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Hírek
2014. szeptember 27-én a Novartis támogatásának köszönhetően
ismét megrendezésre került az egyesületi tagok országos találkozója
a budapesti Ádám Villában. A rendezvény délelőtti és délutáni programjain összesen 47 egyesületi tag és hozzátartozóik vettek részt.

Tisztelt Tagok!
Örömmel küldjük Önöknek idei hírlevelünket, amelyben a szeptemberi együtt lét nap előadásairól, az elmúlt
egy év egyesületi fejleményeiről és két külföldi konferenciáról is olvashatnak. A hírlevélben egy plakátot találnak, mellyel kérjük szépen népszerűsíteni egyesületünket, annak orvosi rendelőkben való kihelyezésével, hogy
minél több beteg csatlakozhasson hozzánk. Kérjük, informálódjanak a kihelyezés lehetőségéről, az egyesülethez
csatlakozni kívánó új betegekről, ezzel is segítve az egyesület munkáját.
üdvözlettel:
dr. Hegedűs Péter elnök

egyesületi közgyűlés, együtt lét nap,

dr. Hegedűs Péter köszöntője után Szendrő Szabolcs hegymászó,
fotós tartott előadásán vehettek részt az egyesület tagjai. A nap folyamán dr. Kegye Adrienne, dr. Andrikovics Hajnalka és dr. Szilvás
Ágnes tartottak szakmai előadásokat, dr. Hegedűs Péter és dr. Szekfű
András egyesületi tagok pedig egy-egy beszámolót a részvételükkel
megrendezett külföldi konferenciákról. Az idei rendezvény különlegessége a szendvics ebéd előtti táplálkozási blokk volt, amelyben
kóstolóval egybekötött étkezési ötletekkel, praktikákkal és receptekkel ismerkedhettek meg a részvevők, miközben a nemsüti által készített padlizsános, paprikakrémes, humuszos (csicseriborsó krém),
cukkini krémes és spenótos falatkák látványában is gyönyörködhettek, amíg azok el nem fogytak. A délutáni közgyűlésen az elnökség
képviseletében Dániel Szilvia és dr. Hegedűs Péter beszámoltak az
elmúlt egy év jogi és pénzügyi fejleményeiről, a közhasznúvá
alakulásról és az adó 1%-okból összegyűlt támogatásokról. Jó hír, hogy
az egyesület kommunikációs partnerének segítségével a Novartis
mellett a Bristol-Myers Sguibb vállalattal is sikeres támogatói együttműködések indulhatnak el. Ennek köszönhetően a régóta tervezett
weboldal megújítása 2014 évben megtörténik, decemberben az új
honlapon „orvos válaszol” rovatot is indít az egyesület. Domokos
Mihály a közgyűlés végén arra bíztatta a tagokat, hogy a jövőben is
minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényeken és támogassák a közös munkát. A Novartis képviseletében dr. Kovács Erzsébet
vett részt az együtt lét napon.
Az egyesületi tagdíj összege továbbra is 1 000 Ft / fő / év, melynek
megfizetésére a CIB Bank-nál vezetett 10700158-49786204-51100005
számú egyesületi bankszámlára történő átutalással, befizetéssel,
vagy postai (piros) csekken az egyesület címére történő befizetéssel
kerülhet sor.

Kiadó: CML és GIST Betegek Egyesülete
6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy F. u. 6/C fszt 6.
adószám: 18470666-1-06
bankszámlaszám: 10700158-49786204-51100005
cmlgist@cmlgist.hu
cmlgist.hu
Felhasznált szövegek és képek
az előadókkal és szerzőkkel
történt egyeztetés és hozzájárulás szerint.
Megjelenés: 2014. november 5.
Az egyesület kommunikációs partnere:
c koncept projektügynökség
ckoncept@m14.hu

A CML Advocates Network-nek köszönhetően a szeptemberi rendezvényen 10 db Faces of Courage and Hope (A Bátorság és Remény
Arcai) című könyvet ajándékoztunk tagjainknak. A reprezentatív
könyv 16 krónikus mieloid leukémiás beteget mutat be, nőket és
férfiakat egyaránt, akik különböző korúak, etnikumúak és hátterűek,
hogy megosszák saját történetüket. Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Izrael, Olaszország, Litvánia, Macedónia, Hollandia,
Lengyelország, Portugália, Oroszország, Spanyolország, Svédország
és az Egyesült Királyság egy-egy betege meséli el saját történetét
színes fényképekkel és interjúkkal. A könyv szerzői, a fotós Bert
Spangemacher és ügyvédje, Jan Geissler első kézből ismerik a betegséget, amelyben ők is szenvednek. Köszönjük a müncheni irodából Nicole Schroeter segítségét, aki a rendezvény előtt gondoskodott a könyvek postázásáról! A könyvet a CML Advocates Network
weboldalán meg lehet rendelni: http://www.cmladvocates.net/bookfaces-of-courage-and-hope
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A Börzsönytől a Himalájáig,
Alaszkától Tűzföldig

