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Kedves Olvasó!
A Magyar Onkohematológiai Betege
kért
Alapítvány (MOHA) célja az onkohematoló
giai betegek ismereteinek növelése, érzel
mi támogatása és érdekvédelme.
Ezt a tájékoztató anyagot azért készítettük
el, hogy általános információkkal segítsük
a Hodgkin-limfómás betegeket és család
tagjaikat. Célunk, hogy minél átfogóbb és teljesebb ismeretet adjunk a
betegségről és a korszerű kezelési lehetőségekről. A jogszabályi megkötések
miatt ezt csak általános formában tehetjük, ezért kérjük, hogy a felmerülő
konkrét kérdéseikkel forduljanak bizalommal kezelőorvosukhoz!
A Hodgkin-limfóma kezelésében az elmúlt évtizedben számos változás
zajlott le, ezért fontos, hogy mindig friss és hiteles forrásból tájékozódjanak.
Javasoljuk, hogy keressék azokat a támogató csoportokat, betegklubokat,
ahol szakemberek segítségével gyarapíthatják ismereteiket és a sorstársak
példáján keresztül erőt meríthetnek a betegséggel való megküzdéshez.
Tevékenységünkről és programjainkról a www.onkohemat.hu honlapon
és a közösségi oldalakon tájékozódhatnak.
Kéri Ibolya
elnök
Magyar Onkohematológiai
Betegekért Alapítvány
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Kedves Olvasó!

Bevezetés
Ez az ismertető laikusoknak, Hodgkin-limfómás betegeknek és család
tagjaiknak szól. Célja, hogy minél teljesebb ismereteket adjon a betegségről.
Mivel a limfóma rendkívül változatos tüneteket okozhat és minden
betegnél kissé másképpen jelentkezik, így ez az ismertető sem lehet
egyénre szabott. Nagy a valószínűsége, hogy Önnél az itt felsorolt tünetek
jelentős része nem fog jelentkezni, és a megemlített kezelési módoknak
csak egy részére lesz szükség.
A szakszavak (mint nyirokcsomó, anémia, csontvelő) használata elkerül
hetetlen, így az ismertető első olvasásra bonyolult lehet, de az orvossal való
beszélgetésben is elő fognak kerülni. A legtöbb beteg hamar megismeri és
elfogadja ezeket. Bár egyszerű megoldásnak tűnik, hogy minden döntést
az orvosra bízzunk, véleményünk szerint hasznos, ha a beteg és családja
tisztában van a betegség és a kezelések várható következményeivel. Ez
segít, hogy az otthon esetleg kialakuló szövődményeket (pl. fertőzés)
a helyükön tudják kezelni, másrészt a jól informált beteg egyenrangú
pozícióban tud részt venni az orvossal való megbeszéléseken.
A Hodgkin limfómát gyakran rövidítik HL-nek, mi is ezt a rövidítést hasz
náljuk. Használatos még a Hodgkin-kór elnevezés is.
A füzet két részre tagolódik:
• Az első rész a tüneteket, a diagnózishoz szükséges vizsgálatokat ismerteti
• A második a kezelési lehetőségekről ad tájékoztatást
Az ismertető végén szótár található, amely a szövegben előforduló szak
szavakat és rövidítéseket magyarázza.
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Mi a Hodgkin-limfóma?

Első rész

A LIMFÓMÁKRÓL ÁLTALÁBAN
A nyirokrendszer
A nyirokrendszer a nyirkot szállítja a végtagok és a szervek felől a szervezet
központjába. Kis csövecskékből, nyirokmirigyekből, valamint a lépből
tevődik össze. A nyirokcsomók csoportokat alkotnak, legkifejezettebben
a nyakon, a hónaljban és az ágyékban, de a hasban és a mellkasban is
megtalálhatók.

A limfómák a nyirokrendszer daganatai. A limfómákat a XIX. században
dr. Thomas Hodgkin írta le először, az ő tiszteletére különböztetünk meg
ma is Hodgkin-limfómákat (régebben Hodgkin-kór) és non-Hodgkin
limfómákat.
Sir Thomas Hodgkin

A nyirokrendszer

nyaki nyirokcsomók

mellkasi nyirokcsomók
csecsemőmirigy

mellkasi nyirokcsomók

hónalji nyirokcsomók
lép

cisterna chyli
ágyéki nyirokcsomók

felső végtag nyirokcsomói

csípőtájéki nyirokcsomók

alsó végtag nyirokcsomói

lágyéki nyirokcsomók

A nyirokcsomók természetes funkciója a fertőzések elleni védekezés.
A nyirokcsomók egy bizonyos típusú fehérvérsejtet, limfocitákat tar
talmaznak. Fertőzések esetén a fehérvérsejtek szaporodni kezdenek, hogy
megküzdjenek a kórokozókkal, ilyenkor a nyirokcsomók megduzzadnak
(„begyulladnak”).
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A limfómák a daganatos betegségek 3%-át képviselik, Magyarországon
évente körülbelül 250-300 új Hodgkin-limfómás esetet diagnosztizálnak.
Bármely életkorban előfordulhatnak, de leggyakrabban 20 és 30, vala
mint 50 és 60 éves kor között.
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Miért alakul ki a Hodgkin-limfóma?
A betegség kialakulásának pontos okát nem ismerjük. Befolyásolhatják
bizonyos fertőzések, genetikai adottságok. A limfóma nem örökölhető, bár
nagyon ritkán észlelhető családon belüli halmozás.

át nem
A limfóm
apni
lehet elk
etegtől!
b
s
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m
ó
f
a lim

HL-ban a daganatos sejteket
első leíróikról Hodgkin, illetve
Sternberg-Reed sejteknek neve
zünk. Ezek a sejtek korlátlanul
szaporodnak, és különböző hatások következtében a saját immunrendszer nem képes el
pusztítani őket. Ez a sejtburjánzás legtöbbször a
nyirokcsomókban történik és nyirokcsomó megnagyobbodáshoz vezet,
de előfordulhat a szervezet bármely részében, beleértve a csontokat, és a
belső szerveket is.

Milyen problémákat okoz a Hodgkin-limfóma?
A nyirokcsomók megduzzadnak a bennük burjánzó limfociták hatására.
A leggyakoribb helyek a nyak, a hónalj, az ágyék és a mellkas.
Ha más szerveket is érint a folyamat, akkor azok működésében zavar
keletkezhet. Példa erre a nyaki vagy mellkasi nyirokcsomók által okozott
légzési nehezítettség, az ágyéki nyirokcsomók által okozott vénás
trombózis. Nem ritka a fájdalom, főleg, ha az idegeket is nyomják a
megnagyobbodott nyirokcsomók.

