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Vælg farveTil patienter og pårørende

Waldenströms sygdom er en blodsygdom, som rammer den del af de hvide blodlegemer, der danner
antistoffer.
 
Ved Waldenströms sygdom danner de syge celler en speciel type af antistoffer, der hedder
immunglobulin M.
Når der er immunglobulin M i blodet, kan det føre til, at blodet bliver mere tyktflydende.
Når blodet bliver tykkere, kan man udvikle hovedpine, sløret syn, nedsat hørelse, tendens til hurtigt at
blive forpustet, hudkløe samt øget risiko for blødninger.
 
Ved Waldenströms sygdom fortrænger de syge celler knoglemarvens normale celler.
Dette kan føre til blodmangel, mangel på hvide blodlegemer og blodplader.
 
Hvordan stilles diagnosen?
Diagnosen stilles ved undersøgelse af blod og knoglemarv.
 
Symptomer ved Waldenströms sygdom
Der ses almene symptomer såsom vægttab, feber, og udtalt nattesved.
Fordi knoglemarvens normale celler bliver fortrængt af de syge celler, ses der hyppigt symptomer på
blodmangel. Det viser sig ved træthed, hjertebanken og øget tendens til at blive forpustet.
Desuden ses der også risiko for infektioner og blødninger.
 
Hos en del patienter findes milten forstørret, og der kan være forstørrede lymfeknuder forskellige
steder i kroppen.
 
Behandling af Waldenströms sygdom
Behandlingen af Waldenströms sygdom består som oftest af kemoterapi.
Kemoterapi en en medicinsk behandling - en cellegift som rammer alle celler i kroppen, både de raske
og de syge celler.
 
Kemoterapien virker bedst på celler, der deler sig hurtigt, og da de syge celler deler sig hurtigere end
de raske celler, vil kemoterapien virke hårdere på dem.
 
Da de raske celler har evnen til relativt hurtigt at gendanne sig selv, hvilket de syge celler har svært
ved, vil mængden af syge celler blive mindre og mindre ved behandling med kemoterapi.
 
Søg læge
Det er vigtigt, at du søger egen læge eller vagtlæge, hvis du får nogen af følgende symptomer:
• feber på 38 grader eller derover
• blødninger eller blå mærker
• pludselig forværring i din tilstand
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Lægen vil så indlægge dig på sygehuset, så den rette behandling kan blive sat i gang.
 
Du er velkommen til at kontakte personalet fra afdelingen, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål.
 
Afdelingens personale giver råd, støtte og vejledning i forbindelse med din sygdom og behandling. Du
kan altid spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du gerne vil have informationen gentaget.
 
 


