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Какво е миелодиспластичен 
синдром (МДС)?

Миелодиспластичните синдроми 
(МДС) са група заболявания, свързани 
с нарушена функция на костния 
мозък. МДС имат различни подвидове 
с различно начало, прогноза, 
възможности за лечение и риск за 
развитие на левкемия.

Какво се случва?
Костният мозък е “фабриката” за 
производство на кръвни клетки: 
червени, бели и тромбоцити. Костния 
мозък е сложен орган, в който се 
случват различни процеси.

При МДС костния мозък не произвежда 
нормални кръвни клетки, поради 
различни причини:

  Дисплазия: неправилна форма и вид 
(морфология) на клетката

  Хромозомни промени: наричат се 
също цитогенетични промени.

  Промени в поддържащата система на 
костния мозък, наричана микросреда

  Молекулярни промени в клетките или 
микросредата: резултатът е малко 
на брой клетки (цитопении) и клетки, 
които не функционират нормално. 
Най-честите цитопении включват:

–  Анемия: намален брой червени кръвни 
клетки (еритроцити; клетки, които 
пренасят кислород)

–  Тромбоцитопения: намален брой 
тромбоцити (клетки, които 
участват в кръвосъсирването)

–  Левкопения: намален брой бели кръвни 
клетки (левкоцити; клетки, които 
помагат в борбата с инфекциите)

Миелодиспластичен 
синдром (МДС)
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АНЕМИЯ 

Анемията представлява намален брой 
червени кръвни клетки (еритроцити), 
които пренасят кислород към 
тъканите. Кислородът е необходим на 
всяка клетка в тялото за да расте, да 
изпълнява специфичните си функции и 
да се дели. 

Пациентите с МДС често имат 
анемия, поради неефективното 
образуване на кръвни клетки в костния 
мозък. Анемията влияе по различен 
начин на всеки човек в зависмост 
от общото му здравословно 
състояние, възрастта и тежестта 
на проявяване. Пациентите с анемия 
най-често се оплакват от умора и 
липса на енергия.

Нормално количество 
червени кръвни клетки

Количество червени 
кръвни клетки при анемия
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Симптоми на анемията

  Недостиг на въздух (особено при 
физически усилия)

  Палпитации (прескачене или 
неправилно биене на сърцето)

  Бледа кожа

  Умствено объркване или трудна 
концентрация

  замаяност, особено в изправено 
положение

  чувство на слабост и/или умора

  Учестено биене на сърцето 
(тахикардия)

  Болка в гърдите

  Главоболие

Как се измерва анемията? 

Анемията се измерва чрез нивата на 
хемоглобина в кръвна проба, измерени 
в грам на децилитър (g/dl). Нивата 
на хемоглобина варират според 
възрастта и пола. за анемия говорим 
при нива на хемоглобина под 12 g/dl 
за жени и под 13 g/dl за мъже. Според 
тежестта анемията бива:

  Лека анемия:  
хемоглобин 9,5 – 13,0 g/dl

  Умерена анемия:  
хемоглобин 8,0 – 9,5 g/dl

  Тежка анемия:  
хемоглобин под 8,0 g/dl

Какво може да ви препоръча лекаря?

  Кровопреливания за подобряване на 
симптомите на анемия. Кръвопрели-
ването е подпомагащо лечение, то 
не променя характера и хода на МДС. 
Ползите от кръвопреливането са 
временни и затова са необходими ре-
довни кръвопреливания. честотата 
на кръвопреливане може да е различна 
за всеки пациент според тежестта 
на симптомите и вида на МДС.

  Лекарят може да ви препоръча 
растежни фактори като 
еритропоетин, за стимулиране на 
костния мозък да произвежда повече 
червени кръвни клетки.

Какво можете сами да направите?

1.  Уведомете лекаря, ако имате 
недостиг на въздух, гръдна болка 
или палпитации.

2.  Спазвайте часовете на 
назначените ви прегледи

3.  записвайте стойностите на 
кръвните показатели, времето 
и вида на кръвопреливанията 
и симптомите си преди и 
след кръвопреливанията или 
приложението на растежен 
фактор.

