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Вовед

Меѓународната фондација за миелом (МФМ) е посветена на обезбедување 

едукација и поддршка на пациентите и нивните семејства. 

Еден од најзастрашувачките аспекти при дијагностицирањето мултипен миелом 

(ММ) е лицето да научи нешто повеќе и да ја разбере оваа несекојдневна 

болест која е прилично комплицирана. Пациентите и нивните сакани често се 

чувствуваат како да се наоѓаат во свет во кој веќе ништо не им е јасно. Прирач-

никот за пациенти на МФМ треба да претставува ваш водич низ овој „нов свет“, 

кој ќе ве опреми со алатки за подобро разбирање и справување со вашиот 

миелом.

Прирачникот за пациенти се фокусира на тоа што треба да се направи после 

откривањето и токму затоа ги опфаќа првите четири од вкупно 10 чекори за 

Подобра грижа®. Повеќе детали за прашањата како што е трансплантацијата, 

негата, индивидуалните лекарства, како да се постапи доколку болеста се 

врати и клиничките испитувања може да се најдат во други брошури на 

веб-страницата borka.org.mk. БОРКА е достапна за прашања и грижи, преку 

електронска пошта info@borka.org.mk или со јавување на бесплатната 

телефонска линија 075 22 88 99. Ве молиме јавете се. БОРКА е тука да ви помогне.
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ЧЕКОР 1:

Дознајте со што се справувате
Добијте точна дијагноза

Што е миелом?

Мултипен миеломот е рак на плазма клетките на коскената срцевина. Во 

оваа брошура, мултипен миеломот се нарекува само „миелом“ бидејќи тој 

зафаќа повеќе области, па затоа зборот „мултипен“ е непотребен. Намерата на 

оваа брошура е да даде основни информации и препораки за справување со 

оваа болест.

Иако во моментов не постои лек за миелом, тоа е болест која може да биде 

соодветно третирана. По дијагностицирањето, многу пациенти продолжуваат 

да живеат исполнети и продуктивни животи со години, па и со децении. Со се 

поинтензивните истражувања, севкупните изгледи на пациентите постојано се 

подобруваат. Самото тоа што пациентите знаат повеќе за болеста и разбираат 

што може да се направи за да им се помогне, ја намалува нивната анксиозност и 

им помага полесно да се помират со дијагнозата.

 

Миеломот е многу индивидуална болест. Миеломот често се развива бавно, 

но понекогаш знае да биде и многу поагресивен. Секој добро обучен специја-

лист за миелом може да го одреди најдобриот пристап кон вашата индиви-

дуална ситуација. Доколку во ваша близина нема специјалист за миелом, би 

требало да најдете специјалист кој ќе соработува со вашиот локален доктор 

при водењето на третманот. Додека вашиот здравствен тим ја оценува секоја 

поединечна ситуација и дава препораки за најдобриот пристап, пациентот има 

клучна улога во помагањето да се донесат индивидуални одлуки за третманот. 

Мошне е важно пациентите и нивните семејства да бидат добро информирани, 

да поставуваат прашања и сериозно да размислуваат за алтернативни стратегии 

и можности. Носечката порака на МФМ гласи „Знаењето е моќ“. Колку повеќе 

знаете за вашата болест, толку подобри одлуки ќе донесете. 
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Миеломот е „ом“ во буквална смисла на зборот или тумор, кој го зафаќа „ми-

ело“ или клетките во коскената срцевина кои ја создаваат крвта. Погодени 

се плазма клетките (еден вид бели крвни зрнца), кои претставуваат наши клетки 

кои произведуваат антитела (произведуваат имуноглобулини). Секоја малигна 

или канцерогена плазма клетка се нарекува миелом клетка. Миеломот се наре-

кува „мултипен“ бидејќи најчесто постојат повеќе делови или области во коската 

каде тој расте. Миеломот може да се појави како тумор и/или во област каде е 

изгубена коска. Во двата случаи, туморот или дупката во коската се нарекува 

„лезија“. Областите каде е изгубена коската како резултат на миелом се нареку-

ваат „литички лезии“. Единствен случај кога миеломот не е „мултипен“ е во еден 

исклучително редок случај на „солитарен плазмацитом“, единствен тумор на 

миелом кој може да се појави внатре или надвор од коскената срцевина. 

Миеломот ги напаѓа местата каде коскената срцевина е нормално активна кај 

возрасните лица. Оваа срцевина се наоѓа во онаа шуплива област во ‘рбетот, 

черепот, карлицата, градниот кош и областите околу рамената и колковите. 

Областите кои обично не се зафатени се екстремитетите: дланките, стапалата, 

и долните регии на рацете/нозете. Ова е од исклучително значење, бидејќи 

функцијата на овие значајни области обично целосно се задржува.

Миеломот може да биде откриен во предканцерозна фаза (види табела 1). Во 

одредени случаи, клетките на миеломот напредуваат многу бавно во коскената 

срцевина. Најраната фаза се нарекува моноклонална гамопатија од неодреде-

на значајност (МГНЗ). Ова не претставува рак. Кај МГНЗ, клетките на миеломот 

сочинуваат помалку од 10% од клетките во коскената срцевина. Ризикот МГНЗ 

да премине во активен миелом е многу мал: само 1% на појавување на оваа 

состојба секоја година. 

Дури и доколку клетките на миеломот се на повисоко ниво од 10% - 60% од 

вкупната коскена срцевина, стапката на растење може да биде многу бавна 

и претставува асимптоматски или тлеечки мултипен миелом (ТММ). И МГНЗ и 

нискоризичниот ТММ се менуваат многу бавно во подолг низ на години и не 

бараат активен третман. ТММ со низок ризик не е ниту МГНЗ, ниту високоризи-
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чен ТММ. Многу е важно да се воспостави точна дијагноза со која ќе се направи 

разграничување помеѓу МГНЗ и ТММ од активен или речиси активен миелом, 

кој мора да биде третиран.

Неодамна беа воспоставени нови миелом-дефинирачки настани (МДН), кои 

се состојат од:

1) Разјаснување и ажурирање на лабораториските и радиографските варијабли 

кои го исполнуваат критериумот за присуство на карактеристики на CRAB:

• Клиренс на креатинин < 40 ml/min;

• Докази од снимање на активно заболување доколку една или повеќе осте-

олитички лезии се присутни на скелетната радиографија, компјутеризирана 

томографија на цело тело со ниска доза (whole-body low-dose CT - WBLD CT) 

или позитрон емисиона томографија – компјутеризирана томографија (PET-CT).

2) Дефинирање на биомаркери за идентификување на пациенти со „ултра-висо-

коризичен“ ТММ, кој мора да се третира:

• плазма клетки во коскена срцевина > 60%;

• однос помеѓу зафатени (моноклонални) и незафатени (нормални) лесни синџи-

ри >100;

• >1 фокална лезија на магнетна резонанца.

ПРИКАЗ 1  •  НОВИ ДЕФИНИЦИИ ЗА МИЕЛОМ И РАН МИЕЛОМ

MM Мултипен миелом

Рано активен миелом Ултра високоризичен тлеечки миелом

ВР ТММ Високоризичен тлеечки мултипен миелом

НР ТММ Нискоризичен тлеечки мултипен миелом 

МГНЗ Моноклонална гамопатија од неодредена значајност

CRAB критериум

Шпански критериум

Мајо критериум

Биомаркери кои идентификуваат

Ултра високоризичен ТММ

• Плазма клетки во коскена срцевина >60%

• Однос помеѓу моноклонални и нормални лесни сиџири >100

• >1 фокална лезија на магнетна резонанца
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Секој од овие нови биомаркери може независно да предвиди дали пациентот 

со ТММ има 80% или повисок ризик за прогресија кон активен миелом и симп-

томите да се развијат во рок од две години. Овие пациенти имаат ран миелом, 

за кој сега се препорачува третман. Пациентите со високоризичен ТММ, без 

МДН би требало да бидат третирани само во контекст на клинички испитувања. 

Во моментов не постои една единствена, прифатена дефиниција за високоризи-

ТАБЕЛА 1  •  ДЕФИНИЦИИ ЗА МГНЗ И МИЕЛОМ

ИМЕ ДЕФИНИЦИЈА

Моноклонална 
гамопатија од 
неодредена 
значајност (МГНЗ)

• Присутен моноклонален протеин, но обично  < 3,0 g/dl
• Нема карактеристики на CRAB или други индикатори на 
активен миелом 
• Моноклонални плазма клетки во коскена срцевина< 10%

Тлеечки мултипен 
миелом (ТММ)

• Повисоко ниво на заболување од МГНЗ: серум  
M-компонентата може да биде > 3,0 g/dl и/или плазма 
клетките во коскената срцевина помеѓу 10%  и  60%, но
• Нема карактеристики на CRAB или други индикатори на 
активен миелом

Миелом со рана 
активност

• > 60% плазма клетки во коскена срцевина 
• однос на слободен лесен синџир >100
• >1  фокална лезија при магнетна резонанца

Активен миелом • Присутен моноклонален протеин, и
• eдна или повеќе карактеристики на  „CRAB“ и/или 
индикатори за оштетување на орган*

* Оштетување на орган класифицирано како „CRAB“ или некој друг значаен клинички проблем поврзан со 

прогресијата на миеломот, како што се рекурентни инфекции или невропатија неповрзана со третманот

C – покачување на калциумот (> 10 mg/dl)

R – ренална дисфункција (креатинин > 2 mg/dl или клиренс на креатинин <40 ml/min)

A – анемија (хемоглобин < 10 g/dl или > 2g/dl опаѓање од нормалните вредности на пациентот)

B – заболување на коската (една или повеќе остеолитички лезии  откриени при скелетна радиографија, 

WBLC CT – компјутеризирана томографија на цело тело со ниска доза, or PET/CT- позитрон емисиона 

компјутеризирана томографија)

Една или повеќе карактеристики на “CRAB” или друг значаен проблем се потребни за дијагностицирање на 

Симптоматски миелом
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чен миелом, но во повеќето случаи, дефинициите за вискоризичен ТММ објаве-

ни од мајо групата и од шпанската група се прифатлив критериум за погодност 

за клинички студии.  

На пациентите со стандарден ризик од ТММ не им е потребен третман, но по-

требна е нивна опсервација на редовни интервали под водство на хематолог/

онколог.

Основни факти за миеломот 

Постојат неколку работи кои можат да предизвикаат миелом или да стиму-

лираат одредена популација на абнормални или веќе оштетени клетки во 

фаза пред миелом во коскената срцевина. Изложеноста на токсични хеми-

калии, јонизирачко зрачење, нешто што може да има супресивно дејство или 

влијание врз имуниот систем или инфекција со вируси што предизвикуваат 

рак се издвоени како причини или поттикнувачи на миеломот. Токсичните 

хемикалии кои беа идентификувани вклучуваат: бензен, диоксини (како што 

се диоксините во Портокаловиот агенс), како и широк спектар на земјоделски 

хемикалии, растворувачи, горива, издувни гасови и материјали за чистење. 

Сериозната изложеност на зрачење не е толку вообичаена, но е забележана 

во Јапонија при атомски тест и во делот на реакторите, како и во некои произ-

водни објекти. Идентификувани се неколку вируси, вклучувајќи го и ХИВ (СИДА 

вирусот), хепатит вирусите и неколку херпес вируси. Некои ретровируси, како 

што e SV40 (Симијански вирус 40), контаминант при подготвувањето на полио 

вакцината, беше исто така присутен во патогенезата на миеломот. 

Постои и семејна тенденција за миелом: приближно 5%-7% од дијагнозите на 

миелом се случуваат кај членови на семејството кои имаат близок роднина на 

кој претходно му било дијагностицирано МГНЗ или миелом. 

Со вашиот доктор можете да разговарате за потенцијален скрининг/рано тести-

рање, доколку имате член во семејството со миелом или МГНЗ.
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Миеломот се јавува кај возрасната популација. Просечната возраст на која 

напаѓа миеломот е во раните до средните 60-ти. Само 5%–10% од пациентите 

се на возраст под 40 години. Миеломот почесто се јавува кај мажите и кај некои 

расни групи, како што се црнците.

ТАБЕЛА 2  •  МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ ПОВРЗАНИ СО МИЕЛОМ

ЕФЕКТИ ОД ЗГОЛЕМЕНИОТ БРОЈ МИЕЛОМНИ КЛЕТКИ
ВО КОСКЕНАТА СРЦЕВИНА CRAB КРИТЕРИУМ

ПРИЧИНА
ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ ПАЦИЕНТОТ

C – Покачување на калциумот во крвта

Ослободување на калциум од оштетената коска во 
крвотокот.

• ментална конфузија
• дехидрираност
• констипација
• замор 
• слабост
• ренално или бубреж- 
но оштетување (R)

R – Бубрежни проблеми – оштетување на бубрег 

Абнормални моноклонални протеини произведени 
од миеломните клетки се ослободуваат во крвотокот 
и можат да преминат во урината и да предизвикаат 
оштетување на бубрезите. Високото присуство на 
калциум во крвта, инфекциите и други фактори исто 
така можат да предизвикаат и да ја влошат состојбата на 
бубрежното оштетување.

• слаба циркулација
• замор
• ментална конфузија

A – Анемија

Намалување на бројот и активноста на црвените 
крвни клетки кои произведуваат клетки во коскената 
срцевина.

• замор
• слабост
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Според проценката на Американското друштво за борба против рак (ACS), 

на 26 850 Американци ќе им биде дијагностициран миелом во 2015 година. 

