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OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta 

WPROWADZENIE 
Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" szpiku kostnego (g"bczasta tkanka mi#kka 

wewn"trz jam szpikowych ko$ci) i krwi, w której nowotworowemu namna%aniu ulegaj" 
krwinki bia!e z linii limfocytarnej (bia!aczka limfoblastyczna) lub granulocytarnej (bia!aczka 

szpikowa).  

Prawid!owy szpik produkuje trzy rodzaje komórek krwi: 

Krwinki bia!e (leukocyty)- odpowiedzialne za obronno$& organizmu 

Krwinki czerwone- zawieraj" hemoglobin# przenosz"c" tlen z p!uc do wszystkich narz"dów i 

tkanek 

P!ytki krwi- odpowiedzialne za prawid!owe krzepni#cie krwi 

Nowotworowo zmienione komórki gwa!townie namna%aj" si# w szpiku, wypieraj"c komórki 

prawid!owe.  

Choroba rozwija si# nagle, w ci"gu dni lub tygodni i daje niecharakterystyczne objawy: 

• infekcja niepoddaj"ca si# leczeniu 

• gor"czka 

• !atwe m#czenie si#, os!abienie,  

• krwawienie z nosa lub dzi"se! 
• objawy skórnej skazy krwotocznej (wybroczyny- czerwone punkciki jak od uk!ucia 

szpilk") 
 

Stan chorego w szybkim czasie pogarsza si# co staje si# powodem przyj#cia pacjenta do 

szpitala.  

Podejrzenie ostrej bia!aczki mo%na postawi& ju% na podstawie nieprawid!owego wyniku 

morfologii krwi obwodowej ale potwierdzenie rozpoznania i ustalenie typu choroby- od 

czego uzale%niony jest wybór najlepszego leczenia- mo%liwe jest po wykonaniu punkcji 

szpiku.  

 

Leczenie ostrej bia!aczki polega na podaniu chemioterapii w schematach i dawkach 

uzale%nionych od stanu pacjenta sprzed choroby (wiek, inne choroby obecne lub przebyte).  

U cz#$ci pacjentów mo%liwe jest wykonanie przeszczepienia szpiku, które daje szanse na 

ca!kowite wyleczenie. 

Jak powstaje choroba? 
Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" powstaj"c" i rozwijaj"c" si# w szpiku kostnym. 

Rozrostowi ulega jedna z grup krwinek bia!ych lub, rzadziej, innych komórek szpiku. 

Komórki te szybko namna%aj" si# w szpiku kostnym i wypieraj" inne- st"d niedokrwisto$& i 
ma!op!ytkowo$& na pocz"tku choroby. Krwinki bia!e s" nieprawid!owe i dlatego nie 

zapewniaj" odporno$ci. 

Dlaczego zachorowa"am/em? 
Przyczyn" powstania ostrej bia!aczki s" zaburzenia dzia!ania  ró%nych genów ulegaj"cych 

przemieszczeniu czy uszkodzeniu nie poddaj"cych si# samonaprawieniu.  

Czynniki wywo!uj"ce w wi#kszo$ci nie s" znane. W cz#$ci przypadków nale%" do nich 

nara%enie na benzen, promieniowanie jonizuj"ce czy wcze$niejsza chemioterapia lub 

radioterapia z powodu innego nowotworu.  
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Czy pocz#tek choroby zawsze jest taki sam? 
Pocz"tek choroby zawsze jest nag!y, cz#sto nast#puje w$ród objawów pe!nego zdrowia, 

cz#sto u m!odych osób, które nigdy przedtem nie chorowa!y. Choroba rozwija si# w ci"gu 

kilku dni lub tygodni. W cz#$ci przypadków stan chorego pogarsza si# powoli w cz#$ci za$ 
szybko i gwa!townie. 

Ostra bia!aczka zawsze stanowi stan zagro%enia %ycia i z tego powodu pacjent musi 

natychmiast by& leczony w o$rodku specjalistycznym.  

 

Czy moje $ycie jest zagro$one? 
Ostra bia!aczka stanowi od momentu rozpoznania bezpo$rednie zagro%enie %ycia. Nie 

jeste$my w stanie równie% przewidzie& jak zako'czy si# leczenie i czy uda si# uchroni& 
pacjenta przed gro(nymi powik!aniami.  

