaltuoju metų laiku, vengti neapdoroto maisto, 
nemiegoti su naminiais gyvūnais vienoje lovoje ir su gydytoju aptarti papildomų 
skiepų galimybes.

•	 Apetito stoka.

Apetito stoka būdinga sergantiems limfoma, tačiau dažniau tai yra dar vienas šalutinis 
chemoterapijos poveikis. Vos tik pradėję valgyti, pacientai skundžiasi pilnumo 
jausmu. Maisto jie suvalgo per mažai, ima kristi svoris arba pasireiškia kiti mitybos 
nepakankamumo požymiai. Pasitarkite su gydytoju. Apetitą gali padėti sugrąžinti 
specialus mitybos planas arba gydymas vaistais. 
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•	 Plaučių pažeidimas. 

Tam tikri chemoterapiniai vaistai neigiamai veikia plaučių ląsteles. Tokiu poveikiu 
ypatingai pasižymi bleomicinas. Jei ir Jums šis vaistas skirtas, o gydymo metu pajutote 
kosulį, dusulį, krūtinės skausmą – būtinai apie tai informuokite savo gydytoją. Jis paskirs 
papildomus tyrimus ar priežiūrą. 

•	 Opelės burnos gleivinėje.

Vartojant tam tikrus vaistus, burnos gleivinėje gali atsirasti opelių Tai vadinama 
mukozitu. Šių opelių atsiradimo priežastis – padidėjęs imlumas įvairioms virusinėms 
infekcijoms. Gydytojas Jums gali skirti priešvirusinių vaistų. Tačiau svarbu ir tinkama 
burnos priežiūra: reguliariai valykite dantis ir liežuvį švelniu šepetėliu, venkite citrusinių 
vaisių ir aštraus maisto.

•	 Pykinimas ar vėmimas.

Tai gana dažnas vaistų šalutinis poveikis. Dažniausiai jis prasideda pirmąją 
chemoterapijos dieną ir išnyksta pabaigus gydymą chemoterapija. Šio simptomo 
sušvelninimui gydytojas Jums išrašys vaistų nuo pykinimo (ondansetrono, 
metoklopramido). Tačiau labai svarbu pasiruošti ir pačiam. Prieš chemoterapiją venkite 
pieno produktų, pernelyg aštraus, riebaus ar karšto maisto, valgykite mažesnėmis 
porcijomis ir lengvai virškinamus produktus. Jeigu vemiate, nepamirškite kaip 
įmanoma dažniau gerti vandens. 

•	 Periferinė neuropatija.

Kartais tam tikri vaistai gali pažeisti nervus Tai pasireiškia plaštakų ar pėdų skausmu, 
tirpimu, jautrumu prisilietimams, dilgčiojimu, raumenų silpnumu. Pacientas kuo 
anksčiau turėtų informuoti gydytoją apie nemalonius pojūčius. Periferinės neuropatijos 
gydymui yra skiriami antiepilepsiniai vaistai (pregabalinas, gabapentinas), vietinių 
anestetikų pleistrai, opioidai ar antidepresantai (duloksetinas). Nepamirškite ir 
papildomų būdų: masažo, patogios avalynės, šiltų kojinių.  
Raynaud fenomenas – specifinė neuropatijos rūšis, kuri pasireiškia pacientams, 
gydomiems bleomicinu. jam būdinga sutrikusi kraujotaka smulkiose kraujagyslėse – 
šąla, dilgčioja, tirpsta, skauda rankų pirštus, nosį, ausies kaušelius. Raynaud fenomenas 
dažniausiai gydomas taip vadinamais kalcio kanalų blokatoriais. 

•	 Seksualinių funkcijų sutrikimai.

Liga dažnai sumažina lytinį potraukį. Tai lemia daug priežasčių: ligos, pasikeitusios 
išvaizdos baimė ar net depresija. Įprastai libido grįžta pabaigus gydymą chemoterapija. 
Aptarkite šią problemą su gydytoju, ypač jeigu tai trukdo gyventi kokybiškai. 
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•	 Nevaisingumas. 

Dėl chemoterapinių vaistų ar radioterapijos poveikio sveikoms ląstelėms pacientui 
gali sutrikti lytinių ląstelių gamyba ar jų funkcijos. Dažnai tai sukelia nevaisingumą. 
Rizika nepastoti priklauso nuo daugybės aplinkybių: vaistų dozių, chemoterapijos 
ciklų skaičiaus, paciento amžiaus ir pan. Tam, kad išsaugotumėte vaisingumą, Jums 
gydytojas pasiūlys įvairių pagalbinių priemonių. Pavyzdžiui, užšaldyti lytines ląsteles 
prieš pradedant gydymą. Jeigu ateityje planuojate susilaukti vaikų, prieš pradėdami 
gydymo kursą būtinai tai aptarkite su gydytoju. 