Инциденцата оди од ~0,5–1/100.000 помеѓу Азијците до високи ~10–12/100.000 

помеѓу црнците мажи. Во кое било време, во САД има повеќе од 100 000 паци-

енти со миелом кои поминуваат низ третман заради нивната болест. Се чини 

дека инциденцата на миеломот е во постојан пораст во неколку делови од 

светот, особено во Азија. 

B – Оштетување на коска
• истенчување (остеопороза) или
• области со потешко оштетување (наречени литички лезии), скршеници или 
колапс на прешлени

Миеломните клетки ги активираат остеокласните 
клетки, кои ја уништуваат коската и ги блокираат 
остеобласните клетки, кои во нормални услови 
помагаат во опоравувањето на  оштетените коски.

• болка во коски
• отекување на коските
• скршеници или 
колапс на коски
• оштетување на 
нервите или ‘рбетниот 
мозок

Дополнителни видови на органска дисфункција

Локални или системски ефекти на миеломот, различни 
од карактеристиките на CRAB.

• невропатија
• повторувачки 
инфекции
• проблеми со 
крварење
• други индивидуални 
проблеми

Абнормална имуна функција

Миеломните клетки го намалуваат бројот и активноста 
на нормалните плазма клетки кои можат да 
произведуваат антитела против инфекции.

• подложност на 
инфекции
• одложено 
опоравување од 
инфекции
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Зошто миеломот мора да се третира

Миеломот може да предизвика низа медицински проблеми, вклучувајќи 

оштетување на коските, покачени вредности на калциум во крвта, ниски крвни 

вредности (особено анемија), предиспозиција кон инфекции и оштетување 

на бубрезите. Токму затоа, на пациентите со активен миелом и/или МДН им е 

потребен третман со цел да се избегнат посериозни медицински компликации. 

Со оглед на тоа дека коските од ‘рбетот се често зафатени и миеломните проте-

ини произведени од миеломните клетки можат да ги оштетат нервите, многу е 

вообичаено да се јават проблеми со ‘рбетот и нервите, кои понекогаш можат да 

бараат итна интервенција.

При започнувањето на третманот на миеломот, многу е важно да се напра-

ви разлика помеѓу сериозните проблеми како што е оштетување на коските, 

инфекција, оштетување на бубрезите или притисок врз нервите, што бара итна 

интервенција, наспроти целокупното планирање на третманот на болеста. 

Во одредени ситуации итната интервенција не може и не би требало да биде 

одложена. Како и да е, ние препорачуваме рана консултација со хематолог/

онколог кои имаат познавање на миеломот. На пример, може да се разгледуваат 

можности за итна операција наспроти зрачна терапија. Многу е важно да се 

размислува на тоа сите можности за третман да се држат отворени во иднина.

Штом еднаш ќе се решат итните ситуации, може да се почне со подетално раз-

гледување на целокупните планови. Неретко има доволно време да се побара 

и второ мислење или да направи консултација со стручно лице, за да бидеме 

сигурни дека сите можности се внимателно разгледани.  Дури и доколку плано-

вите се јасни, доколку постојат некакви грижи, прашања или сомнежи, подобро 

е истите да се разрешат веднаш, отколку да се остават за подоцна. Од пресудно 

значење е заедно со вашиот лекар да имате договорено план за понатамошен 

третман.

Што ги предизвикува медицинските проблеми кај миеломот 

Здравите плазма клетки создаваат имуноглобулини, кои претставуваат сложени 
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протеини кои ги нарекуваме „антитела“. Миеломните клетки не создаваат ан-

титела кои функционираат нормално, а наместо тоа тие создаваат абнормален 

имуноглобулин кој е познат како „моноклонален протеин“. Ваквата диверзија во 

имуниот систем резултира со намалено производство на нормални антитела, 

кои се неопходни во борбата против инфекциите. 

Многу од медицинските проблеми поврзани со миеломот се предизвикани 

од зголемувањето на миеломните клетки (види табела 2). Како и да е, за раз-

лика од другите видови рак, миеломот на пациентите може да им донесе многу 

компликации, особено заради тоа што миеломните клетки ослободуваат многу 

протеини и други хемикалии во локалната микросредина на коскената срцеви-

на, а со тоа и директно во крвотокот.

• Локални ефекти во коскената срцевина: Ефектите во коскената срцевина 

вклучуваат намалено производство на крвни клетки и оштетување на околната 

коска. Како нето резултат се јавуваат многу карактеристични особини на миело-

мот, како што е анемија, подложност на инфекции, болка во коски, скршеници и 

зголемено количество калциум во крвта.

• Ефекти надвор од коскената срцевина: Ефектите кои се јавуваат надвор од 

коскената срцевина во најголем дел се јавуваат заради моноклоналниот про-

теин произведен од миеломните клетки. Како што се намножуваат миеломните 

клетки во коскената срцевина, имуноглобулинот или протеинот на антителата, 

кој е специфичен за миеломот, се ослободува во крвотокот. Овој специфичен 

имуноглобулински протеин или моноклоналниот протеин кој го произведуваат 

миеломните клетки, може да предизвика оштетување на ткивото и на подалечни 

места; на пример, оштетувањето на бубрезите е мошна честа појава. Протеинот 

може да влијае на згрутчувањето и/или циркулацијата и постои можност да 

оштети некој друг орган или ткиво. Третманот на миеломот го намалува оште-

тувањето на коските и напредувањето на туморот, како останатите различни 

ефекти кои се јавуваат заради миеломните протеини и хемикалии. За разлика од 

другите видови рак, миеломот не предизвикува губење на телесна тежина.
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ЧЕКОР 2:

Тестови кои ви се навистина неопходни

Различни видови на миелом

Постојат различни видови и подвидови на миелом. Тие се засновани врз 

видот на имуноглобулинот (протеин) произведен од страна на миеломните 

клетки. Вообичаено, различните имуноглобулини вршат различни функции 

во телото. Секој имуноглобулин е составен од два тешки синџира и два лесни 

синџира (види приказ 2). Постојат пет вида тешки протеински синџири: G, A, D, E 

и M. Постојат два вида лесни протеински синџири: капа (κ) и ламда (λ). Одреду-

вањето на видот на миеломот, што се прави со тест наречен имунофиксациска 

електрофореза (IFE), ги идентификува како тешките, така и лесните синџири. 

Повеќето пациенти со миелом, околу 65%, имаат IgG миелом со κ или λ лесни 

синџири. Следен вид е IgA миеломот, исто така со κ или λ лесни синџири (види 

табела 3). IgD, IgE и IgM миеломите се видови кои се јавуваат во ретки случаи. 

                                

ТАБЕЛА 3  •  ВИДОВИ НА МИЕЛОМ И ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ

ВИД НА БОЛЕСТ ОПИС

Миелом: 
IgG κ  или λ
IgA κ  или   λ

Поретки подвидови:  
IgD, E или M

• Типичен миелом: мнозинство од пациентите.
• Се мониторира со следење на моноклоналниот 
протеин во серумот со користење на серумско-
протеинска електрофореза - SPEP (IgG) и/или 
квантитативно мерење на имуноглобулин (QIG) (Ig-
A/D/E). За  IgA миеломот најчесто се поверодостојни 
квантитативните мерења на имуноглобулинот. 

Само лесен синџир 
или Бенс Џонс (BJ) 
миелом:
κ или λ видови

• Бенс Џонс миелом: приближно 15-20%  од пациентите.
• Мониторирање со следење на моноклоналните лесни 
синџири во урината со користење на урино-протеинска 
електрофореза-UPEP и/или со серумски мерења на 
слободните лесни синџири во серумот - Фрилајт  
(Freelite®).
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Несекреторен  
миелом:
κ или λ видови

• Не толку чест миелом: 1%-2% од пациентите.
• Со оглед на тоа дека  и серумско-протеинската 
електрофореза-SPEP  и урино-протеинската 
електрофореза- UPEP  се негативни (нема моноклонални 
шилци во серумот или урината), болеста се следи со 
користење на Фрилајт (Freelite®) тестирањето.

IgM миелом:
κ или λ подвидови

• IgM миеломот е многу редок подвид. 
• Вообичаено, создавањето на IgM се јавува во болест 
која се нарекува Валденстромова макроглобулинемија, 
која е поблиску до лимфомот (рак на лимфни јазли) 
отколку до миеломот, кој претставува рак на коскена 
срцевина.

Амилоидоза:
AL или вид на 
имуноглобулински 
лесен синџир
κ или λ подвидови

• Кај амилоидозата, има линеарно депонирање на 
лесните синџири  (β-набори) во ткивото, наместо да 
бидат разложени и/или исфрлени во урината.
• Постојат многу видови амилоидоза кои вклучуваат 
депонирање на различни видови протеини. На пример, 
Алцхајмеровата болест вклучува таложење на протеини 
во мозокот. 
• Кај амилоидот поврзан со милеом лесните синџири 
можат да се таложат во многу ткива, вклучувајќи ја 
кожата, јазикот, срцето, бубрезите, нервите, белите 
дробови, црниот дроб и цревата.  
• Ткивата се обојуваат позитивно со тестот за обојување 
со “конго црвено”, што е дијагностички чекор.  Може да 
биде соодветно или 

Болест на 
депонирање на лесен 
синџир (LCDD):
κ или λ подвидови

• Кај болеста на депонирање на лесен синџир (LCDD), 
каде има депонирање на лесните синџири на еден 
понеорганизиран начин (спонтани попречни врски). 
• Ткивата се обојуваат позитивно со директно κ или 
λ имунобоење. Конго црвеното обојување обично е 
негативно.
• Постојат различни шеми на депозити во ткивата, често 
вклучувајќи ги бубрезите и обвивката на белите дробови 
(плевра) или перитонуем  (околу цревата) или во очите.
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Приближно 30% од пациентите произведуваат слободни лесни синџири 

(одделно од тешките синџири) дополнително на целата молекуларна комби-

нација од лесни синџири плус тешки синџири. Кај околу 15%-20% од пациен-

тите, миеломните клетки произведуваат само лесни синџири и воопшто не 

произведуваат тешки синџири. Ова се нарекува миелом на „лесен синџир“ или 

„Бенс Џонс“ миелом. Многу ретко (кај околу 1%-2% од пациентите), миеломните 

клетки произведуваат многу малку или воопшто не произведуваат никаков тип 

на моноклонален протеин. Ова е таканаречениот „несекреторен“ миелом. Како 

и да е, Фрилајт (Freelite®- серумски слободни лесни синџири) анализата може да 

детектира многу мали количества лесни синџири во крвта кај приближно 70% 

од овие пациенти.

POEMS синдром: 
Обично IgG или IgA λ 
(ретко κ подвид)

• POEMS синдромот е сложено нарушување 
кое вклучува полиневропатија, органомегалија, 
ендокринопатија, моноклонална гамопатија и промени 
на кожата. Се дијагностицира и се третира различно од 
миеломот. Види текст за дискусија .

ПРИКАЗ 2  •  СТРУКТУРА НА ИМУНОГЛОБУЛИН

Лесен синџир (κ или λ)

Тежок синџир

(G, A, D, E или M)
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ТАБЕЛА 4  •  СИСТЕМ НА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ СТАДИУМИ СПОРЕД ДЈУРИ/САЛМОН

СТАДИУМ

КРИТЕРИУМ

ИЗМЕРЕНА МАСА НА 
МИЕЛОМНИ КЛЕТКИ
(МИЕЛОМНИ КЛЕТКИ 
МИЛИЈАРДИ/М2)*

СТАДИУМ I (ниска маса на клетки)

Се што е наведено подолу:
• Вредност на хемоглобин > 10 g/dl
• Нормална вредност на серумски калциум или < 10.5 mg/dl
• Рентген на коска, нормална коскена структура (степен 0) 
или само солитарен плазмацитом
• Ниски стапки на производство на  M-компонента   IgG 
вредност < 5 g/dl; IgA вредност < 3 g/dl

600 милијарди*

СТАДИУМ II (средна маса на клетки)

Не се поклопува ниту со стадиум I,  ниту со стадиум III 600 до 1.200 
милијарди*
*миеломни клетки
во цело тело

СТАДИУМ III (висока маса на клетки)

Едно или повеќе од наведените:
• Вредност на хемоглобин < 8.5 g/dl
• Вредност на серумски калциум > 12 mg/dl
• Напреднати литички коскени лезии (степен 3)
• Високи стапки на производство на M-компонента IgG 
вредност > 7 g/dl; IgA  вредност > 5 g/dl

> 1.200 милијарди*

ПОТКЛАСИФИКАЦИЈА (или A или B)

• A: релативно нормална ренална функција (вредност на серумски креатинин) <2,0 
mg/dl
• B: абнормална ренална функција (вредност на серумски креатинин) >2,0 mg/dl
Примери: стадиум  IA (ниска маса на клетки со нормална ренална функција);   
стадиум IIIB (висока маса на клетки со абнормална ренална функција)
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ТАБЕЛА 5  •  МЕЃУНАРОДЕН СИСТЕМ ЗА
ОДРЕДУВАЊЕ СТАДИУМИ НА МУЛТИПЕН МИЕЛОМ 

СТАДИУМ ВРЕДНОСТИ

1. СТАДИУМ β2M < 3,5
ALB ≥ 3,5

2. СТАДИУМ β2M < 3,5
ALB < 3,5
или
β2M 3,5 – 5,5

3. СТАДИУМ β2M > 5,5

Забелешка: β2M = серумски β2 микроглобулин во mg/l ALB = серум albumin in g/dl

ТАБЕЛА 6  •  ПРОГНОСТИЧКИ ФАКТОРИ 

ТЕСТ СЕРИОЗНОСТ

Серумски β2 микроглобулин 
(S β2M)

Колку е повисоко нивото, толку е понапреден 
стадиумот.