4.  Балансирайте активност и 
почивка

5.  Потърсете помощ от близки и 
приятели
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НЕУТРОПЕНИЯ 

Неутропенията представлява нама-
лен брой неутрофили. Неутрофилите 
са вид бели кръвни клетки, които по-
магат в борбата на организма с ин-
фекциите. Когато неутрофилите или 
белите кръвни клетки са с намален 
брой, може да сте изложени на пови-
шен риск от инфекции. Неутропения-
та е по-рядко срещана при МДС, от-
колкото анемията, при диагнозата.

Как се измерва неутропенията?

Неутрофилите обикновено предста-
вляват 60-70% от белите кръвни 
клетки (левкоцити). Тежестта на 
неутропенията се определя според 
абсолютния брой на левкоцитите. 
Нормалния брой на левкоцитите е 
3,5–10x103/mm3. Нормалния брой на не-
утрофилите е 1,5–8x103/mm3. 

  Лека неутропения:  
1–1,5x103/mm3

  Умерена неутропения:  
0,5–1x103/mm3

  Тежка неутропения:  
по малко от 0,5x103/mm3

Норма

Неутрофили
Твърде малко 
неутрофили 

Неутропения
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Симптоми на неутропенията

  Повишена телесна температура 
(треска)

  Ниско кръвно налягане

  чести или продължителни инфекции

  втрисания 

Какво може да ви препоръча лекаря?

  Прилагане на растежни фактори за 
белите кръвни клетки за намаляване на 
тежестта или продължителността 
на левкопенията

  Лечение с антибиотици не се прилага 
често, но може да се препоръча при 
пациенти с повишен риск от инфекции

Какво можете сами да направите?

1.  информирайте лекаря, ако имате 
треска при неутрофили под  
1x103/mm3

2.  Спазвайте часовете на назначе-
ните ви прегледи

3.  имайте работещ термометър у 
дома

4.  записвайте си стойностите на 
кръвните показатели включител-
но левкоцитите и неутрофилите, 
симптомите, включително епи-
зоди на втрисане и инфекции

5. Мийте си често ръцете

6.  избягвайте контакти с хора, кои-
то видимо са болни

7.  избягвайте затворени простран-
ства с много хора

8.  избягвайте консумация на нес-
готвено месо или непастьоризи-
рани млечни продукти

9.  измивайте добре плодовете и зе-
ленчуците преди консумация

10.  Поддържайте добра хигиена – 
къпете се ежедневно, поддър-
жайте добра устна хигиена, из-
мивайте се след тоалетна 

11. Приемайте повече течности

12.  Потърсете помощ от близки и 
приятели
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ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Тромбоцитопенията представлява 
намаление на броя на тромбоцитите 
в кръвта. Тромбоцитите 
предотвратяват кървенето чрез 
образуване на тромби в кръвоносните 
съдове. Тромбоцитите поддържат 
и здравината на кръвоносните 
съдове. Когато пациента има 
тромбоцитопения се увеличава риска 
от кървене и синини.

Как се измерва 
тромбоцитопенията?

Нормалните нива на тромбоцитите 
в кръвта са от 150–450x103/mm3. 
Тежестта се определя според броя на 
тромбоцитите в кръвна проба:

  Лека тромбоцитопения:  
50–100x103/mm3

  Умерена тромбоцитопения:  
25–50x103/mm3

  Тежка тромбоцитопения:  
под 25x103/mm3

Норма

Тромбоцити

Твърде малко 
тромбоaцити 

Тромбоцитопения
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Симптоми на тромбоцитопенията:

  По-честа поява на синини при нормал-
ни ежедневни дейности

  Кървене от носа

  Точковидни червени петна по кожата 
(петехии)

  Кръв в урината или изпражненията

  Кървене от венците

  Порязвания, които не спират да 
кървят

  изкашляне на кръв

Какво може да ви препоръча лекаря?

  Преливане на тромбоцити при 
стойности под 10x103/mm3 или по-
високи стойности при пациенти 
с допълнителен риск, например 
предстояща хирургическа операция

  Лекарят може да препоръча спиране 
на приема някои лекарства, които 
взаимодействат с функцията на 
тромбоцитите или препятстват 
кръвосъсирването по друг механизам 

Какво можете сами да направите?

