ZDRAVLJENJE

Pristopna izjava za
Društvo Goriška proti raku

Zdravljenje je odvisno od tipa limfoma in razširjenosti
bolezni ter bolnikovega splošnega stanja. Osnovni
pristop je s kemoterapijo, imunoterapijo (biološka
zdravila), obsevanjem, kirurškim zdravljenjem oziroma kombinacijo naštetih terapij. Odločitev o zdravljenju je vselej individualna, odvisna pa je od:

Spodaj podpisan/a __________________________
prostovoljno izjavljam, da želim postati član/-ica
Društva Goriška proti raku in za potrebe evidence
posredujem podatke:

Hodgkinovi limfomi in agresivni ne-Hodgkinovi
limfomi: zdravljenje je treba pričeti takoj. Cilj je
ozdravitev in popolna remisija, kar lahko dosežejo pri
več kot 70 % bolnikov, če jih zdravijo z imunokemote
rapijo (kombinacijo kemoterapije in biološkega zdravljenja). Tej terapiji sledi obsevanje vseh prizadetih
regij ali le ostanka bolezni.

Priimek: __________________________

Indolentni ne Hodgkinovi limfomi: Zgodaj odkrit
indolentni limfom omejene lokalizacije lahko v približno 50 % pozdravijo z radioterapijo (obsevanjem) in /
ali operacijo. Bolnikov brez simptomov bolezni lahko
le spremljajo (watch & wait), za speciﬁčno zdravljenje
pa se odločijo individualno.
Presaditev krvotvornih matičnih celic pa predstavlja
možnost ozdravitve bolezni.

Ime: _____________________________

Datum rojstva: _____________________
Naslov: ___________________________
Telefon: __________________________
Elektronski naslov: __________________
Društvo Goriška proti raku se obvezuje, da osebnih
podatkov članov ne posreduje nepooblaščenim osebam ali
pravnim subjektom.
S podpisom se zavezujem, da bom deloval/a v skladu s
statutom društva, sprejel/a društvena pravila in se po njih
ravnal/a.
Članstvo je prostovoljno in brez članarine.

Kraj in datum: _________________________
Podpis: _______________________________
Pristopno izjavo pošljite na naslov:
Društvo Goriška proti raku
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Društvo Goriška proti raku je humanitarno
in prostovoljno društvo.

GORIŠKA PROTI RAKU

Kontakt:
goriskaprotiraku@gmail.com
05 333 13 78
www.goriskaprotiraku.si

Zgibanko je izdalo Društvo Goriška proti raku, september 2014

Maligni
limfom

ZNAKI IN SIMPTOMI

ALI STE VEDELI, DA ...
Maligni limfom je oblika krvnega raka, ki nastane
zaradi nenadzorovanega razraščanja celic limfatičnega
tkiva. V Sloveniji vsako leto za eno od oblik te bolezni
zboli okoli 450 bolnikov. Bolezen ima številne podtipe,
ki jih (v grobem) delimo na:
- Hodgkinove limfome (cca 15 % vseh limfomov)
- ne-Hodgkinove limfome: a) indolentni
b) agresivni
Hodgkinovi limfomi in agresivni ne-Hodgkinovi limfomi
hitro napredujejo, običajno se dobro odzivajo na
zdravljenje, indolentni ne-Hodgkinovi limfomi pa imajo
počasen naraven potek, a se običajno slabše odzivajo
na zdravljenje.

Prvi znaki malignega limfoma so povečane bezgavke:
na vratu, v nadključničnih kotanjah, v pazduhah ali
dimljah. Na otip so bezgavke neboleče, čvrste,
elastične in premakljive. Bezgavke se lahko povečajo
tudi drugje in povzročijo značilne znake in simptome
bolezni:







Povečane bezgavke v medpljučju: oteženo
dihanje, suh dražeč kašelj, otekel obraz,
vrat, roke in zgornji del prsnega koša,
Povečane bezgavke v trebuhu: bolečine,
motnje v odtoku seča iz ledvic in v prehodu
blata v črevesju, otekanje spodnjih okončin.
Prizadeta vranica: bolečine pod levim
rebrnim lokom,
Prizadeta jetra: bolečine pod desnim rebrnim
lokom, vidno povečana jetra,
Prizadet kostni mozeg: izrazita nagnjenost k
okužbam, slabokrvnost, nagnjenost h
krvavitvam.

