Да ги разбереме лимфомите
Малигните болести на крвта
се четвртата најчеста
причина за смрт од малигна
болест ширум светот1
Постојат три главни типа
на малигни болести на крвта:

Леукемија

Лимфом

Миелом

Лимфом е тип на
малигна болест на
крвта што започнува во
белите крвни клетки
Лимфоцитите,
како еден вид на
бели крвни клетки,
се од суштинско
значење за
способноста на
телото да се бори со
инфекции

Не-Хочкин лимфом (НХЛ) е
најчестиот вид на лимфом, кој
се јавува кај 4 од 5
пациенти1

На секои 62 секунди ширум
светот на некој му е кажано дека
има НХЛ. Ова значи дека над
500.000 луѓе ќе бидат
дијагностицирани со НХЛ
годишно1
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НХЛ може да се појави на било
која возраст кај мажи и кај жени,
но најчесто се дијагностицира
кај мажи на возраст од 65-74
години2
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Лимфомот може
да биде брзо
или бавно
растечки
Најчестиот тип на
брзо-растечки лимфом е дифузен
Б-големоклеточен лимфом,
дијагностициран кај околу една
третина од луѓето со НХЛ3

Најчестиот бавно-растечки
(наречен индолентен) тип е
фоликуларен лимфом,
дијагностициран кај околу една
четвртина од луѓето со НХЛ4

Бавно-растечкиот лимфом
има неколку симптоми и така
може да се шири
незабележано во
организмот

Не постои лек: пациентите
со индолентен лимфом имаат
многу релапси
Пациентите со индолентен лимфом
најчесто преживуваат околу десет
години по потврдување на дијагнозата,
но сепак не постои лек 5

Секој пат кога лимфомот ќе се
врати потешко се лекува и
може да стане поагресивен6

Поради ова, пациентите
често живеат во страв
дека нивната болест ќе
се врати

Потребни се нови
третмани
за индолентен лимфом, за
пациентите да имаат избор
на третмански опции
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