Gyakori tünetek:
• Fáradtság
• Izzadás (jellemzően éjjel jelentkező)
• Influenzaszerű tünetek (levertség, izomfájdalom, láz, fejfájás)
• Láz
• Nehezen múló fertőzések
• Fogyás
• Hasi fájdalom
• Hasmenés, székrekedés
• Köhögés, légszomj, rekedtség
• Kiütés, bőrviszketés
Amennyiben a betegség a csontvelőt is beszűri, csökken a normálisan ott
zajló vörös- és fehérvérsejt- (leukocita), valamint vérlemezke- (trombocita) képzés. Emiatt anémia (vérszegénység, kevés vörösvérsejt) alakulhat ki,
vagy a vérkép másik két összetevőjének, a fehérvérsejteknek és a vérle
mezkéknek (trombocitáknak) a száma is lecsökkenhet. Ez HL-ban igen
ritka, csak nagyon kiterjedt betegség esetén fordul elő. A csontvelőfunkció
romlása a kezelés (kemoterápia) következményeként is kialakulhat.
• Az alacsony fehérvérsejt szám fogékonnyá tesz fertőzésekre.
• Az alacsony vérlemezke szám vérzéshez vezethet, különösen, ha
az illető véralvadásgátló kezelésben is részesül. Kezelése a vérlemezke
pótlás (transzfúzió).
• Az alacsony hemoglobin-szint anémiát jelent, melynek tünetei levertség,
fejfájás, szapora pulzus lehetnek. Kezelése a vörösvérsej transzfúzió.
Túl ezen a betegség kiterjedtségével és aktivitásával arányosan elhasználja
a normális szervek elől a tápanyagokat, ami fogyáshoz, legyengüléshez,
fáradtsághoz vezet. A láz, éjjeli izzadás, fogyás a betegség aktivi
tásának a tünetei, szaknyelven ezeket B tünetnek nevezzük.
Mivel a nyirokcsomókat normális limfociták helyett beteg, haszontalan
sejtek töltik ki, az immunrendszer működése lecsökken.
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Az immunrendszer működészavara egyes esetekben autoimmunitást
válthat ki, ami azt jelenti, hogy az immunrendszer megtámadja a szerve
zet saját sejtjeit. Ez leggyakrabban a vörösvérsejtek és a trombociták ellen
jelentkezik. Ritkán maga a kezelés provokálja ezt a reakciót.
Sok esetben a HL egyáltalán nem okoz tüneteket, csupán néhány meg
nagyobbodott nyirokcsomó tapintható, vagy szűrővizsgálat kapcsán fe
dezik fel a mellkasban a nagyobb nyirokcsomókat.

Diagnózis
A limfóma gyanúja gyakran már betegvizsgálatkor felmerül, azonban
egyértelműen csak biopszia (szövettani mintavétel) tisztázhatja, hogy
pontosan milyen betegséggel állunk szemben. Ehhez a legtöbbször egy
megnagyobbodott nyirokcsomó eltávolítására van szükség.
Ritkábban esetben tűbiopszia (core-biopszia) is elégséges lehet a diag
nózishoz.
Amennyiben más szervek érintettek, azok biopsziájára van szükség,
pl. tüdő, máj, csontvelő. Ritkán, főleg ha a betegség a mellüreg vagy
a hasüreg közepén rejtőzik, a biopszia komoly kihívás, és speciális (pl.
mellkassebészeti) szaktudást igényel.
A minta analízise általában egy hét alatt történik meg, a nyirokrendszer
daganataira specializálódott szakember végzi. Sokszor speciális DNS tesz
tekre is szükség van, ezek megnyújthatják ezt az időt.
Ha a betegnek nagyon komoly B-tünetei vannak, a sikeres biopszia után
kortikoszteroid-kezelés adható ezek enyhítése céljából.

Szövettani diagnózis nélkül limfóma nem kezelhető!
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Osztályozás (klasszifikáció)
Amikor a nyirokcsomó vagy más szövettani feldolgozásra szánt anyag
megérkezik a patológushoz, speciális festésekkel először azt kell eldöntenie,
hogy limfómával áll-e szemben egyáltalán. A következő kérdés, hogy a
betegség Hodgkin- vagy non-Hodgkin limfóma-e.
A HL-nek több szövettani alcsoportja van. A klasszikus HL kezelése
megegyezik mind a négy szövettani alcsoportban (nodular sclerosis, kevert
sejtes, lymphocyta gazdag és lymphocyta depléciós), a nem klasszikus
nodular lymphocyta predomináns típus viselkedése és kezelése különbözik
a többitől, itt nem is foglalkozunk ezért vele.

Stádium-meghatározás (staging)
A stádium-meghatározás célja a betegség kiterjedtségének lemérése.
Ennek jelentősége lesz mind a prognózis, mind a lehetséges kezelések
szempontjából.
A stádium megállapítása céljából a kezelés előtt számos vizsgálat történik,
de nem minden beteg esetében szükséges az összes teszt elvégzése. A
vizsgálatok kivétel nélkül elvégezhetők ambulánsan, és általában egy-két
hét alatt megszervezhetők. Sokszor bosszantó a várakozás, de ezen tesztek
nélkül a kezelés nem kezdhető el. Amikor az utolsó vizsgálat is megvan, a
kezelés általában késlekedés nélkül elindulhat.

Vérvizsgálatok
Ezek a tesztek megmondják, hogy a limfóma érint-e különböző szerveket.
• Vérképvizsgálat: Ha a limfóma beszűri a csontvelőt, a vérkép romolhat,
más esetben autoimmunitás váltja ki a vérképromlást, ami azt jelenti,
hogy az immunrendszer megtámadja a saját sejteket. Ld. korábban.
• Májfunkció, vesefunkció: Kimutatja, hogy ezeket a szerveket megtá
madta-e a limfóma vagy más betegség. A rossz máj- vagy vesefunkció
akadályozhatja a kezelést.
• Vírusvizsgálatok: Bizonyos limfómák gyakran jelentkeznek HIV bete
gekben, ennek felismerése elengedhetetlen a kezelésükhöz.
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Csontvelővizsgálat
HL ritkán érinti a csontvelőt, általában PET/CT vizsgálattal felismerhető, így
mintavételre csak igen ritkán van szükség. A csontvelővizsgálat során a
csípőcsont hátsó részéből vesz az orvos mintát. A beavatkozás 15-20 percet
vesz igénybe, helyi érzéstelenítés általában elég. Mivel a beavatkozás kisebbnagyobb mértékben fájdalmas, pár napig szükség lehet fájdalomcsillapítókra.

Röntgen, CT és PET-CT, valamint egyéb képalkotó
vizsgálatok
Fájdalommentes vizsgálatok, melyek informálják az orvost a test
belsejében zajló folyamatokról. Segítségükkel a rejtett nyirokcsomók is
megmérhetők, a kezelés után ellenőrizhető, hogy felszívódtak-e.
A CT vizsgálat általában éhgyomorra történik, és vénás, valamint szájon át
adott kontrasztanyag szükséges hozzá. Jódallergia esetén Ön a kontraszt
anyagra is allergiás lehet, beszélje meg ezt az orvossal! Mivel a röntgensugár
ártalmas a magzatra, ha bármi kétsége van esetleges terhességet illetően, azt
a vizsgálat előtt tisztázza az orvossal! A vizsgálat 15-20 percig tart, nem szabad
közben mozogni, és amikor erre utasítást kap, vissza kell tartani a levegőt is.
CT-vizsgálat

Az MRI bizonyos szervek (legfőbbképpen az agy és a gerinc) vizsgálatára
alkalmasabb a CT-nél. Mindent összevetve a vizsgálat a CT-hez hasonló, de
zárt térben történik és rendkívül zajos. Fontos, hogy mivel az MRI gép lelke
egy hatalmas mágnes, minden fém ékszert le kell venni a vizsgálat előtt.
Pacemaker és más fém implantátumok szintén problémát okozhatnak, ha
ilyen van Önnek, tudassa a vizsgálóval! Ha a biopsziás sebet nem varrattal,
hanem fémkapcsokkal húzzák össze, ezek szintén kimozdulhatnának a
gépben, így annak elvégzése ezekben az esetekben nem lehetséges.
A PET vizsgálatot általában CT-vel kombináltan végzik (PET-CT). A vizs
gálat nem csak kimutatja a nyirokcsomókat, de információt ad azok anyag
cseréjéről is, így felhívja a figyelmet a normálisnál nem nagyobb méretű,
de beteg nyirokcsomókra, illetve segíthet elkülöníteni a kezelés után
megmaradt hegszövetet a daganattól. A PET-CT értékelése összetett feladat,
nagyon sok egyéb betegség, folyamat is okozhat aktivitást, és az adott
eredmény értékelése nagyon függ az adott helyzettől. Jelenleg egy 5 pontos
rendszerben értékeljük az aktivitás mértékét, ahol az 1-2 az negatív, a 4-5 az
pozitív, 3 értékelése pedig a klinikai helyzettől függ. Jelenleg rutinszerűen a
kezelés előtt, közben és után végzünk teljes test PET-CT vagy CT vizsgálatot.