A nevetés, mint egyfajta „gyógyszer”
A rendezvény délelőttjén „Megkűzdés és humor” címmel tartott előadást dr. Kegye Adrienne
pszichoterapeuta, aki a Magyar Pszichoonkológiai Társaság vezetőségi tagja is egyben.

fotó: http://www.hetek.hu/interju/201209/a_csucs_mindig_feluton_van

A tavalyi együtt lét napon nagy sikert aratott Monspart Sarolta tájfutó világbajnok személyes
története, aki saját gyógyulását mesélte el. Az idei rendezvény is egy sokak számára ismert
hegymászó és fotós személyes és közvetlen előadásával indult. Szendrő Szabolcs bal lábának
térd alatti amputálása ellenére az egyik legeredményesebb magyar hegymászó. Az elmúlt húsz
évben megfordult a Börzsönytől a Himalájáig, Alaszkától Tűzföldig. Előadásában a lehető
legnagyobb természetességgel beszélt életútjáról, miközben a háttérben fotóit láthatták az
egyesület tagjai.
A gödöllői (máriabesnyői) gyermekkori évek után a budapesti Vasútgépészeti Technikumban kezdte meg tanulmányait. Egy vonatbaleset következményeként kellett bal lábát térd alatt amputálni. A sporttal való kapcsolatáról honlapján (www.szendroszabolcs.hu/) írja:
„Mindig nagyon szerettem sportolni, így 1965-ben – a középiskolát
befejezve – jelentkeztem a BKV Sportegyesület kajak-szakosztályba.
Akkor még azt gondoltam, hogy ez az egyetlen sportág, melyet fél
lábbal is eredményesen művelhetek. Éveken át az egyesület I. osztályú versenyzője voltam.”

Szakterületei kapcsán vallja: „… egyre hangsúlyosabb lett elhivatottságom a daganatos betegek
és családtagjaik lelki támogatása, gondozása iránt. Sugárterapeutaként tapasztaltam, hogy
mennyire fontos a betegség megjelenésekor, a kezelések idején és utána helyreállítani és
megőrizni a lelki egyensúlyt, harmóniát. Ez segíthet ebben a nehéz időszakban a lehető legjobb
minőségű életet élni.
A két szakterület, az onkológia és a pszichoterápia együttes ismerete és alkalmazása teszi lehetővé, hogy a pácienseknek és családtagjaiknak a daganatos betegséggel és az onkológiai kezelésekkel kapcsolatos speciális
kérdésekben, problémákban is a komplex ellátással együttműködő, ahhoz illeszkedő, egyénre szabott
tanácsadást, lelki támogatást és kezelést adhassak.” A súlyos, életet veszélyeztető betegség diagnózisa nagy
pszichés megterhelés, kezdte előadását. Az aggódás, a félelem, a szorongás, a düh és az indulat mind jellemző
reakciók. Hogyan beszélhetünk ebben a helyzetben vidámságról, nevetésről, sőt humorról?
A test, a lélek és a szellem egysége közismert, betegség esetében
mindhárom érintett. A nevetés azonnali pozitív hatással van testünkre, elménkre és lelkünkre.

Monspart Sarolta előadása

Szabolcs őszinte hangon beszélt a rendezvényen arról is, hogy a
kajakozás után „egy kevésbé sikeres házasság következett”. Ezek után
találta meg, azóta is tartó szenvedélyét a hegymászást, amely
leginkább nyugalmat jelent számára. Kezdetben turistaként kereste
fel a környező országok magas hegyeit. 1980-tól az OSC igazolt
hegymászója lett. Legkomolyabb teljesítményének tekintik, hogy
1989-ben Ozsváth Attilával a világon elsőként jutottak fel a Kedar
Dome (India) keleti falán. Magassági rekordja 1990-ben a 8201
méter magas Cho Oyu (Kína,
Nepál) megmászásával érte el. 1996-ban tagja volt a magyar Mount
Everest expedíciónak. Több személyes élményét is megosztotta az
együtt lét nap résztvevőivel Szendrő Szabolcs, a VI. emeleti lakásban
maradt kulcsról és annak különleges megszerzéséről, gyermekeiről,
de számos egyéb, az életút különböző állomásai kapcsán is.

