Релапсен или рефракторен дифузен Бголемоклеточен лимфом: агресивен
хематолошки малигнитет поврзан со лоша
прогноза
Што е дифузен Б-големоклеточен лимфом (ДБГЛ)?
Лимфом преставува
еден вид на хематолошки
малигнитет што започнува
во бели крвни клетки.1

Не-Хочкин лимфом
(НХЛ) е најчестиот
лимфом.2

30-40%

од случаите на НХЛ се ДБГЛ - агресивен и брзорастечки
хематолошки малигнитет.3

Кој најчесто заболува од ДБГЛ?

~150.000

лица се дијагностицираат
ширум светот секоја
година.2
Заболуваат повеќе
мажи отколку жени.4

Најчесто дијагностицирани се лица на
возраст

над 65 години.
4

Кои се симптомите на ДБГЛ?
ДБГЛ е тешко да се дијагностицира поради опсегот на
симптомите, кои се разликуваат од личност до личност.4
Симптомите вклучуваат:
Безболен оток
во вратот,
пазувите
или препоните
предизвикан
од зголемени
лимфни јазли

Фебрилна
состојба

Ноќно
потење

Необјаснето
губење на
телесна тежина

Како се лекува ДБГЛ?

<1 година

е средно преживување
на ДБГЛ ако не се
лекува.5

~60%

Хемотерапија и
имунотерапија е
најчестиот
прволиниски
третман.4

~40%

од пациентите
ќе имаат релапс
на болеста или
немаат одговорат
на третманот.6

од случаите се
излекувале со
прволиниски
третман.6

Пациентите честопати живеат во страв од
враќање на болеста. Ова има значајно емоционално
и психолошко влијание, не само врз пациентите туку
и врз нивните семејства и пријатели.7

Што се случува ако настане релапс на болеста?

Не постои стандардна грижа
за пациентите со релапсен или
рефракторен ДБГЛ.8

Некои пациенти
можат да бидат
подложени на
трансплантација на
матични
клетки.

6

~50%

од пациентите не се
кандидати за
трансплантација поради
возраста или присутни
коморбидитети.8
За овие пациенти, моменталните третмански опции се
ограничени, а преживувањето е кратко:

средно време на преживување е ~6 месеци.8

ДБГЛ е агресивен хематолошки
малигнитет, пациентите со релапсна
болест имаат лоша прогноза која се
влошува со секој нареден релапс. Постои
итна медицинска потреба да се воведат
нови третмани што можат да го
продолжат животот на овие лица.
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