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Egyesületi hírek és információk
Egyesületünk a CML Advocates Network első magyarországi
tagjaként, a szeptember 22-ei nemzetközi CML világnap alkalmából minden év szeptemberében rendezi meg országos kongresszusát. Az együtt lét nap idén 5. alkalommal, szeptember
17-én került megrendezésre a budapesti Ádám Villában.

2016-tól a budapesti együtt lét nap mellett vidéki városokban is jelen vagyunk, tavaly
Debrecenben és Gyulán vehettek részt az érdeklődők a „közös úton” című rendezvénysorozaton, az egyesület idei rendezvénysorozata pedig Győrben és Szegeden teremtett
személyes és nyilvános lehetőséget a betegség aktuális kérdései kapcsán szakmai
előadásokon és kötetlen „négyszemközti” konzultációkon való részvételt.
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Győr
Debrecen

Gyula
Szeged

A CML Advocates Network számos aktivitása mellett újdonság a CML TODAY applikáció,
amely 7 nyelven tölthető le okostelefonokra. Tagjaink már jól ismerik a 2015-ben publikált A
Bátorság és a Remény Arcai című könyvet, amelyből a szerzők hozzájárulásával hírlevelünkben is olvashattak részleteket. A reprezentatív könyv jelenleg is megrendelhető, 16
krónikus mieloid leukémiás beteget mutat be, nőket és férfiakat egyaránt, akik különböző
korúak, etnikumúak és hátterűek, hogy megosszák saját történetüket. Az angol nyelvű
könyvet a CML Advocates Network weboldalán és az Amazonon is meg lehet rendelni:
http://www.cmladvocates.net/book, http://www.amazon.co.uk

Kiadó: CML és GIST Betegek Egyesülete
6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 1. II. lph. fsz. 1.
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.

Az egyesületi tagdíj összege 1000 Ft/fő/év, melynek megfizetésére a CIB Bank-nál vezetett
10700158-49786204-51100005 számú egyesületi bankszámlára történő átutalással,
befizetéssel, vagy postai csekken az egyesület címére történő befizetéssel kerülhet sor.
Szervezetünk közhasznú egyesület, 2006 óta jogosult az adók 1%-ának felhasználására.
Köszönettel fogadjuk az Ön támogatását is!
Egyesületünk facebook oldala a facebook.com/cmlgistbetegekegyesulete
címen érhető el. Kérjük, hogy népszerűsítsék kedveléssel, megosztással és
ismerősök meghívásával. Köszönjük!

Megjelenés: 2017. december 5.
Az egyesület kommunikációs partnere:
c koncept projektügynökség
ckoncept@m14.hu
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D. Tóth Kriszta mondja a gyászbeszédet
Részlet Szentesi Éva Hamvaimból című könyvéből
Egyik nap, mikor belenéztem a fürdőszobában a tükörbe, elborzadtam. Látszottak a bordáim, két nyamvadt kis ropi volt a lábam, kopasz voltam és szürke, mint a letaposott hó.
Rettenetes volt nézni ezt a leharcolt testet. Onnantól fogva nem mertem a tükörbe nézni,
akárhányszor mentem fürödni, mindig elfordítottam a tekintetemet, csak ne lássam, mit
tett velem a betegség. Csak ne lássam, mit tettem én magammal.