Lumbálpunkció
Célja a liquor (az agy körül keringő folyadék) vétele. Hodkin-limfóma esetében
ritkán kerül rá sor.

Stádiumbeosztás
A fenti vizsgálatok segítségével megállapítható, hogy a betegség milyen
stádiumban van.
• 1. stádium: egy nyirokcsomócsoport érintett (pl. a nyak bal oldalán)
• 2. stádium: több nyirokcsomócsoport érintett, de vagy a rekesz alatt
vagy felette (pl. nyak + mellkas)
• 3. stádium: több nyirokcsomócsoport érintett a rekesz mindkét 		
oldalán, nincs csontvelő-érintettség
• 4. stádium: túl a nyirokszerveken más szerv is érintett (pl. máj, 		
csontvelő, agy), ezt hívja a szaknyelv extranodális érintettségnek.
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Ezt kiegészítve többféle betűjelzés is használatos. A „B” az ún. B tünetek,
láz, fogyás, éjjeli verejtékezés jelenlétét jelöli. Ez általában kiterjedtebb,
agresszívabb betegségre utal. Az „A” ezek hiányát jelöli. (Még egy speciális
forma ismert, az IE forma, amikor a betegség a nyirokrendszeren kívüli
szervből ered, és a szervezetben máshol nem mutatható ki.)
Összefoglalás
• A HL a nyirokrendszer daganatos betegsége, daganatosan átalakult

•
•
•
•
•
•

limfocitákból fejlődnek ki.
Hodgkin- és non-Hodgkin limfómákat különítünk el.
A HL kialakulásának okát még nem értjük teljesen.
Sokszor kevés tünetet okoznak, máskor nyirokcsomó-megnagyobbo
dással járnak.
Fogyáshoz, lázhoz, éjjeli izzadáshoz vezethetnek.
Ha felmerül a limfóma gyanúja, azt a gyanús nyirokcsomó biopsziája
tisztázhatja.
Ha a diagnózis igazolódik, számos egyéb vizsgálat szükséges a
folyamat kiterjedtségének leméréséhez, ez adja meg a betegség
stádiumát.

Második rész

A HODGKIN-LIMFÓMA KEZELÉSE
A kemoterápia, vagy más szavakkal citotoxikus vagy citosztatikus keze
lés lényege, hogy olyan gyógyszereket adunk, melyek gátolják a sejtek
osztódását. Minél gyorsabban osztódnak a sejtek, annál érzékenyebbek
a kemoterápiára. Mivel a daganatsejtek hamar rezisztenssé válhatnak
az egyes gyógyszerekre, hogy ezt elkerüljük, majdnem mindig kombi
nációkban adjuk őket.
Sajnos a szervezet számos egyéb
sejtje is érzékeny ezekre a szerekre,
latt
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főleg azok, amelyek gyorsan
r
A kemote
osztódnak (csontvelő, hajhagyma,
ertőzés,
és után f
szájnyálkahártya, bél), ebből adód
zonnal
a
n
é
t
e
s
e
nak a mellékhatások. Gyakori
vérzés
i,
n
l
u
d
r
o
f
mellékhatás a hányinger, a has
l
kel
orvoshoz
menés, a szájnyálkahártyafekély.
izsgálat
v
p
é
k
r
é
v
Fontos tudni, hogy a mellékhatá
és
!
s
e
g
é
s
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kezelés végeztével. A kemoterá
pia legfontosabb mellékhatása az
immunrendszer meggyengülése és az alacsony fe
hérvérsejtszám következtében gyakran kialakuló fertőzés.
A kezelés általában ambulánsan történik, vénás vagy szájon át
adott gyógyszer-kombinációkkal, a kezelés hossza átlagosan 4-6
hónap. A gyakorlatban minden kezelési ciklus (az az időszak, ami után
a kezelést megismételjük) előtt kontroll vizsgálat szükséges. Az ekkor
végzett vérvizsgálat és betegvizsgálat mutatja a kezelésre adott választ,
illetve utalhat komplikációkra. Ekkor kell beszámolni orvosának a kezelés
kapcsán tapasztalt mellékhatásokról. Javasolt a kezelési napló vezetése
is. A kemoterápia alatti bőséges folyadékfogyasztás segít a veséknek
megszabadulni a pusztuló sejtekből a keringésbe jutó salakanyagoktól.
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kisebb-nagyobb mértékben bele van vonva a kezelésbe, az ő véleményüket
is meg kell hallgatnunk. Az internet hasznos tanácsadó, de fogadja kellő
kritikával az itt talált információt! Az ismertető végén felsorolunk néhány
általunk hasznosnak tartott weboldalt.
Ha Ön úgy gondolja, hogy szívesen kapna egy második szakvéleményt is
állapotáról, illetve a kezelésről, ennek semmi akadálya nincs.

Mi történik, ha nem akarok kezelést?
Néhányan viszolyognak a kórház vagy a kemoterápia gondolatától is, és
inkább az alternatív kezelésekben hisznek. Sajnos semmiféle bizonyíték
nincs ezek hasznosságára vonatkozóan. Fontos emlékeztetni arra, hogy a
standard kezelések jól kipróbáltak és nagy nemzetközi összehasonlító
vizsgálatokban bizonyították hasznosságukat. Ugyanez nem mond
ható el az alternatív módszerekről.
A megfelelő kezelés kiválasztása nem az orvos önálló döntése, hiszen
szükséges, hogy megfeleljen az Ön elvárásainak is. Ezért az orvos kötelessége,
hogy az Önnel való egyeztetés során a számos lehetőség közül megtalálja
azt, amelyik az adott helyzetben a legmegfelelőbb.

Ha Ön bármilyen alternatív utat választ, akkor is fontos, hogy ezt megbe
szélje orvosával. Ha aktív kezelést nem akar, akkor is sok segítséget kaphat
orvosától például a fájdalomcsillapításban, ha szükségessé válik.

Szempontok a döntésben:
Az ön egészségi állapota (pl. vesefunkció és a szív állapota)
• Életkor (pl. csontvelő-transzplantációt általában nem végeznek		
65 éves kor felett)
• Személyes körülmények és életmód
• Az Ön szempontjai, életmódja
• A betegség természete
• Korábbi kezelések, azok eredményessége
• Korábbi komplikációk

A legtöbb esetben vénás kemoterápiát alkalmazunk, melynek leg
gyakoribb típusa az ABVD, máskor szájon át adott kombinációk a leg
megfelelőbbek. A gyógyszereket általában nem folyamatosan kell szedni.
Az ABVD esetében a kemoterápia 2 hetente adott infúzióval történik,
melyből 2 dózist nevezünk egy ciklusnak (összesen 4 hét), melyet általában
6 alkalommal ismétlünk.
Az infúziókat kanülön (apró műanyag cső, amit a vénába helyezünk)
keresztül adjuk, ezt hazamenéskor eltávolítjuk, és legközelebb újat
helyezünk be. Némely infúzióhoz centrális vénás kanül vagy Hickmannkanül behelyezése is szükséges lehet, ez több kezelési cikluson át is
bennmaradhat. Egyes gyógyszereket gyorsan, fecskendővel adunk,
ezt nevezik bolusnak. Mások esetleg órákon át, lassan csepegnek egy

Mivel fontos, hogy a kezelésről való döntés a megfelelő információk birtoká
ban történjen, erre megfelelő időt kell áldoznunk. Mivel a család általában
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Hogyan zajlik a kemoterápia?
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infúziós zsákból, általában cseppszámláló segítségével, ami biztosítja a
pontos tempót. Ezek a gépek gyakran sípolnak, ha hibát észlelnek, például
Ön behajlítja a karját, akadályozva a vénás elfolyást. Az infúziós állványok
mozgathatók, ki tud velük sétálni pl. a WC-re.
Kezelések

A kezelés részeként számos egyéb tablettát is fel fogunk írni:
• Köszvény kezelésére használt gyógyszer: A limfómasejtek pusz
tulása megemelheti a húgysavszintet, ami köszvényhez, illetve
vesebetegséghez vezethet. Ennek kivédésére szükséges a szer szedése.
• Hányáscsillapítók: Ezek általában szükségesek a kemoterápia beadása
előtt. Egyes szereket (szetronok), a kemoterápia előtt adjuk, szedésük
általában a továbbiakban nem szükséges. A kezelést követő hányingert
általában metoklopramid is képes kontrollálni.
• Néha antibiotikumok, gombák és vírusok elleni szerek is részei
a ke
moterápiás kombinációnak, hogy megelőzzék az esetleges
fertőzéseket.
• A növekedési faktorok a kezelést követő fehérvérsejtszám esést aka
dályozzák meg.
A legtöbbször alkalmazott ABVD kezelés algoritmusát a függelékben találja.