Jednak ca!o$& leczenia zaplanowana jest tak aby pacjent móg! zdrowy wróci& do domu i temu 

s!u%" wszystkie podejmowane decyzje. 

Czy s# bia"aczki lepsze i gorsze? 
Ostre bia!aczki to ca!a grupa chorób. Cz#$& z nich ma rokowanie i szanse na wyleczenie 

lepsze, cz#$& gorsze.  

Na lepsze rokowanie wp!ywaj" mi#dzy innymi takie czynniki jak: 

-    m!ody wiek 

-    niska liczba bia!ych krwinek przy rozpoznaniu 

- brak niekorzystnych zaburze' w badaniach laboratoryjnych (genetycznych i 

molekularnych) 

Jakie badania s# wykonywane aby stwierdzi% czy jestem chory? 
Pierwszym badaniem jest zawsze morfologia krwi obwodowej.  

Liczba bia!ych krwinek jest podwy%szona, nieraz bardzo znacznie. Niekiedy mo%e by& w 

normie lub nawet poni%ej normy- je$li komórki bia!aczkowe namna%aj" si# w szpiku i nie 

przechodz" do krwi obwodowej.  

Liczba czerwonych krwinek i p!ytek krwi jest zwykle obni%ona. Bardzo rzadkie s" przypadki 

ostrej bia!aczki z podwy%szeniem liczby p!ytek krwi.  

 

W czasie aspiracyjnej punkcji szpiku pobierany jest szpik kostny poprzez nak!ucie ko$ci 

talerza biodrowego lub mostka i zaaspirowanie (wci"gni#cie) do strzykawki p!ynnego szpiku. 

Szpik wygl"da podobnie do krwi, rozró%nienie mo%liwe jest dopiero pod mikroskopem.  

 

W czasie trepanobiopsji, pobiera si# niewielki fragment kostny (z talerza ko$ci biodrowej) 

do badania histopatologicznego. Badanie to daje pe!niejszy obraz ni% „zwyk!a” punkcja 

szpiku ale jest bardziej bolesne.  

 

Przy podejrzeniu ostrej bia!aczki pobiera si# szpik do czterech rodzajów bada': 
- mielogram- ocenia wygl"d komórek pod mikroskopem, pozwala na postawienie 

rozpoznania ostrej bia!aczki ale nie umo%liwia dok!adnego rozró%nienia typu 

 

- badanie immunofenotypowe- stwierdza obecno$& na komórkach znaczników 

charakterystycznych dla danego rodzaju choroby (antygenów powierzchniowych). Na 

podstawie tego badania rozró%nia si# typ bia!aczki (szpikowa czy limfoblastyczna) oraz 

podtyp 
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- badanie cytogenetyczne- pozwala wykry& nieprawid!owo$ci chromosomów takie jak 

ubytki, przemieszczenia czy chromosomy dodatkowe. Wi#kszo$& z nich niekorzystnie 

wp!ywa na rokowanie, ale s" te% takie, które wp!ywaj" korzystnie. 

 

- badanie molekularne- wykrywa obecno$& mutacji genetycznych, z których wi#kszo$&, je$li 
s" obecne, maj" niekorzystny wp!yw na rokowanie ale s" te% takie, które wp!ywaj" 
korzystnie. 

Jakie s# rodzaje ostrych bia"aczek? 
Ostre bia!aczki dziel" si# na szpikowe (mieloblastyczne) i limfoblastyczne, w zale%no$ci od 

typu komórek, z których si# wywodz". 
W ostrej bia!aczce szpikowej rozrostowi ulegaj" komórki, które u zdrowych ludzi zasiedlaj" 
g!ównie szpik.  

W ostrej bia!aczce limfoblastycznej rozrostowi ulegaj" komórki z linii limfocyta, które u 

zdrowych ludzi zasiedlaj" szpik i w#z!y ch!onne.  

Jak wygl#da leczenie ostrej bia"aczki? 
Podstawowa zasada leczenia jest niezale%na od rodzaju ostrej bia!aczki- standardowym 

post#powaniem jest chemioterapia w warunkach szpitalnych. 