1.  Уведомете лекуващия лекар 
ако имате необичайни синини, 
неконтролируемо кървене или 
петехии

2.  Спазвайте часовете на 
назначените ви прегледи

3.  записвайте си стойностите на 
кръвните показатели преди и 
след кръвопреливане

4.  избягвайте алкохол, който може 
да допринесе за нарушаване 
функцията на тромбоцитите

5.  Предпазвайте се от наранявания 
и дейности, които които могат 
да предизвикат насиняване или 
кървене (контактен спорт и 
вдигане на тежко)

6. Предпазвайте се от запек

7. използвайте мека четка за зъби
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Защо са необходими 
кръвопреливания 
при пациентите с 
миелодиспластичен 
синдром (МДС)?
Миелидиспластичните синдроми са 
група заболявания, свързани с нарушена 
функция на костния мозък, при които не 
се произвеждат достатъчно червени 
и бели кръвни клетки и тромбоцити. 
около 80% от пациентите имат 
анемия (малко на брой червени 
кръвни клетки, което води до нисък 
хемоглобин) при диагностицирането 
на МДС. за да се повлияят 
симптомите на анемията се налага 
кръвопреливане. въпреки че анемията 
рядко е животозастрашаваща, тя 
може да наруши качеството на живот 
на пациентите.

Тежестта на анемията може да 
влияе на пациентите по различен 
начин в зависимост от възрастта 
и общото здравословно състояние. 
Някои от симптомите, които може да 
забележите, когато имате анемия, са 
бледост, умора, слабост и понякога 
недостиг на въздух.
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Кръвопреливанията повлияват времен-
но симптомите на анемия и затова по-
някога се наричат симптоматично или 
поддържащо лечение. червените кръв-
ни клетки, обаче, съдържат желязо и 
след многократни кръвопреливания то 
се натрупва в кръвта и тъканите.

Колко чести ще са кръвопреливанията 
зависи от тежестта на симптомите 
и нивата на хемоглобина и 
хематокрита. интервалите между 
кръвопреливанията може да са от 
веднъж на няколко месеца до веднъж 
на 2-6 седмици. При някои пациенти с 
МДС кръвопреливанията може да са 
и по-чести. Пациентите, които имат 
нужда от постоянни кръвопреливания 
се наричат трансфузионно-зависими. 

Преливането на червени кръвни клет-
ки облекчава временно симптомите на 
анемия, но води до натрупване на желязо 
в организма. има някои видове лечение, 
които могат да възстановят производ-
ството на червени кръвни клетки и па-
циента да стане трансфузионно неза-
висим, но те не са подходящи за всички 
пациенти с МДС. за повечето пациенти 
с МДС кръвопреливането е единствена-
та възможност за повлияване на симп-
томите на анемията, но това води до 
натрупване на желязо в кръвта и тъка-
ните. Така пациентите с МДС, които се 
кръвопреливат редовно са изложени на 
риск от натрупване на излишно желязо 
или желязно обременяване.

всяка единица червени кръвни 
клетки съдържа 250 мг желязо. При 
редовно кръвопреливане желязото се 
отлага в тъканите и органите. След 
приблизително 20 кръвопреливания 
пациентът е получил около 5 грама 
желязо, което е двойно повече от 
нормалните количества на желязо в 
организма.

Как да разбера, че имам натрупване 
на желязо?

Като общо правило натрупването 
започва след преливане на 20 единици 
червени кръвни клетки. вие може да не 
разберете, че имате натрупване на 
желязо в организма, тъй като то не е 
свързано с определени симптоми.

Колко сериозно е желязното 
обременяване? 

Желязното обременяване е 
потенциално опасно състояние, 
тъй като натрупването на желязо 
в тъканите може да ги увреди. 
излишното желязо се натрупва в 
сърцето, черния дроб, белите дробове, 
мозъка, костния мозък и ендокринните 
жлези, което може да доведе до 
различни увреждания. Много от тях 
са необратими и могат да бъдат 
животозастрашаващи, включително 
сърдечна недостатъчност, цироза и 
фиброза на черния дроб, нарушения във 
функцията на жлъчния мехур, диабет, 
артрит, депресия, импотентност, 
безплодие и рак. 

Проучванията при пациенти с МДС 
показват, че желязното обременяване 
в резултат на кръвопреливанията се 
свързва с намалена обща преживяемост 
и по-висок риск от развитие на 
левкемия. овладяването на желязното 
обремняване и желязната токсичност 
чрез хелатиране на желязото при 
пациенти с МДС и трансфузионно-
зависима анемия подобрява 
преживяемостта при пациентите с 
МДС.
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Как се диагностицира  
желязното натоварване?