Серумски албумин (S ALB) Колку е пониско нивото, толку е понапреден 
стадиумот.

Ц-реактивен протеин (CRP) Покачен кај активно заболување

Серумска лактат 
дехидрогеназа (LDH)

Покачен кај активно заболување

Абнормални хромозоми при 
цитогенетика на коскена 
срцевина и флуоресцентна 
ин ситу хибридизација (FISH)

Неколку хромозомски делеции или транслокации 
се сметаат за висок ризик; може да се поврзе со 
пократко траење на ремисија
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ТАБЕЛА 7  •  ОСНОВНИ ТЕСТОВИ 

ТЕСТ НАМЕНА

Биопсија на коскена 
срцевина
Се врши специјално 
тестирање за да се направи 
проценка и прогноза 
(на пр., хромозоми, 
имунолошко иследување, 
обојување за амилоид)

Ова е единствениот најзначаен тест за утврдување 
на присуство и процент на миеломни клетки 
во коскената срцевина. Во 1. стадиум или при 
солитарен плазмацитом, може да биде неопходно да 
се направи директна биопсија на туморската маса. 
Хромозомската анализа (цитогенетичко тестирање) 
може да открие добри или лоши карактеристики 
на хромозомите со директно користење на (Гиемса 
обојување за врзување) и/или флуоресцентна ин 
ситу хибридизација. За овој вид на тестирање е 
потребен свеж примерок.

Тестови на крвта
Крвна слика (CBC)

Хемиски панел

Специјален протеински 
тест 

Серумска протеинска 
електрофореза (SPEP) 

Имунофиксација 
електрофореза (IFE)

Freelite® анализа

Hevylit® анализа

• Да оцени присуство/степен на анемија (низок 
хемоглобин)
• Да оцени ниски вредности на бели крвни клетки
• Да оцени ниско присуство на тромбоцити
• Се користи за да се направи проценка на 
функцијата на бубрезите (креатинин и  БУН), 
функции на црн дроб, албумин, ниво на калциум и 
ЛДХ
• Ова покажува присуство на моноклонален 
миеломен протеин (“шилец” протеин)
• Количество на абнормален миеломен протеин на 
тешки синџири
• Ги покажува тешките синџири (G, A, D, E и M) и 
лесните видови синџири (капа [κ], ламда [λ]) на 
миеломниот протеин
• Може да се користи за мерење на количеството на 
слободни капа или ламда лесни синџири доколку 
не е откриена серумска протеинска електрофореза-
SPEP или урино-протеинска електрофореза-UPEP 
абнормалност 
• Може да се користи за мерење нормални и 
абнормални нивоа на недопрени имуноглобулини
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Тестови на урина
Специјално протеинско 
тестирање слично на она 
серумското погоре:
• Урино-протеинска 
електрофореза (UPEP)
• Имунофиксација

Покажува присуство, количество и вид на 
абнормален миеломен протеин во урината.

Тестови на коски Да оцени присуство, тежина и локација во која било 
област на коскено оштетување:

Рендген снимање X-зраците се уште се користат при трагање по 
коскено оштетување заради миелом. Кај повеќето 
пациенти, X-зраците покажуваат карактеристично 
миеломно коскено заболување (литички лезии 
или дупки во коските). Како и да е, X-зраците 
можат да бидат негативни кај приближно 25% од 
пациентите со активен миелом и затоа е потребно 
понатамошно снимање со магнетна резонанца (MRI) 
на цело тело, компјутеризирана томографија (CT) 
на цело тело со ниска доза или можеби е потребна 
позитрон емисиона томографија/компјутеризирана 
томографија (PET/CT) за да се забележи евентуална 
зафатеност на коската. Потребно е и испитување 
на целиот скелет за присуство на миелом, со 
користење на снопови X-зраци кои ќе покажат 
дали постои губиток или истенчување на коската 
(остеопороза или остеопенија предизвикана 
од миеломна деструкција), литички лезии и/или 
скршеница или колапс на коската.

Магнетна резонанца
(МRI)

Се користи кога X-зраците се негативни и/или за 
подетално тестирање на одредени области како што 
е ‘рбетот или мозокот. Може да открие присуство 
и дистрибуција на болеста во коскената срцевина 
и во случаи кога X-зраците не покажуваат коскено 
оштетување. Исто така, може да открие заболување 
надвор од коската, кое може да притиска на нервите 
и/или на ‘рбетниот мозок.
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Постојат суптилни разлики во поведението на различни видови на миелом. 

IgG миеломот има типични карактеристики на миелом. IgA миеломот понекогаш 

може да се карактеризира со појава на тумори надвор од коската. IgD миеломот 

може да биде придружен со плазмаклеточна леукемија, а мошне често предиз-

викува и оштетување на бубрезите. Миеломот на лесен синџир и Бенс Џонс 

миеломот најчесто предизвикуваат оштетување на бубрезите и/или водат до 

депонирање на лесни синџири во бубрезите и/или на нервите и другите орга-

ни. Во зависност од карактеристиките на депозитите од лесни синџири, оваа 

состојба се нарекува или амилоид или болест на депонирање лесни синџири 

(LCDD). Во февруари 2015 година, во Европското списание за хематологија, 

преку интернет, беше објавена една студија на Мајо групата во која беа вклу-

чени 124 несекреторни пациенти на кои им била воспоставена дијагноза и кои 

Компјутерска томографија
(CT скен)

Се користи кога X-зраците се негативни и/или 
за подетално тестирање на одредени области. 
Особено е корисна за детална проценка на мали 
области каде е можно коскено оштетување или 
притискање на нервите. 

Скенови на нуклеарна 
медицина

Рутински скенови на коските кои се користат и кај 
други видови рак. Не е корисен кај миеломот и не 
треба да се изведува се додека не се исклучат други 
дијагнози.

FDG/PET скен или PET/CT 
скенирање

Доста осетлива техника на скенирање на цело 
тело. Корисна за следење на болеста, особено за 
несекреторното заболување. Компјутеризираната 
томографија се користи за вршење проценка 
на места на заболување позитивни на позитрон 
емисиона томографија (PET).

Тест за утврдување на 
густина на коска

Помага да се направи проценка на степенот на 
дифузна загуба на коска при миелом и да се врши 
мерење на серискиот напредок со примената на 
бисфосфонатната терапија.
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биле третирани помеѓу 2001 и 2012 година. Во неа се заклучува дека стапката на 

преживување на пациентите со несекреторен миелом е поповолна за разлика 

од стапката на преживување на пациентите со секреторен миелом.

Две други заболувања кои се поврзани со имуноглобулините се Валденстромо-

вата макроглобулинемија, која е поврзана со IgM моноклоналниот протеин и 

POEMS синдромот, ретка болест која е поврзана со моноклоналниот протеин, 

невропатија, зголемени органи, ендокрини нарушувања и промени на кожата.

Стадиуми на миеломот

При дијагностицирање на миеломот, количеството на миелом во телото 

варира од пациент до пациент. Ова се нарекува стадиум на миелом. Најчесто 

употребуваниот систем за клиничко утврдување стадиуми е системот на Дјури/

Салмон, кој ја покажува корелацијата помеѓу количеството миелом и предизви-

каната штета, како што е болест на коската или анемија (види табела 4). „Измере-

ната маса на миеломната клетка“ која се користи во овој систем за утврдување 

стадиуми, беше пресметана од студии во кои беше измерено количеството 

миеломен протеин (M-протеински шилец) на миеломна клетка; ова се нарекува 

„синтетичка стапка на М-компонента“. Беа спроведени и студии за телесниот 

метаболизам на М-протеинот, кои повторно овозможија, со помош на пресме-

тување, да се одреди точниот број миеломни клетки во телото. Ова доведе до 

констатацијата дека кај некои пациенти кои произведуваат многу протеини, 

бројот на миеломни клетки може да биде прилично низок. 

 

Спротивно на тоа, кај пациентите со ниско производство на протеини, бројот на 

миеломни клетки може да биде неочекувано висок. Она што би и дало смисла 

на оваа врска може да се определи преку споредба на процентот на миеломни 

клетки во коскената срцевина со нивото на миеломен протеин во крвта и/или 

урината.

Во табела 5 е прикажан најчесто употребуваниот прогностички систем за ут-

врдување стадиуми заснован на фактор, Меѓународниот систем за утврдување 

стадиуми (ISS). Меѓународниот систем за утврдување стадиуми претставува 
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резултат на соработка на повеќе од 20 истражувачки институции ширум светот. 

Прогнозата за пациентите со миелом е подобра доколку рано се започне со 

третман, а со тоа би се спречило и заболување на коските и други компликации.

Постојат неколку тестови што може да се направат за да се направи проценка 

колку е агресивен миеломот кај даден пациент. Општо земено, повисоки или 

абнормални резултати на тестовите укажуваат на поактивна форма на миелом и 

помала веројатност за продолжен одговор преку третман (види табела 6). Серу-

мскиот бета 2 микроглобулин (S β2M), серумскиот албумин (S ALB), Ц-реактивни-

от протеин (CRP) и серумскиот лактат дехидрогеназа (LDH) се оценуваат преку 

тестови на крвта. Цитогенетиката на коскената срцевина и флуоресцентната ин 

ситу хибридизација (FISH) се проценуваат преку специјални студии направени 

на примерок на аспират од коскена срцевина.

Цитогенетика и флуоресцентна ин ситу хибридизација (FISH)

Со помош на цитогенетика се врши проценка на хромозомите на делбените 

миеломни клетки, после кусо одгледување во лабораторија. Со оглед на тоа 

дека активната стапка на раст на миеломните клетки е многу ниска (обично < 

3% и често < 1% од клетките пролиферираат), ова ни дава непотполна оценка 

за какви било присутни хромозомски промени. И покрај тоа, доколку сепак се 

забележат абнормалности, тие се значајни, особено заради тоа што миеломните 

клетки со оштетени хромозоми растат активно (како на пример 13q- [губење на 

долниот дел или „долгиот крак,“ од хромозом 13] или 17p- [губење на горниот 

дел или „кусиот крак,“ од хромозом 17]).

Флуоресцентната ин ситу хибридизација (FISH) претставува проценка на хро-

мозомите на сите миеломни клетки во примерокот од коскена срцевина. FISH 

овозможува откривање на промени во поглед на тоа дали миеломните клетки 

растат или не. Кон примерокот од коскена срцевина се додаваат специјални 

генски флуоресцентни проби, со цел да се процени присуство или отсуство 

на хромозомски абнормалности кои знаат да се јават кај миеломот. На секој 

хромозом му е дадена различна боја. Доколку, на пример, хромозомот 4 е 

погрешно поврзан со хромозомот 14, тогаш двете обоени „точки“ што се гледаат 

заедно, укажуваат на транслокација t(4;14). Со FISH тестот може да се детектира 
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присуството на транслокации, делови што недостасуваат, вишок делови, како и 

губење на хромозоми.

Од прогностичка гледна точка, присуството на абнормални хромозоми воопшто 

не е добро. Појавата на резистентни потклонови е почеста, што резултира со 

поран и почест релапс од третманот. Како и да е, иако ова претставува тренд, 

сепак не е 100% точна шема. На пример, најмалку 30% од пациентите кои се 

носители на една таканаречена негативна или слаба прогностичка шема, како 

што се t[4;14] или 17p- можат да напредуваат добро и да имаат нормални исхо-

ди, со стандардни пристапи кон третманот, вклучувајќи индукциска терапија и 

автологна трансплантација на матични клетки. 

Тестови во фаза на дијагностицирање

Во Табела 7 се прикажани типичните тестови кои треба да се направат во фаза 

на воспоставување дијагноза (основни тестирања). 
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ЧЕКОР 3:

Првични можности за третман

Најважна прва одлука што треба да се донесе е дека е неопходно болеста да 

се третира. Како што веќе нагласивме, од суштинско значење се: основните 

тестови, одредувањето на стадиумот и прогностичката класификација. Третман 

се препорачува за активен или симптоматски миелом, како и за тлеечката фор-

ма на заболување која го исполнува новиот критериум за „ултра-висок ризик“. 

Итноста од започнување на третманот зависи од конкретните проблеми со кои 

се соочува секој пациент поединечно.

Иницијална или терапија од прва линија

Од исклучително значење е пациентите да одвојат време да поразговараат за 

можностите за лечење со нивниот хематолог/онколог. Покрај основните тести-

рања, лицето мора подетално да разгледа и голем број други прашања.

Важни основни прашања

• Секојдневно функционирање: Дали третманот влијае на способноста за извр-

шување на дневните обврски?

• Работа: Дали ќе биде потребно да се направат некои промени или прекини во 

работата? 

• Возраст: Дали ова претставува фактор при избирањето на третманот и очеку-

ваните исходи? 

• Негативни ефекти од третманот: Од колкави размери ќе бидат?

• Други медицински прашања: Дали тие ќе влијаат на изборот на третман и 

толеранцијата кон третманот?

• Трансплантација: Дали е препорачливо да се прави трансплантација при трет-

ман со висока доза на хемотерапија?

• Брзина на реакција: Колку брзо третманот ќе почне да функционира и како би 

можело тоа да се процени? 