Nepaisant rizikos, reprodukcinė sistema pacientams dažnai nepakinta ir jie susilaukia 
vaikų ligai atsitraukus. Tačiau gydymo metu ir bent kelis mėnesius nuo gydymo 
pabaigos rekomenduojama saugotis kontraceptinėmis priemonėmis. 

Kiti šalutiniai poveikiai

Limfomos gydymas yra gana agresyvus, todėl gali sukelti įvairių kitų, šiame leidinyje 
nepaminėtų reakcijų: odos bėrimą, raumenų silpnumą, pusiausvyros ir koordinacijos 
sutrikimus. Aptarkite Jus varginančius simptomus su gydytoju. Tikėtina, kad yra būdų 
numalšinti nemalonius pojūčius. 

Ar galima praleisti chemoterapijos ciklą dėl nepageidaujamos  
reakcijos į vaistus?
Pasitaiko, jog pacientams nepageidaujamas poveikis į vaistus pasireiškia taip stipriai, 
jog iškyla grėsmė jų sveikatai. Tokiu atveju gydytojas gali nukelti chemoterapijos 
ciklą arba pakeisti gydymo taktiką. Vis tik, moksliniai tyrimai rodo, kad bet koks 
chemoterapijos dozės ar trukmės pokytis gali turėti įtakos bendram paciento 
išgyvenamumui ar trukdyti pasiekti remisijai. 

Kortikosteroidų sukeliamos nepageidaujamos reakcijos

Kortikosteroidai (dažnai dar vadinami steroidiniais vaistais) yra dažnai vartojami kartu 
su chemoterapiniais vaistais. Jie atlieka keletą svarbių funkcijų: padeda efektyviau 
gydyti limfomą, mažina uždegimą, palengvina pykinimą, gerina apetitą. Deja, kaip ir 
visi vaistai, kortikosteroidai (deksametazonas, prednisolonas) sukelia nepageidaujamas 
vaistų reakcijas – nemigą, padidėjusį apetitą, kraujo spaudimą, skysčių susilaikymą, 
svorio augimą. Taip pat būdingi ryškūs nuotaikos svyravimai, pasireiškia dirglumas, 
pyktis, depresija. Retais atvejais žmogus gali nesiorientuoti laike ir aplinkoje, 
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nebeatpažinti aplinkinių. Ilgalaikis kortikosteoridų vartojimas gali lemti kataraktą, 
osteoporozę bei išvaizdos pokyčius.

Informuokite savo artimuosius apie galimus sutrikimus, kad pastebėję nemalonius 
pokyčius jie laiku informuotų gydytoją. 

Radioterapijos sukeliamos nepageidaujamos reakcijos

Gydymas radioterapija gali sukelti įvairias nepageidaujamas reakcijas, kurios pasireiškia 
tiek gydymo metu, tiek po kurio laiko. Dažniau šalutinis poveikis pasireiškia, jeigu 
radioterapija kombinuojama kartu su chemoterapija. Visos nepageidaujamos reakcijos, 
jų poveikis, trukmė ir atsiradimo laikas priklauso nuo radioterapija gydomos kūno 
vietos, gydymo dozės bei trukmės. 

Trumpalaikės reakcijos:

•	 Burnos sausumas (kserostomija) – sumažėja seilių gamyba, todėl sunku ryti 
maistą, pažeidžiami dantys bei dantenos. 

•	 Nuovargis.

•	 Apetito stoka ir skonio pokyčiai.

•	 Pykinimas.

•	 Odos reakcijos – radioterapijos paveiktoje kūno vietoje gali pakisti oda: atsirasti 
paraudimų, išsausėjimų, opelių, patinusių plotų. Tai dažniausiai praeina pabaigus 
gydymą, tačiau odos sausumas ar pasikeitusi spalva gali išlikti ilgesnį laiką. Labai 
svarbu, kad saugotumėtės nuo tiesioginių saulės spindulių viso gydymo metu – 
naudokite kūną dengiančius drabužius bei kremą nuo saulės. 

•	 Gerklės dirglumas – kaklo zoną veikiant radioterapija, gali sudirgti ir išsausėti 
gerklė, tampa sunku ryti. Labai svarbu, kad maitintumėtės sveikai, rinkitės švelnios 
tekstūros bei pertrintą maistą. 