Sugárterápia
Bizonyos kezelések részeként adunk kortikoszteroidokat, ezek fokozzák
a daganatpusztító hatást, javítják a közérzetet, hányingercsillapító ha
tásuk is van. Rövid időn keresztül adva jelentős mellékhatást általában
nem tapasztalunk, de tudni kell, hogy csökkentik az immunitást. Túl
ezen gyomorsav túltermelést okozhatnak, ami fekély kifejlődéséhez
vezethet, de legtöbbször az orvos eleve felír ezt megelőző gyógyszert.
Leggyakrabban a lelki élettel kapcsolatos mellékhatásokkal találko
zunk, sokan alvászavarokkal küzdenek, mások hiperaktívvá vagy érzelmi
leg labilissá, síróssá válnak. Idős betegek sokszor igen rosszul tolerálják,
éjjeli nyugtalanságot, rémálmokat, izgatottságot okozó mellékhatása
esetükben kifejezettebb. A szteroidokat általában pár napon át adjuk, – ha
a család fel van készülve a várható mellékhatásra, ez a pár nap átvészelhető.
A szájon át adott kemoterápiás kezelések menete hasonló, csak itt a
gyógyszerszedés otthon történik. A gyógyszereket az orvos receptre írja
fel a szakrendelésen.
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A sugárterápia során a tumor által érintett területre célzottan rönt
gensugarat bocsátunk, ami a kemoterápiához hasonlóan károsítja az
osztódó sejteket. Bizonyos tumorok kiváltképpen érzékenyek rá. Sokszor
adjuk tervezetten az első kezelés részeként, ha a betegség lokalizált, vagy
különösen nagyméretű nyirokcsomók esetén. Önmagában ritkán vezet gyó
gyuláshoz, mert legtöbbször a betegség kiterjedtebb, mint ahogy tűnik, és
kemoterápia nélkül majdnem minden beteg visszaesik. Máskor tünetcsökken
tés céljából adunk sugárterápiát, amikor a gyógyulásra nincs remény.
A kezelés része egy, a célzáshoz szükséges CT vizsgálat. Sokszor a
célzáshoz szükséges jeleket a bőrre kell rajzolni, ami kellemetlen, de elen
gedhetetlen. A sugárterápia egy ablaktalan helyiségben történik, ahol
Önt magára hagyják. Ez ijesztő lehet kezdetben, de érthető, hiszen a káros
sugarak nem érinthetnek mást. Kihangosító segítségével tud kommunikálni
a személyzettel. A teljes kezelés sokszor 3-4 hetet is igénybe vesz, mivel a
többször adott kis dózis jobban tolerálható.
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Maga a kezelés nem érezhető, de kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Ezek
általában az első hét után kezdődnek, és a kezelés vége felé súlyosbodnak. Az
érintett szervektől függően szájszárazság, hasmenés, hányinger gyakran
jelentkezik.
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Kezelés korai stádiumban
Amennyiben csak egy vagy két nyirokcsomó régió érintett képalkotóval
vizsgálva, és nincsenek tünetek (izzadás, láz, fogyás), akkor korai stádiumú
betegségről beszélünk. Ilyenkor a standard kezelés jelenleg rövid ABVD
kemoterápia és sugárkezelés az érintett területre.

Kezelés előrehaladott stádiumban
Előrehaladottabb stádiumban 6 ciklus ABVD a standard kezelés. A 2. ciklus
után végzett képalkotóvizsgálat mutatja, hogy mennyire jó a válasz, kielégítő
válasz esetén általában megtörténik a tervezett 6 ciklus beadása, kevésbé jó
válasz esetén felmerülhet, hogy intenzívebb kezelésre van szükség.

Honnan tudom, hogy reagálok-e a kezelésre?
A tapintható nyirokcsomók gyors eltűnése és a tünetek visszafejlődése jó
jel. Általában a kezelés közepén és végén megismételjük a CT vagy PET-CT
vizsgálatot.
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Ha a tumor teljesen eltűnik, azt komplett remissziónak (CR) nevezzük.
Ez jó jel, de sajnos nem jelent feltétlenül végleges gyógyulást, a betegség
néha még ilyenkor is kiújulhat. A parciális remisszió (PR) részleges javulást
jelent, ilyenkor a betegség a kezelést követően is aktív, és további kezelés
nélkül szinte biztos a visszaesés.

Kiújult betegség kezelése
Ha a kezelésre adott válasz nem elég jó, vagy a betegség átmeneti válasz
után visszatér, még mindig van remény a teljes gyógyulásra, de ehhez az
ABVD-nél erősebb kezelésre van szükség. Ezeket a protokollokat mentő
(salvage) kezeléseknek is nevezik, elterjedt kombinációk a DHAP és az IGEV.
Jellemzően pár napos kórházi kezelés szükséges a beadáshoz.
A célzott antitest-terápia egy antitest által célzottan a kóros sejtekbe
szállított hatóanyag, mely hatékony lehet másra nem reagáló esetekben is.
Egyedi méltányossági kérvény alapján finanszírozza az OEP.

Klinikai vizsgálatok
Amennyiben többedik vonalbeli kezeléssel sem sikerül a betegséget meg
gyógyítani, érdemes a kezelőorvostól érdeklődni, hogy van-e lehetőség
részt venni klinikai vizsgálatban.

Őssejt transzplantáció
Visszaesett, az első kezelésre nem kellően reagáló, vagy más okból különösen
magas rizikójúnak tartott betegek esetében 65 éves kor alatt alkalmazható az
autológ (saját) őssejt-transzplantáció (ahogy a köznyelvben elterjedt: csontvelő
transzplantáció). A transzplantáció általában a korábban perifériás
vérből legyűjtött, mobilizált őssejtekkel történik, melyeket egy igen
nagy dózisú kemoterápiát követően adunk vissza. A transzplantáció célja
a nagydózisú kezelés hatására létrejövő gyógyulás vagy tartós remisszió.
Az őssejtgyűjtés vénás kemoterápiát követően vagy önmagában
adott kolóniastimuláló faktorok (GCSF) segítségével történik.
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Az utóbbit a beteg általában magának is be tudja adni. A tényleges gyűjtés
a keringő vérből történik kanülökön keresztül, és pár órát vesz igénybe.
Néha szükséges a gyűjtés ismétlése. Ha a perifériás őssejtgyűjtés valamilyen
okból nem lehetséges, az őssejtek a csontvelőből is legyűjthetők, de ehhez
altatás és műtéti körülmények szükségesek.
A transzplantáció kórházi kezelést jelent. A nagydózisú kemoterápiát
követő 1. vagy 2. napon kerül sor a korábban legyűjtött sejtek visszaadására
egy centrális vénás kanülön keresztül. A sejtek megtapadásához és a vérkép
rendeződéséhez általában 2-3 hét szükséges, minimálisan ezt az időt kell
kórházban tölteni, ezalatt sok beteg nincs jól, komoly szövődmények is
előfordulhatnak, a legfontosabb a fertőzés (tüdőgyulladás, kanülfertőzés).
A legtöbb betegnek kialakul kisebb-nagyobb mértékű hasmenése.
Majdnem minden esetben szükséges vér- és vérlemezke-transzfúzió. A
beavatkozás halálozása 1-2% körüli. A kezelést követő teljes rendeződés
átlagosan 3-4 hónapot vesz igénybe, de esetenként hosszabb is lehet.
Az allogenikus, azaz más ember (rokon vagy idegen donor) sejtjeivel
végzett csontvelő-átültetés nem része a limfómák standard kezelésének,
de kivételes esetekben, egyéni elbírálás alapján szükségessé válhat.