• Првична и последни одлуки: За колку работи треба да се одлучи на Ден бр.1? 
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ТАБЕЛА 8  •  ЦЕЛИ НА ТРЕТМАНОТ НА МИЕЛОМОТ

ВИД НА ТРЕТМАН

ЦЕЛ ПРИМЕРИ
ВРЕМЕ НА 
ОДЛУЧУВАЊЕ

Стабилизирање

Борба со живото-
загрозувачките 
нарушувања на хемиските 
процеси во телото и 
имуниот систем

• Плазмафереза за ослабување на 
крвта и избегнување удар
• Хемодијализа кога е оштетена 
бубрежната функција
• Лекарства за намалување на 
хиперкалцемија (може да вклучува 
хемотерапија)

часови до
денови  

Палијативна грижа

Намалување на 
непријатноста и 
зголемување на 
способноста на пациентот 
да функционира

• Зрачење за да се запре 
уништувањето на коската
• Трансфузија на црвени крвни клетки 
за да се ублажи анемијата
• Ортопедска операција за поправање 
и/или зајакнување на коската

денови до
месеци

Ремисија-индуцирање

Ублажување на 
симптомите, забавување 
или запирање на текот на 
болеста

• Терапија која ги убива малигните 
клетки низ телото 
• Зрачење кое ги убива малигните 
клетки на местото на туморот

недели до
месеци

Куративна

Постојана ремисија* • Трансплантации на коскена 
срцевина како средство за давање 
висока доза хемотерапија

недели
до месеци

* Излекување значи перманентно искоренување на миеломот, кое досега е ретко документирано. Поимот 

“функционално излекување” се користел за да се опишат целосни ремисии кои траеле подолго од 4 години. 

Целосен одговор (вклучително и на молекуларно ниво) може да биде проследен со релапс (враќање на 

болеста), па затоа е неопходно долгорочно следење.  
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Најдобро е да ја држите отворена можноста за трансплантација на матични 

клетки, доколку сметате дека тоа би било поволна можност за вас. Меѓународната 

работна група за миелом, во моментов има консензус околу тоа дека сите пациен-

ти кај кои постои можност да се изврши трансплантација треба да чуваат матични 

клетки за евентуална идна употреба. Општо земено, пациентите кои се помлади 

од 65 години се сметаат за кандидати за трансплантација на коскена срцевина. 

Иако резултатите од рандомизираните испитувања не се се уште достапни, студи-

ите од Франција и Италија покажуваат дека е забележан подобар одговор, подолг 

период без прогресија, како и поповолно севкупно преживување помеѓу пациен-

тите кои имаат автологна трансплантација на матични клетки, како планиран дел 

од нивната иницијална терапија на миеломот. 

Во Соединетите Држави, Медикер (Medicare) покрива единечна автологна транс-

плантација на матични клетки (не тандем или последователна автологна транс-

плантација) за погодни кандидати на која било возраст, се додека се во 2. или 3. 

стадиум на миелом според системот на Дјури-Салмон, при што миеломот му бил 

неодамна дијагностициран на пациентот или тој покажува добар одговор на трет-

манот и воедно има добра функција на срце, црн дроб, бели дробови и бубрези. 

Доколку се случи да ви биде направена трансплантација како на пациент на 

Медикер , а потоа се случи релапс после една подолга ремисија (две години или 

повеќе), Медикер во тој период може да ви покрие друга трансплантација. Погод-

носта на пациентот да му се направи трансплантација на матични клетки мора да 

биде оценета на индивидуална основа, земајќи го предвид неговиот здравствен 

статус, другите болести и историјата на самиот третман. Многу постари пациенти 

имаат одлично физичко здравје и би можеле да се сметаат како погодни кандида-

ти за трансплантација. 

Иако се достапни клинички испитувања за терапијата од прва линија (првата 

терапија после дијагностицирањето), вие мора да бидете спремни дека можеби 

ќе ви се врши рандомизирано менување на терапијата, во зависност од тоа како 

е замислено испитувањето. Можеби пак ќе станете „заклучени“ за идни рандо-

мизирања и третмани. Бидете самите сигурни дека го разбирате целиот тек на 

протоколот.
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Клучна поента: Доколку еден третман не функционира, ова не значи дека 

некој сосема друг третман нема да функционира исклучително добро и ќе 

даде одлична ремисија. 

 

ЧЕКОР 4:

Палијативна грижа и како да ја добиете

Достапни се третмани за ублажување на физичкото и емоционалното влија-

ние што ги врши болеста.

Раното преземање на мерки за давање палијативна грижа е исто толку значајно 

колку и воведувањето на првата терапија.

Покрај управувањето со специфичните симптоми, постои цела низа на мерки за 

поддршка кои имаат исклучително значење:

• Физичка активност: Пациентите би требало да се консултираат со нивниот 

лекар кој ќе им разјасни дали е изводливо да вршат физичка активност и дали 

треба да се направат некакви приспособувања заради болеста на коската и/

или посебните делови каде е забележано коскено оштетување. Обично, постои 

можност да се планира некаква физичка активност, како што е пешачење или 

пливање, вежби за флексибилност или зацврснување и/или персонализирани 

јога програми.

• Режим на исхрана: За пациентите со миелом нема некој специфичен режим на 

исхрана. Ова останува област за понатамошни истражувања. Главно, може да се 

применуваат препораките за здрава диета кои важат кај некои други болести, 

како што се срцевите заболувања и ракот (на пр., ракот на дојка). Треба да се 

посвети особено внимание на две работи:
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• Витамин C: Високите дози ( >1000 mg/ден) можат да бидат контрапродуктивни 

кај миеломот и да го зголемат ризикот од оштетување на бубрезите.

• Билни и витамински додатоци: Посоветувајте се со вашиот лекар или фар-

мацевт од онколошкиот центар во врска со додатоците кои може да ги земате 

истовремено со хемотерапијата и другите лекарства кои се дел од третманот. 

Некои додатоци можат да го попречат успешното функционирање на самиот 

третман. Интеракцијата помеѓу лекарствата и додатоците исто така може да 

предизвика сериозни медицински проблеми. Многу од фармацевтските куќи 

имаат системи со кои ги идентификуваат можните интеракции помеѓу лекарст-

вата и/или додатоците.

• Ментално здравје: Вашето ментално здравје е клучен фактор за да можете 

да постигнувате напредок со планираниот третман. Прво, вие самите треба да 

го прифатите планот за третман. Закажете си преглед кај професионалец од 

областа на менталното здравје доколку имате чувство дека постои можност 

да подлегнете на депресијата или доколку другите стравуваат дека можеби ќе 

станете депресивни.  

• Редовен сон: Ова е мошне значајно за вашиот имунолошки систем. 

• Приспособете се: Колку што е можно, намалете или отстранете го стресот на 

работа, во семејството или во социјалните ситуации. Избегнувајте контакт со 

деца на школска возраст. Избегнувајте гужви колку што е тоа можно. Мијте ги 

често вашите раце. Вашиот имунолошки систем е под закана и од болеста и од 

третманот. Управувањето со миеломот е врвен приоритет, се додека не постиг-

нете ремисија и/или стабилна состојба.
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ТАБЕЛА 9A  •  МОЖНОСТИ ЗА ТЕРАПИЈА ОД ПРВА ЛИНИЈА -
ПОГОДНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

ПРВИЧНА 
ТЕРАПИЈА

ЗАБЕЛЕШКИ ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАТОЦИ

Velcade®
(бортезомиб)

• одлична и 
одобрена опција 
за првична 
терапија
• обично се 
користи со 
дексаметазон

• покажува 
значителни 
придобивки
• достапни се 
многу комбинации
• се претпочита 
во случаи 
на  ренален 
компромис/
абнормални 
генетски особини

• создава невропатија 
која е делумно 
или целосно 
реверзибилна во 
оваа средина
• со поткожна 
инјекција (SQ), 
веројатноста за 
невропатија е 
значително намалена
• неопходна е 
профилакса со 
антивирусна терапија 
за да се спречат 
херпеси

Velcade
со 
дексаметазон

• наједноставна 
Velcade опција кај 
терапијата од прва 
линија

• одлична стапка 
на одговор
• нов златен 
стандард за 
индукција од прва 
линија

• интравенско (IV) 
или поткожно (SQ)
• можни се несакани 
ефекти: периферна 
невропатија
• неопходна е 
профилакса со 
антивирусна терапија 
за да се спречат 
херпеси

VRD
(Velcade /
Revlimid /
дексаметазон)

• многу ефективна 
комбинација
• потребен е 
разговор со 
лекар околу 
ефикасноста и 
несаканите ефекти

• многу висока 
стапка на одговор 
при испитувањето 
во фаза III 
• одлични 
исходи после 
трансплантација

• Velcade може да се 
даде како поткожна
SQ инјекција или 
интравенски IV; 
Revlimid се зема 
орално
• можност за 
несакани дејства: 
периферна 
невропатија
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Други 
комбинации на 
Velcade со Cy-
toxan® (цикло-
фосфамид)
+дексаметазон 
CyBor-d), 
Doxil® (доксо-
рубицин), 
Thalomid или 
други агенси

• многу високо 
ефективни 
комбинации
• потребен е 
внимателен 
разговор со 
лекар околу 
комбинираните 
агенси наспроти 
секвенцијалната 
примена на 
агенсите со текот 
на времето

• одлична стапка 
на одговор
• некои 
комбинации 
дозволуваат 
третман без 
стероиди

• интравенски IV 
комбинации
• можна зголемена 
токсичност

R или Rd *
(само Revlimid® 
или Revlimid со 
дексаметазон 
еднаш неделно)

• многу ефективна 
комбинација која 
во моментов се 
смета за стандард 
во САД и Европа
• мошне често 
ја претпочитаат 
и лекарите и 
пациентите

• одлична стапка 
на одговор
• орално
• општо земено 
е со подобра 
толеранција и 
предизвикува 
далеку помала 
невропатија, 
за разлика од 
талидомидот

• само Revlimid® 
може да резултира 
со понеефективен 
одговор
• ризик од 
згрутчување на крвта 
со комбинацијата    
Rev/dex; бара внес 
на аспирин или друг 
лек што спречува 
згрутчување
• можна е намалена 
жетва на матични 
клетки; матичните 
клетки би требало 
да бидат ожнеани 
после 4  циклуса на 
зрачење (Rd)

Само 
Дексаметазон*

• едноставна 
опција за рано 
справување со 
болеста

• само пулс 
дексаметазонот 
дава брз одговор 

• постои можност за 
слаба толеранција 
при интензивна 
примена на 
дексаметазон 
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CRd 
(карфилзомиб/
Revlimid/ 
дексаметазон)

• доби одобрение 
од страна на 
Националната 
мрежа за рак 
-  NCCN како 
терапија од прва 
линија, врз основа 
на ефикасноста 
и безбедноста на 
испитувањето во 
фаза II

• високоефективна 
терапија со 
одлична стапка на 
одговор

• може да предизвика 
намалени крвни 
параметри и замор
• пациентите би 
требало да примаат 
профилакса против 
згрутчување на крвта

* Може да се користат со или без план за жетва или трансплантација.

ТАБЕЛА 9Б  •  ДОПОЛНИТЕЛНИ МОЖНОСТИ ЗА ТРЕТМАН ОД
ПРВА ЛИНИЈА – НЕПОГОДНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

ТЕРАПИЈА ОД 
ПРВА ЛИНИЈА

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАТОЦИ

ВО СЛУЧАИ НА НЕПОГОДНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА, СИТЕ ТЕРАПИИ НАВЕДЕНИ ВО 
ТАБЕЛА 9А СЕ САМО МОЖНОСТИ, КАКО И ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ ОПЦИИ

MP
(мелфалан/ 
преднизон)

• се зема преку уста
• добра толеранција
• дава одлични ремисии 
кај околу 60% од 
пациентите
• на лекарите им е 
многу добро познат 
протоколот

• може да предизвика оштетување 
на матичните клетки од коскената 
срцевина, а со тоа ги намалува шансите 
за успешна трансплантација на матични 
клетки
• целосните придобивки се 
постигнуваат бавно, после неколку 
месеци

Дексаметазон 
со мелфалан

• оваа комбинација 
многу побрзо дава 
придобивки, за разлика 
од MP

• иницијалната употреба на мелфалан 
ги оштетува матичните клетки
• дексаметазонот може да биде 
тежок за постари пациенти (доколку 
го користите, размислете за 1 ден/
неделно)

VMP
(Velcade + MP)

• генерално добра 
толеранција
• нема ризик од 
згрутчување на крвта
• повисока стапка на 
ремисија од MP

• истото како за MP
• Velcade се дава интравенски (IV) или 
поткожно (SQ)
• значителен ризик за појава на 
невропатија
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Доколку терапијата од прва линија не функционира

Постојат бројни можности за третман кои се надвор од опсегот на овој воведен 

прирачник. Се подостапни стануваат некои нови терапии, кои можат да дадат 

значајни придобивки. 

За повеќе информации и ажурирани новости, ве молиме посетете ја

веб-страницата на БОРКА borka.org.mk или јавете се на бесплатната линија

075 22 88 99.

Прашања кои треба да му ги поставите на вашиот доктор

Одлуките околу третманот се одлуки од клучно значење за преживувањето 

и квалитетот на живот на пациентот со миелом. За да донесе издржана одлука, 

пациентот треба да располага со факти. Некои пациенти сакаат да ги разгледаат 

сите аспекти на нивната состојба, третманот и прогнозата.

 

Други пак, само сакаат да знаат што треба следно да прават. Повеќето доктори 

се чувствителни на ова и тие ќе го модификуваат нивниот пристап врз основа 

на нивната перцепција за тоа какви се желбите на пациентот. Ние ги охрабру-

ваме пациентите да бидат најдиректни во однос на тоа колку длабоко сакаат да 

навлезат во деталите за одлуката за третман. И без разлика на тоа колку пациен-

тот се чувствува усогласено со докторот, секогаш е добра пракса да се побара 

и второ мислење од страна на специјалист за миелом, пред да се започне со 

третманот. Добијте целосен опис на програмата по која ќе се одвива третманот:

• Што всушност претставува третманот?