Redkeje so bolezensko spremenjeni drugi nelimfatični
organi ali tkiva (pljuča, ledvice, možgani, kosti,
poprsnica, potrebušna mrena, osrčnik, moda, jajčniki,
ščitnica, koža, želodec, črevo, mandlji), kar se kaže z
različnimi težavami glede na prizadeti organ.

VZROKI NEZNANI
Vzroki za nastanek limfomov ostajajo pri večini oblik
neznani. Za Hodgkinovim limfomom najpogosteje
zbolevajo ljudje med 15. in 34. letom ter po 50. letu.
Za ne Hodgkinovimi limfomi pa zbolevnost narašča s
starostjo med 20. in 79. letom.
Dejavnik tveganja: pomanjkljiva imunska odzivnost,
prirojena ali pridobljena, npr. pri okužbi s HIV om.

Nekateri simptomi limfoma so zelo speciﬁčni in na
videz nimajo povezave z maligno boleznijo. Neznačilni
simptomi in znaki bolezni, ki pogosto spremljajo
bolnike z limfomom (B simptomi) pa so:
- nepojasnjena vročina, ki poteka brez znakov okužbe,
- nočno potenje,
- srbenje kože,
- splošna utrujenost in slabo počutje,
- izguba telesne teže.

DIAGNOSTIKA
Za izbiro ustreznega zdravljenja je nujna pravilna diagnoza. Ta temelji na pogovoru z bolnikom ter telesnem
pregledu in dodatnimi preiskavami za opredelitev tipa
limfoma in razširjenosti bolezni. Ob tem zdravnik določi
tudi dodatne preiskave, s katerimi bolezen potrdi in tudi
ugotovi njeno razširjenost po telesu. Preiskave so:
 Citoliška punkcija bezgavke: Vzorec bezgavke lahko
zdravnik vzame s posebno iglo (igelna biopsija). Za
natančno končno diagnozo je običajno potrebna večja
količina tkiva, zato je treba za preiskavo kirurško odstraniti celo bezgavko (kirurška biopsija). Na osnovi
mikroskopskega pregleda vzorca se potrdi ali ovrže
sum na limfom in nato nadaljuje preiskave.
 Histološka preiskava kirurško odvzete bezgavke:
To pomeni pregled vzorca tkiva pod mikroskopom.
Patolog določi nenormalnosti v velikosti, obliki i
razporeditvi celic. Prav tako določi, katera vrsta belih
krvnih celic je prizadeta, in tip limfoma.
 Krvne preiskave

 Imunofenotipizacija: S to metodo določijo posebne
beljakovine (antigene) na površini prizadetih celic. Na
osnovi prisotnosti antigena CD 20 se zdravnik odloči
za zdravljenje z biološkim zdravilom – monoklonskim
protitelesom, ki deluje na ta antigen.
 Genotipizacija: To je preiskava, s katero določajo
kromosomske spremembe v limfomskih celicah.
 Slikovne metode: Te so pomembne predvsem pri
določanju stadija limfoma tj razširjenosti bolezni. Najpomembnejše so rentgen (RTG), ultrazvok (UZ), raču-

 Biopsija kostnega mozga (citološki in histološki pregled kostnega mozga) je preiskava, s katero ugotovimo
razraščanje bolezni v kostnem mozgu.
 Lumbalna punkcija:To je postopek, pri katerem v
hrbet vstavijo iglo za odvzem vzorca spinalne tekočine. Tako lahko zdravnik ugotovi, ali je limfom prisoten
v centralnem živčnem sistemu.