Erről így ír honlapján: „Magyarországon kevés embernek adatik meg,
hogy távoli tájakra is eljusson. Így kötelességemnek érzem elhozni e
vidékek szépségét, hangulatát. Utazásaim során szerzett élményeimet szeretném megosztani 'földszinten' élő társaimmal…”
Az előadás végén sok-sok személyes gratulációt kapott a rendezvény
vendége, aki a világ különböző tájain készült fotóinak nyomtatott
reprodukcióival ajándékozta meg a tagokat.
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fotók: http://www.szendroszabolcs.hu/

A hegymászással egy időben kezdett el
komolyabban foglalkozni a fényképezéssel

fotó: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Charlie_Chaplin.jpg

8201 méteres magasságban

Az előadás első részében – Greer és munkatársai kutatása nyomán –
különböző megküzdési magatartásmintákkal ismerkedhettek meg a
résztvevők, majd a vitalitásgenerátorok, mint természetes örömforrások kerültek szóba, Bagdy Emőke módszertanát említve. Az „életerő-gerjesztő, fejlesztő”, amely elnevezés Mc Dermottól és O’Connortól (1998) származik, elsősorban a nevetés és a humor feszültségoldó
és derüfakasztó hatásának megjelölésére használatos. Három képesség, az életderű, a fizikai élénkség és a testi kontaktus, melyek közös
jellemzője, hogy a szervezet biológiai-rendszer szintjén kedvező folyamatokat indítanak el és tartanak fenn. Számos példát említett dr.
Kegye Adrienne Audrey Hepburn-től Charlie Chaplin-ig. Norman
Cousine orvos és író az élet zenéjének nevezte a kacagást, a nevetés
jótékony segítségével szabadult meg betegségétől.
A nevetés feszültség-zsilip. Amikor nevető emberek vesznek körül
bennünket, átérezzük a nevetést, és ez fokozza a mi nevetésre való
képességünket is. Általa könnyebben szembenézünk a kihívásokkal
és találjuk meg a megoldásokat. A nevetés élettani változásaival
kapcsolatban megtudhatták az egyesület tagjai, hogy közel
háromszor annyi levegőt lélegzünk be, mint normál esetben.
Működésbe lépnek a hasizmok és a rekeszizom, szervezetünk több
oxgénhez jut. A nevetés serkenti a vérkeringést, erősíti a szívizmokat
és az immunrendszert. A szervezet boldogsághormon, endorfin
kibocsájtását stimulálja nevetés közben, ami egyben fájdalomcsillapító hatású is. Az endorfin az elme pozitív beállítottságának, az optimizmusnak is serkentője, az önbizalom és az önértékelés növelője.
Dr. Kegye Adrienne szót ejtett a nevetés pszichikai és szociális hatásairól is. Bohócdoktorok, Hahotaklub, Nevető Jóga és számos
további példa szinesítette az előadást, melynek végén a személyes
beszélgetésekre is volt lehetőség.

5

„Új távlatok a GIST gyógyításában”
GIST konferencia Zürichben

Learn. Share. Grow.
A délelőtt CML szekcióban az egyesület elnöke, dr. Hegedűs Péter számolt be a belgrádi CML
Horizons 2014 konferenciáról. A 2014. május 2-4. megrendezett konferencián 58 országból 119
küldött vett részt. A rendezvény szervezője a CML Advocates Network, akik több mint 60 országból több mint 80 betegegyesülettel vannak kapcsolatban.

„Új távlatok a GIST gyógyításában” címmel ez év május 14 és 17 között három és fél napos konferenciát szerveztek a svájci Rüschlikonban, Zürich mellett egy üdülőhelyen a betegek
szervezeteinek képviselői számára. A konferenciát három nagy nemzetközi gyógyszergyár
támogatta tájékoztatási adománnyal, a Novartis, a Pfizer és a Bayer Healthcare. A CML-GIST
Betegek Egyesülete képviseletében e sorok írója, maga is GIST páciens, vett részt a konferencián.

A kongresszus mottója: Learn. Share. Grow. vagyis Tanulás. Megosztás. Növelés. Tanulni az
orvosoktól, szakértőktől, megosztani a tapasztalatokat a betegegyesületekkel, növelni az
egyesületek hatékonyságát. Két fő cél, amely a hazai viszonylatokban is fontos: javítani a betegek
életminőségét és erősíteni a betegegyesületeket.

Az érkezési nap délutánján egy fakultatív elő-szekciót tartottak, egyetlen, de alapvető előadással: „Értsük meg a rákot és a GIST-et” címmel.
Ez az előadás összefoglalta és rendszerezte az alapismereteket – a betegképviselők szempontjából. Aki végigülte, jobban megértette a három nap gyakran igen magas, professzori szintű előadásait. Maga a konferencia hat
orvosi téma köré szerveződött. Ezek címei: 1. A GIST diagnózisa, 2. Lokalizált, operálható elsődleges daganatok,
3. Az áttételes (előrehaladott) betegség, 4. Az áttételes betegség alakulása gyógyszeres kezelés közben,
5. A diagnózis, a kezelés és a gondozás minőségének kérdései, 6. A GIST kutatás útjai.