• Кои се целите на третманот?

• Колкав временски период е потребен да се примени целиот третман?

• Што вклучува? Колку често пациентот мора да посетува медицинска установа? 

Дали хоспитализирањето е потребно или е само веројатност? Какво е очеку-

ваното влијание врз способноста на пациентот да функционира (т.е., да работи 

и игра)? Како луѓето се чувствуваат пред, за време на и после третманот? Како 

изгледаат? Кои се вообичаените временски рамки за опоравување? 
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• Какви програми за следење или одржување се потребни? 

• Колку ќе чини програмата за спроведување на третманот?

 

1. Колку добро третманот функционирал кај други лица во слични ситуации? 

Ефективноста се мери на многу различни начини: 

• Колкаво е искуството со третманот? На колку пациенти е применет? Колку 

долго после третманот биле следени овие пациенти? 

• Какви се шансите за постигнување целосна или делумна ремисија? Кои 

фактори одат во прилог на вашите шанси, а кои ги влошуваат?

• Колку долго траеле ремисиите на пациентите? Кои фактори влијаат на долги-

те или кусите ремисии 

• Кои се опциите во случај на релапс? (Овие можности во меѓувреме може да 

се менуваат.)

• Што е разумно да се очекува во однос на ублажувањето на симптомите, 

како што е болка во коски, патолошки скршеници, анемија, замор и хи-

перкалцемија? Кои фактори можат да предвидат колку поволно третманот ќе 

влијае на симптомите?

• Колку долго живееле луѓето кои го примиле третманот? Кај поновите трет-

мани, колку од првичната група на пациенти се се уште живи?

2. Како и кај повеќето третмани на рак, третманот на миеломот главно бара 

примена на силни лекарства и други мерки за уништување на малигните 

клетки и/или ребалансирање на хемијата во телото. Обично се јавуваат неса-

кани ефекти. Некои се манифестираат за време на третманот. Други пак, можат 

да се појават после завршувањето на третманот.

• Кои несакани ефекти биле забележани досега кај пациенти кои поминуваат 

низ третман? Кога обично се јавуваат? Кај колкав процент од пациентите се 

јавуваат? Колку се сериозни овие несакани ефекти? Дали се живото-загрозувач-

ки? Дали предизвикуваат болка? Дали се постојани? Колку долго траат?

• Дали постои можност за третирање на несаканите ефекти? Дали самиот 

третман на несаканите ефекти има свои несакани ефекти?
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ТАБЕЛА 10  •  ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА

СИМПТОМ

ТРЕТМАН ЗАБЕЛЕШКА

Замор и слабост заради анемијата

• Трансфузија на крв (пакувани црвени 

крвни клетки: леукоредуцирани, проверени 

од вируси) доколку се работи за тешка 

форма на анемија 

• Еритропоиетин доколку анемијата е блага 

до умерена и индуцирана со терапија

Третманите се едноставни, обично 

многу корисни и го подобруваат 

чувството на добросостојба.

Болка во коски

• Бисфосфонат

(e.g., Aredia® 90 mg IV во тек на 2-4 часа 

месечно; Zometa® 4 mg IV во тек на  15-45 

минути месечно)

• По потреба се земаат лекарства за болки 

(e.g., Tylenol®, орални деривативи на 

морфин, Fentanyl® фластери против болки)

Ослободувањето од болката во коските 

е многу значајно и ја подобрува 

физичката активност, што пак за 

возврат помага во зацврстувањето 

на коската, како и во  излекувањето 

и подобрувањето на  емоционалната 

добросостојба. Хроничната терапија со 

бисфосфонат, во ретки случаи,  може да 

резултира со оштетување на бубрезите 

и вилиците. Свесноста е клучот на 

превенцијата.

Треска и/или показател за инфекција

• Соодветни антибиотици

• Neupogen® доколку е неопходно, за да ги 

зголеми вредностите на опаднатите бели 

крвни клетки 

• Интравенски гама глобулин за тешки 

инфекции 

• По потреба се прават тестови за 

дијагностицирање на точниот вид на 

инфекцијата (освен кај опасни биопсии/ 

култури)

Иако антибиотиците мора внимателно 

да бидат избрани и користени, од 

исклучителна важност е инфекциите 

веднаш да бидат ставени под контрола. 

Се препорачува пациентот при рака 

да има антибиотик за употреба во итен 

случај (особено ако патува).
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Гастроинтесинални несакани ефекти

• Соодветни лекарства за третирање на 

гадење, повраќање, констипација или 

дијареа

• Да се задржи соодветен внес на течности и 

хранливи материи

Разговарајте со здравствено лице 

за вашите симптоми; за потешки 

симптоми може да биде потребна 

хоспитализација.

Згрутчување на крвта и тромбоемболиски настани

• Случаите на згрутчување претставуваат 

медицински итни случаи; третманот 

е заснован на самиот случај и ризик 

факторите кои ги има пациентот

• Може да биде препишан аспирин или 

други лекарства против згрутчување

Ризикот може да се намали со вежбање, 

намалување на телесна тежина, 

непушење. 

Периферна невропатија

• Лекарства против болка

• Приспособување на дозата, распоредот и/

или рутата на примена на лекот

• Физичка терапија, витамини и други 

додатоци

Разговарајте со здравствено лице за 

вашите симптоми. Раната интервенција 

може да спречи перманентно 

оштетување и да овозможи продолжен 

третман. Немојте да ги одредувате 

дозите на своја рака. Не земајте 

додатоци без претходно да се 

консултирате со лекар.

Несакани ефекти од стероидите

• Се внесуваат со храна рано наутро

• Да се внимава на знаци и симптоми на 

инфекција, промени кај шеќерот во крвта

• Лекарства за да се спречи појава на 

херпеси и габични инфекции 

Известете ги здравствените лица за 

несаканите ефекти и симптоми. Немојте 

да прекинувате или да приспособувате 

дози на своја рака.

МФМ нуди едукативни упатства за пациенти на тема спречување на згрутчување на крвта и 

тромбоемболиски настани, справување со ефектите кои се поврзуваат со стероидите, справување со 

миелосупресија и спречување на периферна невропатија и управување со несаканите гастринтестинални 

ефекти. За да ги нарачате, ве молиме контактирајте ја МФМ на 800-452-CURE (2873) или 818-487-7455, или 

посетете ја myeloma.org.
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3. Секогаш постојат алтернативи. Потребно е внимателно да се распрашате 

за секоја од алтернативите:

• Кои се алтернативите за препорачаниот третман?

• Кои се предностите и недостатоците на алтернативите? 

• Кои се предностите и недостатоците на алтернативните третмани, наспро-

ти опцијата воопшто да не се врши третман?

Со оглед на тоа дека миеломот е редок, постојат ограничен број лекари и цен-

три кои се специјализирани за миелом. Многу често се случува пациентот кој 

е болен од миелом да побара второ мислење од специјалист во некој истражу-

вачки центар, а во меѓувреме да се потпира на локалниот лекар кој го управува 

и следи неговиот третман.  

Правилното одлучување во врска со вашиот третман бара умешност, внима-

телно разгледување на сите прашања, сериозно размислување и храброст. Но 

најбитно од се е пациентот, и оние кои му помагаат и го подржуваат, да имаат 

целосна контрола врз процесот. Со оглед на тоа дека се уште не е пронајден 

лек и не постојат гаранции бидејќи секој поединец е различен, крајната одлука 

зависи од желбите и приоритетите на пациентот. 

Поими и дефиниции

Акумулиран број: Процес на вклучување на пациенти во клиничко испитување 

(истражувачка студија) или бројот на пациенти кои веќе се вклучени во испиту-

вање или е предвидено да се вклучат во испитување.

Акутен: Ненадеен напад на симптоми или болест.

Албумин (ALB): Прости протеини растворливи во вода кои можат да се најдат 

во крвниот серум, како и во многу други животински и растителни ткива.
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Алкилирачки агенс: Хемотерапевтски агенс како што е мелфалан или циклоф-

осфамид. Алкилирачки се однесува на начинот на кој овие агенси создаваат 

врска во ДНК на миеломната клетка и ја блокираат делбата на клетката. 

Алогена: Види „Трансплантација.“

Амилоидоза: Состојба при која миеломните лесни синџири (протеините на 

Бенс Џонс) се депонираат во ткива и органи низ целото тело. Ова почесто 

се случува со ламда наспроти Бенс Џонс капа протеините. Кај пациентите со 

амилоидоза, лесните протеински синџири се врзуваат за одредени ткива како 

што е срцето, нервите и бубрезите, наместо да бидат исфрлени од телото преку 

бубрезите.

Аналгетик: Лек кој ја ублажува болката. Аспиринот и ацетаминофенот се благи 

аналгетици. 

Аналог: Хемиско соединение кое структурно е слично со некое друго соедине-

ние, но има значителна разлика во составот.

Анемија: Опаѓање на хемоглобинот, обично под 10 g/dL (ако за нормална вред-

ност се зема 13-14 g/dL). Миеломот во коскената срцевина го блокира созда-

вањето на црвени крвни клетки, што предизвикува губење на здивот, слабост и 

замор. 

Анестезија: Губење на чувство или свест. Локалната анестезија предизвикува 

губење на осетот на еден дел од телото. Општата анестезија целосно го успива 

пациентот. 

Ангиогенеза: Формирање на крвен сад, кој обично го придружува растот на 

некое малигно ткиво, вклучувајќи го и миеломот.

Инхибитори на ангиогенеза: Соединенија кои се обидуваат да го пресечат 

дотокот на крв до турморите.
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Антибиотици: Лекарства кои се користат при третман на инфекции.

Антитело: Протеин кој го произведуваат одредени бели крвни клетки (плазма 

клетки) за борба против инфекции и болести во форма на антигени, како што 

се бактерии, вируси, токсини или тумори. Секое антитело може да се врзе само 

за специфичен антиген. Улогата на ова врзување е да помогне да се уништи 

антигенот. 

Антителата може да функционираат на неколку начини, зависно од природа-

та на антигенот. Одредени антитела директно ги онеспособуваат антигените. 

Други пак, со останатите бели крвни клетки го прават антигенот поранлив за 

уништување. 

Антиеметски агенс: Лекарство кое спречува или контролира гадење и 

повраќање.

Антифунгален агенс: Лекарство кое се користи за третирање на габични инфекции.

Антиген: Секоја туѓа супстанца (како што е бактерија, вирус, токсин или тумор) 

која во моментот кога навлегува или се активира во телото го тера имунолош-

киот систем да создава природни антитела.

Антинеопластичен агенс: Лекарство кое го спречува, убива или блокира растот 

и ширењето на клетките на ракот.

Апендикуларен скелет: Долгите коски (раце и нозе), кои се прикачени за ‘рбе-

тот, градниот кош и карлицата. 

Апоптоза: Нормален клеточен процес кој вклучува генетски програмирани 

серии на настани кои водат до умирање на клетката.

Аспирирање: Процесот на вшмукување течност или ткиво, или и двете, од даде-

на специфична област. 
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Асимптоматски миелом: Миелом кој не покажува знаци или симптоми на бо-

лест. Воедно се нарекува и тлеечки миелом или миелом во рана фаза. 

Аксијален скелет: Черепот, ‘рбетот и карличната област од скелетот.

B-клетки: Бели крвни клетки кои се развиваат во плазма клетки во коскената 

срцевина и претставуваат извор на антитела. Воедно се познати и како B лимфо-

цити.

 

Базофил: Вид на бела крвна клетка. Базофилите се гранулоцити.

Бенс Џонс протеин: Миеломен моноклонален протеин присутен во урината. 

Количеството на Бенс Џонс протеинот се изразува во грами на 24 часа. Обично 

се забележува присуство на многу мало количество протеин во урината (< 0.1 

g/24 час), но ова многу често е албумин, а не Бенс Џонс протеин. Какво било 

присуство на Бенс Џонс протеинот се смета за абнормално.

Бенигно: Неканцерозно; не напаѓа друго блиско ткиво и не се шири на другите 

делови од телото. МГНЗ-Моноклоналната гамопатија од неодредена значајност 

(MGUS) претставува бенигна состојба.

Бета 2 микроглобулин (β2M): Мал протеин пронајден во крвта. Кај пациенти 

со активен миелом се забележува високо ниво на овој протеин. Кај пациенти со 

ран миелом и/или неактивно заболување се забележани ниски или нормални 

нивоа. Приближно 10% од пациентите имаат миелом кој не создава β2M. Во 

време на релапс, β2M може да се покачи пред да настапи каква било промена 

во нивото на миеломниот протеин. Одредени фактори, како што се вирусните 

инфекции, понекогаш можат да предизвикаат покачени серумски нивоа на β2M.

Биопсија: Земање на примерок од ткиво за микроскопско испитување, во функ-

ција на воспоставување дијагноза.

Бисфосфонат: Вид на лекарство кое претставува заштита против остеокласна 

активност и се врзува за површината на коската каде се ресорбира или уништува.



41

Крвни клетки: Мали структури кои се создаваат во коскената срцевина; тука се 

вклучени црвените крвни клетки, белите крвни клетки и тромбоцитите. 

Крвна слика: Бројот на црвени крвни клетки, бели крвни клетки и тромбоцити 

во земен примерок од крв. 