Ilgalaikės reakcijos:

•	 Kardiovaskulinis pažeidimas. Krūtinės radioterapija gali paveikti širdies sistemą: 
pažeidžia stambiąsias arterijas, ypatingai, kaklo ir širdies vainikines (todėl padidėja 
insulto ar infarkto rizika); pažeidžia širdies vožtuvus; gali sukelti perikarditą (aplink 
širdį esančio ir ją gaubiančio audinio uždegimą). Taip pat padidėja rizika, jog 
išsivystys kardiomiopatija (širdies raumens pažeidimas). Radioterapija gydytiems 
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pacientams rekomenduojama kas penkerius metus pasikonsultuoti su kardiologu ir 
atlikti reikiamus tyrimus. 

•	 Antriniai navikai. Rizika, jog po gydymo radioterapija išsivystys antriniai navikai, 
priklauso nuo paveiktos kūno zonos bei gydymo dozės stiprumo. Pavyzdžiui, 
jaunesnės moterys (iki 30 m.), kurios buvo gydomos krūtinės radioterapija, turi 
šiek tiek didesnę riziką susirgti krūties vėžiu nei kitos to paties amžiaus moterys. 
Šiais laikais taikoma radioterapija yra optimizuota – kaip įmanoma mažesne doze 
švitinamas mažiausias įmanomas kūno paviršiaus plotas, todėl antriniai navikai po 
gydymo radioterapija išsivysto vis rečiau. 
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Gyvenimas su liga

Skirtingi pacientai į ligą reaguoja skirtingai. Limfoma yra sudėtinga liga, kuri gydoma 
agresyviais metodais ir iš paciento reikalauja daug pastangų bei jėgų. Šiame skyriuje 
patarsime, kaip lengviau susigyventi su diagnoze, kaip ištverti gydymą bei šalutinius 
gydymo poveikius, kaip palaikyti fizinę ir emocinę sveikatą. 

Skausmo kontrolė

Tiek pati limfoma, tiek jos gydymas gali būti skausmingi. Šiais laikais yra daugybė būdų 
skausmui įveikti, todėl nereikia kentėti. Jei skauda, būtinai pasitarkite su gydytoju, kokie 
jo malšinimo būdai Jums yra tinkamiausi. 

Sveikas gyvenimo būdas ir mityba

Reguliarus fizinis krūvis yra būtinas. Jis mažina stresą ir nuovargį, gerina bendrą 
savijautą, be to, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą. Yra tik viena taisyklė – 
nepersitempkite ir nepervertinkite savo jėgų. Sportuokite tiek, kiek leidžia sveikata. 
Plaukiokite, vaikščiokite, važiuokite dviračiu, medituokite arba tiesiog darbuokitės sode.

Kitas svarbus veiksnys yra mityba. Subalansuotas ir visavertis maistas suteiks jėgų 
kasdienei veiklai bei sumažins infekcijų riziką. Į valgiaraštį įtraukite kuo daugiau vaisių ir 
daržovių, baltymų (žuvies, vištienos, kiaušinių) bei pilno grūdo gaminių. Gydymo metu, 
jei sumažės neutrofilų kiekis (neutropenija), Jums bus rekomenduota neutropeninė 
dieta. Joje šviežių vaisių ir daržovių vengiama, kad neužsikrėstumėte jokia infekcija.

Jei ketinate vartoti bet kokius vitaminus ar papildus, būtinai pasitarkite su gydytoju ir 
išsiaiškinkite, kaip jie sąveikauja su vartojamais. 

Vizitai pas gydytoją

Labai svarbu su gydytoju susiderinti tolimesnių vizitų dažnį. Jų metu bus stebimas ligos 
atsakas į gydymą ir bendra Jūsų savijauta, todėl nepraleiskite konsultacijų ir atvykite 
sutartu laiku. 
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Emocinė sveikata

Sužinojus ligos diagnozę ar kai suserga artimas žmogus, užklumpa daugybė jausmų 
ir išgyvenimų. Onkologinė liga sukelia ne tik fizinius, bet ir psichologinius, socialinius 
bei dvasinius pokyčius. Liga daugumai susirgusiųjų sukelia didžiulį stresą: tuomet 
kai gydomasi, baigus gydymą, atsinaujinus ligai ar kai serga artimas žmogus, būna 
sudėtinga susigaudyti savo jausmuose, kyla įvairių minčių ir klausimų: „Negaliu patikėti, 
kad aš iš tikrųjų sergu“, „Viskas atrodo kaip blogas sapnas, iš kurio prabusiu ir viskas 
baigsis“, „Negaliu nustoti verkti“, „Man taip baisu! Nežinau, kas bus ateityje: ar pasveiksiu? 
Kaip gyvensiu su liga?“, „Kaip palengvinti išgyvenamą nerimą ir įtampą?“, „Kaip sumažinti 
trukdančią džiaugtis gyvenimu baimę?“, „Kaip man gyventi šiuo metu – „čia ir dabar” su 
liga?“, „Kaip pranešti apie ligą artimiesiems, vaikams ar draugams?“, „Kaip elgtis ir kaip 
padėti sergančiam artimajam?“.