Pierwszym cyklem chemioterapii jaki pacjent otrzymuje jest chemioterapia indukuj#ca, 

która ma za zadanie uzyskanie cofni#cia si# choroby (indukcj# remisji)  do poziomu 

niewykrywalnego standardowymi badaniami. W ostrej bia!aczce szpikowej trwa 7 dni 

codziennie a w ostrej bia!aczce limfoblastycznej podawana jest co tydzie' przez cztery 

tygodnie.  

Kolejne cykle to chemioterapia konsoliduj#ca, której zadaniem jest wzmocnienie 

(konsolidacja) remisji. W ostrej bia!czce szpikowej chemioterapi# podaje si# przez kilka dni. 

W ostrej bia!aczce limfoblastycznej leczenie przebiega wed!ug schematu, w którym 

chemioterapi# podaje si# w okre$lonych dniach na przestrzeni kilku tygodni. W ostrej 

bia!aczce limfoblastycznej konieczne jest równie% wykonywanie punkcji l#d(wiowych celem 

sprawdzenia czy komórki bia!aczkowe nie przedosta!y si# do centralnego systemu 

nerwowego. 

Po zako'czeniu leczenia indukuj"cego i konsoliduj"cego remisj" (ust"pieniem choroby) 

cz#$& pacjentów kierowanych jest do przeszczepu szpiku, cz#$& za$ otrzymuje cykle 

chemioterapii podtrzymuj"cej, które s" o wiele mniej intensywne ni% poprzednie i nie 

wymagaj" d!ugich pobytów w szpitalu.  

Leki cytostatyczne (chemioterapia) podawane s" drog" do%yln". Jednak ze wzgl#du na silne 

dzia!anie dra%ni"ce nie jest mo%liwe podawanie ich do %y!y obwodowej poprzez wenflon. 

Konieczne jest zapewnienie dost#pu do du%ych naczy' %ylnych co uzyskuje si# poprzez 

za!o%enie cienkiego przewodu (cewnik centralny) przez %y!# szyjn" lub podobojczykow". 
 

Co to jest punkcja l&d'wiowa? 
Punkcja l#d(wiowa polega na wprowadzeniu bardzo cienkiej ig!y do kana!u kr#gowego 

poprzez przestrze' mi#dzykr#gow" w dolnej cz#$ci pleców. Pacjent przybiera tak" pozycj# 
(le%y zwini#ty na boku lub siedzi pochylony) aby przestrze' m#dzykr#gowa by!a dobrze 

dost#pna. Praktycznie nie ma niebezpiecze'stwa uszkodzenia rdzenia kr#gowego poniewa% 
ko'czy si# on wy%ej ni% wykonuje si# nak!ucie.  
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W trakcie tego zabiegu pobiera si# niewielk" ilo$& p!ynu mózgowo rdzeniowego do badania a 

podaje si# dokana!owo profilaktycznie cytostatyki (chemioterapi#).   
Po wykonaniu punkcji l#d(wiowej zaleca si# le%enie przez kilka godzin (wg ró%nych zalece' 
4-24) aby zapobiec powstaniu tzw zespo!u popunkcyjnego polegaj"cego na trudnym do 

leczenia bólu g!owy.  Wa%ne aby w okresie kiedy pacjent le%y po punkcji g!owa by!a na tym 

samym poziomie co tu!ów (le%enie bez poduszki), mo%na le%e& na plecach, na brzuchu lub na 

boku. 

Punkcje l#d(wiowe wykonywane s" zawsze w przypadku ostrej bia!aczki limfoblastycznej.  

W przypadku ostrej bia!aczki szpikowej wykonywane s" rzadko, tylko je$li istnieje 

podejrzenie zaj#cia centralnego systemu nerwowego przez proces chorobowy.  

Czy ka$dy pacjent z rozpoznaniem ostrej bia"aczki leczony jest wed"ug tego 
samego schematu? 
Nie. Leczenie zawsze dostosowane jest do konkretnego pacjenta i s!u%y temu, %eby albo 

wyleczy& chorob#, albo uzyska& jak najd!u%sze prze%ycie w jak najlepszym komforcie.  

Cz#$& pacjentów jest leczona cyklami chemioterapii w zredukowanych dawkach lub 

zawieraj"cymi inne leki. To ci pacjenci, u których wyst#puj" inne czynniki os!abiaj"ce 

organizm- podesz!y wiek, inne powa%ne choroby czy zmniejszona wydolno$& serca, w"troby 

lub nerek. Decyzja jak" podejmuje lekarz prowadz"cy zawsze jest oparta na ocenie jak" 
korzy$& mo%e odnie$& pacjent z danego rodzaju leczenia i jakim ryzykiem jest ono 

obci"%one. 