Péter beszámolt Neil Shah hematológus és onkológus professzor
(San Francisco, Kalifornia, USA) előadásáról, a széleskörű kezelési lehetőségek kapcsán. Ismertette az első és másodvonalas gátlókat a
teljes körű citogenetikai vagy molekuláris válasz lehetőségét. Cél:
maximalizálni a minőségi életet, minimalizálni a mellékhatásokat,
visszafordíthatatlan folyamatokat (mellékhatások az első 2 évben
jelentkeznek). Beszélt a hosszú távú követésről a mellékhatások tükrében. Személyes konklúziója, hogy jó gyógyszerek vannak, de azokat személyre szabottan kell kiválasztani. Tudni kell örülni az állapotunknak. Az Imatinib kezelés kapcsán – szintén Neil Shah előadása
alapján – 85%-os teljes túlélésről
lehet beszélni, ami meghalad minden más CML terápiát. A betegek
7%-a hal meg CML-ben 8 év után, 82%-a viszont elérte a teljes citogenetikai gyógyulást. A véletlenszerűen kiválasztott betegek 55%-a
még mindig study kezelés alatt áll és majdnem mindenkinél teljes
citogenetikai gyógyulás állapítható meg. A kezelés általában jól
tolerálható, komoly vissza nem fordítható mellékhatás nélkül, enyhén mérsékelt mellékhatások általánosak és problémásak lehetnek
néhány betegnél.

Egy-egy előadó több témában is előadott. A tizenkét előadóból hat
professzor volt, a másik hat pedig vezető kutatóorvos. Angliából,
Belgiumból, az Egyesült Államokból, Finnországból, Franciaországból (ketten), Németországból (ketten), Olaszországból (ketten) és
Svájcból (ketten) érkeztek. Az egyik szervező bevezetőjében tréfásan
hangsúlyozta, hogy a konferencia hivatalos nyelve a rossz angol lesz,
így kérte az előadókat és hozzászólókat, hogy vegyék figyelembe a
jelenlévők eltérő nyelvi felkészültségét. A diasorozatok, amelyeket
vetítettek, láthatólag korábbi tudományos konferenciákra készültek,
hallatlan képi gondossággal és tartalmi gazdagsággal. Nem is lettek
volna követhetőek a laikus hallgatóság számára, ha az előadók élőszóban nem magyarázták volna meg ezeket, időnként átugorva a
csak a szakember számára fontos részleteket.

CML konferencia Belgrádban
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fotók: dr. Szekfü András

Lenyűgöző volt az az ötletesség és kitartás, amellyel a különböző
csoportok felvilágosító és érdekképviseleti munkájukat végzik – van
mit tanulnunk tőlük. Magától értetődik, hogy a csoportok munkája
kiterjed a megelőzés és a szűrővizsgálatok propagálására is.

fotók: http://www.cmladvocates.net/

Susanne Sausele mannheimi professzornő belgrádi előadása az Interferon terápiába vonásával foglalkozott, amit Péter szintén röviden ismertetett. Mint mondta: számos kísérlet van a különböző
terápiák kombinálására visszaesés esetén. A gyógyszer abbahagyása
kapcsán, amely a korábbi konferenciákon még csak szóbeszéd tárgya volt, az idei rendezvényen előadást is tartottak, több kísérlet létezik. Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó, legaktuálisabb új
témakörről, a generikumokról – amelyek megfizethető kezelést biztosítanak a kormányok számára – a kanadai CML társaság tartott
előadást a betegek oldaláról, dr. Andian Bogdánovics (Szerbia) pedig
hematológiai oldalról. Kérdések: Lehetséges-e váltani nem orvosi
indokok alapján? Ugyanazt az életminőséget és hatásfokot biztosítják-e? A generikumok bevezetése Szerbiában, Macedóniában, Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában és további országokban is
megtörtént, Magyarországon még nincs. A belgrádi kongresszus
külön felhívást intézett a kormányokhoz a generikumokkal kapcsolatos bizonytalanságok és kockázatok csökkentése érdekében. Ezek
után szemléletes ábrákat mutatott a betegség és a terápia hatékonysága kapcsán. Beszámolója végén a Belgrádba eltöltött szabadidőről,
városnézésről és a különböző országokból érkező képviselőkkel való
közös programokról is szót ejtett.

A konferencia így is igénybevette a hallgatóságot, ezt a szervezők
azzal enyhítették, hogy a tudományos szekciók közé illesztették a
betegképviselők beszámolóit, módszertani tapasztalatait és esettanulmányait. Egy angol nő beszámolt arról, hogy amikor lánya megbetegedett, hogyan harcolt az életéért, de nem állt meg ennyinél,
hanem egyesületet alapított a GIST betegek érdekképviseletére,
amely ma már Anglia egyik legfontosabb ilyen csoportja.