Ott volt a halál lehelete a nyakamon, nem volt az semmilyen szagú, de különösképpen
félelmetes se. Olyan egyszerű volt, és hétköznapi, hogy jómagam is megdöbbentem. Akkor
ez lenne az, amitől az emberek annyira nagyon rettegnek? De hát ez semmi. Elfogadtam,
hogy megtörténik velem.
Másnap elterveztem, hogy milyen lesz a temetésem. Majd megkérem Sávait, hogy mindent
rendezzen el, mert csak neki lesz hozzá elég lélekjelenléte. Nem kellenek papok meg imák,
meg sírás, koporsón dübörgő föld. Hamvasztást akartam, Csárdáskirálynőt, meg Füzy Gabi
bácsit. Azt is elterveztem, hogy D. Tóth Kriszta mondja a gyászbeszédet. Tudtam, kiborul
majd ezen, de nem bírtam erre a feladatra mást elképzelni. Olyan ünnepélyes volt az egész.
Persze azt is kitaláltam, milyen ruhában leszek. Ne gondolja senki, hogy egy temetést
másmilyen megtervezni, mint például gimnáziumi tanévnyitóra készülni. Mindennek van
eleje meg vége. Az iskolának a ballagás a vége, az életnek meg az, hogy meghalunk.
A régi öregasszonyokra gondoltam ezután, akik már életükben megveszik maguknak a
temetőben a parcellát, és rendszeresen gondozzák. Ők is ugyanolyan elfogadással és
fegyelemmel viselik a halál gondolatát. Ők se félnek semmitől. Olyan alázattal szolgálják az
életüket, és a halálnak is megadják a tiszteletet. Azokban a napokban én is bölcs
öregasszony voltam. És gondolatban megvettem a parcellámat.
Azon a héten azonban történt valami. Mintha egy láthatatlan tartalék előbújt volna egy
ismeretlen helyről, és visszarántott volna a legmélyéről. Később jöttem rá, hogy az
elfogadás mentett meg ebből a helyzetből, konkrétan a haláltól. És az elfogadás nem
egyenlő a feladással. Megértettem, hogy bármennyire is szeretnék élni, lehet, hogy ezt
elbaltáztam, és azzal csak rontok a helyzeten, ha rettegek az életem végétől. Ezért a legteljesebb nyugalommal készültem a meghalásra, de nem voltam jó gyakorló halott, ha vicces
akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy nem kellettem a halálnak se, de nem akarok vicces
lenni, meg nem is így volt, úgyhogy nem mondom.

De az egészben nem az volt a legszörnyűbb dolog, hogy nem tudtam járni, vagy elvesztettem a szépségemet, nem is a bimbódzó románc vesztesége fájt, hanem az, hogy nem voltam képes enni. Sebes volt a nyelvem a kezelésektől, égett a nyelőcsövem, és ha mégis
ettem egy falatot, attól olyan pokoli fájdalmaim voltak, hogy nem bírtam egy helyben maradni a kíntól. Nem tudom felfogni, hogy bírtam ki ezt a szenvedést, de tényleg, ahogy ezt
írom, még szinte most sem hiszem el... És akkor, amikor mindennek a legalján jártam, úgy
éreztem, hogy minden emberi méltóságom elveszett. Aztán következett egy ominózus hét,
amikor már csak infúzióval tudtak táplálni. Napi egy vizes zsemle volt, amit magamba kellett
volna valahogy gyűrnöm részletekben, de az se ment igazán. Jöttek az újabb vérátömlesztések, szörnyű volt az is. Én meg csak feküdtem az onkológián a kórteremben, ahol a kemót
is adták, bámultam ki a fejemből, és vártam valamit. Talán a halált. Úgy éreztem, itt van vége.
Fogalmam nem volt, mi tud ezen átlendíteni, vagy honnan veszek még egy maréknyi erőt, ami
kihúz ebből az elképzelhetetlen állapotból. Végtelennek tűnt az idő, vegetatív üzemmódra
kapcsolt a testem, kezdte az izmokat is bedarálni, az utolsó kis zsírtartalékokat éltem fel,
lassan semmi nem maradt belőlem.

A szeptemberi együtt lét nap délelőtti programját Szentesi Éva író, rákellenes
aktivista nyitotta meg saját betegségtörténetével. Hamvaimból című könyve (2016)
megvásárolható a kiadó oldalán: http://www.athenaeum.hu
„Sokkal többet kaptam a ráktól, mint amennyit elvett tőlem.” Akik elolvassák ezt a
megrendítően őszinte könyvet, és tesznek is önmagukért valamit, nagyon sok fájdalomtól megkímélhetik magukat, ha komolyan veszik az üzenetét. Ebben a könyvben végigkövethetjük Szentesi Éva gyógyulásának útját. Karcos, önironikus, őszinte
írás. Megfog... és nem ereszt. Igazi. Élő. Példa.