Уреа и азот во крвта (BUN): Мерка за утврдување на нивото на уреа во крвта. 

Бубрезите ја прочистуваат уреата. BUN е лабораториски крвен тест со кој се 

проценува колку добро функционираат бубрезите. Некои болести, како што е 

миеломот, кои влијаат на бубрежната функција, често водат до покачени нивоа 

на BUN.

Коскена срцевина: Меко, сунѓерасто ткиво кое се наоѓа во срцето на коската и 

произведува бели крвни клетки, црвени крвни клетки и тромбоцити.

Аспирирање на коскена срцевина: Вбризгување со помош на игла на приме-

рок од течноста и клетките во коскената срцевина, за понатамошно микроскоп-

ско испитување. 

Биопсија на коскена срцевина: Земање на примерок од ткивото на коската, со 

помош на игла. Се проверуваат клетките дали се канцерозни. Доколку бидат 

пронајдени канцерозни плазма клетки, патологот оценува колкав дел од коске-

ната срцевина е зафатен. Биопсијата на коскената срцевина обично се прави 

истовремено со аспирирањето од коскената срцевина.

Ремоделирање на коска: Нормалната координација (спарување) помеѓу остео-

класните клетки (кои ја ресорбираат или уништуваат коската) и остеобласните 

клетки (кои создаваат нов коскен матрикс) за да го задржат балансот помеѓу 

создавањето и уништувањето на коската.

Калциум: Минерал кој главно може да се пронајде во цврстиот дел од коскени-

от матрикс или хидроксиапатит. 
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Рак: Поим за болест кај која се врши неконтролирана делба на малигните клет-

ки. Клетките на ракот можат да ги нападнат околните ткива и да се прошират 

низ крвотокот и лимфниот систем до останатите делови од телото. 

Карциноген: Секоја супстанца или агенс кој создава или стимулира раст на 

ракот. 

Катетер: Цевче кое се вметнува во крвниот сад за да обезбеди патека за лекар-

ствата и хранливите материи. Централниот венски катетер (CVC) претставува 

посебно цевче кое хируршки се вметнува во голема вена во близина на срцето 

и излегува од градите или абдоменот. Катетерот овозможува да се дадат лекар-

ства, течности или крвни продукти, а да се повлечат примероци од крвта. 

Клетка: Основна единица на секој жив организам.

Диференцијација на клетка: Процес за време на кој младите, недозреани (нес-

пецијализирани) клетки добиваат индивидуални карактеристики и достигнуваат 

зрела (специјализирани) форма и функција.

Пролиферација на клетка: Зголемување на бројот на клетки како резултат на 

клеточно растење и клеточна делба.

Хемотерапија: Третирање на ракот со лекарства кои ги убиваат сите клетки кои 

брзо се делат. „Комбинираната хемотерапија“ користи повеќе од едно лекарство 

при третманот на ракот.

Хромозом: Нишка на ДНК и протеини во јадрото на клетката. Хромозомите се 

носители на гени и имаат функција во преносот на генетските информации. 

Обично, човечките клетки содржат 46 хромозоми.

Хронично: Перзистира долг временски период.

 

Клинички: Вклучува директно набљудување на пациентот.
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Клиничко испитување: Истражувачка студија за нови третмани која ги вклучува 

пациентите. Секоја студија е создадена со цел да пронајде подобри начини за 

спречување, откривање, дијагностицирање или третирање на ракот, како и за 

да даде одговор на некои научни прашања.

• Контролна група – Гранка на рандомизирано клиничко испитување која под-

лежи на стандарден третман. 

• Крајна цел – Целта на испитувањето; што се обидува клиничкото испитување 

да измери или открие. Типичните крајни цели вклучуваат мерење на токсичнос-

та, стапката на одговор и преживувањето.

• Експериментална група – Гранка на рандомизирано испитување која подлежи 

на нов третман.

• Рандомизирано клиничко испитување – Истражувачка студија во која на 

субјектите им се дава одреден третман по случаен избор.

• Испитување во фаза I – Испитување создадено да ја утврди максималната то-

лерирана доза (MTD) на новото лекарство или на новата комбинација од лекар-

ства. Ова обично е првото хумано тестирање на нов третман, иако во испиту-

вањата на комбинираните терапии од фаза I , постои можност индивидуалните 

елементи веќе да биле тестирани. Пациентите кои учествуваат во испитување 

во фаза I мора да имаат непредната форма на рак која е рефракторна на каков 

било стандарден третман. При едно типично испитување во фаза I, третман им 

се дава на последователни групи од 3 до 6 пациенти. Сите пациенти во еден 

кохорт ја добиваат истата доза. Првиот кохорт обично добива многу ниска доза, 

а дозата се зголемува кај секој последователен кохорт, се додека одреден број 

на пациенти не добијат токсичност која ја ограничува дозата (DLT). Потоа, ниво-

то на дозата користено за претходниот кохорт се зема максимална толерирана 

доза. Оваа доза потоа се користи во испитувањето во фаза II.
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• Испитување во фаза II – Испитување создадено да ја утврди стапката на 

одговор на некоја нова терапија, која веќе била тестирана преку испитувањата 

во фаза I. Обично се третираат од 14 до 50 пациенти со еден вид на рак, со цел 

да се види кај колку од нив ќе има одговор. Обично е потребно пациентите да 

имаат понапреден рак кој е рефракторен на каков било стандарден третман и 

дополнително на тоа, тие мора да имаат мерливо заболување. Доколку резулта-

тите од испитувањето во фаза II се доволно ветувачки, тогаш третманот може да 

биде тестиран при испитувањето во фаза III. Доколку е очигледно дека резул-

татите се многу подобри за разлика од оние при стандардниот третман, тогаш 

може и да не биде неопходно да се врши испитување во фаза III, а третманот 

може да стане стандарден врз основа на резултатите добиени при испитување-

то во фаза II. 

• Испитување во фаза III – Испитување создадено за споредба на два или повеќе 

третмани за даден вид и стадиум на рак. Крајната цел на испитувањето во фаза 

III обично е преживување или преживување без болест. Испитувањата од фаза III 

се обично рандомизирани , па пациентите не избираат кој третман ќе го добијат. 

Едно типично испитување во фаза III има од 50 до илјадници пациенти. Некои 

испитувања во фаза III вршат споредба на некој нов третман, кој покажал добри 

резултати при испитувањата во фаза II, со некој постар, добро познат, стандарден 

третман. Некои други испитувања во фаза III ги споредуваат третманите кои се 

веќе во општа употреба. Некои третмани од испитувањата во фаза III можат да 

бидат достапни и надвор од средината каде се изведува клиничкото испитување. 

Компјутеризирана аксијална томографија (CAT или CT) - скен: Тест кој ко-

ристи компјутеризирани X-зраци за да создаде тридимензионални слики од 

органите и структурите во телото и се користи за откривање на мали области 

на коскено оштетување или зафатеност на мекото ткиво.

Креатинин: Мало хемиско соединение кое обично се исфрла преку бубрезите. 

Доколку бубрезите се оштетени, серумското ниво на креатинин се зголемува, 

што резултира со покачен серумски креатинин. Тестот за серумски креатинин 

се користи за мерење на бубрежната функција. 
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Циста: Акумулирање на течност или полуцврст материјал во ќесе.

Цитокин: Супстанца која ја излачуваат клетките на имунолошкиот систем, која 

стимулира раст/активност во одреден вид клетки. Цитокините се создаваат 

локално (т.е., во коскената срцевина) и циркулираат низ крвотокот. 

Дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК): Супстанца одговорна за наследнос-

та; голема молекула која ја носи генетската информација која клетките треба да 

ја реплицираат и да произведат протеини. 

Дексаметазон: Моќен кортикостероид кој се дава самостојно или заедно со 

други лекарства. 

Дијагноза: Процес на идентификување на болеста преку знаците и симптомите 

што ги покажува.

Дијализа: Кога бубрезите на пациентот не се во можност да ја филтрираат крв-

та, крвта се прочистува преку поминување низ машина за дијализа. 

Преживување без болест: Должината на периодот на преживување на пациен-

тот без да му биде откриен рак. 

Токсичност која ја ограничува дозата (DLT): Доволно тешка форма на несакани 

ефекти, што ќе ја запре примената на самиот третман. 

 

Резистентност на лек: Резултат на клеточната способност да ги отфрли ефекти-

те на одредено лекарство.

Двојна рендгенозрачна апсорпциометрија (DXA, претходно DEXA) - студија: 

Го мери количеството загубена коска; најдобра мерка за утврдување густина на 

коската.

Едем: Отекување; абнормална акумулација на течности во некој дел на телото.
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Ефикасност: Моќта да се создаде ефект; во истражувањата за ракот ‘ефикаснос-

та‘ се однесува на тоа дали третманот е успешен. 

Електрофореза: Лабораториски тест во кој молекулите на серумот на пациен-

тот (крв) или урината се подложени на сепарирање согласно нивната големина 

и електричен полнеж. Кај пациентите со миелом, електрофорезата на крвта и 

урината дава можност да се пресмета количеството на миеломниот протеин 

(M-протеин), како и да се идентификува специфичната карактеристика на М-ши-

лец за секој пациент. Електрофорезата се користи како алатка за дијагностици-

рање и понатамошно следење.

Ензим: Супстанца која влијае на брзината со која се случуваат хемиски промени 

во телото. 

Еритроцити: Црвени крвни клетки (RBC). Црвените крвни клетки носат кисло-

род до клетките во телото и изнесуваат јаглерод диоксид надвор од телесните 

клетки.

Еритропоиетин: Хормон кој го произведуваат бубрезите. Пациентите со ми-

елом со оштетени бубрези не произведуваат доволно еритропоиетин и можат 

да станат анемични. Од голема помош може да биде примањето на инјекции со 

синтетички еритропоиетин. Трансфузијата на крв претставува друга можност, 

особено во итни случаи.

Синтетичкиот еритропоиетин се користи како придружна терапија за време на 

антимиеломниот третман, со цел да се избегне анемија. 

Екстрамедуларен плазмацитом: Тумор составен од моноклонални плазма клет-

ки, кој може да се пронајде во меките ткива надвор од коскената срцевина.

Слободни лесни синџири (FLC): Дел од моноклонален протеин со лесна 

молекуларна маса, која може да се измери преку сензитивна анализа, Фрилајт 

(Freelite®) тестот.
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Ген: Специфична секвенца на ДНК или РНК; биолошката единица за наследност 

сместена на посебно место во хромозомот, која може да се пронајде во сите 

клетки во телото. До појава на рак може да дојде доколку недостасуваат гени 

или пак се оштетени. 

Генска терапија: Третман кој ги менува гените. Користење на гените за стимула-

ција на имунолошкиот систем. Во одредени студии за генска терапија кај ракот, 

истражувачите се обидуваат да ја подобрат природната способност на телото 

за борба против болестите, а со тоа туморот да се направи поосетлив на други 

видови терапија. Третманот е насочен кон заменување на оштетените гени или 

гените кои недостасуваат со здрави копии. 

Генетско: Наследено; има врска со информацијата што е пренесена од родите-

лите на децата преку ДНК во гените. 

Трансплант-наспроти-домаќин заболување (GVHD): Реакција на донираната 

коскена срцевина во однос на сопственото ткиво на примачот.

Гранулоцит: Еден вид на бела крвна клетка кој ги убива бактериите. Во групата 

на гранулоцити спаѓаат: неутрофили, еозинофили и базофили. 

Хематокрит (Hct): Процентот на црвени крвни клетки во крвта. Измерен низок 

хематокрит упатува на анемија. 

Хематолошки: Потекнува од крвта или се проширува со циркулација или преку 

крвотокот.

Хематолог: Доктор кој специјализирал за проблеми со крвта и коскената срце-

вина.

Хемоглобин: Протеин во црвените крвни клетки кој носи кислород во крвта. 

Измереното ниско ниво на хемоглобин упатува на анемија.
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Херпес симплекс: Вообичаен вирус кој предизвикува ранички околу устата, кои 

обично се нарекуваат ранички од настинка. 

Херпес зостер: Вирус кој се населува околу одредени нерви кај пациентите кои 

претходно поминале низ инфекција со овча сипаница, предизвикувајќи плуска-

вци, отоци и болка. Оваа состојба се нарекува херпес.

Хормони: Хемикалии кои се создаваат од различни жлезди во телото, кои ги 

регулираат функциите на одредени клетки или органи.

Хуман леукоцит антиген тест (HLA) : Тест на крвта кој се користи за поврзување 

на донор на крв или коскена срцевина со примач кој ќе биде подложен на тран-

сфузија или трансплантација. 

Хиперкалцемија: Ниво на калциум во крвта кое е повисоко од нормалното. 

Оваа состојба може да предизвика голем број на симптоми, како што е губење 

на апетит, гадење, жед, замор, мускулна слабост, вознемиреност и конфузност. 

 

Вообичаена појава кај пациентите со миелом, која обично се јавува заради 

уништување на коската, со што пак се ослободува калциум во крвотокот. Често 

се поврзува со намалена бубрежна функција, бидејќи калциумот може да биде 

токсичен за бубрезите. Токму заради тоа, хиперкалцемијата обично се третира 

како итен случај со користење на интравенски течности во комбинација со 

лекарства за намалување на распаѓањето на коската, заедно со директниот 

третман на миеломот.

