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Kedves Olvasó!

A

Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítványt (MOHA) azért hoztuk létre betegekkel és szakemberekkel, hogy segítsük a felnőtt hematológiai betegek hiteles tájékoztatását, érzelmi támogatást nyújtsunk számukra és betegszervezetként érdekeiket képviseljük.

Mi magunk is megtapasztaltuk, hogy milyen érzés betegként, hozzátartozóként az, amikor egy életen át tartó betegséggel szembesülünk és mennyire
fontos ilyenkor, hogy minél hamarabb naprakész, hiteles információkhoz
jussunk. Csak a tájékozott beteg tud kezelőorvosának egyenrangú partnere lenni, és csak így tudnak együtt gondolkodni, közösen felelősségteljes
döntéseket hozni. Bár egyszerű és könnyű megoldásnak tűnhet az orvosra
hagyni mindent, mi mégis arra bíztatjuk Önt, hogy legyen a kezelésének
aktív részese, ne csupán annak passzív elszenvedője. Ehhez az első lépést
az információgyűjtés jelenti.
A krónikus limfocitás leukémia (CLL) kezelésében az elmúlt évtizedben
komoly változás zajlott le, ezért fontos, hogy friss és megbízható forrásból
tájékozódjon. Ezt a füzetet azért készítettük el, hogy általános információt
nyújtsunk a CLL-ről. Célunk, hogy minél átfogóbb és teljesebb ismeretet
adjunk a betegségről, a vizsgálatokról, a kezelési lehetőségekről. Az ismertető mégsem lehet személyre szabott, hiszen a CLL mindenkinél kissé másként jelentkezik. Nagy a valószínűsége, hogy az itt felsorolt tünetek jelentős
része Önnél nem fog jelentkezni és a megemlített kezelési módoknak csak
egy részére lesz szükség. Az egyéni adottságok miatt minden beteg és
betegsége más megközelítést kíván, és a hematológusok igyekeznek mindenkinél egyénre szabott kezelést alkalmazni. Ezért is fontos, hogy a terápiás döntések közös meghozatalánál Ön a kezelőorvosának értő partnere
tudjon lenni! A hematológus szakorvoson kívül további szakemberek lesznek majd segítségére az életminőség megőrzésében, visszaszerzésében.
A tájékoztató anyag első olvasásra bonyolultnak tűnhet, az ismeretlen szavak bizonytalansággal tölthetik el, de ezért ne érezze magát zavarban, és
bátran kérdezzen! Ez a füzet abban segíthet Önnek, hogy a felmerülő gondolatait könnyebben kérdéssé tudja formálni, és a kezelőorvosával folytatott kommunikáció gördülékenyebb legyen. Javasoljuk, hogy keresse
azokat a betegszervezeteket, támogató csoportokat, betegklubokat,

ahol szakemberek segítségével gyarapítja ismereteit és a sorstársak példáján keresztül erőt meríthet a betegút során. A hematológusával folytatott beszélgetések, a szakemberek tanácsai (pl. dietetikus, gyógytornász,
pszichológus), a támogató csoportok összejövetelei, a tájékoztató füzet, a
hiteles internetes oldalak és minden más forrás együtt, egymást kiegészítve
segíti Önt abban, hogy az elveszettség érzése csökkenjen és magabiztosan hozzon döntéseket kezelőorvosával közösen.

R

eméljük, hogy a MOHA kiadványa segítségére lesz betegeknek,
hozzátartozóknak egyaránt, és ezzel az általános áttekintéssel – ami semmi
esetre sem kívánja helyettesíteni a személyre szabott tájékoztatást – megkönnyítjük az időhiánnyal küzdő orvosok dolgát is.
Az ismeretek megértése kihívást jelenthet, de a felmerülő kérdések kezelőorvosával történő megbeszélésével, reményeink szerint ezek az erőfeszítések jó befektetésnek bizonyulnak majd, és az alábbi információk valóban segítségére lesznek a betegút során!

Kéri Ibolya
elnök
Magyar Onkohematológiai Betegekért
Alapítvány

1. A VÉRKÉPZÉSRÓ´L ÉS AZ
IMMUNRENDSZERRÓ´L
A VÉRKÉPZÉSRÓ´L
A krónikus limfocitás leukémia (továbbiakban: CLL) a vér betegsége,
ezért érdemes bevezetésként megismerni, hogy melyek a vér feladatai a
szervezetben, és hogy ezeket a feladatokat hogyan látja el.