Най-често използваният тест е изслед-
ването на серумния феритин (СФ) в кръв-
на проба. Нивото на серумния феритин 
дава индиректна информация за желязно-
то обременяване. Това е лесен за провеж-
дане тест и може да се прави често за 
проследяване на желязното обременява-
не. При пациентите с МДС серумния фе-
ритин се изследва в началото и на всеки 
3-4 месеца при редовни кръвопреливания. 
Като се проследяват нивата на серумния 
феритин успоредно с нивата на хемогло-
бина и кръвопреливанията може да се ус-
танови риска от желязно обременяване.

При пациентите с МДС нивата на 
серумния феритин са свързани с броя 
на направените кръвопреливания. 
Серумен феритин над 1000 ng/ml се 
достига след преливане на 20 единици 
червени кръвни клетки. Недостатък на 
изследването на серумния феритин е, че 
се повлиява от възпалителни процеси, 
инфекции и дефицит на аскорбинова 
киселина (вит. С). ето защо е важна 
тенденцията при проследяването, а не 
толкова отделните стойности.

Може ли да бъде лекувано  
желязното обременяване?

Желязното обременяване може да бъде 
повлияно чрез хелатираща терапия с 
желязо-хелатиращи лекарства. целта 
на лечението е да се поддържат 
нивата на желязото достатъчно 
ниски, за да се предотврати увреждане 
на органите. Дори и ако се е развила 
органна токсичност хелатиращата 
терапия може да доведе до обратно 
развитие на някои от уврежданията. 
Лекарства, наречени хелатори, се 
свързват с желязото в организма и го 
извеждат навън.

Колко дълго трябва да се лекувам  
с желязо-хелатираща терапия?

Хелатиращата терапия се прилага дока-
то нивата на СФ спаднат под 1000 ng/
ml. Това може да отнеме от няколко сед-
мици да няколко години. за пациентите, 
които продължават да са трансфузи-
онно зависими, това може да продължи 
неограничено. След започване на желя-
зо-хелатираща терапия нивата на СФ 
трябва да се проследяват на всеки 3-4 
месеца. Тези стойности се използват за 
проследяване на ефекта от лечението. 
Ако стойностите на СФ спаднат под 
500 ng/ml или ако нямате повече нужда 
от кръвопреливане, хелатиращата те-
рапия трябва да се спре, но лекарят ще 
продължи да проследява нивата на СФ.

Нормални 
стойности на СФ

Ниски нива на СФ високи нива на СФ
Желязно 

обременяване

Мъже: 12-300 ng/ml
Жени: 12-150 ng/ml

означава намалени 
депа на желязо. 
Нива по-ниски 
от нормалните 
означават желязо-
дефицитна анемия.

Може да означават 
хемолитична 
анемия, 
мегалобластна 
анемия или желязно 
обременяване.

Стойности на  
СФ >1000-2500 ng/ml 
показват желязно 
обременяване 
при пациенти с 
трансфузионно 
зависима анемия.
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Какви са страничните реакции от 
хелатиращата терапия?

Някои пациенти получават нежелани 
реакции от хелатиращата терапия. 
Повечето нежелани реакции могат 
да бъдат избегнати или ефективно 
повлияни. в някои случаи нежеланите 
реакции могат да бъдат повлияни чрез 
коригиране на дозата или прекъсване 
на лечението. Такива промени се 
правят само от вашия лекуващ лекар.

Съобщавайте нововъзникналите 
симптоми на лекуващия лекар. 

Попитайте кога и на кого трябва 
да се обадите, ако нещо Ви 
притеснява. 

Разберете кои симптоми трябва 
да се съобщят веднага, за да 
бъдат своевременно овладяни.

Какво можете да направите 
сами за намаляване на желязното 
обременяване?

  записвайте си броя на кръвопрели-
ванията и количеството преляти 
кръвни единици.

  записвайте си резултатите от ла-
бораторните тестове: хемоглобин 
и серумен феритин! Така ще можете 
да проследявате при какви стойно-
сти на хемоглобина се проявяват 
симптомите на анемия и колко чес-
то се нуждаете от кръвопреливане.

  Като знаете колко кръвопрелива-
ния са ви направени, ще можете да 
разговаряте с вашия лекар за ри-
ска от желязно обременяване и как 
най-добре да се лекувате.