Ebben a helyzetben értettem meg valamit. Nem szabad félni. Mindenki meghal egyszer, az
én életemnek pedig most lesz vége, ez az epizód az utolsó felvonás, nem lesz több. Olyan
nyugalom töltött el, ahogy néztem éjszaka az ürességet. Nem volt abban semmi irgalom.
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Generikus imatinib a CML kezelésében
Kerekasztal beszélgetés
A CML volt az első daganatos megbetegedés, melyben a genetikai változás, az örökítő
anyagban, a DNS-ben létrejött mutáció szerepe felmerült a betegség kialakulásában mintegy fél évszázaddal ezelőtt. Szintén a CML volt az első daganatos betegség, ahol célzott
kezelésre nyílt lehetőség kb. két évtizeddel ezelőtt. Az utóbbi években az imatinib
szabadalmának lejárta kapcsán megjelentek a generikus imatinib gyógyszerek és fokozatosan teret nyernek a betegek kezelésében. Milyen előnyökkel jár általában a generikus
gyógyszerek használata? Vannak-e hátrányos tulajdonságai a generikumoknak és a generikus imatinibnek? Hol a helye a generikus imatinib kezelésnek a CML modern kezelési
stratégiájában? Ezekről beszélgettünk az együtt lét napon prof. dr Borbényi Zitával,
a Szegedi Tudomány Egyetem Hematológiai Osztályának vezetőjével, dr. Jánosi Gabriellával,
az SZTE Központi Klinikai Gyógyszertár vezető gyógyszerészével és dr. Altai Elvirával,
a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház vezető hematológusával.
Az imatinib már 2001. májusától, bevezetése pillanatától valódi sztár volt a gyógyszerek
között, az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő Time magazinban címlapsztori volt.
Hatalmas áttörést vártak tőle a klinikai vizsgálatok eredményei alapján és nem is okozott
csalódást. Az orvoslásban és az üzleti életben elért sikereken fellelkesülve a gyógyszeripar
több új tirozin kináz gátlót (TKI) is fejlesztett, majd piacra dobott. Így manapság legalább öt
széles körben elterjedt és karakteresen eltérő TKI (imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib,
ponatinib) közül választhatnak az orvosok a CML különböző fázisainak kezelése során.
A generikus gyógyszer megjelenése általában – tehát nem csak az imatinib esetében – árcsökkenést hoz, költséget takarít meg. A felszabaduló pénzügyi források ideális esetben új
kezelési eljárások, például új gyógyszerek bevezetését teszik lehetővé. Ugyanakkor a
gyógyszerek bevezetését engedélyező hatóságok mindent megtesznek, hogy csak megfelelő minőségű generikumok kerüljenek forgalomba, hiszen a boltokban vásárolva tudjuk,
hogy az eredeti márkák másolatai olcsóbbak és változó minőségűek lehetnek.
A CML-es betegek érdekeit képviselő nemzetközi szervezetek, például a CML Advocates
Network évek óta foglalkozott az eredeti imatinibről a generikus imatinibre való áttérés
során a betegekben felmerülő kérdésekkel és a javaslataikat 2016-ban öt pontban foglalták
össze. (1) A minden generikus gyógyszernél vizsgált bioekvivalencia* mellett az engedélyező
hatóságok vegyék figyelembe, hogy CML TKI kezelésének speciális szempontjait, nevezetesen hogy a kezelés hatékonyságának nagyon érzékeny módszerekkel történő ellenőrzése
során észlelt változásoknak jelentős következményei vannak. (2) Fontosnak tartják, hogy a
hatóságok a generikumok hatásosságáról és biztonságosságáról is győződjenek meg. (3)
Elvárásként megfogalmazták, hogy gyógyszerváltás csak egészségügyi okból történjen. (4)
Nem egészségügyi okból, azaz például pénzügyi megfontolásból legfeljebb évente egyszer
történtjen gyógyszerváltás. (5) Minden gyógyszerváltás után gyakoribb ellenőrzés
szükséges.