Onkologinės ligos gydymas – tai rūpinimasis ne tik žmogaus kūnu, bet ir jo mintimis, 
jausmais, dvasine būsena, todėl psichologinė pagalba yra gydymo dalis. Ji suteikia 
galimybę atrasti savyje jėgų ir stiprybės įveikti sunkumus, įprasminti ir priimti gyvenimą 
tokį, koks jis yra su liga. Apnikus baimėms ir liūdnoms mintims, kai nebežinote, kaip 
gyventi toliau, kai nebejaučiate gyvenimo džiaugsmo – Jums gali padėti profesionalus 
psichologas.

Pokalbių su juo metu aptarsite baimes, kurios kliudo sveikti, gydytis, išmoksite ne 
slopinti, o išreikšti su liga susijusius jausmus. Dažnai savo išgyvenimais nesinori 
dalintis su artimaisiais ar draugais, tad psichologas gali tapti tuo neutraliu ir patikimu 
žmogumi, kuris padės labiau suprasti savo išgyvenimus, išreikšti susikaupusius jausmus, 
ieškoti stiprybės ir palaikymo šaltinių savo gyvenime, mokytis būdų, kaip padėti sau 
sveikti ir geriau jaustis sergant onkologine liga. Tyrimai rodo, jog psichologinė pagalba 
onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems mažina stresą, nerimą, depresiją, baimes, 
nuovargį, neapibrėžtumo ir nežinomybės jausmus, beviltiškumą ir bejėgiškumą, 
kontrolės praradimo, izoliacijos ir vienišumo, beprasmiškumo jausmus.

Psichologinė pagalba gali pagerinti:

•	 gyvenimo kokybę, psichologinį susitaikymą su liga ir jos sukeltais pokyčiais,

•	 problemų sprendimo įgūdžius,

•	 savęs supratimą ir pažinimą,

•	 gyvenimo prasmės jausmą,

•	 tarpasmeninius santykius ir bendravimą,

•	 skausmo kontrolę.
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Kur kreiptis psichologinės pagalbos onkologiniams 
pacientams ir jų artimiesiems?

Asociacija „Kraujas“ rūpinasi psichologinės pagalbos teikimu onkohematologinėmis 
ligomis sergantiems, remisijoje esantiems, taip pat jau pasveikusiems pacientams bei 
jų šeimos nariams. 

Konsultuojami onkologine liga sergantys, jau pasveikusieji ir jų artimieji. Žmonės, 
kurie išgyvena krizinę situaciją – ką tik diagnozę išgirdę pacientai, išgyvenantys 
recidyvą pacientai, netektį išgyvenantys artimieji. Taip pat konsultuojami pasveikusieji, 
patiriantys sunkumų grįžtant į įprastą gyvenimo ritmą. Laukiami artimieji, norintys 
pasisemti stiprybės, taip reikalingos būnant šalia sergančio žmogaus. Asociacija 
„Kraujas“ siekia plėsti onkopsichologinės pagalbos prieinamumą ir galimybes ne tik 
onkohematologinėmis, bet ir kitomis onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams.

Asociacija „Kraujas“ teikia nemokamas paslaugas:

•	 Individualias psichologo konsultacijas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.

•	 Grupinę psichoterapiją.

•	 Seminarus ir paskaitas aktualiomis temomis.

Informacijos apie vykdomus užsiėmimus ieškokite interneto puslapyje www.kraujas.lt.  
Dėl psichologinės pagalbos galite kreiptis ir šiais kontaktais:  
el.paštu: info@onkopsichologija.lt arba tel. +370 (687) 40952
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Klinikiniai tyrimai  
ir gydymo naujovės

Šiame skyriuje trumpai aptarsime mokslinius tyrimus apie Hodžkino limfomą bei gydymo 
inovacijas, kurios greitu metu bus taikomos diagnozuojant bei gydant HL.