Gyermekvállalás
Fiatalabb betegek esetén a kemoterápia egyik legfontosabb mellékhatása
az esetlegesen kialakuló terméketlenség (infertilitás). Ennek valószínűsége
ABVD kezelés esetén viszonylag csekély, de itt is előfordulhat. Az ennél
erőteljesebb protokollok esetén, főleg őssejt átültetésnél tovább nő a
valószínűsége. Nehézség, hogy a kezelés kezdetén még nem lehet tudni, hogy
Ön jól reagál-e az ABVD-re, vagy szükséges lesz ennél erőteljesebb kezelés is.
Férfiaknál a sperma fagyasztás jelent megoldást, ez pár nap alatt
kivitelezhető.
Nőknél a helyzet komplikáltabb. Egyrészt a leginkább elterjedt
módszerekhez szükség van partnerre is, másrészt a petesejt gyűjtés
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időigényes, és függ a menstruációs ciklustól, márpedig több hét halasztás
már befolyásolhatja esetleg a kezelés eredményességét. Az elérhető
lehetőségek részleteit a kezelőorvossal kell megbeszélni.

A kemoterápia mellékhatásai
A kemoterápiának számos mellékhatása van, de ennek ellenére a limfóma
esetén alkalmazott kezelések általában kiválóan tolerálhatók. Lehetetlen
végigvenni minden mellékhatást, hiszen mindenki másképpen reagál
a kezelésre, de a legfontosabbakat megemlítjük. Természetesen az
Ön esetében várhatóan ezek egyike sem vagy csak egy kis részük fog
megjelenni.
A kezelések után Ön hazamehet. Idősebb, rossz egészségi állapotú betegek
esetében néha az első vagy az összes kezelést kórházban végezzük.
A modern hányáscsillapítók mellett a hányinger, émelygés csak ritkán
jelent problémát. A többi mellékhatás nagy része nem közvetlenül a
kemoterápia után, hanem 5-10 nappal később jelentkezik. Az első kezelés
után tudni fogja, melyek ezek a napok, ilyenkor esetleg inkább csak pihen
jen, maradjon otthon.
Mivel a kemoterápia hat az összes gyorsan osztódó sejtre, a száj- és a
bélnyálkahártya sejtjei érzékenyek rá. Emiatt hasmenés, szájnyálkahártyafekélyek jelentkezhetnek, de ezek általában pár nap után elmúlnak.
A kemoterápia legfontosabb mellékhatása az immunrendszer meg
gyengülése és az alacsony fehérvérsejtszám következtében gyakran
kialakuló fertőzés.
A kemoterápia alatt fertőzés, vérzés esetén azonnal orvoshoz kell for
dulni, és vérképvizsgálat szükséges! Fontos, hogy legyen Önnél egy olyan
telefonszám, amelyet probléma esetén bármikor hívhat, pl. a hematológiai
osztály nővérpultjának vagy az ügyeletes orvos telefonjának a száma.
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A legtöbb vénás kemoterápiás kombináció jelentős hajritkulást okoz,
ez általában a 2. ciklus körül válik kifejezetté. Sokszor szerencsésebb a haj
géppel való lenyírása, mint hogy hagyjuk csomókban kihullani. Parókák
felírhatók receptre támogatással, de jó megoldás a sok beteg által inkább
választott fejkendő is.
A kemoterápiás kezelés csökkenti a megtermékenyítő képességet.
A férfiak esetében ez megelőzhető spermabank igénybevételével, a
nők esetében azonban a lehetőségek korlátozottak. A nők gyakran
tapasztalják, hogy a kezelés alatt menstruációjuk szabálytalanná válik
vagy elmarad, és ritkán előfordul, hogy a kezelés után sem indul újra. Ezt
korai menopauzának nevezik. A kezelés alatt mindenképpen szükséges
fogamzásgátlás, mert az esetleg mégis bekövetkező terhességben
magzati fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki.
A kemoterápiás gyógyszerek jelentős része, illetve a sugárkezelés is fokoz
za más tumorok kialakulásának kockázatát, a sugárkezelés dózisának, és
a besugárzott terület méretének csökkentése ezt a kockázatot jelentősen
csökkentette.

Néhány gyakrabban alkalmazott gyógyszer speciális mellékhatásai:
• Adriamicin, doxorubicin (az A az ABVD-ben): Vörösre színezi a vizeletet,
de ez ártalmatlan mellékhatás. Fontosabb, hogy bizonyos dózis felett
szívbetegséget okozhat. A mai kemoterápiás protokollok mellett
ezt a dózist nem érjük el, mindazonáltal bizonyos kor felett, vagy ha
az előzményekben szívbetegség szerepelt, javasolt a kezelés előtti
szívultrahang vizsgálat. Ha a szív funkciója csökkent, a doxorubicin
dózisát lecsökkentjük vagy néha teljesen elhagyjuk.
• Bleomicin (a B az ABVD-ben): a beadás során vagy után lázat okozhat,
ritkább mellékhatásként előfodulhat kémiai tüdőgyulladás.
• Vinblastin (a V az ABVD-ben): Neuropátiát okozhat. A neuropátia az
idegek bántalmát jelenti. A legtöbbször a kéz- és lábujjakban jelentkező
zsibbadás az első tünete. Székrekedés is előfordulhat, ez néha nagyon
makacs.
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• Dacarbazine (a D az ABVD-ben): gátolja a vérképzést, infertilitást okozhat.
• Ciklofoszfamid: Kipirulás, kellemetlen szájíz, szédülés. Nagy dózisok
esetén a húgyhólyag gyulladását okozhatja, ami vérvizeléshez,
fájdalmas vizeléshez vezethet. Ennek kivédésére bő folyadékfogyasztás
valamint mesna adása javasolt.
• Ifosfamid: Nagy dózisok esetén zavartságot, idegrendszeri tüneteket
okozhat. Ezen felül, amikor kiürül a húgyhólyag gyulladását okozhatja,
ami vérvizeléshez, fájdalmas vizeléshez vezethet. Ennek kivédésére bő
folyadékfogyasztás, valamint mesna adása javasolt.
• Szteroidok: Ha rövid ideig adjuk, általában nem tapasztalunk jelentős
mellékhatást, de tudni kell, hogy csökkenti az immunitást. Túl ezen
álmatlanságot és gyomorsavasságot okozhat, ami fekély kifejlődéséhez
vezethet, de legtöbbször az orvos eleve felír ezt megelőző gyógyszert.
Leggyakrabban a lelki élettel kapcsolatos mellékhatásokkal találkozunk,
sokan alvászavarokkal küzdenek, mások hiperaktívvá vagy érzelmileg
labilissá, síróssá válnak. Idős betegek sokszor igen rosszul tolerálják, éjjeli
nyugtalanságot, rémálmokat, agitációt okozó mellékhatása esetükben
kifejezettebb. A szteroidokat általában 5 napon át adjuk, – ha a család
fel van készülve a várható mellékhatásra, ez a pár nap átvészelhető.
• Ciszplatin: Vesetoxikus, ezért sok folyadékot kell adni mellette, nagyon
erős hányingert okozhat.
• Etoposid, Bendamustine: Gátolja a vérképzést.
• Célzott antitest-terápia: ritkán allergiás reakció.
Minden mellékhatásról számoljon be orvosának, javasolt a kezelési napló
vezetése is!
A következő táblázat praktikus tanácsokat tartalmaz, hogy hogyan tud
önmagának is segíteni, ha bizonyos mellékhatásokat észlel.
A kemoterápia mellékhatásai
A következő táblázat praktikus tanácsokat tartalmaz, hogy hogyan tud
önmagának is segíteni, ha bizonyos mellékhatásokat észlel.
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• Azonnal lépjen kapcsolatba a kórházzal, ha láz,
hidegrázás, a szájban fekély, hasmenés, vizelési panasz,
szokatlan hüvelyi folyás kezdődik!
• Ügyeljen az alapos kézmosásra WC-használat után, evés
előtt és után, utcáról hazaérve!
• Kerülje a tömeget (pl. mozi, koncert), az olyan helyeket,
ahol könnyű fertőzést összeszedni (pl. uszoda)!