  Ако получавате хелатираща те-
рапия, записвайте си кръвопрели-

ванията, стойностите на СФ и 
всички изследвания, свързани с же-
лязното обременяване или хелати-
ращата терапия. 

  Спазвайте времето за назначените 
от лекаря прегледи. 

Предотврятяване на желязното 
обременяване: хранене и лекарства 

в допълнение към желязо-хелатиращата 
терапия за трансфузионното желязно 
обременяване, може да спазвате 
следните препоръки, за да намалите 
приема на желязо с храната:
 Намаляване на абсорбцията на желязо:
–  Консумирайте млечни продукти, 

яйца, храни с високо съдържание на 
фибри и чайове, които съдържат 
полифеноли (напр. зелен чай).

–  За предотвратяване на 
повишаване на нивата на желязо:
-  избягвайте алкохол и 

тютюнопушене

-  избягвайте железни добавки и 
желязо-съдържащи лекарства 
(витамини с желязо)

-  избягвайте големи количества 
захари

-  ограничете приема на храни с високо 
съдържание на желязо: телешкото, 
агнешкото и дивечовото месо 
съдържат по-големи количества 
желязо в сравнение с пилешко и 
свинско месо.

-  Счита се, че някои риби имат  
по-високо съдържание на желязо.

За предпазване от инфекции:
  избягвайте да консумирате сурови 
морски храни, тъй като те съдържат 
бактерии и могат да увеличат 
възприемчивостта към сериозни 
бактериални инфекции.



Здравословно хранене

здравословното хранене започва 
с добрия план. Като се храните с 
подходящи храни, тялото получава 
необходимата енергия за деня. 
Балансираната диета може да ви 
помогне да преодолеете чувството 
за умора и болестта. Адекватният 
прием на храна и течности помага и за 
по-лесно понасяне на лечението. Най-
важните елементи от здравословната 
диета са хидратацията, консумацията 
на плодове и зеленчуци, пълнозърнести 
продукти, нискомаслени млечни 
продукти и ограничаване на захарта и 
консервираните храни.

Диагнозата МДС повлиява по различен 
начин храненето на пациентите. При 
някои пациенти храненето е затрудне-
но и те отслабват на тегло, докато 
други нямат проблем.

КАК ДА ЖИВЕЕТЕ С 
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН 
СИНДРОМ
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Общи препоръки за хранене

Най-важното, което трябва да се има 
предвид, е да се храните балансирано 
и да приемате достатъчно течности. 
всеки пациент може да се храни 
по различен начин според своята 
нормална диета (вегетарианска, веган, 
кашер, безглутенова, диабетна и др.) 
и според други индивидуални нужди 
(минали оперативни интервенции 
върху дебелото черво, зъбен статус, 
синдром на раздразненото дебело 
черво, хранителни алергии и др.).

Препоръки за здравословно 
хранене

  Консумирайте плодове и зеленчуци

–  Те могат да са пресни, замразени 
или консервирани

–  Консумирайте повече тъмнозелени 
зеленчуци като листни зеленчуци и 
броколи и оранжеви зеленчуци като 
моркови и сладки картофи.

–  измивайте добре плодовете и 
зеленчуците преди консумация

  Разнообразявайте избора на белтъчи-
ни с повече риба, бобови храни и грах

  Яжте поне 100 грама на ден 
пълнозърнести храни, хляб, крекери, 
ориз или паста 

  Приемайте трикратно дневно 
нискомаслени или обезмаслени млечни 
продукти (мляко, кисело мляко или 

сирене), които са обогатени с вит. Д, 
за да запазите здрави костите си

  Приемайте здравословни мазнини 
(полиненаситени и мононенаситени)

  Ако ви предстои трансплантация на 
стволови клетки може да се ноложи да 
спазвате специфична неутропенична 
диета (диета за пациенти с много 
ниски стойности на кръвните 
клетки поради трансплантация или 
провеждано лечение за левкемия).

–  избягвайте сурово или недопечено 
месо или риба и слабо сварени или 
сурови яйца. 

–   Консумирайте само пастьоризирано 
мляко, кисело мляко, сирене и други 
млечни продукти

–  избягвайте меки и сини сирена като 
Бри, Камамбер, Рокфор, Горгонзола и 
Блу

–   избягвайте изворна вода или я 
преварявайте. У дома може да 
консумирате вода от водопровода 
или бутилирана.