A VÉR LEGFONTOSABB FELADATAI

► Szállító funkció
Tápanyagokat, fehérjéket és oxigént szállít a szövetekbe, a szövetekből
pedig salakanyagokat szállít a vesékbe és a tüdőbe, hogy ezektől a
szervezet ott megszabadulhasson.
► Fertőzésekkel szembeni védekezés
A vérben jelen lévő fehérvérsejtek a fertőzésekkel szemben védelmet nyújtó
immunrendszer részei. A CLL leginkább ezt a funkciót károsítja.
► Kommunikáció
Egyes szervek bizonyos üzeneteket közvetítő anyagokat (hormonokat)
juttatnak a vérbe, a vér pedig elszállítja ezeket más szervekhez.
► Javító funkció
A vér olyan sejteket és anyagokat tartalmaz, amelyek lezárják különböző
sérülések esetén az ereken keletkezett réseket és megakadályozzák a
jelentős vérvesztést.

A VÉR ÖSSZETEVÓ´I

► Plazma
A plazma a vér folyékony része, legnagyobb részben vízből áll, de tartalmaz még vitaminokat, ásványi elemeket, fehérjéket, hormonokat és más
természetes biológiai anyagokat.
► Vérsejtek
A vérsejtek mindegyike úgynevezett őssejtként születik. Miután ezek az
őssejtek elköteleződnek valamelyik fejlődési irányba, a következő fő sejttípusok lehetnek belőlük:
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• Vérlemezkék (trombociták): A véralvadásban játszanak szerepet. Az
ér- vagy szövetkárosodás helyén egymáshoz tapadnak és megállítják
a vérzést.
• Fehérvérsejtek (leukociták): A fertőzések elleni védelmet biztosítják.
Öt különböző típusuk van, eltérő feladatokkal: limfociták, neutrofilek,
monociták, eozinofilek és bazofilek.
• Vörösvértestek (eritrociták): Az oxigént szállítják a szövetek felé. A
bennük lévő különleges festékanyag, a hemoglobin szállítja az oxigént a szövetekbe. Az izom és más szövetek oxigén nélkül nem tudják
hasznosítani a tápanyagokban lévő energiát.
A vérsejtek egészséges emberre jellemző értékeiről (tartományairól) további
információt talál a www.cllinfo.hu honlapon.

HOL ÉS HOGYAN KÉPZÓ´DNEK A VÉRSEJTEK?
A vérsejtek mindegyike a csontok belsejében található puha szövetben, a
csontvelőben keletkezik egy őssejtnek nevezett sejttípus osztódása révén.

csonthártya
velőüreg

szivacsos állomány
tömör állomány
csontvelő

A

z őssejtek osztódása során először limfoid és mieloid őssejtek képződnek,
majd ezekből alakulnak ki a további vérsejttípusok. Viszonylag rövid élettartamuk miatt másodpercenként sok-sok új vérsejt keletkezik a csontvelőben, hiszen a szervezetnek folyamatosan szüksége van rájuk.
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Egészséges állapotban minden sejttípusból a szükségletnek megfelelő
számú ép funkciójú sejt keletkezik. Ha valamelyik típusból túl sok vagy túl
kevés képződik, akkor az valamilyen hematológiai betegséghez vezet.
CLL-ben a szervezet túl sok limfocitát termel, és ezek a limfociták ráadásul nem működnek megfelelően. A tünetek többségét az okozza CLLben, hogy a fokozott CLL sejtképzés a csontvelőben sok helyet foglal el, és
ez mintegy kiszorítja onnan az egészséges vérsejtek termelését.

Őssejt
Mieloid őssejt

Limfoid őssejt

Limfoblaszt

B-limfocita

T-limfocita

Mieloblaszt

Monocita

Vörösvértest

Vérlemezke

Fehérvérsejtek

AZ IMMUNRENDSZERRÓ´L
Az immunrendszer különböző sejtek, szövetek és szervek összehangolt
működésű hálózata, feladata a szervezetet fertőzésekkel szembeni
védelme. Az immunrendszer kialakulásában szerepet játszó csecsemőmirigy mellett az immunrendszer fontos részei a vér, a csontvelő, a nyirokrendszer és a lép.
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Az immunrendszer igen gyorsan képes ellenreakciót indítani a számára
már ismert, korábban átvészelt fertőzésekkel szemben, és a limfocitáknak
ebben jelentős szerepük van. Sokféle limfocita létezik, de szempontunkból
a legfontosabbak a B és T-limfociták. A CLL a B-sejteket érinti, melyek feladata többek között a kórokozókkal szemben védelmet biztosító antitestek
termelése, ezek alacsony szintje miatt a CLL gyakran fokozott fertőzéshajlammal jár együtt. A CLL-ben kialakuló fertőzések a szokásosnál súlyosabbak lehetnek és hosszabb ideig tarthatnak. A fertőzésekkel szembeni
megelőzés lehetséges módszereiről a kezelőorvos adhat egyénre szabott
tájékoztatást.