 

Na czym polega leczenie cytostatyczne (chemioterapia, „chemia”)? Czy sama 
chemioterapia wi#$e si& z zagro$eniem mojego $ycia? 
Chemioterapia polega na podaniu leków cytostatycznych i cytotoksycznych- a wi#c 

niszcz"cych komórki. Schematy leczenia dobrane sa tak aby jak najwi#kszemu zniszczeniu 

uleg!y komórki chore a jak najmniejszemu- zdrowe. Jednak zawsze cz#$& zdrowych komórek 

organizmu ulega równie% uszkodzeniu. W przebiegu leczenia najbardziej niszczone sa 

komórki wyst#puj"ce w szpiku.  

Po zniszczeniu krwinek bia!ych- i chorych i zdrowych- dochodzi do tzw agranulocytozy lub 

neutropenii, co wi"%e si# ze zmniejszeniem lub  brakiem odporno$ci organizmu na 

zaka%enia bakteryjne, grzybicze i wirusowe. W tym okresie mo%e doj$& do niebezpiecznego 

dla %ycia zaka%enia. Dlatego wa%ne jest przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej (codzienne 

wielokrotne p!ukanie p!ynami odka%aj"cymi) i ca!ego cia!a i st"d ograniczenia lub brak 

mo%liwo$ci odwiedzin. Dlatego równie% wa%ne jest aby przed rozpocz#ciem chemioterapii 

wyleczy& z#by lub usun"& te, które mog!yby sta& si# (ród!em zaka%enia.  

Je$li u pacjenta w okresie agranulocytozy wyst"pi gor"czka lub innne objawy zaka%enia- 

stosuje si# niezw!ocznie silne antybiotyki (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) i w 

wi#kszo$ci wypadków zaka%enie udaje si# opanowa&.  
W czasie i po chemioterapii mo%e te% wyst"pi& zagro%enie krwawieniem z powodu ma!ej 

liczby p!ytek. Dlatego w przypadku obni%enia ich liczby poni%ej 10- 20 tys/mm3 nale%y 

przetoczy& koncentrat krwinek p!ytkowych zamawiany w Stacji Krwiodawstwa. Poziom 

p!ytek krwi 50 000/mm3 i powy%ej zabezpiecza w pe!ni przed krwawieniem nawet w 

przypadku urazu.  

W niektórych przypadkach, cho& niecz#sto, mo%e doj$& do uszkodzenia narz"dów 

wewn#trznych, g!ównie w"troby i nerek, co wymaga odstawienia dawek cytostatyków lub 

ich odstawienia.  
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Jakie inne powik"ania mog# wyst#pi% po chemioterapii? 
Po chemioterapii zwykle dochodzi do niedokrwisto$ci (anemii) z powodu uszkodzenia 

komórek szpiku produkuj"cych krwinki czerwone. Dlatego w wi#kszo$ci przypadków 

konieczne s" przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych zamawianch w Stacji 

Krwiodawstwa. Z tego wzgl#du lekarze zach#caj" krewnych i znajomych pacjenta do 

honorowgo oddawania krwi. Nawet je$li jaka$ osoba posiada inn" grup# krwi ni% pacjent- 

oddana krew pomo%e innemu pacjentowi a by& mo%e krewny czy znajomy tego%- odda krew 

potrzebn" temu pierwszemu. W ten sposób mo%na pomóc lekarzowi w leczeniu cho& w 

%adnym wypadku leczenie czy przetoczenie krwi nie b#dzie uzale%nione od ilo$ci oddanej 

krwi przez krwenych czy przyjació! pacjenta.  

 

Cz#stym dzia!aniem niepo%"danym w trakcie i po chemioterapii s" nudno$ci i wymioty. 

Dlatego stosuje si# leki przeciwwymiotne aby zmniejszy& lub zlikwidowa& te dolegliwo$ci. 