Fenti bevezető után élénk beszélgetés alakult ki az egyesület tagjai és a kerekasztal résztvevői között. Prof. dr. Borbényi Zita rávilágított a CML kezelésében elért hatalmas sikerekre
és ezzel párhuzamosan a gyógyszerszedés pontosságának, a betegek együttműködésének
fontosságára. Dr. Altai Elvira saját tapasztalatai alapján a TKI kezelés hosszútávú viselhetősége kapcsán a mellékhatások figyelésére és azok megfelelő kezelésére hívta fel a figyelmet. Dr. Jánosi Gabriella egy kérdésre válaszolva a generikumok bevezetése során
zajló eljárásokról beszélt érthetően és szemléletesen. Szóba került a TKI kezelés elhagyásának lehetősége is. A kerekasztal résztvevői egyöntetűen örvendetesek tartják ezt a lehetőséget és hangsúlyozták az erre alkalmas betegek kiválasztásának egyre jobban körvonalazódó szempontjait és a fokozott érzékenységű BCR-ABL szint ellenőrzés fontosságát.
Az orvoslás különböző területein az olcsóbb gyógyszerek bevezetése kapcsán előfordult
számos országban, hogy a finanszírozó kötelezővé tette az olcsóbb gyógyszer használatát,
korlátozva ezzel a gyógyszerválasztás korábban élvezett szabadságát. Nemzetközi kezelési javaslatok szerint a közepes vagy nagy kockázatú CML-es betegek kezelésében megfontolandó a nilotinib vagy a dasatinib választása első kezelésként. Ez a betegek 50-60%-át
érinti több tanulmány adatai szerint. Prof. dr. Borbényi Zita hangsúlyozta, hogy a mostani a
gyógyszerválasztás szempontjából kedvező helyzetet információi szerint nem készül
korlátozni a NEAK.
A kerekasztal beszélgetést vezette és az összefoglalót szerkesztette: dr. Modok Szabolcs

* A generikus gyógyszer bevételekor kialakuló vérszintek 20%-os tűréshatárral megegyeznek az eredeti gyógyszer
bevételekor mérhető vérszintekkel.
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CML Horizons

GIST szekció olasz részvétellel

A frankfurti konferenciáról dr. Hegedűs Péter elnök számolt be, ami 2017. május 26-28.
között került megrendezésre, 86 országból 115 szervezet képviseletével. Az első
kongresszus megtartására 2003-ban, Svájcban került sor 25 egyesület részvételével,
egyesületünk 10 éve – Magyarországról elsőként – tagja a nemzetközi hálózatnak, a
Horizons konferenciákon több éve részt veszünk.

Az együtt lét nap idei vendége Luigi Nava, az olaszországi Associazione Italiana GIST Onlus
titkára volt. Ezúton is köszönjük a betegszervezet részvételét!

Péter a konferencia előadásainak témáit ismertette. Bettina Ryll az érdekérvényesítésről és
a részvétel felelősségéről beszélt, véleménye szerint alapvető fontosságú a betegek hangja
a kutatási és szabályozási ügyekben. Jan Geissler pedig arról, hogy az új gyógyszerek
kapcsán – melyek kutatása és fejlesztése átlagosan több, mint 12 évet vesz igénybe, és több
mint 1 milliárd eurós költséggel jár – nagyon fontos a betegek edukációja, a megfelelő
tájékoztatás. Carolina Pavlovsky előadásának egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a
kezeléssel összefüggő mellékhatások menedzselése a beteg és a klinikus közös feladata.
Andreas Burchert azokról a fejlesztésekről is szót ejtett előadásában, amelyek a CML
kezelése kapcsán a tirozin kináz inhibítorok és a kezelésmentes remisszió területén a
következő 5 évben várhatóak. Ananda Plate az önkéntesség fontosságára hívta fel a figyelmet, amely akkor működik jól, ha nem csak a szervezetek megalapításánál, de azok
fenntartásánál is jelen van, és a célok elérésében minél többen vesznek részt. Giora Sharf
a stop terápia kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a betegeknek nem csak a klinikai választ, de
életminőségük változását is értékelniük kell. Pat García-González arról beszélt, hogy a MAX
Foundation különböző humanitárius partnerségeken keresztül arra törekszik, hogy
csökkentse a CML halálozást a világ fejlődő országaiban. Az alapítvány egy másik
kampányához – What is my PCR? – egyesületünk két évvel ezelőtt csatlakozott. Jane
Aperley a terhesség és a termékenység kapcsán tartott előadást, amelynek az egyik
legfontosabb üzenete az volt, hogy a különböző helyzetek különböző megoldásokat igényelnek. Nem mindegy, hogy milyen korú, milyen kezelés alatt állt vagy álló nőkről, illetve
férfiakról beszélünk, minden esetre a gyermekvállalás lehetősége is egyre bíztatóbb
a CML-ben.
„Egyesületünk tagjai és egyesületen kívüli érdeklődők két évvel ezelőtt vehettek részt gyermekvállalás kapcsán egy általunk szervezett találkozón dr.
Farkas Péterrel, aki a tervezés fontosságára és
a körültekintésre hívta fel elsősorban a figyelmet.
A résztvevők saját tapasztalataikat osztották meg
egymással és kötetlen beszélgetésben kaphattak
egyéni kérdéseikre választ meghívott vendégünktől.”