C

LL-ben az immunrendszer megzavarodhat és a saját, ép sejteket vagy

szöveteket is megtámadhatja. Ennek az autoimmunitásnak nevezett jelenségnek a következménye mások mellett vérszegénység, alacsony vérlemezke szám lehet.
A nyirokrendszer fontos része a szervezet védekezőrendszerének. Szervezetünket áttetsző folyadékot tartalmazó finom csövecskék rendszere
hálózza be. A nyirokvezetékekben lassan áramló nyirokfolyadék található, mely végül a véráramba kerül. Ez a folyadék igen sok fehérvérsejtet
szállít. A csövecskék mentén található nyirokcsomók testszerte előforduló,
főként fehérvérsejtek alkotta babszem méretű csomók. Az emberi szervezet körülbelül 600 nyirokcsomót rejt, ezek a nyakon, a hónaljárkokban, a
mellkasban, a hasüregben, az ágyékon és néhány további helyen fordulnak
elő. Egészséges embereknél a nyirokcsomók fertőzés esetén megduzzadhatnak a bennük felszaporodó fehérvérsejtek miatt, a duzzanatot ilyenkor
általában fájdalom kíséri. Mivel a CLL a csontvelő mellett a nyirokcsomókat is érintheti, a bennük megjelenő kóros B-sejtek (CLL sejtek) miatt nyirokcsomó duzzanat is felléphet. A CLL-re jellemző lassan növő nyirokcsomók
többnyire fájdalmatlanok. Leggyakoribb a nyaki, a hónaljárkokban található és a lágyéki nyirokcsomók duzzanata, de a has- és mellüregben is
kialakulhat nyirokcsomó megnagyobbodás.
A lép a hasüregben a bal oldalon elhelyezkedő nyirokszerv. Sok fehérvérsejtet tartalmaz, feladata az elöregedett vérsejtek eltávolítása. CLL-ben a
nyirokcsomókhoz hasonlóan a lép is érintett lehet és megnagyobbodhat.
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Amennyiben a folyamat elsősorban a nyirokszerveket érinti, a csontvelőt,
valamint a vért kevésbé, a betegséget kis limfocitás limfómának nevezzük. A kis limfocitás limfómát a CLL egy változatának tekintik, a betegség
természete, gyógyítása és gyógyhajlama a CLL-ével azonos.

A NYIROKRENDSZER

nyaki nyirokcsomók

mellkasi nyirokcsomók
csecsemő mirigy

mellkasi nyirokcsomók
hónalji nyirokcsomók

cisterna chyli

lép

ágyéki nyirokcsomók
felső végtag nyirokcsomói
csípőtájéki nyirokcsomók

alsó végtag nyirokcsomói

lágyéki nyirokcsomók

2. A KRÓNIKUS LIMFOCITÁS
LEUKÉMIA
MI A LEUKÉMIA?

A leukémia a vér fehérvérsejtjeinek kóros elszaporodására utaló általános kifejezés. A krónikus limfocitás leukémia (röviden CLL) a négy fő leukémia típus közül az egyik. Annak érdekében, hogy elkerülje a leukémia szó
miatti ijedelmet vagy a hosszas magyarázkodást, nyugodtan mondhatja
azt, hogy „krónikus vérképzőrendszeri betegsége” van.

MI A CLL?

CLL-ben a szervezet egy bizonyos fehérvérsejt típusból túl sokat termel,
és ezek a sejtek nem működnek megfelelően. A CLL krónikus betegség,
ami azt jelenti, hogy rendszerint lassan fejlődik ki és halad előre. A betegek
jelentős részénél más okból végzett vérvizsgálatnál derül ki, és ilyenkor még
sokszor nincsenek is tünetek. Az esetek többségében a betegség nem
gyógyítható meg, de kezelhető, és sok beteg számára jó életminőség biztosítható.

KI BETEGEDHET MEG CLL-BEN?
Minden 200 személy közül egynél valamikor élete során CLL fog kialakulni.
Az esetek gyakorisága 50 éves életkor után kezd nőni, legtöbbször a 70 év
felettiek érintettek. Igen kevés esetben diagnosztizálnak CLL-t a 30-as,
40-es éveikben járó felnőtteknél. Az összes beteg 10%-a fiatalabb 55 évesnél.
CLL gyermekkorban nem fordul elő, és a fiataloknál is rendkívül ritka. Körülbelül kétszer annyi férfi érintett, mint nő.

HÁNY BETEGET ÉRINT A CLL?
A CLL a leggyakoribb leukémia típus felnőtteknél. Minden harmadik leukémiás beteg CLL-ben szenved.

MI OKOZZA A BETEGSÉGET?

A kiváltó okok nem ismertek, de a röntgensugárzás szinte biztosan nem
okolható. Korábban felmerült, hogy egyes mezőgazdasági vegyszerek
növelik a CLL kockázatát, de egyelőre ezt még nem bizonyították.
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MEGELÓ´ZHETÓ´-E A CLL?
A CLL nem megelőzhető.