16 | РъКовоДСТво зА ПАциеНТи С 
МиеЛоДиСПЛАСТичеН СиНДРоМ (МДС)

Хидратация 

Течностите са съществена част от 
здравословното хранене. Тялото се 
нуждае от течности, за да функционира 
добре. Адекватния прием на течности 
е различен за всеки човек. целта е да се 
осигури хидратация без да се приемат 
прекомерно много течности. Следните 
съвети може да ви помогнат:

  Винаги носете вода със себе си, 
където и да сте

  Ако изпиването на цяла чаша 
предизвиква подуване на корема, 
приемайте водата на малки 
глътки през целия ден

  Повечето течности приемайте 
между храненията
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Физическа активност

Най-честият симптом при пациентите 
с МДС е умората. Най-добрата 
стратегия за преодоляване на 
умората е движението, така че 
движете се, за да преборите умората. 
Няколко проучвания са показали, че 
двигателната активност намалява 
умората и емоционалния дистрес. 
Двигателната активност подобрява 
цялостното качество на живот. 

Ако сте решили да започнете нова 
двигателна програма, трябва да се 
консултирате с вашия лекар, за да сте 
сигурни, че е безопасна за здравето ви. 
Двигателната програма може да бъде 
модифицирана за всеки пациент според 
неговата възраст, пол, тип МДС, вид на 
лечението и физическото състояние. 
Трябва да се има предвид и кръвната 
картина преди започване на активна 
двигателна програма. Ако имате 
неутропения е добре да избягвате 
обществени плувни басейни и горещи 
зони (сауна, парна баня). При тежка 
анемия аеробните занимания трябва 
да се провеждат след кръвопреливане, 
когато хемоглобина е в безопасни 
граници. Ако тромбоцитите са под   
50x103/mm3 трябва да се избягват 
спортове с удари, които могат да 
доведат до кървене.

Започнете бавно, поставете 
си реалистични цели и търсете 
подкрепа от семейството и 
приятелите си. 
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СЪН 

Доброто състояние на организма започва с 
добрата нощна почивка, което може да бъде 
затруднено, когато имате МДС. Трябва да 
знаете, че не само вие имате проблеми 
със съня. една трета до половината от 
онкоболните пациенти имат проблеми 
със съня. Нарушението на съня е свързано 
със заболяването, болката, престоя в 
болница, лечението и психологическата 
травма от диагнозата. Лошото качество 
на съня влошава обичайните дейности и 
може да доведе до тревожност и депресия. 
Нарушенията на съня се свързват и с 

намален праг на болката. Добрият сън 
подобрява качеството на живот.

Колко сън е достатъчен?

общото правило е 7 до 9 часа на нощ, но 
разбира се, както и при двигателната 
активност, нуждата от сън е индивидуална. 
Някои хора се чувстват добре след 7 часа 
сън, докато други имат нужда от 10 часа. 
Постоянния недостиг на качествен сън 
може да влоши качеството на живот и 
допълнително да утежни заболяването.
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Осигуряване на добър сън

Първо трябва да се направи оценка 
на настоящите навици на сън, което 
включва часовете сън, качество на 
съня и средата. Ако съня е променен 
от симптоми свързани с МДС, 
консултирайте се с лекуващия лекар. 
има различни стратегии и лекарства, 
които могат да подобрят качеството 
и количеството на съня. ето няколко 
полезни идеи:

  Лягайте и ставайте по едно и също 
време

  избягвайте кафе и други стимуланти 
поне 2 часа преди лягане

  Тренирайте или извършвайте активни 
движения поне 3-5 пъти седмично

  ограничавайте съня през деня до 
30 минути

  Бъдете на тихо и спокойно място поне  
30 минути преди лягане

  обсъдете въпроса за съня с лекаря 
си, може да е необходимо лечение за 
депресия или безсъние
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Социален живот

Диагнозата МДС променя живота на 
пациентите. Както и при други видове 
рак, има много неизвестности. Колко 
още ще живея? Как заболяването ще 
повлияе на живота ми? Промяната в 
кръвната картина може да ограничи 
обичайната дейности, с които се 
занимавате. 

Какво е безопасно да правя, когато 
имам неутропения?

Помнете, че неутрофилите са бели 
кръвни клетки, които предпазват 
организма от инфекции. Те са част от 
общата кръвна картина. Неутропения 
имаме, когато броя на неутрофилите е 
под 1x103/mm3. 