Alacsony
• Ne egyen olyan ételt, ami élő baktériumot, gombát
tartalmazhat (camembert sajt, magvak, mosatlan
fehérvérsejtszám
gyümölcs, nyers hús, méz), és különösen ügyeljen a
(neutropénia)
lejárati időre!

• Tartsa tisztán a hűtőszekrényt!

Fáradtság

• Feküdjön le napi 2-3 alkalommal is, ha szükséges!
• Csináljon kevesebbet, koncentráljon a fontos dolgokra,
fogadjon el segítséget!
• Fektessen hangsúlyt a barátokkal való találkozásra!

• Egyen kis mennyiséget többször, ne erőltesse a nagy
adagokat!
• Mindig egyen, ha éhes, akkor is, ha nincs étkezési idő!

• Ha háziállatot tart, különösen ügyeljen a tisztaságra,
kerülje a harapást, karmolást!

• Ne egyen olyat, amit nem kíván!

• Kéz- és lábápolásnál óvakodjon a sérülésektől!

• Keressen erősebb ízeket, amik elnyomják a kemoterápia
okozta erős mellékízt!

• Kertészkedés közben használjon munkakesztyűt!

Vérszegénység
(anémia)

• Próbáljon rendszeresen mozogni egy kicsit (pl. séta,
könnyű torna)!

• Számoljon be az orvosnak a fáradtságról, fájdalomról és
kérdezzen rá, milyen kezelés jöhet szóba!

• Ha vérzékenységet észlel, számoljon be róla az orvosnak!

Alacsony
• Említse meg, ha bármilyen véralvadásgátlót szed!
vérlemezkeszám
(trombocitopénia) • Kerülje az olyan sportot, ahol megsérülhet!

Étvágytalanság,
kellemetlen
• Próbálja ki az orvos által felírható tápszereket (dobozos
szájíz
italok, porok)!
• Használjon szívószálat, műanyag evőeszközt a fémes
mellékíz csökkentésére!

• Egyen társaságban, kellemes környezetben! Terítsen meg
szépen, szellőztessen főzés után, evés előtt!
• Öblítse ki a száját evés előtt és után!

• Vigyázzon főzés, kertészkedés közben!
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• Számoljon be orvosának, ha tűszúráshoz hasonló fájdalmat,
érzéketlenséget, furcsa érzékelést tapasztal a kéz- és láb
ujjakban, ha rossz az egyensúlya vagy ha székrekedése van!

• Említse meg, amikor találkozik az orvossal, hátha
szükséges hashajtó!

Székrekedés

• Igyon sokat! Fogyasszon magas rosttartalmú ételeket,
egyen sok zöldséget, gyümölcsöt!

Neuropátia

• Tegyen rendszeresen laza sétát vagy végezzen könnyű
tornagyakorlatot!

• Alkalmazzon masszázst! Ellenőrizze a lábát rendszeresen,
nem sérült-e meg észrevétlenül!

• Ha súlyos, hívja fel a kórházat!

Hasmenés

• Menjen el fogorvoshoz a kezelés elindulása előtt és
ellenőriztesse fogait!

• Figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre! Javasolt a
patikában kapható orális rehidrálópor.

• Ügyeljen a szájhigiénére, óvakodjon a sérülésektől!
Használjon puha fogkefét, fogköztisztító kefét,
fogselymet, szájvizet!

• Használjon hányingercsillapítót és telefonáljon a
kórházba, ha az nem használ!

Hányinger

• Kerülje a konyhai szagokat, szellőztessen gyakran!
• Egyen gyakrabban, kis mennyiségeket!

• Kerülje az alkoholt és a dohányzást!

Szájfekélyek,
• Öblítse ki a száját étkezések előtt és után!
szájnyálkahártyafájdalom
• Használjon ajakkrémeket!

• Próbáljon ki relaxációs technikákat!

• Kerülje a forró, erős, csípős ételeket. Használjon inkább
friss zöldfűszereket!

• A kezelés kezdetén inkább viseljen rövid hajat!

• Fagylalt, jégkrém, jeges ital sokszor jól esik, ha a
nyálkahártya sérült.

• Kérjen tanácsot a parókaviseletről, mielőtt még
megkezdődne a hajvesztés, ha azt szeretné, hogy minél
jobban hasonlítson az eredetihez! Kipróbálhat szokatlan
parókákat is.

Hajhullás

• Használjon ritka fogú fésűt! Tegyen fel éjjelre hajhálót,
hogy az gyűjtse össze a kihullott hajat! Tegyen egy
törölközőt a párnájára!
• Viseljen ékszert, hangsúlyos sminket, különleges
parókát, színes ruhákat, ha úgy érzi, ezzel növelheti
magabiztosságát!
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• Ha már kialakult a neuropátia: vigyázzon, hogy ne sértse
meg a kezeit, lábait, hidegben viseljen kesztyűt!

• Kérjen fájdalomcsillapítót, ha szükséges!
• Ne dörzsölje, inkább itassa le a bőrét fürdés után puha
törölközővel!

Fájdalmas bőr

Kerülje az erősen parfümös szereket! Használjon
babatermékeket!
• Kerülje a szeles időt és a napozást, használjon magas
faktorszámú fényvédő krémeket!
• Ne borotválkozzon pengével! Kerülje a szőrtelenítést!

33

Lelki élet
Jelentős érzelmi megterhelést jelent, ha azzal a ténnyel szembesülünk,
hogy súlyos betegségben szenvedünk. Szinte kizárt, hogy egyszerre
megértsen minden információt, amit orvosa mondott, illetve amit itt leírva
lát. Ne aggódjon, rengeteg alkalma lesz még, hogy ezeket megbeszélje
kezelőorvosával! A megbeszélések során készítsen jegyzetet, vigyen magával
hozzátartozót, a kérdéseiről pedig írjon előzetesen listát! Többet tudni
a betegségről segít, hogy egyenrangú félként tudja megbeszélni az
orvosokkal és a nővérekkel a helyzetet és a kezelési tervet.
A szorongás, harag és levertség nagyon gyakori a daganatos
betegségben szenvedő embereknél, de azok, akik Ön körül élnek, szintén
hasonlóan érezhetnek. Néhány embernél akár olyan fokú depresszió is
kialakulhat, ami szakember segítségét igényli. Ha úgy érzi, hogy nem tud
megbirkózni a helyzettel, kérje pszichológus vagy orvos segítségét!
Mindig beszéljen érzéseiről kezelőorvosának, családtagjainak, vagy
akár betegtársainak. Keresse a betegklubokat, támogató csoportokat!
Egy súlyos betegséggel együtt élni megpróbáltatást jelent, és időt vesz
igénybe, hogy megtanuljuk kezelni. Mindenki megtalálhatja a saját útját,
hogy megküzdjön a betegséggel és ehhez személyiségének megfelelően
különböző módszereket használhat.
Mire jó a támogató csoport?
• kiváló betegedukációs, rehabilitációs színtér
• szakemberektől kap hiteles információ
• olyan sorstársi közösség, ahol a beteg és a hozzátartozó 		
megoszthatja nehézségeit másokkal
• példát láthat a különböző megoldásokra
• megküzdési képessége fejlődhet
• orvosaival kötetlenebbül, tágabb időkorlátok között beszélgethet,
lehet együtt
• ezáltal erősödik az orvos-beteg bizalmi viszony
• ez jótékonyan hat a gyógyító folyamatra
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Az orvosok és a nővérek hajlamosak megfeledkezni arról, hogy Ön nem érti
meg a szaknyelvet. Ha bármit nem ért, kérdezzen vissza! Jobb kétszer
vagy háromszor megbeszélni valamit, mint hogy otthon jöjjön rá, hogy
nem értett mindent, nem tudja, mit és hogy kell szednie.
MOHA Limfóma Világnap 2015