FERTÓ´Z-E A CLL?
A CLL nem fertőz, azaz egy CLL-ben szenvedő betegtől nem lehet „elkapni”.

ÖRÖKÖLHETÓ´-E A CLL?
Nem gyakori, de egyes családokban több vérszerinti rokon is érintett lehet.
Ilyenkor a szülő, gyermek, testvér kockázata valamivel nagyobb az átlagosnál a CLL kialakulására nézve, de ez még mindig olyan kis kockázatot
jelent, hogy a szűrővizsgálat elvégzése nem indokolt. Jelenleg is vizsgálják,
hogy ezekben a családokban mi a halmozott előfordulás oka.

HOGYAN LEHET KEZELNI A CLL-T?
A krónikus limfocitás leukémia lefolyása betegenként igen eltérő lehet.
Egyes érintetteknél a CLL sejtek szaporodása igen lassú, ezeket a betegeket a betegség felismerése után sokszor nem is kell elkezdeni kezelni. Nem
bizonyított, hogy bármilyen előnye lenne a korai kezelésnek tünetmentes
esetekben. Másoknál a betegség gyorsabb lefolyást mutat. Az utóbbi esetekben a gyógyszeres kezelés már a diagnózis megállapítását követően
indokolt lehet.
VEZETHET-E MÁS BETEGSÉG KIALAKULÁSÁHOZ A CLL?
Az esetek kis részében (körülbelül 10%-ában) a CLL egy gyorsabb lefolyású
betegségbe mehet át, ezt Richter transzformációnak nevezik. Amennyiben felmerül a Richter transzformáció gyanúja, kezelőorvosa részletesebb
tájékoztatást nyújt majd erről is.

JELEK ÉS TÜNETEK
A betegség megjelenésére jelek és tünetek figyelmeztethetnek.
► A jel általában a test olyan változása, amit az orvos vagy a beteg közvetlen vagy laboratóriumi és más módszerrel történő vizsgálatánál észlel
► A tünet olyan változás, amit maga a beteg érzékel (lát, érez)
12

E

gyes CLL betegeknek egyáltalán nincsenek tüneteik. Ezeknél a pácienseknél legtöbbször egy időszakos rutin vérvizsgálat derít fényt azokra az
eltérésekre, amelyek CLL-re utalnak. A CLL tünetei sokszor lassan alakulnak ki.
A CLL-ben érintettek egészségi állapota gyakran hosszú éveken át alig változik vagy változatlan marad.
A CLL tünetei a betegség felismerése előtt és azt követően is jelen lehetnek.
Jellemző tünetek a betegség felismerése előtt
Korai tünetek lehetnek
► Általános fáradtság
► Duzzadt nyirokcsomók
► Gyakori fertőzések
Kései (hosszabb ideje fennálló betegségre utaló) tünetek lehetnek
► Fáradékonyság
► Gyengeség
► Éjszakai izzadás
► Fogyás
► Visszatérő fertőzések
Az itt felsorolt tünetek leggyakrabban azonban más betegségek következményei, a fenti tüneteket tapasztaló betegek túlnyomó többsége nem
szenved CLL-ben.

C

LL esetén a tünetek előfordulása változatos, van amikor csak egy vagy

kettő jelentkezik, de jelen lehet egyszerre az összes is. Ha igazolódik a
betegség, a kései csoportban felsorolt tünetek esetén sokszor indokolt a
kezelés korábbi elindítása.
A betegség felismerése után a már meglévő tünetek változhatnak és új
tünetek is megjelenhetnek. Sokszor a változás lassú, ezért nehéz lehet
eldönteni, hogy minek van jelentősége és minek nincs. Ha nincs jól vagy
fontos változást érzékel, ne várjon, mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával!
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Lehetséges tünetek a betegség felismerése után
Általános és CLL tünetek
► A szokásosnál hamarabb fárad el és fullad ki
► Gyorsan fogy, pedig nem diétázik
► A már duzzadt nyirokcsomók tovább nőnek vagy újak jelennek
meg a nyakon, hónaljban, lágyékhajlatban, a kulcscsont alatt
► Szokatlan teltségérzés kis mennyiségű étel elfogyasztása után,
kellemetlen érzés vagy fájdalom a bal bordaív alatt (a lép megnagyobbodására utalhatnak)
Fertőzésre utaló tünetek
► Hőemelkedés, láz
► Köhögés, torokfájás
► Zavart vagy izgatott viselkedés, különösen ha ezek hirtelen lépnek
fel, és különösebb okuk nincs
► Gyorsan elhatalmasodó gyengeség, rosszullét
► Gyors szívverés, szapora légzés
► Vizeletürítési zavar, kevés vizelet, a vizeletürítés elmaradása
► Hirtelen kialakuló és fokozódó fájdalom
CLL-ben fokozott a fertőzéshajlam, ezért ha a fertőzésre utaló tünetek bármelyikét tapasztalja, azonnal jelezze orvosának!
A CLL előrehaladására utaló jelekről és tünetekről további információt talál
a www.cllinfo.hu honlapon.
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3. A CLL DIAGNÓZISA
Ha a rutin ellenőrzés során vagy más okból (pl. tervezett műtétet megelőzően) kért vagy a tünetek/jelek alapján végzett vérkép ellenőrzésnél
(ez általában teljes vérkép vizsgálat) magas limfocita számot mérnek a vérben, akkor a hematológus további speciális vérvizsgálatokat kér a CLL igazolására. A vér laboratóriumi vizsgálata alapvetően két tényezőre terjed ki:
a sejtszámokra, illetve az egyes sejtek egyedi sejtfelszíni tulajdonságaira.