IgG, IgA: Двата најчести вида на миелом. Буквите G и A се однесуваат на видот 

на протеинот кој го произведуваат миеломните клетки. Миеломниот протеин, 

кој претставува имуноглобулин, се состои од два тешки синџира (на пример, од 

G вид) комбинирани со два лесни синџира, кои се или капа или ламда. Затоа, 

двата најчести подвида на миелом имаат идентични тешки синџири (т.е., IgG 

капа и IgG ламда). Поимите тешки и лесни се однесуваат на големината или мо-

лекуларната тежина на протеинот, со тоа што тешките синџири се поголеми од 
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лесните синџири. Бидејќи лесните синџири се помали, многу е поверојатно тие 

да истечат во урината, што резултира со Бенс Џонс протеин во урината. 

IgD, IgE: Два вида на миелом кои се јавуваат многу поретко.

IgM: Обично се поврзува со Валденстромова макроглобулемија. Во ретки слу-

чаи може да претставува вид на миелом. 

Имунолошки систем: Сложена група на органи и клетки кои произведуваат 

антитела со цел да го одбранат телото од страни супстанци, како што се бакте-

риите, вирусите, токсините и канцерите. 

Имунодефициенција: Намалување на способноста на телото да се избори про-

тив инфекциите и болестите. 

Имунофиксациска електрофореза (IFE): Имунолошки тест на серумот или 

урината кој се користи за да се идентификуваат протеини во крвта. Кај паци-

ентите со миелом, ова му овозможува на докторот да го идентификува видот 

на М-протеинот (IgG, IgA, капа или ламда). Како најосетлива рутинска техника 

на имунообојување, таа врши точна идентификација на видот на тежок и лесен 

синџир на М-протеинот.

Имуноглобулин (Ig): Протеин кој го произведуваат плазма клетките; суштински 

дел од имунолошкиот систем на телото. Имуноглобулините се прикачуваат за 

страни супстанци (антигени) и помагаат во нивното уништување. Ова се класите 

на имуноглобулини: IgG, IgA, IgD, IgE и IgM.

 

Имуносупресија: Ослабување на имунолошкиот систем што ја намалува спо-

собноста за борба против инфекциите и болестите. Имуносупресијата може да 

биде намерна, како што е при подготовка за трансплантација на коскена срце-

вина, со цел да се спречи отфрлање од страна на оној што го прима донираното 

ткиво или случајна, како што често се случува при примање хемотерапија како 

дел од третманот на ракот.
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Имунотерапија: Третман кој ја поттикнува природната борбеност на телото во 

борба против ракот. Воедно се нарекува и биолошка терапија.

Инциденца: Бројот на нови случаи на одредена болест кои се дијагностицираат 

секоја година. 

Индукциска терапија: Првичниот третман кој се користи за да се постигне 

ремисија кај нов пациент на кој му е дијагностициран миелом. 

Согласност по информирање: Процесот бара докторот да му даде доволно 

информации на пациентот за предложената постапка, се со цел пациентот да 

биде добро информиран пред да донесе одлука за тоа дали сака да помине низ 

постапката или пак не. Дополнително на тоа, докторот мора да му ги објасни 

сите постапки, да нагласи кои се ризиците, кои се придобивките, алтернативите 

и можните трошоци. 

Инфузија: Внесување на течности или лекарства во крвотокот, во тек на одре-

ден временски период.  

Пумпа за инфузија: Уред кој испушта измерено количество на течности или 

лекарства во крвотокот, во одреден временски период.

Инхибира: Да запрете нешто или да го држите под контрола.

Инјекција: Вбризгување на лекарство во телото со употреба на шприц и игла. 

Интерферон: Природно произведен хормон (цитокин) кој се ослободува од те-

лото како одговор на инфекција или болест и го стимулира растот на одредени 

крвни клетки во имунолошкиот систем кои се борат против болести. Интер-

феронот може да биде произведен и по вештачки пат со помош на техниките 

на генетски инженеринг и може да се употребува како една форма на имуно-

терапија, главно во фазата на одржување (плато), за да го блокира повторното 

растење на миеломот и на тој начин да го спречи релапсот. 
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Интерлеукин: Природно произведена хемиска супстанца која ја ослободува 

телото или супстанца која се користи во биолошката терапија. Интерлеукините го 

поттикнуваат растот и активностите на одредени видови бели крвни клетки. Ин-

терлеукин-2 (IL-2) е еден вид модификувач на биолошкиот одговор кој го стиму-

лира растот на одредени крвни клетки во имунолошкиот систем кои можат да се 

изборат против некои видови рак. Интерлеукин-6 (IL-6) претставува цитокин кој е 

моќен поттикнувач на активностите на остеокласните и плазма клетките.

Лактат дехидрогеназа (LDH): Ензим кој може да се користи за следење на 

аткивноста на миеломот.

Лезија: Област во која е забележана абнормална промена на ткиво. Израсток 

или апсцес кој може да биде предизвикан од повреда или болест, како што е 

ракот. Кај миеломот, „лезија“ може да се однесува на плазмацитом или дупка во 

коската.

Леукоцити: Клетки кои му помагаат на телото да се бори против инфекции или 

други болести. Познати се како бели крвни клетки.

Леукопенија: Мал број на бели крвни клетки.

Лимфоцити: Бели крвни клетки кои се борат против инфекции и болести. 

Литички лезии: Оштетени области од коската, кои на рендген се видливи како 

темни дамки, кога доволен дел од здравата коска во областа е изабен. Литички-

те лезии изгледаат како дупки во коската и тие претставуваат доказ дека коската 

е ослабена. 

M-протеини (M-шилец): Антителата или делови од антителата кои се наоѓаат 

во невообичаено големи количества во крвта или урината кај пациентите со 

мултипен миелом. M-шилецот се однесува на остриот дел, кој се формира при 

протеинска електрофореза, во присуство на М-протеинот. Синоним со моно-

клонален протеин и миеломен протеиин (види „моноклонален“ подолу).
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Снимање со магнетна резонанца (MRI): Дијагностички тест кој користи 

магнетна енергија, а не енергија од X-зраците, за да произведе детални две и 

тридимензионални слики на органи и структури во внатрешноста на телото. 

Дава многу добра резолуција на меките ткива, особено на навлегувањата кај 

‘рбетниот мозок, но не е толку прецизна кај коскените лезии. 

Терапија за одржување: Лекарства кои им се даваат на пациентите во фаза на 

ремисија, со цел да се одложи или спречи релапс.

Малигно: Канцерозно; со можност да ги нападне околните ткива и да се проши-

ри на другите делови од телото.

Максимална толерирана доза (MTD): Највисоката доза од третманот која по-

веќето луѓе можат безбедно да ја поднесат. 

Меланом: Рак на клетките задолжени за формирање на пигментот на кожата 

или мрежницата на окото. И покрај сличното име, не се поврзува со миеломот.

Метастазира: Се проширува од еден дел на телото на друг. Кога клетките на 

ракот метастазираат и формираат секундарни тумори, клетките во метастазира-

ниот тумор се како оние во првичниот (примарниот) тумор. Овој поим обично 

се користи за опишување на процесот на заболување кај цврстите тумори (на 

пр. дојка, простата), а не кај миеломот, кој претставува рак поврзан со крвта. 

Молекула: Најмалата честица од една супстанца која ги задржува сите својства 

на супстанцата и се состои од еден или повеќе атоми.

Моноклонален: Клон или двојник на единечна клетка. Миеломот се развива од 

една малигна плазма клетка (моноклон). Видот на протеинот кој се создава е 

исто така моноклонален; единечна форма наспроти повеќе форми (поликлона-

лен). Еден значаен практичен аспект на моноклоналниот протеин е дека тој при 

тестот на серумска електрофореза се појавува како остар шилец  (M-шилец).
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Моноклонални антитела: Вештачки произведени антитела, специјално созда-

дени да ги пронајдат и врзат клетките на ракот, заради дијагностички цели или 

заради третман. Тие можат да се користат сами или може да се користат за да 

однесат лекарства, токсини или радиоактивен материјал директно до клетките 

на туморот.

Моноклонална гамопатија од неодредена значајност (MGUS): Бенигна состој-

ба во која М-протеинот е присутен, но не постои реално заболување. 

Моноцит: Вид бела крвна клетка.

Отпорност на повеќе лекарства (MDR): Резистентност на стандардниот 

третман, која обично се поврзува со отпорност на двата хемотерапевтски лека 

Адриамицин и винкристин. Отпорноста е предизвикана со таложењето на 

p-гликопротеинот во надворешната клеточна мембрана на миеломната клетка. 

Ова резултира со тоа што лекарството се исфрла надвор од миеломната клетка, 

наместо да биде акумулирано со крајна цел да ја убие таа клетка. 

Миелодиспластичен синдром (MDS): Состојба при која коскената срцевина 

не функционира нормално и не создава доволно крвни клетки. Оваа состојба 

може да прогресира и да прерасне во акутна леукемија. 

 

Миелоид: Се однесува на миелоцитите, еден вид бели крвни клетки. Уште се 

нарекува и миелоичен. Миеломот претставува немиелоиден рак. 

Миелосупресија: Намалување на производството на црвени крвни клетки, 

тромбоцити и некои бели крвни клетки од страна на коскената срцевина.

Неоплазија: Нов абнормален раст на клетки.

Неоплазма: Ново растење на ткиво или клетки; тумор кој може да биде бениген 

или малиген.
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Неутропенија: Намалено ниво на неутрофили. Цитотоксичната хемотерапија 

има тенденција да поттикне неутропенија. За споредба, лимфоцитите кои се по-

значајни кај вирусните инфекции, не покажуваат тенденција да бидат зафатени 

со цитотоксичниот третман. Неутропенијата може да се спречи или ублажи со 

примена на синтетички хормон кој се нарекува G-CSF (на пр. Neupogen®).

Неутрофил: Вид на бела крвна клетка неопходен при борба со бактериски 

инфекции.

Онкоген: Ген или ДНК секвенца која обично го насочува растот на клетката, но 

исто така може да поттикне или овозможи неконтролиран раст на ракот докол-

ку биде оштетен (мутиран) заради изложеност на средината на карциногени 

или доколку биде оштетен или изгубен заради наследено нарушување. Ген кој 

има потенцијал да предизвика нормалните клетки да станат канцерозни. 

Онколог: Доктор кој специјализирал во областа за третирање на ракот. Некои 

онколози се специјалисти за посебен дел од третманот на ракот. 

Остеобласт: Клетката која создава остеоид, кој се минерализира со калциум за 

да оформи нова цврста коска.

Остеокласт: Клетка која може да се најде во коскената срцевина, на спојот 

помеѓу коскената срцевина и коската, која ја ресорбира или разложува старата 

коска. Кај миеломот, остеокластите се прекумерно стимулирани, додека остеоб-

ласната активност е блокирана. Комбинацијата од забрзана коскена ресорпција 

и блокирање на процесот на формирање на нова коска резултира со литички 

лезии. 

Остеоид: Протеински производ кој се минерализира со калциум за да оформи 

цврсти коски.

Остеонекроза на вилицата (ONJ): Проблем со вилицата кој е забележан кај мал 

процент на пациенти кои примаат бисфосфонати. Оваа состојба предизвикува 
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болка, отоци и оштетување на коската околу подножјето на забите во вилицата. 

Се јавува некроза на коската или губење на коската што може да доведе до рас-

клатени заби, остри рабови на експонираната коска, шилци во коската и појава 

на многу мали откршоци од коската или мртва коска. Дефиниција од случај е ≥ 3 

месеци со нелекувана експонирана коска. На почетокот, симптомите не се толку 

очигледни и може да вклучуваат болка, отекување, вкочанетост или чувство на 

„тешка вилица“ или расклатување на некој заб.

Остеопороза: Намалување на густината на коската што обично се јавува во 

поодмината возраст. Дифузната зафатеност на коските со миелом создава нешто 

што лични на остеопороза на рендген снимка и мерка за густина на коската.

Палијативен третман: Наменето да го подобри квалитетот на живот, преку 

намалување на болката и симптомите на болеста, но не влијае на менувањето 

на нејзиниот тек. 

Патолошка скршеница: Скршеница на коската обично предизвикана од рак 

или некоја состојба на болест. Се јавува кај коските кои се ослабнати од миело-

мот и кои не можат не можат да носат нормална тежина или напор. 

Патологија: Студија за болеста преку испитување на ткивата и телесните теч-

ности преку микроскоп. Докторот кој специјализирал патологија се нарекува 

патолог.

Позитрон емисиона томографија (PET): Дијагностички тест кој користи софис-

тицирана камера и компјутер за да произведе слики од телото. PET скенот ја по-

кажува разликата помеѓу здрави ткива и ткива кои функционираат абнормално.

Плацебо: Инертна (неактивна) супстанца која често се користи при клиничките 

испитувања за споредба со некое експериментално лекарство.

Плазма: Течниот дел од крвта во кој се задржани црвени крвни клетки, бели 

крвни клетки и тромбоцити. 



56

Плазма клетки: Специјални бели крвни клетки кои создаваат антитела. Малиг-

ната клетка кај миеломот. Нормалните плазма клетки создаваат антитела за да 

се борат против инфекции. Кај миеломот, малигните плазма клетки произведу-

ваат огромни количества абнормални антитела кои немаат способност да се 

борат против инфекциите. Абнормалните антитела се моноклонален протеин 

или М-протеин. Плазма клетките исто така произведуваат некои други хемика-

лии кои можат да предизвикаат оштетување на некој орган или ткиво (на пр., 

анемија, оштетување на бубрези и нерви).

 

Плазмацитом: Види „Екстрамедуларен плазмацитом“ и „Солитарен плазмацитом 

на коска (SPB).“

Плазмафереза: Процес на отстранување на одредени протеини од крвта. Плаз-

маферезата може да се користи за отстранување на високи нивоа на монокло-

налниот протеин од крвта на пациентите со миелом. 