Pacjent te% traci apetyt a nawet odczuwa niech#& do jedzenia, jednak pe!nowarto$ciowe 

od%ywianie jest bardzo wa%ne aby organizm móg! si# regenerowa&. Je$li pacjent nie mo%e z 

jakiegokolwiek powodu przyjmowa& pokarmu drog" doustn", substancje od%ywcze podaje 

si# do%ylnie (tzw %ywienie pozajelitowe). 

Po niektórych cyklach chemioterapii mo%e doj$& do bolesnego uszkodzenia $luzówek jamy 

ustnej i jelit. Stosuje si# wówczas silne leki przeciwbólowe, w tym morfin#. Nie nale%y 

obawia& si# w takich przypadkach rozwoju uzale%nienia od morfiny poniewa% po ustaniu 

przyczyny wywo!uj"cej ból, morfin# odstawia si# i do uzale%nienia nie dochodzi. W cz#$ci 

przypadków uszkodzenie $luzówki jamy ustnej utrudnia po!ykanie pokarów. Istnieje 

wówczas konieczno$& zastosowania %ywienia pozajelitowego.  

 

Co mog& zrobi% wspomóc  leczenie mojej choroby? 
Najwa%niejszym zadaniem w trakcie chemioterapii jest uchroni& pacjenta przed 

zagra%aj"cymi powik!aniami.  

Na powierzchni skóry oraz w przewodzie pokarmowym ka%dego cz!owieka wyst#puj" 
mikroorganizmy, które zwykle nie powoduj" %adnych dolegliwo$ci a nawet przyczyniaj" si# 
do prawid!owego funkcjonowania organizmu.   

W warunkach zmniejszonej odporno$ci, która towarzyszy zawsze leczeniu bia!aczki, 

mikroorganizmy te mog" spowodowa& wyst"pienie objawów zaka%enia a nawet spowodowa& 
gro(n" dla pacjenta posocznic# (seps#). Dlatego niezwykle wa%ne jest przestrzeganie przez 

pacjenta zasad higieny ogólnej, dbania o czysto$&, p!ukania jamy ustnej p!ynami 

odka%aj"cymi oraz zachowania odpowiedniej diety. Ka%dy rodzaj pokarmu, który zawiera 

bakterie mo%e stanowi& potencjalne zagro%enie. Dlatego w okresie zmniejszonej odporno$ci 

mo%na spo%ywa& tylko posi!ki $wie%o przyrz"dzone, pasteryzowane. Wykluczone s" jogurty, 

$mietana, kwa$ne mleko, kapusta kiszona itp. Odradza sie równie% spo%ywania pokarmów 

ci#%kostrawnych.  

Po regeneracji organizmu i powrocie prawid!owego poziomu odporno$ci, mo%na powróci& do 

swojego uprzedniego sposobu od%ywiania. 

Je$li pani/pan pali papierosy jest to moment kiedy stanowczo trzeba zerwa& z na!ogiem. 

Jeden papieros nawet na kilka godzin blokuje dzia!anie oczyszczaj"ce rz#sek w przewodzie 

pokarmowym, co w po!"czeniu ze zmniejszon" odporno$ci" mo%e to w powa%ny sposób 

zagrozi& pacjentowi.   
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Kiedy po cyklu chemioterapii b&d& móg" pój(% do domu? 
Leki cytostatyczne (chemioterapia) dzia!aj" od momentu ich podania a ich dzia!anie 

utrzymuje si# jeszcze przez wiele dni. Nale%y spodziewa& si# najsilniejszego ich dzia!ania ok 

10 dni po zako'czeniu podawania leków. St"d konieczno$& d!u%szego pobytu w szpitalu, a% 
do czasu kiedy minie okres najsilniejszego dzia!ania chemioterapii i nara%enia na jej 

dzia!anie toksyczne.  

Mo%e si# zdarzy&, %e organizm nie zd"%y zregenerowa& si# na tyle wcze$nie aby uda!o si# 
wyj$& do domu przed nadej$ciem terminu kolejnej chemioterapii.  Wówczas pacjent i lekarz 

staj" przed decyzj"- czy pacjent mo%e sp#dzi& kilka dni w domu a kolejn" chemioterapi# 
poda& z opó(nieniem. Nale%y pami#ta&, %e schemat leczenia zosta! opracowany tak aby jak 

najskuteczniej zwalczy& chorob#. Ka%de opó(nienie w podaniu kolejnego cyklu mo%e wi"za& 
si# z ryzykiem niepowodzenia leczenia. S" sytuacje, kiedy organizm pacjenta jest zbyt 

os!abiony i cykl nale%y, ze wskaza' medycznych, przesun"&. Jednak w ka%dej innej sytuacji 

nale%y bardzo starannie rozwa%y& czy na pewno przesuni#cie terminu podania leczenia jest 

bezwzgl#dnie konieczne.  