Az utolsó téma a GIST gyógyításában alkalmazott generikus gyógyszerek ügye volt. Ennek az adott aktualitást, hogy a Glivec/Gleevec
(Imatinib) szabadalmi védettsége mostanában jár le, a világ különböző országaiban nem teljesen egyidejűleg. A résztvevők megvitatták és elfogadták a konferencia „Zürichi nyilatkozat”-át, amely az
olcsó(bb) generikumok várható terjedésével kapcsolatban megfogalmazza, hogy ez nem mehet a betegek rovására, és hangsúlyozza a
szükséges óvatosságot.
dr. Szekfü András filmtörténész, GIST páciens
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A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései

A perszonális kapcsolaton túl

A krónikus myeloid leukémia genetikai háttere és vizsgálati módszerei
Krónikus myeloid leukémiában (CML) egyetlen csontvelői őssejtben alakul ki genetikai eltérés:
a 9-es és a 22-es kromoszómák hosszú karjainak vége eltörik és kicserélődik. Latinul ezt kromoszóma transzlokációnak nevezzük, amely következtében CML-ben a 22. kromoszóma megrövidül és változik a szerkezete (Philadelphia-kromoszoma, Ph+). A töréspontok a 9. kromoszómán
az ABL1, míg a 22. kromoszómán a BCR géneket érintik. A transzlokáció következtében alakul ki
a fúziós BCR-ABL1 gén. A génről átíródó BCR-ABL1 fehérje fokozott és szabályozatlan aktivitása
vezet a fehérvérsejtek felszaporodásához CML-ben. A fúziós fehérje gátlásával fejtik ki a hatásukat az első generációs (imatinib, Glivec) és a hatékonyabb második generációs (dasatinib,
Sprycel; nilotinib, Tasigna) BCR-ABL1 gátlószerek.

Az együtt lét nap délutáni GIST szekciójában a résztvevők megtudhatták, hogy a betegség az
utóbbi években egyre nagyobb számban kerül diagnosztizálásra, ami a különböző eljárások
ugrásszerű fejlődésének köszönhető. Dr. Szilvás Ágnes utalt arra, hogy az 1983-ban Mazur és
Clark által elnevezett, és 1998-ban Hirota és munkatársai által felfedezett KIT protoonkogén
mutációjának kimutatása a betegség kialakulása és terápiája szempontjából kulcsfontosságú
volt. Földrajzilag és a nemek megoszlása szempontjából nem mutatható ki különbség, ez utóbbi
alól a ritka „örökletes” GIST-tumorok (pl. Carney-trias, Recklinghausen 1-es típusú neurofibromatosis) kivételt képeznek a nők körében észlelt gyakoribb előfordulásukkal. Ezekre általános
tünetek pl. bőr és nyálkahártya eltérések irányíthatják a figyelmet.

Az eredményes terápiás válasz és a terápiás kudarc új meghatározásai
Az Európai Leukémia Hálózat (Európai LeukemiaNET ) szoros hematológiai, citogenetikai és molekuláris genetikai monitorozást javasol a CML követésére. Így a lassabban és/vagy kevésbé reagáló betegek kisebb csoportja a
lehető leghamarabb kerülhet kiszűrésre, és a 2. generációs gátlószerek alkalmazásával javítható a kezelés eredményessége. 2013 óta a citogenetikai és a 3 havonkénti molekuláris genetikai vizsgálatok egymással egyenértékűen szerepelnek a terápiás válasz megítélésében (Baccarani, 2013). Optimális válasz esetén a kezelés változtatás nélkül folytatandó, míg terápiás kudarc esetén a kezelésen változtatni kell. A két tartomány közötti szürke
zóna a szuboptimális válasz, ahol a váltás mérlegelendő. A kezelés különböző időpontjában elvégzett citogenetikai és molekuláris genetikai eredmények alapján dönti el a kezelőorvos, hogy a gátlószeres kezelés megfelelő
hatékonyságú-e. A rendszeres, közel 100%-os pontosságú gyógyszerszedés elengedhetetlen feltétel az optimális terápiás válasz eléréséhez (Marin, 2010).
Terápiás kudarc
nincs hematológiai válasz vagy Ph+>95%
BCR-ABL1>10% és/vagy Ph+>35%
BCR-ABL1>1% és/vagy Ph+>0%
teljes hematológiai válasz elvesztése
teljes citogenetikai válasz elvesztése
MMR elvesztése
rezisztencia mutáció
citogenetikai eltérés a Ph+ klónban

Optimális válasz
BCR-ABL1=<10% és/vagy Ph+=<35%
BCR-ABL1<1% és/vagy Ph+=0%
<0,1% BCR-ABL1 (MMR)
<0,1% BCR-ABL1 (MMR) stabil vagy
csökkenő tendenciával
Az Európai LeukemiaNET
legújabb követési ajánlásai
(Baccarani és mtsai, 2013).