TELJES VÉRKÉP VIZSGÁLAT

A vörövértestek, vérlemezkék és fehérvérsejtek számát mérik sejttípusonként a vérben. Az eredmény CLL-ben emelkedett limfocita számot fog
mutatni. Az esetek egy részében ehhez csökkent vörösvértest és/vagy vérlemezkeszám társul. A vizsgálathoz vérvétel szükséges.

ÁRAMLÁSOS CITOMETRIA, IMMUNFENOTIPIZÁLÁS

Vannak olyan fehérjék a CLL sejtek felszínén, melyek együttes előfordulása csak ezekre a sejtekre jellemző. Mivel ez a módszer nagyon érzékeny,
segítségével egyértelműen eldönthető, hogy az emelkedett limfocita számot valóban CLL okozza-e. Amennyiben CLL-ről van szó, az áramlásos
citometria alapján az is meghatározható, hogy a limfociták melyik típusa
felelős a megbetegedésért. A vizsgálathoz vérvétel szükséges.

IMMUNGLOBULIN VÉRSZINT MEGHATÁROZÁS

Az immunglobulinok a fertőzések elleni védekezésben szerepet játszó
fehérjék. A CLL-es betegek immunoglobulin vérszintje alacsony lehet.
Az alacsony immunoglobulin szintet az ismétlődő fertőzések is okozhatják. Alacsony immunoglobulin szint és visszatérő súlyos fertőzések esetén
indokolt lehet az immunglobulinok pótlása immunoglobulin injekciókkal.
A vizsgálathoz vérvétel szükséges.

FISH VIZSGÁLAT

A vizsgálat célja, hogy feltárja a CLL sejtek örökítőanyagában, a kromoszómákban bekövetkezett esetleges változásokat. A FISH eredménye
segíti a kezelőorvost abban, hogy a beteg állapotát milyen időközön16

ként kell ellenőrizni, illetve bizonyos esetekben azt is lehetővé teszi, hogy a
beteg számára a legkedvezőbb kezelési módszert választhassa. A vizsgálathoz vérvétel szükséges.

CSONTVELÓ´ VIZSGÁLAT

A CLL diagnózisnak megállapításához általában nincs szükség a csontvelő vizsgálatára. Amennyiben azonban indokolttá válik a kezelés, hasznos
lehet a csontvelő aspiráció (folyadékmintavétel) és a csontvelő biopszia
(szövetmintavétel) elvégzése a terápia elindítása előtt. A csontvelő
vizsgálat eredménye fontos viszonyítási alap lesz a későbbi kezelés hatásosságának értékeléséhez. A másik helyzet, amelyben elvégzése szükséges, amikor a vörösvértestek, fehérvérsejtek, vérlemezkék száma igen alacsony a vérben. A vizsgálat kifejezetten kellemetlen, de gyorsan lezajlik. A
vizsgálathoz nem kell befeküdni a kórházba, érzéstelenítésben, járóbeteg
ellátás keretében végzik. A beavatkozás előtt lehetőség van fájdalomcsillapító bevételére, de ezt egyeztetni kell a kezelőorvossal!

NYIROKCSOMÓ MINTAVÉTEL
Egy nyirokcsomóból érzéstelenítés után egy kis metszéssel szövetmintát
vesznek. A CLL diagnózisához általában nincsen szükség erre a vizsgálatra.
Akkor lehet indokolt, ha a teljes vérkép nem mutat eltérést, de felmerül
a kis limfocitás limfóma gyanúja, ami a CLL csak nyirokcsomókat érintő
változata. CLL-ben akkor merül még fel elvégzése, ha egy adott nyirokcsomó
szokatlanul gyors növekedést mutat, vagy ha más – a nyirokrendszert érintő –
betegséget kell kizárni.

KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK
A diagnózishoz és a betegség előrehaladottságának megítéléséhez általában nincsen szükség ezekre.
► Röntgen vizsgálat: Elvégzésére CLL-ben mellkasi fertőzés gyanúja esetén kerül sor legtöbbször.
► CT vizsgálat: Szintén röntgensugár alkalmazásával végzik, legtöbbször a
has- és mellüreg vizsgálatára alkalmazzák CLL-ben. Segítségével a kívülről
nem vizsgálható nyirokcsomók nagysága és elhelyezkedése, valamint a
lép és máj nagysága pontosan meghatározható.
► MRI vizsgálat: Nem alkalmaz röntgensugarat, a mágnesesség elvén
alapszik. CLL-ben akkor lehet indokolt elvégzése, ha valamilyen lágyrészfertőzés vagy központi idegrendszeri érintettség merül fel.
► PET vizsgálat: A vizsgálat az MRI-hez hasonló, de itt egy speciális kontrasztanyagot juttatnak a szervezetbe, és azt mérik a sugárzás lefényképezésével, hogy ez az anyag hol dúsul a leginkább. A dúsulás helyén a szövetek
gyors növekedése igazolható. CLL-ben a betegség gyors előrehaladása
vagy átalakulása esetén végzik.
A CLL diagnosztizálására alkalmazott vizsgálatokról további információt
talál a www.cllinfo.hu honlapon.
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4. A CLL KEZELÉSE
A kezdeti kivizsgálást követően kezelőorvosa megbeszéli Önnel és elkészíti
a kezelési tervet.

A KEZELÉS CÉLJAI CLL-BEN
• A CLL sejtek szaporodásának lassítása
• Hosszú tünetmentes periódusok (remisszió) biztosítása
• A lehető legjobb életminőség biztosítása abban az esetben, ha fertőzése van, ha fáradékony vagy más állandó tünetei vannak

Életkor

A CLL kockázati besorolása

Általános
állapot
KEZELÉSI
TERV

Fizikális
vizsgálat
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Laboratóriumi
vizsgálatok

A KEZELÉS MEGTERVEZÉSÉNÉL A KÖVETKEZÓ´ TÉNYEZÓ´KET VESZI
FIGYELEMBE A HEMATOLÓGUS
• A CLL kockázata (alacsony, közepes vagy magas kockázatú betegség)
• A fizikális és laboratóriumi vizsgálatok eredményei
• A beteg általános állapota
• Életkor
• A beteg kívánságai

A CLL KOCKÁZATI BESOROLÁSA

A hematológusok a CLL-t annak megjelenése, természete alapján kockázati csoportokba sorolják (staging). Ez elsősorban a kezelési terv elkészítését segíti.

A KOCKÁZATI CSOPORTOK

Alacsony kockázatú CLL
• Magas limfocita szám a vérben és csontvelőben (más vérképeltérések, illetve nyirokszerv megnagyobbodás nincsenek)
Közepes kockázatú CLL
• Magas limfocita szám a vérben és csontvelőben, valamint
• duzzadt, megnagyobbodott nyirokcsomók vagy
• magas limfocita szám a vérben és csontvelőben, valamint
• lép- és/vagy májmegnagyobbodás
Magas kockázatú CLL
• Magas limfocita szám a vérben és csontvelőben, valamint
• vérszegénység (alacsony vörösvértest szám a vérben) vagy
• magas limfocita szám a vérben és csontvelőben, valamint
• alacsony vérlemezkeszám a vérben
Vannak olyan laboratóriumi eredmények, melyek jelzik a CLL növekedési
ütemét. Ilyen esetben a kezelőorvos nagyobb gyakoriságú és szorosabb
ellenőrzést rendelhet el.

LIMFOCITA KETTÓ´ZÓ´DÉSI IDÓ´
Az ellenőrzéseken levett vérből végzett teljes vérkép vizsgálat segítségével
határozható meg az az idő, amely alatt elméletileg a duplájára nő vagy
nőne a vérben a limfociták száma. Ha ez fél év vagy ennél rövidebb, indokolt a kontroll szigorítása.
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BÉTA-2 MIKROGLOBULIN
Ez a fehérje csaknem minden sejtünk felszínén megtalálható, de különösen
sok van belőle a limfocitákon, így a CLL sejteken is. Ha vérszintje emelkedett, akkor az arra utal, hogy sok CLL sejt van jelen a szervezetben.

CITOGENETIKAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK, FISH TESZT

A génekben, a sejtek osztódását és működését szabályozó anyagban
hibák keletkezhetnek. A CLL-t is ilyen hibák okozzák. A géneket a sejtmagban található kromoszómák hordozzák. Ezek a hibák a CLL esetében
nem örökletes úton kerülnek a sejtekbe, hanem újonnan keletkeznek.
Vannak mikroszkóppal látható kromoszóma eltérések és vannak a gének
apró részleteit érintő változások. Ez utóbbiakat nevezzük mutációknak.
A mutációk lehetnek hibák, melyek egy része betegséget okoz, máskor –
ellenőrzött módon – maga a szervezet is alkalmazza ezt, mint módszert az
alkalmazkodás során. A kezelőorvos a kromoszómákban meglévő esetleges eltérések igazolására úgynevezett FISH tesztet vagy más genetikai vizsgálatokat rendelhet el. Az eredmények szintén nagyon hasznosak
lehetnek a legideálisabb kezelés kiválasztásához. Ha nem igazolható
ilyen eltérés, az nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, inkább csak annyit, hogy
előfordulása az adott pillanatban olyan ritka, hogy nem mérhető még.
A mutációk, azaz a kisebb génhibák és módosulások vizsgálata nem FISH-el,
hanem speciális, úgynevezett molekuláris genetikai módszerekkel történik.

F

ontos megjegyezni, hogy az esetek döntő hányadában ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzésére csak akkor kerül sor, ha a kezelés indokolttá
válik. Korábbi elvégzésük rendszerint nem szükséges, hiszen az eredmények általában nem befolyásolják a kezelést még nem igénylő esetek ellátását, azaz az eredménynek nem lenne következménye, közvetlen értéke.
A kromoszóma és citogenetikai eltérésekről bővebb információt talál a
www.cllinfo.hu honlapon.

I M M U NFENOTIPIZÁLÁS
Az áramlásos citometriától eltérő módszerekkel is vizsgálhatják a sejtek felszínén és/vagy a sejtekben található fehérjék jelenlétét. Ha sok van belőlük, az gyorsabban előrehaladó betegséget valószínűsít. Ezek elvégzésére
jelenleg ritkán kerül sor.
22

VÍRUS VIZSGÁLATOK
A korábban átvészelt fertőzések nyomán alvó állapotban a szervezetben
rejtőzködő vírusok (például hepatitisz-B) a CLL és/vagy a CLL-ben alkalmazott kezelések hatására felébredhetnek, ezért ezek jelenlétét a terápia
megkezdése előtt ellenőrizni kell. A CLL-ben ritkán alkalmazható csontvelő átültetést leszámítva a jelenleg elérhető terápiákkal nem érhető el végleges gyógyulás, de az alkalmazott módszerek hosszú tünetmentességet
és jó életminőséget biztosíthatnak.
A CLL kezelési módszerei
Figyelmes várakozás (watch and wait)
Kemoterápia
Célzott terápiák
Monoklonális antitestek
Támogató (szupportív) kezelések
Őssejt transzplantáció
Klinikai vizsgálatok

FIGYELMES VÁRAKOZÁS (WATCH AND WAIT)

A figyelmes várakozás alatt a beteg nem részesül kezelésben, de állapotát
a kezelőorvos fizikális és laboratóriumi vizsgálatokkal folyamatosan követi.
Sok beteg úgy gondolja, hogy betegsége miatt mindenképpen azonnal
kezelésben kell részesülnie. Ez pszichológiailag teljes mértékben érthető
álláspont, azonban az alacsony kockázatú (lassú növekedést mutató)
és tüneteket sem okozó CLL-ben szakmailag az a leghelyesebb, ha nem
részesül a beteg azonnal gyógyszeres vagy más kezelésben. Az eddig
elvégzett klinikai vizsgálatok ugyanis ezekben az esetekben nem igazolták a korai kezelés előnyeit. Azt viszont bizonyították ezek a tanulmányok,
hogy az alacsony kockázatú betegek a figyelmes várakozás stratégiájával semmit sem veszítenek, viszont elkerülik a felesleges kezelések mellékhatásait.
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A

figyelmes várakozás alatt természetesen rendszeres ellenőrzésekre van

szükség, hogy a beteg állapotában bekövetkező minden változást időben felismerhessen a kezelőorvos, aki az eredményeket figyelemmel kísérve időben tájékoztatást fog adni arról, hogy mikor és milyen kezelést lesz
érdemes elindítani. A kezelés akkor fog elkezdődni, ha tünetek jelennek
meg vagy ha a CLL növekedésére utaló jelek tapasztalhatóak.

KEMOTERÁPIÁK
A kemoterápia olyan kezelést jelent, melynek során az alkalmazott gyógyszer károsítja vagy elpusztítja a rosszindulatú sejteket. A kemoterápiás
szerek egy része szájon át szedhető, más szerek közvetlenül a véráramba
juttatva, úgynevezett intravénás injekció vagy infúzió formájában adagolhatóak. Az egyes kemoterápiás szereket gyakran kombinálják, és a kombinációkat szigorúan meghatározott rendben, úgynevezett kemoterápiás
protokollok vagy rezsimek keretében alkalmazzák.