Életmódbeli tanácsok
• Javasoljuk, hogy vezessen naplót a tünetekről, mellékhatásokról és
ezeket beszélje meg kezelőorvosával!
• Írja fel az orvosnak szánt kérdéseit és vigye el a listát a következő találkozásra!
• Sohase túlozza el vagy hallgassa el tüneteit, próbálja a legpontosabban leírni, amit érzett!
• Próbáljon napi 3 liter folyadékot fogyasztani és kiegyensúlyozottan étkezni!
• Vegye észre a depresszió jeleit, és hívja fel az orvos figyelmét ezekre!
• Aludjon, pihenjen eleget!
• Sétáljon, mozogjon a levegőn, végezzen könnyű tornát, ha állapota
engedi!
• Minden nap csináljon legalább egy olyat, amit élvez (pl. zenehallgatás,
olvasás)!
• Az ápoló családtag gondoljon magára is és a saját egészségére!
Keresse a testi-lelki feltöltődés lehetőségét!
• Ha betegségéről tájékozódik, a források hitelességéről kérdezze meg
kezelőorvosát!
• Vegye fel a kapcsolatot a Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvánnyal és érdeklődjön a támogatási lehetőségekről, programokról!
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Mindenekelőtt élvezze továbbra is mindazokat az ételeket, amelyeket szeret.
Alapvetően nem szükséges módosítania
az étkezési és italfogyasztási szokásait a

fogyasztásáról. Ez gyakran nagyobb
kockázatot jelent a bakteriális fertőzések
tekintetében. Az

következtében érzékenyebb a szokásosnál.

Beszéljen erről orvosával vagy ápolójával.

Nem jelent gondot, ha olykor étkezés közben megiszik egy pohár bort vagy sört, de
a kezelések alatt és az azt követő napokban

Ők készségesen adnak tanácsot Önnek,
hogyan enyhítheti ezt a problémát.

kezelések alatt, de törekedjen a könnyű,
kiegyensúlyozott táplálkozásra. Ésszerű
lemondani a nyers hús, pl. tatárbifsztek

ilyen fertőzésekre
ugyanis a legyengült
ellenálló képesség

jobban teszi, ha mellőzi az alkoholt.

Előzze meg a hányinger kialakulását!
Kis adag ételeket fogyasszon és kis mennyiségeket fogyasztva gondoskodjon a
megfelelő folyadékbevitelről!
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Javasolt kérdések az orvoshoz
Diagnóziskor:
•
•
•
•
•
•
•

Milyen vizsgálatok szükségesek?
Mikor lesznek meg az eredmények?
Szükséges-e várhatóan kezelés?
Ha igen, mi lesz az?
Érinti-e a limfóma a csontvelőt?
Érinti-e a veséket, a májat vagy a lépet?
Kit tudok hívni telefonon, ha szükséges?

Kezeléskor:
• Mik a kezelési lehetőségek?
• Van-e más választás?
• Mi a kezelés célja?
• Mi történik, ha nem vállalja a kezelést?
• Elérhetők-e klinikai vizsgálatok?
• Mennyire tapasztalt az osztály ennek a kezelésnek az alkalmazásában?
• Milyen módon adják a kezelést, milyen gyakran és milyen hosszan?
• Bent kell-e maradni a kórházban?
• Hogy fogja érezni magát a kezelés után?
• Lesznek-e mellékhatások, meddig fognak tartani?
• Szükséges-e fogamzásgátlás?
• Lehet-e gyermeke a kezelés után?
Kezelést követően:
• Milyen gyakran van szükség ellenőrzésre?
• Szükséges-e további, fenntartó kezelés?
• Miből fogja tudni, ha visszaesik?
A beteget segítő, ápoló személy kérdései:
• Szükséges-e kórházi tartózkodás?
• Szükség lesz-e otthoni segítségre?
• Milyen életminősége lesz várhatóan?
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• Szükséges-e fogamzásgátlás?
• Vész esetén kit lehet hívni?

Javasolt internetes oldalak
Magyar nyelven:
www. onkohemat.hu
www. varoszoba.hu
www. daganatok.hu
www. hazipatika.com
www. webbeteg.hu
www. rakgyogyitas.hu

Angol nyelven:
www.lymphomacoalition.org
www.knowyoursubtype.org
www.lymphomas.org.uk
www. cancerresearchuk.org
www. cancer.gov
Összefoglalás
• A kemoterápia általában 4-6 hónapot vesz igénybe.
• Általában ambulánsan adható.
• A legtöbbször vénás gyógyszerek kombinációját jelenti.
• A kemoterápiával együtt általában immunterápia is történik.
• A kemoterápiával kombinációban esetenként sugárterápia is szükséges.
• Ezt általában sok kis dózisban, több héten át elnyújtva adják.
• A kezelés része lehet az őssejt átültetés is.
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Függelék 1: Az ABVD kezelés algoritmusa

Szótár

Hagyományosan az 1. és a 15. napon adunk kezelést, ezt nevezzük egy
ciklusnak, az 1. napi az „A” a 15. napi a „B” dózis, így 1A majd 1B, majd 2A
és így tovább dózisokról beszélünk.

Akut – heveny, hirtelen kialakuló.
Anémia – vérszegénység, kevés vörösvérsejt a keringésben. A lecsökkent
oxigén szállító kapacitás miatt fáradékonyság, levertség, fejfájás
jelentkezhet.
Antitest – fehérje, amelyet a plazmasejtek termelnek és célja, hogy
elpusztítsa a betegséget okozó sejteket és kórokozókat.
Autoimmunitás – a saját szervezet elleni immunreakció.
Biopszia – mintavétel valamely szövetből. Módszerei a vékonytű aspiráció
(ilyenkor egy tűvel és egy fecskendővel kis mintát szívunk ki egy
elváltozásból), ez a minta cytlogiai vizsgálatra alkalmas, tájékozódó
jellegű. A vastagtű biopszia (ekkor egy kisebb szövetdarab kerül
kimetszésre), a sebészi biopszia (ekkor egy jelentősebb szövetdarab
kerül eltávolításra). A diagnózis pontossága függ a biopszia minő
ségétől és méretétől.
Csontvelő – a csont szivacsos belső állománya, itt történik a vérképzés,
azaz a vörös- és a fehérvérsejtek, valamint a vérlemezkék képzése.
Daganatos beszűrés vagy a kemoterápia csökkentheti a működését.
Ez anémiához, trombocitopeniához, neutropeniához vezet.
Csontvelő vizsgálat – a vizsgálat során a szegycsontból vagy a csípőcsont
hátsó részéből vesz az orvos mintát. Két mintavevő módszer létezik.
Az aspiráció, melynek során vérrel keveredett csontvelőt szívunk ki
egy fecskendővel technikailag egyszerűbb és értékelése gyorsabb,
de sokkal kevésbé informatív. A biopszia, amikor egy nagyobb
átmérőjű tűvel egy kisebb darabot kivágunk a csontvelőből. Ennek
értékelése 5-10 napot vehet igénybe, számos kiegészítő vizsgálatra
is alkalmas.
Csontvelő átültetés – ld. őssejt átültetés.
CT – fájdalommentes vizsgálat mely informálja az orvost a test belsejé
ben zajló folyamatokról. Segítségükkel pl. a hasban vagy a mellkasban
lévő nyirokcsomók, vagy más elváltozások pl. fertőzések is észlelhetők.
CT vizsgálat általában éhgyomorra történik, és vénás valamint szájon
át adott kontrasztanyag szükséges hozzá. Jódallergia esetén ön