Mély molekuláris válasz jelentősége
Az imatinibbel kezelt betegek közül csak kevesen érték el az ún. „teljes molekuláris választ”, amikor már a BCRABL1 mRNS nem mutatható ki még molekuláris genetikai módszerekkel sem. Mivel a második generációs gátlószer kezelés során több beteg ér el mély terápiás választ, szükségessé vált ún. „teljes molekuláris válasz” további
pontosítása. A molekuláris genetikai vizsgálat érzékenysége nemcsak laboratóriumonként, hanem a laboratóriumon belül mintáról mintára is változik (Cross, 2012). Ezért a molekuláris válasz mélységét minden mintánál a
detektálás érzékenységének a felső határával adjuk meg: 3 nagyságrend mélységű válasz (major molekuláris
válasz, MMR≤0,1%), 4 nagyságrend mélységű válasz (MR4 ≤0,01%), a 4,5 nagyságrend mélységű válasz (MR4.5 ≤
0,0032%) és 5 nagyságrend mélységű válasz (MR5 ≤0,001%). Az MR4/MR5 elérését követően a gátlószeres terápia felfüggesztését számos kutatócsoport vizsgálja a betegek igen szoros, hetenkénti később havonkénti
laboratóriumi monitorozásával. A Stop Imatinib (STIM) vizsgálatban a több, mint 2 éven át, legalább MR4/MR4.5
mély molekuláris válaszban levő CML betegek imatinib terápiájának felfüggesztését követik. 24 hónap elteltével
az MMR elvesztésének valószínűsége 36% volt (Rousselot és mtsai, 2014) Adataik szerint a TKI terápia elhagyása olyan betegek számára ideális, akik gyorsan érték el a mélyebb terápiás választ. Emiatt, hasznos lehet az imatinib intolerancia, szuboptimális válasz vagy terápiás kudarc esetén a mihamarabbi 2. generációs gátlószerre
történő váltás. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a citogenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatok
elengedhetetlen eszközök a CML követése során.
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A daganat megjelenése bizonytalan hasi panaszoktól az életet veszélyeztető akut tünetekig (pl. hasi görcsök, vérzés, bélelzáródás)
terjed. Áttétet 15-50%-ban a hasi szervekbe ad, 40-80%-ban kiújul,
döntően a korábbi daganat helyén. Diagnosztikája a képalkotó vizsgálatokon alapul, mint pl. endoscopia, ultrahang vizsgálatok. Az ultrahang vizsgálat sokszor az első diagnosztikus lépcső, mely akár célzott mintavételben is segítségünkre lehet. A daganat végső diagnosztikája a szövettani, immunhisztokémiai vizsgálatokon alapul.
Ezekkel tudjuk a daganat specifikus tulajdonságait megállapítani és
megjósolni a kezelésre várható reagálását. CD117, DGFR meghatározást végezhetünk a célzottan,
illetve műtét során eltávolított
mintából. Ezek alapján megállapítható a daganat genetikai jellegzetessége, mely gyógyszeres választásunk döntően befolyásolja.
Amennyiben a daganat eltávolítható, műtét javasolt, azonban már ilyenkor az elvégzett vizsgálatok
jelezhetik a gyógyszeres lépcső alkalmazási formáit. Az elsővonalbeli
kezelésre alkalmazott terápiás lehetőségünk az Imatinib. Alkalmazása során Imatinib intolerantiaval kb. 2-4 %-ban számolhatunk. Elsődleges rezisztenciát (6 hónapon belüli progresszió) 12-14 %-ban
észlelhetünk, főleg a KIT exon 9, PDGRFA exon 18 mutáció, illetve
wild-type GIST esetében. Másodlagos rezisztencia (6 hónapon túli
progresszió) 50-70 %-ban 2 évet követően jelentkezhet. Ilyenkor
másodlagos mutációk (exons 13, 14, 17, 18, új kinase mutációk) jöhetnek létre. Gyakoribb előfordulása exon 11 mutációban, mint exon
9 mutáció esetén. Sunitinib / SUTENT a másodlagos, és az elsővonalbeli kezelésre várhatóan nem reagáló esetekben jut szerephez. A CT,
illetve annak speciális formája a PET CTés MRI vizsgálatok a GIST
áttétek megállapításában jutnak főleg szerephez.

a non-invazív
ultrahang-diagnosztikát
javaslom

fotók: dr. Szilvás Ágnes előadásának illusztrációi

Időpont
3 hónap
6 hónap
12 hónap
A követés
során

Az előidéző okok máig ismeretlenek. A daganat megjelenésével a gyomor-bélrendszerben bárhol számolhatunk,
előfordulási gyakorisága a gyomortól a végbél felé csökkenő tendenciát mutat. A daganat sokszor „mellékleletként” bukkan fel, ezt változó mérete, néhány mm-től több cm-ig terjedő nagysága is okozza. A tumor mérete
összefügg a tumor-tünetek megjelenésével, emellett a tumor agresszivitásának is predictora. 5 cm feletti daganatnál nagyobb áttéthajlammal számolhatunk, mely a genetikai mutációkkal együtt értékelhető – ezt a Fletcherféle beosztás jól mutatja. 95 % -ban solid tumor, 10-40 %-a betör a környezetbe.