A milánói székhelyű szervezet rövid bemutatása után Luigi tájékoztatta a résztvevőket az
AIG elsődleges tevékenységeiről, amelyek a betegséggel kapcsolatos lehető legtöbb és
korrekt információ átadása, open day és helyi betegtalálkozók szervezése, valamint a betegek képviselete és jogaik védelme. Vendégünk illusztrálta az olasz szervezet főbb
eredményeit, a harmadik vonalbeli kezelést (Stivarga-Regorafenib) és a visszatérítést az
AIFA (Olasz Gyógyszerügynökség) meghatalmazásával történő megelőlegezéssel. Információk hangzottak el a Glivec-kel történő kezelés meghosszabbításáról (2021-ig) a GIST
betegek számára. Luigi beszámolt a Ritka Betegségek Hálózatáról is, amely a szervezet
kezdeményezéseként hamarosan napvilágot lát.
Az előadás résztvevői az olasz szervezet és dr. Anna Laurenti közötti szoros együttműködésről is hallhattak, aki nemcsak telefonon keresztül ad segítséget a betegeknek a kezelésükkel kapcsolatos kérdések ügyében, de rendszeresen publikál a szervezet fórumain
is. Luigi a szervezet hírlevelében írt a budapesti rendezvényről, amelyben megállapította,
hogy egyesületünk szervezetükhöz hasonló szerepet tölt be nagy erőfeszítésekkel, a betegséggel kapcsolatos aktuális információk betegekhez történő eljuttatása kapcsán.
Köszönjük Horváth Ibolya egyesületi tagunk és Tüske Margit, valamint Domokos Mihály segítségét Luigi Nava budapesti tartózkodása kapcsán.
A 2015. évi együtt lét napon Rita O. Christensen, a dániai LyLe, Limfómás és Leukémiás Betegek Egyesületének
elnöke volt vendégünk, akinek előadásáról az abban az évben novemberben megjelent hírlevélben lehet
olvasni, amely elérhető az egyesület honlapján: cmlgist.hu/dokumentumok/hirlevel_2015_november.pdf

Az egyik legszebb és talán legfontosabb előadást Péter szerint a 17 éves Yunus Borowczak
tartotta a gyermek- és serdülőkori CML kapcsán. A Parents‘ Organisation for Children with
CML Germany szervezet több napos családi összejöveteleket szervez nagy sikerrel, amelyek
edukációs jelentőségük mellett új barátságokra és tapasztalatokra is lehetőséget adnak.
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A beteget kezeljük, ne a CML-t!

Az egészséges táplálkozás dilemmái

A CML szakorvosi szekciójában dr. Rajnics Péter hematológus volt vendégünk. Az előadás
első részében a CML kialakulásában szerepet játszó tényezők és a betegség fázisai kerültek
szóba. A betegség progressziója kapcsán arról is értesülhettek a részvevők, hogy a modern
kezelések mellett a betegek 10%-a megy át évente a következő fázisba.

Narancs? Banán? Gyümölcsjoghurt? Müzli? Ásványvíz? Margarin vagy vaj? Olaj vagy sertészsír? Szója vagy hús? Dilemmák sora, amelyek akkor merülnek fel, amikor az ember
egészségesen szeretne táplálkozni. Szalayné Kónya Zsuzsanna dietetikus előadása zárta
a szeptemberi rendezvényt, amely számos táplálkozással kapcsolatos tévhitet eloszlatott.