Крвни плочки: Еден од трите главни елементи на крвта, покрај црвените крвни 

клетки и белите крвни клетки. Крвните плочки прават пат до ѕидовите на крв-

ните садови и ослободуваат супстанци кои поттикнуваат формирање на крвно 

грутче. Крвните плочки се главен систем на одбрана против крварење. Се 

нарекуваат уште и тромбоцити. 

Порт-систем (имплант): Катетер поврзан за диск во големина на паричка кој 

е хируршки вграден под кожата во градниот дел или абдоменот. Катетерот се 

вметнува во некоја голема вена или артерија директно во крвотокот. Сите теч-

ности, лекарства или крвни продукти можат да бидат вбризгани, а крв може да 

се извлезе преку игла која е заглавена во самиот диск. 

Прогноза: Предвидениот исход или тек на болеста; шансите за опоравување; 

прогноза за преживување.

Преживување без прогресија (PFS): Временскиот период за време на кој пациен-

тот преживува, а ракот не се влошува. Подобрената состојба на преживување на 
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пациентот може директно да се препише на третманот кој бил одреден за миело-

мот. Овој поим ги идентификува пациентите со миелом кои се наоѓаат во целосна 

ремисија, наспроти оние кои доживеале епизода на релапс или прогресија.

Прогресивно заболување: Болест која станува се полоша, како што е докумен-

тирано преку тестовите. 

Протокол: Детален план за третман кој ја вклучува дозата и распоредот на 

лекарствата кои се користат.

Преканцерозно: Поим кој се користи за опишување на состојбата која наликува 

или постои веројатност да биде рак.

Зрачна терапија: Третман со x-зраци, гама зраци или електрони во функција на 

оштетување или убивање на малигните клетки. Зрачењето може да доаѓа од из-

вор кој се наоѓа надвор од телото (надворешно зрачење) или од радиоактивни 

материјали сместени директно во туморот (зрачење преку имплант).

Радиолог: Доктор специјалист за вршење на снимање и читање на снимките 

кои се однесуваат на одредени делови од телото. Снимките се прават со помош 

на X-зраци, ултразвук, магнетни полиња или други видови на енергија. 

Рекурентност: Повторно појавување на болеста после период на ремисија.

Црвени крвни клетки (еритроцити): Клетки во крвта кои содржат хемогло-

бин и носат кислород до сите делови на телото, а враќаат јаглерод диоксид. 

Создавањето на црвени клетки се стимулира преку хормон (еритропоиетин) 

кој го произведуваат бубрезите. Пациентите со миелом со оштетени бубрези 

не создаваат доволно еритропоиетин и можат да станат анемични.  Тука можат 

многу да помогнат инјекциите со синтетички еритропоиетин. Трансфузијата на 

крв е друга можност, особено во итни случаи. Синтетичкиот еритропоиетин 

претставува придружна терапија која се користи за време на антимиеломниот 

третман за избегнување на појава на анемија.
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Рефракторна: Болест која не покажува одговор на стандардните третмани. 

Регресија: Намалување на интензитетот на раст на канцерот. 

Релапс: Повторно појавување на знаци и симптоми на болест, после период на 

подобрување. 

Ремисија или одговор: Целосно или делумно исчезнување на знаците и симп-

томите на ракот. Ремисијата и одговор се поими со исто значење.

• Целосна ремисија (CR) – Целосната ремисија подразбира отсуство на миело-

мен протеин од серумот и/или урината утврдено преку стандардно тестирање; 

отсуство на миеломни клетки од коскената срцевина и/или другите области 

зафатени од миеломот; клиничка ремисија и враќање на другите лабораториски 

параметри во нормала. Целосната ремисија не значи исто што и излекување.

• Многу добра делумна ремисија (VGPR) – Многу добрата делумна ремисија се 

наоѓа малку пониско од целосната ремисија, односно, состојба кога нивоата на 

миеломен протеин се намалени за ≥ 90%, но не исчезнуваат.

• Делумна ремисија (PR) – Делумната ремисија се наоѓа едно ниво подолу од 

целосната ремисија. Во студиите на SWOG - Националниот институт за рак , тоа 

значи > 50% и < 75% одговор. Во другите студии тоа значи > 50% одговор.

Рибонуклеинска киселина (РНК): Некоја од различните нуклеински киселини 

кои се поврзуваат со контролата на клеточните хемиски активности. РНК е една 

од двете нуклеински киселини кои можат да се најдат во клетката – другата е 

ДНК (дезоксирибонуклеинска киселина). РНК ја пренесува генетската информа-

ција од ДНК до протеините создадени од страна на клетката. 

 

Серумски остеокалцин: Протеин произведен и излачен од остеобластите кога 

создаваат остеоид. Ниското ниво е одраз на активен миелом. Повисоки нивоа 

од нормалните укажуваат на постабилен миелом.



59

Херпес: Види „Херпес зостер.“

Несакани ефекти: Проблеми кои се јавуваат заради лекарствата кои се корис-

тат при третманот на болеста. Вообичаени несакани ефекти од хемотерапијата 

за третман на рак се замор, гадење, повраќање, намалени параметри на крвни 

клетки, опаѓање на коса и херпеси на уста. 

Испитување на скелетот (метастатско истражување): Низа на обични x-зраци 

на черепот, ‘рбетот, ребрата, карлицата и долгите коски со цел да се провери 

присуство на литички лезии и/или остеопороза.

Солитарен плазмацитом на коска (SPB): Дискретна, посебна маса на монокло-

нални плазма клетки во коската. За дијагностицирање на солитарен плазма-

цитом на коска е потребна солитарна коскена лезија, а биопсија на истата ќе 

покаже инфилтрација од плазма клетките; негативни резултати од снимање за 

други коскени лезии; отсуство на клонални плазма клетки во случајно земен 

примерок на коскена срцевина; да нема доказ за анемија, хиперкалцемија или 

бубрежна зафатеност што би укажувало на системски миелом.

Стабилна болест: Ова ги опишува пациентите кои покажуваат некаков одго-

вор на третманот, намалувањето на нивоата на миеломните протеини е < 50%. 

Стабилната болест не мора задолжително да значи нешто лошо и неповолно (во 

споредба со целосната и делумната ремисија), може да значи и дека миеломот е 

стабилизиран и не напредува дополнително. Кај миеломот кој бавно се развива, 

стабилизирањето може да трае повеќе години.

Стадиум: Степенот до кој напреднал ракот во телото. 

Одредување стадиум: Вршење на испитувања и тестови за да се утврди степе-

нот до кој напреднал ракот во телото.

Матични клетки: Недозреаните клетки од кои се развиваат сите крвни клетки. 

Од нормалните матични клетки се развиваат нормалните крвни компоненти, 
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вклучувајќи ги црвените клетки, белите клетки и тромбоцитите. Матичните 

клетки обично се лоцирани во коскената срцевина и можат да бидат ожнеани 

за трансплантација.

Стероид: Вид на хормон. Стероидите често се даваат на пациенти заедно со 

едно или повеќе лекарства против рак и помагаат во контролирањето на ефек-

тите на болеста врз телото.

 

Палијативна грижа: Третманот кој се дава со цел да се спречат, стават под кон-

трола или ублажат компликациите и несаканите ефекти, како и да се подобри 

добросостојбата на пациентот и неговиот квалитет на живот.

Системска терапија: Третман кој користи супстанци кои патуваат низ крвотокот, 

кои стигнуваат до и влијаат на клетките на ракот насекаде низ телото. 

Тромбоцити: Види „Крвни плочки.“

Тромбоцитопенија:  Мал број на тромбоцити во крвта. Нормалното ниво 

изнесува 150 000-250 000. Доколку бројот на тромбоцити изнесува помалку 

од 50 000, тогаш постои можност да се јават проблеми со крварење. Сериозно 

крварење обично се поврзува со опаѓање на бројката на помалку од 10 000.

Токсини: Отрови произведени од одредени животни, растенија или бактерии.

Трансфузија: Пренос на крв или крвни продукти.

Трансплантација: Постојат неколку видови трансплантација.

• Трансплантација на коскена срцевина – Овој поим се однесува на процесот 

на собирање матични клетки од коскената срцевина и вбризгување на истите 

кај пациентот. Денес кај миеломот, овој поим поретко се користи бидејќи матич-

ните клетки сега се собираат од периферната или циркулирачка крв.
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• Трансплантација на периферни крвни матични клетки – Докторите вадат 

здрави матични клетки од системот за циркулација на крвта на пациентот (не од 

коскената срцевина) и ги чуваат, со цел пациентот прво да прими висока доза 

на хемотерапија за да ги уништи клетките на ракот. Потоа, матичните клетки се 

враќаат кај пациентот, каде тие можат да создадат нови крвни клетки кои би 

требало да ги заменат клетките уништени со третманот. 

• Алогена – Давање на коскена срцевина или матични клетки од една личност 

(донор) на друга (примач). Пациентот прима коскена срцевина или матични 

клетки од компатибилен донор, кој не мора да биде генетски идентичен.

• Автологна – Постапка во која матичните клетки се отстрануваат од крвта на 

пациентот и потоа се враќаат кај пациентот после интензивен третман.

• Трансплантациа од неповрзан донор (MUDs) – Се однесува на постапката 

на трансплантирање матични клетки, при што пациентот и матичните клетки се 

совпаѓаат генетски, но не се членови на семејството.

 

Оваа постапка не се препорачува за пациентите со миелом, бидејќи носи не-

прифатливо висока стапка на смртност.

• Сингенетска – Давање на коскена срцевина или матични клетки од еден иден-

тичен близнак на друг. 

Тумор: Абнормална маса на ткиво која се јавува заради прекумерна клеточна 

делба. Туморите не вршат некоја полезна функција во телото. Тие можат да 

бидат бенигни или малигни. 

Тумор маркер: Супстанца во крвта или во други телесни течности која може да 

упатува на тоа дека личноста има рак. 

Фактор на туморска некроза (TNF): Вид на биолошки модификатор на одгово-

рот кој може да го подобри природниот одговор на телото на болеста.
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Вакцина: Подготовка од убиени микроорганизми, живи ослабнати организми 

или живи целосно вирулентни организми, која се дава со цел да се предизвика 

вештачко подигање на имунитетот кон одредена болест. 

Вирус: Мала жива честица која може да ги инфицира клетките и да ја смени нив-

ната функција. Вирусната инфекција развива одредени симптоми кај личноста. 

Заболувањето и симптомите кои се предизвикани зависат од видот на вирусот и 

од видот на клетките кои се инфицирани.

Валденстромова макроглобулинемија: Редок тип на бавен лимфом кој ги за-

фаќа плазма клетките. Се создава прекумерно количество на IgM протеинот. Не 

претставува вид на миелом.

Бели крвни клетки (WBC): Општ термин за мноштво на клетки одговорни за 

борба против микроби, инфекции и агенси што предизвикуваат алергии. Овие 

клетки го започнуваат нивниот развој во коскената срцевина, а потоа патуваат 

до другите делови на телото. Специфичните бели крвни клетки ги вклучуваат: 

неутрофилите, гранулоцитите, лимфоцитите и моноцитите.

X-зраци: Електромагнетно зрачење со висока енергија кое се користи во ниски 

дози со цел да се дијагностицираат болести, а во повисоки дози за третман на 

ракот. 
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10 ЧЕКОРИ ДО ПОДОБРА ГРИЖА®

ЕДИНСТВЕНА АЛАТКА КОЈА ДАВА ИНФОРМАЦИИ

ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕТО И ТРЕТМАНОТ

Еден од најзастрашувачките аспекти при дијагностицирањето мултипен миелом 

(ММ) е лицето да научи нешто повеќе и да ја разбере оваа несекојдневна болест 

која е прилично комплицирана. 10 чекори до подобра грижа® ќе ве води низ ММ 

патувањето, од дијагностицирањето, па се до долгорочното преживување:

1. Дознајте со што се справувате. Добијте точна дијагноза.

2. Тестови кои се навистина неопходни.

3. Можности за првичен третман.

4. Палијативна грижа и како да ја добиете.

5. Трансплантација: Дали ви е потребна?

6. Оценување на одговорот: Дали третманот функционира?

7. Консолидирање и/или одржување. 

8. Следење на миеломот: Мониторинг без мистерија.

9. Релапс: Дали на третманот му е потребна промена?

10. Нови испитувања: Како да ги најдете?

Посетете ја страната 10steps.myeloma.org со цел подобро да ја разберете болес-

та и дијагнозата, да ги поминете сите чекори за да научите кои тестови се најдо-

бри, да добиете појасна слика за третманите, палијативната грижа и клиничките 

испитувања кои се достапни во моментов. 

Како и секогаш, Меѓународната фондација за миелом (IMF) ве советува што 

поскоро темелно да ги разгледате сите медицински прашања со вашиот доктор. 

БОРКА е тука да ви ги даде сите алатки кои се неопходни за разбирање и подо-

бро справување со вашиот ММ. Посетете ја веб-страницата на БОРКА

borka.org.mk или јавете се на бесплатната линија 075 22 88 99 за да поразгова-

рате за сите ваши прашања и грижи со нашите волонтерки. БОРКА е тука да ви 

помогне.











Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден„ - Скопје, од 2007 

година е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со инфор-

мирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за 

претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна 

поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива 

болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето 

здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто 

време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболе-

ни од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка 

во нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

075 22 88 99
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки, 

кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk

/borkaorgmk           /borkaorg           /borka---for-each-new-day