1 és 15. napon:
Tablettában:
• Hányáscsillapító
Vénás infúzióban:
• Adriamycin
• Bleomycin
• Vinblastine
• Dacarbazine
A kezelés 28 naponta ismétlődik.
Előtte minden alkalommal vérképvizsgálat, orvosi kontroll történik.

42

43

a kontrasztanyagra is allergiás lehet, beszélje meg ezt az orvossal.
Mivel a röntgensugár ártalmas a magzatra, ha bármi kétsége van
esteleges terhességgel kapcsolatban, azt előtte tisztázza az orvossal.
A vizsgálat 15-20 percig tart, nem szabad közben mozogni, és amikor
erre utasítást kap, vissza kell tartani a levegőt is.
Diagnózis – a betegség megnevezése.
Hematológus – a vérképzőrendszer betegségeivel foglalkozó orvos.
Hemolízis – a vörösvérsejtek elpusztulása a keringésben, ami anémiához
vezet.
Hickmann kanül – a bőr alatt elvezetett kanül, amely hónapokon át bent
maradhat és alkalmas vérvételre, valamint kemoterápia adására.
Helyi érzéstelenítésben rakják be, a beavatkozás kb. fél órán át tart.
Immunrendszer – a szervezetnek a fertőzések leküzdésére szolgáló része.
Immunszupresszió – az immunrendszer működését gátló kezelés.
Intrathecalis kemoterápia – lumbálpunkció során kemoterápiát alkal
mazunk a liquortérbe. Lásd még lumbálpunkció.
Klinikai vizsgálatok (study, clinical trial) – olyan vizsgálat, ahol betegek
egy eddig nem standard kezelésben vesznek részt. Sokszor ezek a
vizsgálatok randomizáltak, tehát véletlenszerűen döntik el, hogy Ön
pontosan melyik kezelést fogja kapni a lehetőségek közül.
Krónikus – idült, lassan kifejlődő.
Lép – a hasüreg bal oldalán a rekesz alatt elhelyezkedő apró szerv, a
nyirokrendszer része. Felnőttben nem nélkülözhetetlen, sebészileg
eltávolítható, de eltávolítása meggyengíti az immunrendszert, ezért
tervezett eltávolítása esetén bizonyos védőoltások beadása ajánlott.
Limfödéma – a nyirokcsomók gyulladása, sebészi kivétele vagy tumoros
beszűrése hatására blokkolódik az érintett területből (általában
végtagból) a nyirok eláramlása. Ennek hatására a végtag megduzzad.
Lokalizált – a kiterjedt, áttéteket adó betegség ellentéteként használjuk
a kifejezést.
Lumbálpunkció – célja liquor (kiejtése likvór, az agy körül keringő folyadék)
vétele. Ülve, vagy fekve történhet. A beteg előrehajol, segítve az orvost
ezzel a csigolyák közti tér megtalálásában. A vizsgálat helyi érzéstelenítés
sel együtt 5 percet sem vesz igénybe, nem vagy alig fájdalmas.
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Mediasztínum – a mellkas közepe, a két tüdőfél közti terület.
MRI (MR) – hasonló de bizonyos szervek (legfőbbképpen az agy és a
gerinc) vizsgálatára alkalmasabb módszer mint a CT. Mindent
összevetve a vizsgálat menete is hasonló, de zárt térben történik és
rendkívül zajos. Fontos, hogy mivel az MRI gép lelke egy hatalmas
mágnes, minden fém ékszert le kell előtte venni. Pacemaker és más
fém implantátumok szintén problémát okozhatnak, ha ilyen van
önnek, tudassa a vizsgálóval. Néha a biopsziás sebet nem varrattal,
hanem fémkapcsokkal húzzák össze, ezek szintén kimozdulhatnak a
gépben.
Neutropenia – alacsony granulocyta szám, fertőzésekkel szembeni
fogékonyságot okoz.
Őssejt átültetés – összetett, kórházi bentfekvést igénylő terápia, melynek
során egy nagydózisú kezelést követően saját (autológ) vagy más
ember (allogén) őssejtjeit infundálják vissza a beteg keringésébe.
Palliatív kezelés, palliáció – nem a gyógyítás reményében alkalmazott,
tünetcsökkentő kezelés.
Patológus – szövettanász, aki a beteg szöveteket vizsgálja. Ő leletezi a
biopsziás anyagot.
PET – a PET vizsgálatot általában CT vel kombináltan végzik (PET-CT). A
vizsgálat nem csak kimutatja a nyirokcsomókat és a kóros szöveteket,
de információt ad azok anyagcseréjéről is, így felhívja a figyelmet
a normálisnál nem nagyobb méretű, de beteg nyirokcsomókra,
illetve segíthet elkülöníteni a kezelés után megmaradt hegszövetet
a daganattól. Az OEP jelenleg csak korlátozott indikációkban
finanszírozza a vizsgálatot.
Profilaxis – megelőző kezelés, amely nem egy betegséget gyógyít, hanem
annak az eseteleges kifejlődését akadályozza meg. Példa: antibiotikus
prof ilaxis, egy fertőzés kialakulásának a megelőzésére.
Progresszió – a betegség előrehaladása, állapotromlás.
Prognózis – várható kimenetel.
Radiológus – a képalkotó vizsgálatokat értékelő orvos.
Rekeszizom – a has- és a mellüreget elválasztó izomlemez.
Relapszus – a betegség ismételt megjelenése, visszaesés.
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Remisszió – a kemoterápia után beállt állapot, amikor a betegség eltűnik,
vagy stabilizálódik. Komplett remisszióról (CR) beszélünk, ha a
betegség a korábban a diagnózisnál alkalmazott technikákkal nem
mutatható ki. Parciális remisszió (PR) részleges javulást jelent.
Retroperitoneum – a has hátsó, közvetlenül a gerinc előtti, a hasüreg
mögötti része, itt erek és a vesék helyezkednek el normálisan.
Rezisztencia, rezisztens – valamely kezeléssel szemben ellenállóvá váló
betegség. A daganatterápiában a kemoterápiával szembeni rezisz
tenciáról beszélünk, de használjuk a fogalmat olyankor is, amikor egy
fertőzést okozó baktérium válik rezisztenssé az antibiotikumra.
Splenectomia – sebészileg végzett lépeltávolítás.
Stádium – a betegség előrehaladottságának foka.
Toxikus – ártalmas, valamit károsító. Pl. csontvelő toxikus: a csontvelőt
elnyomó, funkcióját csökkentő.
Trombocitopenia – alacsony vérlemezke (trombocita) szám, növeli a
vérzéses szövődmények lehetőségét.
Vérkép – a vér egy adott mennyiségében lévő fehér- és, vörösvérsejtek
valamint vérlemezkék mennyisége. A vörösvérsejtek mennyiségét
leggyakrabban hemoglobin tartalmukkal fejezik ki.
Vérképzés – ld. csontvelő.
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