Krónikus limfoid leukémia (CLL)
Mi a CLL? 1,2
A CLL a fehérvérsejtek
(limfociták) B-sejtnek
nevezett típusából
kiinduló, általában lassan
előrehaladó vérrák.

A rosszindulatú B-sejtekben hibásan működik a sejten
belüli jelátviteli útvonal, amely a sejtszaporodást, tapadást,
vándorlást és túlélést szabályozza. Ennek következtében
a rosszindulatú B-sejtek a nyirokrendszer védett környezetébe,
vagyis a csontvelőbe és a nyirokcsomókba vándorolnak és ott
is maradnak. Ebben a környezetben a sejtek nagy számban
felhalmozódnak, valamint tovább szaporodnak és túlélnek.

A B-sejtek az immunrendszer részét képezik,
és fontos szerepet játszanak a fertőzések
leküzdésében. A CLL a B-sejtek
hibás működése miatt
alakul ki, ami a sejtek
rosszindulatú elváltozását és
rendellenes felszaporodását okozza.

Jelek és tünetek 3,4

Prevalencia és betegek 5,6

Bizonyos estekben a CLL tünetmentes.
A CLL lehetséges jelei a következők:
Éjszakai verejtékezés

Könnyen kialakuló
véraláfutások
gyakori vagy súlyos
orrvérzés, fogínyvérzés

Duzzadt
nyirokcsomók

A nyugati országokban az új esetek
megjelenésének gyakorisága évente
kb. négy eset 100 000 főre vetítve.

Fáradtság, gyengeség,
légszomj

Súlyvesztés

Fertőzések
nagyobb
kockázata

Fájdalom vagy
telítettségérzés
a gyomorban, amit
a megnagyobbodott lép okoz

A betegségteherrel és az előfordulás gyakoriságával
kapcsolatos további részletekért látogasson el ide: www.diseaselens.com

Kromoszóma-rendellenességek és a CLL7,8

A CLL diagnózisához és stádiumbesorolásához
a következő vizsgálatok szükségesek:

Genetikai
vizsgálat

5 év

az átlagos időtartam, ameddig a betegek
78%-a életben marad a CLL diagnózisának
megállapítása után.

Életkor

Diagnózis 3,4

Fizikális
vizsgálat

A CLL gyakoribb
a férfiaknál

Képalkotás
(röntgen
vagy CT)

Biopszia

>80%-a

a CLL-es betegeknek bizonyos fajta kromoszóma rendellenességet
mutat. A betegek közül sokan, például azok, akiknél a del17p
vagy del11q genom elváltozás van jelen, gyakran rosszabbul
válaszolnak a kezelésre, és magasabb a körükben
az elhalálozási arány, mint azoknál, akiknél nincs
kromoszóma rendellenesség.
A del17p mutáció esetén a betegeknél az előrejelezhető
átlagos túlélés csupán két-három év. A 11q mutáció esetén
a túlélés hat-hét év, vagyis jelentősen kevesebb, mint
a rendellenességek nélküli CLL-es betegeknél
előrejelzett 9-10 év.

Vérvizsgálat
és más
laborvizsgálatok

Stádiumbesorolás6,9
Európában leggyakrabban a Binet-féle stádiumbesorolást használják.

Binet A stádium

Kevesebb, mint 3 nyirokrégióban
van nyirokcsomó megnagyobbodás

Binet B stádium

Több, mint 3 régióban van megnagyobbodott
nyirokcsomó, vérlemezkeszám csökkenés
vagy vérszegénység nélkül

Binet C stádium

Megnagyobbodott nyirokcsomók
vagy lép, kimutatható vérszegénység
(anémia)

Kezelés*10,11,12,13,14
A betegek általában többfajta kezelést is kapnak a betegség lefolyása során.

Kemo-immunterápia

Biológiai kezelés

Őssejtátültetés

Célzott, nem kemoterápiás kezelés

A vérrákban szenvedő emberek nem csak kezelést és ápolást igényelnek. A tudatosság
és a betegeknek és családjuknak nyújtott támogatás növelése érdekében a Janssen elindította
a Tudatosan a vérrák ellen elnevezésű programját. A kampány célja arra buzdítani az érintetteket,
hogy nyíltan beszéljenek a vérrákról és ráirányítani a figyelmet a betegek kilátásaira.
*Mindegyik gyógyszernek és kezelésnek vannak mellékhatásai.
A betegnek meg kell beszélnie kezelőorvosával, hogy mely kezelések megfelelőek számukra.
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A CLL kezelése kihívást jelenthet.
Sok páciensnél kiújul a betegség
vagy rezisztencia lép fel a kezeléssel
szemben.
A CLL kezelése sokat fejlődött az
elmúlt években. Számos ígéretes új
kezelést vizsgálnak jelenleg a kutatók.15

#LETSTALKABOUTBLOODCANCER
Látogassanak el ide:
www.facebook.com/letstalkaboutbloodcancer
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