A kezelési elvárások – optimális terápia elindítása, megfelelő terápiás monitorozás, mellékhatások menedzsmentje és a távlati célok szem előtt tartása – külön hangsúlyt kaptak az
előadás folyamán, ahogy az a tény is, hogy az első generációs tirozin kináz gátló (TKI) imatinibbel végzett klinikai vizsgálatok során a betegek 20-30%-ánál észlelhető a kezeléssel
szembeni rezisztencia. Ez tette szükségessé a jóval erősebb és szélesebb hatással bíró
második (nilotinib, dasatinib, bosutinib), illetve harmadik (ponatinib) generációs tirozin kináz
gátlók bevezetését. Ezekkel az újabb generációs molekulákkal a BCR/ABL mennyisége jóval
gyorsabban és mélyebbre csökkenthető, elérhetővé téve a kezelésmentes túlélés esélyét,
amely a betegség teljes gyógyulását jelentheti. A szélesebb tirozin kináz gátló hatás azonban együtt jár az úgynevezett „off-target” mellékhatások előfordulásának növekedésével.

A Debreceni Egyetem Dietetikai Szolgálatának szakembere szerint ma úgy viszonyulunk az
egészséges táplálkozáshoz, mintha az egy labilis tudomány lenne. Hiszen, milyen tudomány az, amelyik az egyik nap javasolja a vaj fogyasztását, a másik nap nem? Az egyik
napon semmi bajunk a tojással, a másikon pedig már első számú közellenség. Szerencsére
azonban a legkisebb falu legkisebb boltjából is tökéletesen egészségesen lehet táplálkozni,
ráadásul sokkal olcsóbban, mint egészségtelenül. Csak tudnunk kell, hogy mit, miért veszünk meg, és mit, miért nem veszünk meg. Nem az emberi szervezet szükségletei
változnak napról napra Szalayné Kónya Zsuzsanna szerint, hanem a médiában megjelenő
hirdetők. Ennek ellenére van arra megoldás, hogy táplálkozásunk megfelelő minőségű,
mennyiségű, és szélsőségektől mentes legyen. Ez pedig akkor ideális, ha a napi gyakorlatban arra a négy kérdésre, hogy mit, mennyit, mikor és hogyan együnk, helyes választ adunk
az étkezéseink során.

A tirozin kináz gátlók dózisának további módosítása
segíthet az esetleges mellékhatások csökkentésében
vagy megelőzésében, miközben a hatékonyságukat
megtartják.
Az ábra az imatinib (piros) kötődését szemlélteti a kóros
BCR/ABL fúziós fehérjéhez (zöld).
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3nikus_mieloid_leuk%C3%A9mia

A Kaposi Mór Oktató Kórház hematológusa szerint az adverz események hatékony kezelése
kulcsfontosságú a túlélési eredmények javítása érdekében. A jövő feladata a TKI kezelések
optimalizálása a hatékony, de jól tolerálható terápia elérésére. Szintén fontos a jövőre nézve
a nagy rizikójú betegek pontosabb azonosítása, illetve a terápiás döntést a súlyos adverz
események rizikójához igazítása, főként a nagy kockázatú betegeknél. Ugyancsak fontos a
mély molekuláris válasz szintjére való gyors elérés, hogy a terápia elhagyása reális esély
legyen akár a mellékhatások megjelenése előtt. A mellékhatások patomechanizmusának
pontosabb megismerése lehetővé teheti azok hatékony megelőzését.

Az együtt lét napokon minden évben figyelmet
fordítunk az egészséges téplálkozásra. Szendvicsebédeinket a korábbiakban étkezési ötletekkel,
praktikákkal és receptekkel egészítettük ki, illetve
táplálkozási blokkal vezettük be. Tiszta termelői
alapanyagokból készült ételekkel is megismerkedhettek résztvevőink és többször felhívtuk a figyelmet
a fenntarthatóság fontosságára. Idei rendezvényünkön kézműves szendvicsekkel, süteményekkel és gyümölcsválogatással kínáltuk vendégeinket.

Egyesületünk facebook oldala a facebook.com/cmlgistbetegekegyesulete
címen érhető el. Kérjük, hogy népszerűsítsék kedveléssel, megosztással és
ismerősök meghívásával. Köszönjük!

Az előadás során kezelési ajánlások, az azokra adott válasz fokozatai és a terápiás válasz
értékelése is szóba került. Összefoglalójában azt mondta dr. Rajnics Péter, hogy a CML
modellrendszernek tekinthető az onkológiában. Az adekvát terápiás döntések meghozatalához a beteg klinikai adatainak, valamint a citogenetikai és molekuláris hátterének
együttes, precíz értelmezése szükséges
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