Klinikinis tyrimas yra išsamiai suplanuotas mokslinis tyrimas, kuriame savanoriškai 
dalyvauja pacientai, sergantys tam tikra liga ar jos forma ir atitinkantys iš anksto 
numatytus kriterijus. Klinikinių tyrimų tikslas – atrasti naujus prevencijos, gydymo bei 
diagnozavimo metodus, kurie suteiktų dar geresnes galimybes tiksliai diagnozuoti ir 
efektyviai gydyti HL. Tyrėjai nagrinėja kaip efektyviai veikia naujas vaistų derinys, kokius 
pašalinius poveikius jis sukelia viso gydymo metu ir po jo. Klinikiniai tyrimai atliekami 
vadovaujantis griežtomis taisyklėmis tam, kad būtų užtikrintos paciento teisės ir 
aukščiausias saugumas. Klinikiniai tyrimai dažniausiai vyksta kelerius metus, kadangi 
reikia surinkti pakankamai daug duomenų išvadoms suformuoti. 

Klinikiniai tyrimai yra skirstomi fazėmis, kurios priklauso nuo tikslų ir dalyvaujančių 
žmonių (12 lentelė).

12 lentelė. Klinikinių tyrimų fazės.

Fazė Tikslai Dalyviai

I •	 Nustatyti saugią vaisto ar vaistų dozę.

•	 Nustatyti vaisto vartojimo schemą.

•	 Nustatyti ankstyvuosius šalutinius 
reiškinius.

6 – 30 pacientų su įvairiomis 
vėžio diagnozėmis.

II •	 Nustatyti, ar vaistas yra efektyvus 
gydant tam tikrą ligą.

•	 Išsamiau ištirti nepageidaujamus 
reiškinius.

2 grupės po >100 pacientų, 
sergančių ta pačia liga.
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III •	 Palyginti naują gydymo būdą su jau 
esančiais standartiniais būdais.

•	 Detaliai išnagrinėti kaip veikia vaistas 
ir kokius šalutinius poveikius sukelia.

Nuo kelių šimtų iki kelių 
tūkstančių pacientų, 
sergančių ta pačia liga.

IV •	 Išnagrinėti ilgalaikius gydymo 
poveikius ligai ir paciento sveikatai.

Nuo kelių šimtų iki kelių 
tūkstančių pacientų, 
sergančių ta pačia liga.

Kas yra placebas? 

Placebas yra neveikli medžiaga. Tai gali būti paprasčiausia cukraus tabletė ar vanduo. 
Gydytojai šį metodą naudoja, kai nori suprasti, ar naujas gydymo metodas yra 
efektyvus. Tai vadinama placebo kontrolė. Pacientai klinikinio tyrimo metu suskirstomi 
grupėmis, kurių viena gauna placebą, kita – naują tiriamą vaistą. Tyrimo metu stebimi 
rezultatai ir daromos išvados apie pacientų būklę bei gydymo rezultatus. Dažniausiai 
nauji išsamūs tyrimai vadinami dvigubai aklais placebu kontroliuojamais tyrimais. 
Dvigubai aklas reiškia, kad nei pacientas, nei medicinos personalas nežino, ar pacientas 
gauna placebą, ar tiriamąjį vaistą. 

Svarbu tai, kad klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantiems pacientams nenutraukiama 
standartinė gydymo terapija, net jeigu pacientas tiriamas placebo grupėje. Placebo 
tabletė skiriama kaip papildomas vaistas, tačiau niekada kaip standartinės terapijos 
pakaitalas. 

Kodėl turėčiau dalyvauti klinikiniame tyrime?

Kiekvienas vaistas ir kiekvienas gydymo metodas kažkada buvo ištirtas klinikinio tyrimo 
metu. Jei norima atrasti naujų, efektyvių ir inovatyvių gydymo metodų, reikia inicijuoti 
klinikinius tyrimus. Be aktyvaus pacientų įsitraukimo neįmanoma vykdyti šių tyrimų. Tik 
pacientų dėka tampa įmanoma pasiūlyti naujų gydymo metodų ir taktikų, kurie galbūt 
žymiai pagerins pacientų išgyvenamumą ir ligos prognozę ateities pacientams.

Dalyvavimas klinikiniame tyrime yra Jūsų asmeninis sprendimas. Gydytojas privalo 
suteikti visą informaciją apie tyrimo organizavimą, jo saugumą, privalumus ir trūkumus 
bei paprašyti Jūsų rašytinio sutikimo, kad norite dalyvauti klinikiniame tyrime. 
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Šaltiniai:

1.  Lymphoma Research Foundation (LRF) www.lymphoma.org

2.  www.lymphoma-action.org.uk
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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 asociacijos „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






