
Хронична лимфоцитна 
леукемија: патот на пациентот

КАКО СЕ ЛЕКУВААТ  
ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЛЛ?

КАКО СЕ МЕРИ ИСХОДОТ 
ОД ТРЕТМАНОТ?

Кога ХЛЛ ќе се врати,
ако првичниот
третман не бил

ефикасен, може да
се користи различна
хемотерапија и/или
целни лекови, во 

зависност од
здравствената
состојба на
пациентот.

Доколку, почетниот
одговор на третман

траел подолго
време (обично 

неколку години) 
истиот третман 

може да се 
повтори.

Importantly, 
long-term remission gives 
patients more time without 

receiving treatment, 
meaning they are free to live 
their lives with fewer visits to 

hospital or with reminders 
of their disease. 

И покрај на
предокот

 во

третмано
т кој им

овозмож
и на пациенти

те

да имаат ко
рист од

долгороч
на контрола

 на

болеста и без потреба од

дополнит
елен третман, се

уште нема лек за ХЛЛ.

Дополнителниистражувања иопции за третмансè уште се потребни
за пациентите кои себорат со оваа болест.

ШТО Е ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА
ЛЕУКЕМИЈА (ХЛЛ)?

КОИ СЕ ПРЕДИЗВИЦИТЕ 
ВО ТРЕТМАНОТ НА ХЛЛ?

ХЛЛ е болест која
настанува поради
зголемување на

бројот на абнормални
бели крвни клетки во
коскената срцевина.1

Бидејќи
ХЛЛ често
расте бавно

многу пациенти
нема да бидат
лекувани
првично по
дијагнозата.

Кога е потребен третман, 
достапни се неколку 

опции:2

Трансплантација 
на коскена 
срцевина со 
матични клетки

Целни лекови

Хемотерапија

Терапија со 
зрачење

КОИ СЕ ЦЕЛИТЕ НА 
ТРЕТМАНОТ?

Покрај постигнување
на подолго

преживување, целта на
третманот кај ХЛЛ е да ги
олесни или да ги острани

симптомите - ова се
нарекува ремисија.2
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Уште поважно,      
долготрајната ремисија им
дава на пациентите повеќе
време без да примаат

терапија, што значи дека
се слободни да го живеат
животот со помалку
посети на болницата и
отсуство на нивната

болест.

Во светски рамки, 
инциденцата на сите

леукемии се
проценува дека е

над 400.000. ХЛЛ се
јавува кај околу
една третина од

сите ново-
дијагностицирани со

леукемија.3,4

ХЛЛ
претставува
најчестиот тип
на леукемија 
во западниот
свет.4

Во фаза кога ХЛЛ
бавно се развива, 

нема потреба од лек.2

Денес клучен
предизвик во

третманот на ХЛЛ е
да се најдат

третмани кои можат
да ги толерираат

пациентите и кои ќе
им дадат повеќе

време без
симптоми.

Речиси

од пациентите се постари
(над 65 години) при

поставување на дијагноза...

имаат коморбидитети и 
придонесуваат 

лекувањето да биде по 
комплексно.5

70%

46%

Некои целни
лекови се даваат 
до прогресија на 
болеста, понекогаш 
во тек на неколку 

години.

Другите се даваат
во определен

краток период со
кој на пациентите им 

се овозможува
период без третман
се додека болеста не 

им се врати.

Придобивката од третманот се мери
преку: колку време е поминато од
третманот без да се влоши болеста

(преживување без прогресија) и
вкупното поминато време од третманот

(вкупно преживување).6

Неодамнешниот
напредок во

третманот на ХЛЛ бара
иновативни мерки кои

ќе овозможат
подолготрајно
следење и

демонстрирање на
разликите во

преживувањето без
прогресија и вкупното
преживување помеѓу

различните
третманиски опции.

Наместо тоа, 
лекарите ќе ги следат

(„будно чекање“), 
и третманот ќе
го започнат само 
ако нивната
болест се

влошила или ако
им се појават
симптоми.2

         Кликни тука за 
да прочиташ
повеќе за

еволуцијата во
онкологијата.
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