A daganat időbeni észlelése és nyomonkövetése terén az orvossal
való perszonális kapcsolaton túl a non-invazív ultrahang-diagnosztikát javaslom – zárta előadását dr. Szilvás Ágnes, majd személyes
konzultációk következtek.
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„Még több sorstársat ismerhettem meg...”
K. Krisztina, N. Gabriella és V. Veronika egyesületi tagokkal készítettünk interjút jelenről és jövőről. Betegtörténeteik az egyesület idén megújuló weboldalán lesz hamarosan olvasható.
Mi a véleményetek az idei együtt lét napról?

G: Új gyógyszerekről és gyógyítási lehetőségekről, abban az esetben, ha a gyógyszerek már nem dolgoznak,
milyen további lehetőségei vannak egy betegnek. Folyamatban lévő kutatásokról, nemzetközi konferenciákon
elhangzott információkról. Magyarországi törvényi és társadalombiztosítási változásokról a gyógyszerekkel
kapcsolatban. A betegséggel kapcsolatos társadalombiztosítási és adózási kedvezményekről. És nem utolsó
sorban sikersztorikról, főleg olyanoktól, akik mertek a betegség mellett gyermeket vállalni.

Krisztina: Az elmúlt években igyekeztem minden betegtalálkozón részt venni. Az első alkalomra némi előítélettel és fenntartásokkal mentem el. Gondoltam, tele lesz a terem siránkozó és depressziós emberekkel, utólag és
ezúton megkövetem a résztvevőket. Derűs, akkoriban még zömében idős, szép korú emberekkel találkoztam.
Minden alkalommal naprakész, új információkat szereztem. Akár csak ezen a mostani összejövetelen. Jó látni a
csinosan felöltözött frissen berakott hajú idős hölgyeket, akik a szokásos életkedvvel köszöntötték egymást.
Szeretem a borász bácsi ízes szépen mívesen megfogalmazott sokszor humoros hozzászólásait. Feri bácsi vitalitása és jókedve ragadós. Viszont határozott csalódást okoz a viszonylag sok új és fiatal beteg megjelenése.
Szabolcs előadása üde színfoltja volt a programnak. Furcsa volt, hogy nem tudományos előadás is szerepel a
programban, de végül kellemes csalódást okozott. Előttünk állt egy szintén sok tragédiát megélt, rendkívül
pozitív gondolkodású, az élettől kapott jobbegyenesekből mindig felállni tudó, végtelen pozitív, életvidám
ember. A tudományos rész, dr. Andrikovics Hajnalka előadása sok kérdésemre választ adott. 10 éve szinte
minden genetikai leletemen az ő nevét olvastam, végre egy kedves arcot is tudtam kötni a név mellé. Az ambulanciákon annyira leterheltek az orvosok hogy nincs igazán idejük válaszokat adni az adódó kérdésekre, kételyekre, félelmekre.
Veronika: Tavaly sajnos nem sikerült eljutnom az együtt lét napra, de
szerencsére idén ott lehettem. Az Ádám Villa nagyon szép és
nyugodt helyszín ennek a meghitt, bensőséges rendezvénynek. Jók
voltak a témák és a meghívott vendégek is érdekes előadóknak
bizonyultak. Sajnos csak a rendezvény végén volt idő a betegtársakkal való beszélgetésre. Véleményem szerint mi betegek is sokat
tudnánk segíteni egymásnak tapasztalatainkkal, ha tudnánk, hogy
kinek milyen problémája van.

Tervezzük egy „orvos válaszol” menü kialakítását is, lenne-e igény erre szerintetek, illetve mit gondoltok az
egyesület facebook-on való megjelenésének lehetőségéről?
G: Az „orvos válaszol” rovat szerintem nagyon fontos lenne, sok új beteg élne a lehetőséggel. Tapasztalatból
tudom, hogy egy friss betegnél mindig újabb és újabb kérdések merülnek fel. Jó ötletnek tartom az egyesület
megjelenését a facebook-on is. Nagyon sok új beteg az interneten keres először. Ezen az oldalon a betegek, mint
ismerősök azonnal információt kaphatnának a találkozók időpontjáról, friss híreket lehetne megosztani a
betegséggel kapcsolatosan: új gyógyszerekről, kutatásokról, nemzetközi konferenciákról, ismeretséget tudnak
kötni sorstársak egymással. Néhány CML-es sorstársammal együtt létrehoztunk a facebook-on egy zárt csoportot. Ebben a csoportban egymás között bátran megnyílhatunk, kérdezhetünk egymástól és a tapasztaltabb
betegektől. Egy megosztással mindenki információt kap a másikról, és ha tud, azonnal segíthet. Szívesen fogadunk a csoportban újabb tagokat, vagy érintett családtagokat, akik beteg rokonaik helyett szeretnének kommunikálni velünk. A csoportba a cmlcsoport@gmail.com e-mail-re írt levélben lehet jelentkezni.