 

Jak d"ugo b&dzie trwa"o moje leczenie? 
Standardowe leczenie indukuj"ce i konsoliduj"ce trwa w sumie oko!o 3-4 miesi"ce.  

Je$li pacjent nie jest poddany przeszczepowi- leczenie podtrzymuj"ce, w trakcie którego 

pobyt w szpitalu nie jest najcz#$ciej konieczny, trwa przez kolejne dwa lata.  

Je$li b#dzie przeprowadzony przeszczep szpiku- wi"%e si# to z co najmniej 

kilkutygodniowym pobytem w szpitalu. Po przeszczepie pacjent przez rok zg!asza si# na 

cz#ste kontrole, potem kontrole s" z regu!y rzadsze.  

Jak rodzaj bia"aczki wp"ywa na wybór leczenia? 
Ka%dy typ bia!aczki ma dobrany odpowiedni podstawowy schemat chemioterapii. Schemat 

ten mo%e by& zmieniony na !agodniejszy je$li organizm pacjenta nie jest na tyle silny i 

dzia!anie uszkadzaj"ce chemioterapii mog!oby okaza& si# silniejsze ni% dzia!anie lecznicze.  

 

Czy b&d& mia"a/mia" przeszczep? 

Przeszczep szpiku czyli transplantacja komórek krwiotwórczych to najskuteczniejsza metoda 

ca!kowitego wyleczenia ostrej bia!aczki. Wi"%e si# ona jednak z ró%nymi zagro%eniami i 

dlatego kwalifikowani s" do niej pacjenci, którzy mog" odnie$& z leczenia t" metod" 
najwi#ksze korzy$ci.  

Ju% na samym pocz"tku choroby lekarz zadaje sobie pytanie czy dla danego pacjenta 

najlepsz" metod" leczenia jest przeszczep. Jednak nawet je$li rozwa%ana jest taka mo%liwo$&- 
najpierw musi by& podana chemioterapia celem jak najskuteczniejszego usuni#cia choroby z 

organizmu. Przeszczep szpiku jest uzupe!nieniem chemioterapii, polegaj"cym na „wymianie” 

szpiku na zdrowy. 

Sam moment przeszczepu szpiku to podanie do%ylne pobranych wcze$niej komórek 

krwiotwórczych, które poprzez naczynia krwiono$ne w#druj" do jam szpikowych i zasiedlaj" 
je daj"c pocz"tek nowemu szpikowi. W przypadku przeszczepu od zgodnego dawcy 

rodzinnego lub niespokrewnionego powik!ania wynikaj" g!ównie z reakcji organizmu na 

wprowadzone komórki oraz z reakcji tych komórek na organizm.  

Decyzja o przeszczepie jest wi#c podj#ta je$li ryzyko nawrotu choroby jest du%e a ryzyko 

gro(nych powik!a' przeszczepu jak najmniejsze. 

 



                            

 

 

              Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

    

 - 7 – 
! Copyright Kajetana Foryciarz 2008 

 

Skoro uzyska"am/em remisj& po leczeniu chemioterapi#- po co jeszcze przeszczep 
szpiku? 
Chemioterapia powoduje, %e z organizmu usuwane s" komórki nieprawid!owe (bia!aczkowe). 

W wi#kszo$ci przypadków po takim leczeniu jest uzyskiwana remisja, czyli cofni#cie si# 
choroby i odbudowanie prawid!owego szpiku. Jednak nawet w takim przypadku pewna 

niewielka ilo$& tych komórek mo%e pozosta& w organizmie i spowodowa& nawrót choroby w 

jaki$ czas po zako'czeniu leczenia.  

 
Dlaczego lekarz nie zaproponowa" mi przeszczepu szpiku?  
Decyzj# o kwalifikowaniu do przeszczepu szpiku podejmuje si# bardzo 

indywidualnie.  