Препоръките какво може да правите, 
когато сте с неутропения, са свързани 
с риска от контакт с хора или вещи, 
които да предизвикат инфекция. Както 
може да се очаква, места със струпване 
на хора, където има близък контакт, 
създават предпоставка за заразяване. 
Дали ще се развие инфекция, обаче, 
зависи от много фактори. Повечето 
от инфекциите, от които страдат 
пациентите с неутропения, не са 
свързани с контакта с други хора. 
Напротив, голяма част от тях са от 
бактерии, които нормално живеят в 

човешкия организъм, но се активират, 
когато неутрофилите спаднат.

По-долу са изброени някои препоръки, 
които можете да спазвати, ако имете 
неутропения. 

  общи препоръки: избягвайте контакт 
с хора, които видимо са болни, 
затворени пространства с много 
хора, живейте здравословно.

  избягвайте контакти с хора с 
респираторни инфекции – това не 
означава да не излизате, просто 
избягвайте близки контакти с болни 
хора.

  Носете си дезинфектант за ръце – 
използвайте го на публични места, 
когато използвате тоалетна и др.

  Мийте си често ръцете.

Контакти с деца 

времето, прекарано със семейството, 
включително децата, е много важно. 
Повечето пациенти с МДС могат да 
се радват на времето със своето 
семейство без ограничения.

Специфични са препоръките за контакт 
с деца, когато имате неутропения, 
предстои ви трансплантация или 
провеждате противотуморно лечение. 
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избягвайте контакт с:

  Дете с температура или със 
симптоми на инфекция като хрема 
или кашлица. вирусните инфекции са 
чести при децата, които посещават 
детско заведение, и могат да се 
пренесат към лицата, с които са в 
контакт.

  Деца, които са скоро ваксинирани 
(напр. за полиомиелит), могат да 
отделят вируса в първите часове 
след имунизацията. 

  Трябва да имате предвид, че малките 
деца може да са в инкубационен 
период на варицела или морбили. Ако 
сте били в контакт с дете, което се 
е разболяло от варицела или морбили, 
уведомете вашия лекар.

Приемане на лекарства

важно е да имате списък на 
лекарствата, които приемате, кой ви 
ги е изписал, дозата и честотата на 
прием, както и на лекарствата, чийто 
прием сте прекъснали и защо. Това 
включва и лекарства без рецепта, 
както и каквито и да е „натурални 
продукти“.

всички лекарства, предписани, без 
рецепта или „натурални продукти“, 
могат да имат потенциален и в някои 
случаи сериозни, нежелани реакции. 
Някои от лекарствата, отпускани без 

рецепта, които трябва да се използват 
с повишено внимание са:

  Парацетамол: 

–  често е включен в комбинирани 
лекарства – проверявайте списъка 
на включените съставки

–  Дози над 3 гр за 24 часа може да са 
увреждащи за черния дроб

–  Консултирайте с с вашия лекар за 
прием на парацетамол при повишена 
температура

  Противовъзпалителните средства 
се използват често за облекчаване на 
болките при артрит, главоболие или 
треска. Такива са ибупрофен, аспирин, 
напроксен, мелоксикам.

–  Този клас лекарства може да 
предизвикат проблеми, защото 
маскират състоянията на повишена 
температура при неутропения и 
взаимодействат с функцията на 
тромбоцитите.

–  При тромбоцити под 50x103/mm3 не 
трябва да се приемат лекарства 
от този клас, тъй като се повишава 
риска от кървене

  Антихистамини: дифенхидрамин 
често се използва преди 
кръвопреливане на еритроцити и 
тромбоцити за предотвратяване на 
реакциите на кръвопреливане. Най-
честия нежелан ефект е седирането. 
При по-високи дози може да причини 
реакция на неспокойните крака и 
възбуда.
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Допълнително лечение

Допълнителното лечение може да се 
използва заедно със стандартната 
терапия и се предполага, че е 
безопасно. Най-често използваните 
видове допълнително лечение са:

  Акупунктура

  Ароматерапия

  Арт терапия

  Масажи

  Медитация

  Музикотерапия

  Молитви

  Тай-чи

  Йога

КОНСУЛТИРАйТЕ СЕ С ВАшИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛЕчЕНИЕ!

Източник: 
http://www.mds-foundation.org/building-blocks-of-hope-downloads/, accessed July 2016
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