A meghívott genetikus doktornőtől érdekes információkat tudtam
meg a CML-ről, illetve a jövőbeni kezelési lehetőségekről. Az előadás
alatt és után is lehetőség volt kérdéseket feltenni, akár négyszemközt
is. Minden kérdésemre kaptam választ. Nagyon köszönöm neki, hogy
ilyen kedves és közvetlen volt.

K: A facebook-on való megjelenést nagyon hasznosnak tartanám. Gabitól kaptam információt az amerikai
csoportokról, de mivel nem beszélek angolul, nem igazán tudtam kommunikálni velük. A napokban indult zárt
csoportba is várjuk az új jelentkezőket. Alakul egy jó kis közösség, bíztatóak a tapasztalatok. A weboldal megújulását pedig azért tartom hasznosnak, mert a neten sok elavult információ található. Például a betegség túlélési
prognózisa sok helyen még mindig 3-5 évre van datálva, pedig a napra kész információ sorsokat alakíthat, hiszen
egy friss beteg nem mindegy, hogy milyen adattal találja szembe magát. 3-5 év kontra békés öreg kor. Azt
gondolom, hogy rajtunk nem fog múlni az új oldal sikere. Érdeklődéssel várom, és ha valakinek szüksége lesz rá,
akkor ajánlani is fogom. Köszönet a szervezőknek az együtt lét nap-ért, a színes programért, a hasznos információkért és az egészséges kóstolóért.

Az egyesület weboldalának megújítása most az egyik legfontosabb
feladat, amelyre a Bristol-Myers Squibb támogatásának köszönhetően még ebben az évben sor kerülhet. Milyen tartalmakkal
szeretnétek az oldalon találkozni?
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K: Az internet adta lehetőségek maximális kihasználását a sok fiatal új beteg naprakész tájékoztatása miatt
tartom fontosnak. Természetesen minden generáció érdekelt és már vannak „internetnagyi” tanfolyamok is. Az
orvostudományban szinte napi szinten jelennek meg új terápiás és diagnosztikus vívmányok. Emberi sorsokat
változtathat meg olykor egy-egy új információ megismerése. Fontosnak tartom a lelki támogatást, erre nagyszerű lehetőség egy online közösség építése.

„Alakul egy jó kis közösség, bíztatóak a tapasztalatok”

Gabi: Számomra sokat jelentett az együtt lét nap, mert még több
sorstársat ismerhettem meg, és megbeszélhettük a betegséggel kapcsolatos érzéseinket és tapasztalatainkat.

V: A betegségekkel kapcsolatos aktualitásokat szívesen látnám a
weboldalon. Például találkozók, újabb kísérleti eredmények a világ
bármely pontjáról vagy bármely eredményről a betegséggel kapcsolatban. A fórum használata is fontos lenne, mert ott is meglehetne
osztani egymással minden örömöt és problémát.

együtt lét nap, 2014

együtt lét nap, 2014

V: Nagyon aktuális és hasznos lenne az „orvos válaszol”rovat. Nekem jól jött volna pár évvel ezelőtt, amikor gyermeket vártam, ha tanácsot kérhettem volna több orvostól is, de erre nem igazán volt lehetőségem. A facebook
pedig azért lenne nagyon hasznos, hogy tényleg minden beteg rátaláljon az egyesületre. Biztosan vannak
olyanok, főleg vidéken, akiknek szüksége lenne az egyesületre, hogy ilyen formán tudjon tájékozódni az aktualitásokról és a többi betegtársáról, vagy, hogy megossza gondolatait, problémáit másokkal. Úgy gondolom, idő
hiányában sokat tehetnénk egymásért a számítógép segítségével.
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Szendrő Szabolcs előadása
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dr. Kegye Adrienne előadása
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„Új távlatok a GIST gyógyításában”
dr. Szekfű András beszámolója a zürichi GIST konferenciáról
A CML genetikai vizsgálatának aktuális kérdései
dr. Andrikovics Hajnalka előadása
A perszonális kapcsolaton túl
dr. Szilvás Ágnes előadása
„Még több sorstársat ismerhettem meg...”
interjú 3 egyesületi taggal

együtt lét
a CML-GIST Betegek Egyesületének hírlevele, 2014
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