Je$li inne powa%ne schorzenia lub zaawansowany wiek pacjenta (za bezwzgl#dn" 
górn" granic# wieku uwa%a si# obecnie 60-70 lat) stanowi" zbyt du%e ryzyko 

komplikacji- lekarze nie b#d" doradzali przeszczepu poniewa% wi"za!by si# on ze zbyt 

du%ym zagro%eniem.  

Bierze si# pod uwag# równie% obraz samej choroby u danego pacjenta. Z jednej 

strony- je$li nie wyst#puj" tzw czynniki ryzyka, czyli jest ma!e zgro%enie, %e po 

chemioterapii choroba nawróci, odst#puje si# od przeszczepu. Z drugiej strony- je$li 
leczenie nie przynosi efektów w postaci remisji choroby- przeszczep szpiku mo%e 

okaza& si# nieskuteczny.  

Mo%e si# tak%e okaza&, %e pomimo spe!nienia innych warunków- nie uda!o si# znale(& 
zgodnego dawcy rodzinnego ani niespokrewnionego.  

 

 

 

Czy po leczeniu ostrej bia"aczki b&d& mog"a/móg" mie% dzieci? 
Nie jeste$my w stanie tego przewidzie&. Istnieje mo%liwo$& pobrania i zabezpieczenia 

komórek rozrodczych, jednak ze wzgl#du na konieczno$& natychmiastowego 

rozpocz#cia leczenia w przypadku osób choruj"cych na ostre bia!aczki nie zawsze jest 

to mo%liwe.  

 

Jak poradzi% sobie z t# ca"# sytuacj#? 
Sytuacja, w której znalaz!a si# osoba, która zachorowa!a na ostr" bia!aczk#, nie jest do 

wyobra%enia dla nikogo kto podobnego stresu nie prze%ywa!. A ka%dy cz!owiek 

prze%ywa sytuacje trudne na swój, odmienny od innych, sposób. Dla powodzenia 

leczenia niezmiernie wa%ne jest nastawienie chorego do walk# z chorob", ale ka%dy 

podejmuje t" walk# na swój sposób.  

„Boimy si# nieznanego”- dlatego wa%ne jest aby pacjent rozumia! na czym polega 

jego choroba, jaki jest plan dotycz"cy jego leczenia, ale tak%e- sk"d wynikaj" 
nieprawid!owo$ci w wynikach bada' lub gorsze samopoczucie na ró%nych etapach 

leczenia. Swoj" wiedz# buduje si# w oparciu o rozmowy z lekarzami, innymi 

pacjentami i inne (ród!a, g!ównie internet. 

Pacjenci stanowi" dla siebie nawzajem niezast"pione (ród!o wsparcia. Cz#$& tych, 

którzy zako'czyli leczenie, w dalszym ci"gu wspieraj" tych, którzy s" na pocz"tku lub 

w trakcie drogi. Dzia!aj" stowarzyszenia i grupy wsparcia osób choruj"cych na 
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choroby nowotworowe krwi, organizuj"ce regularne spotkania i s!u%"ce swoim 

do$wiadczeniem i pomoc".  
Ka%dy pacjent, u którego rozpoznano bia!aczk# powinien mie& te% mo%liwo$& 
spotkania z psychologiem, który pomo%e znale(& sposób poradzenia sobie w nowej 

sytuacji.  

Radzenie sobie z trudn" sytuacj" zachodzi etapami. Pacjent ma prawo do smutku czy 

z!o$ci. Prowadz"cy leczenie wiedz" o tym i b#d" starali si# wspiera& pacjenta w jego 

walce. Jednak je$li smutny nastrój nie ust#puje, je$li pojawiaj" si# zaburzenia snu, 

lekarz zaproponuje na krótszy lub d!u%szy okres leczenie przeciwl#kowe czy 

przeciwdepresyjne, które ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej i 

wzmocnienie woli walki z chorob". 
 

KA)DE Z POWY)SZYCH PYTA* PROSZ+ ZADA, LEKARZOWI 
PROWADZ-CEMU.  B+DZIE MÓG! ON UDZIELI, DOK!ADNIEJSZEJ 
ODPOWIEDZI DOTYCZ-CEJ PRZYPADKU PANI/PANA CHOROBY.  
 

Opracowa!a: lek. med. Kajetana Foryciarz  

Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 

e-mail: kajetana@foryciarz.com 
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