CÉLZOTT TERÁPIÁK
A célzott terápiák a kóros sejtek felszínén vagy a sejteken belül elhelyezkedő speciális célpontokra hatnak. A legtöbb célzott terápia szájon át
szedhető, mellékhatásaik általában véve enyhébbek, mint a kemoterápiák esetében. A CLL-ben már engedélyezett célzott készítmények köre a
jövőben várhatóan bővül, a szerek klinikai vizsgálata, értékelése jelenleg is
zajlik.

MONOKLONÁLIS ANTITESTEK
A CLL-ben alkalmazott monoklonális antitestek az emberi immunglobulinokhoz, más néven antitestekhez hasonló, de laboratóriumban előállított
fehérjék. Ezek a terápiás antitestek a sejtek felszínén található meghatározott célpontokhoz (fehérjékhez) kötődnek. A kötődés következményeként az adott sejt elpusztul. Ezeket a gyógyszereket intravénásan (esetenként bőr alatti kötőszövetbe fecskendezve) kell alkalmazni. A monoklonális
antitest kezelésnek is lehetnek mellékhatásai, de általában enyhébbek,
mint a kemoterápiáknál tapasztaltak. Számos új gyógyszerjelölt értékelése
zajlik ebben a csoportban is.
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A CLL kezelésére
gyakrabban alkalmazott gyógyszerek
Kemoterápiák

bendamustin (infúzió)
klorambucil (tabletta)
ciklofoszfamid (tabletta)
fludarabin (tabletta, vénás injekció)
doxorubicin (infúzió)
szteroid: prednizolon (tabletta)

Célzott terápiák

ibrutinib (tabletta)
idelalisib (tabletta)
venetoklax (tabletta)

Monoklonális antitestek

rituximab (infúzió, szubkután injekció)
ofatumumab (infúzió)
obinutuzumab (infúzió)

TÁMOGATÓ (SZUPPORTÍV) KEZELÉSEK

Ezeknek a kezeléseknek a célja a CLL tüneteinek enyhítése vagy megszüntetése, valamint az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellékhatásainak
ellátása. Ebbe a csoportba a következő gyógyszeres és más kezelések
tartoznak:
► Antibiotikumok és gombaellenes szerek
CLL-ben megnő a fertőzések kockázata. A CLL kezelésére alkalmazott
készítmények a CLL sejtek elpusztítása mellett csökkentik a kórokozókkal
harcoló fehérvérsejtek számát is. Különösen nagy a fertőzésveszély a fludarabin, bendamustin, klorambucil vagy prednizolon tartalmú kezeléseket
követő időszakban. Az antibiotikumok és gombaellenes szerek akalmasak
lehetnek nagy kockázat esetén a fertőzések megelőzésére vagy a már
kialakult fertőzések kezelésére. Visszatérő fertőzéseknél vénás immunoglobulin injekció is adható.
►Védőoltások
A magas fertőzés kockázat miatt a CLL betegeknek javasolt a sokszor
súlyos megbetegedést okozó pneumococcus nevű kórokozóval szemben
védettséget biztosító védőoltás mielőbbi beadása.
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Ezt a védőoltást 5 évente kell ismételni. Ezen túlmenően javasolt még az
évenkénti influenza védőoltás is. Élő kórokozót tartalmazó oltóanyaggal
(például a bárányhimlő, kanyaró elleni vakcina) a CLL-es betegeket nem
szabad oltani! Az alacsony immunoglobulin szintek miatt a védőoltások
nem képesek teljes védettséget biztosítani. Ez kifejezetten igaz az aktív
kezelés időszakában. Ilyenkor a fertőző betegekkel való érintkezést kell
kerülni.
► Vérátömlesztés (transzfúzió) vagy vörösvértest termelést serkentő növekedési faktorok
A vérszegénység (anémia) a kemoterápia gyakori mellékhatása. A vérszegénység kezelésének egyik módszere a vérátömlesztés. Különösen
fludarabin vagy bendamustin tartalmú kemoterápia alkalmazását követően fontos, hogy csak fehérvérsejt-mentesített, besugárzott vért kapjon a
beteg. Erre fokozottan oda kell figyelni, ha a vérátömlesztésre egyéb okból
és nem a CLL ellátása kapcsán történik. Ilyenkor a beadandó vérben (általában besugárzással) lebénítják a fehérvérsejteket, hogy azok ne okozzanak súlyos szövődményeket. A másik, kicsit lassabb megoldás a vörösvértest termelést serkentő növekedési faktorok (eritropoetinek) alkalmazása.
A gyógyszerként alkalmazott növekedési faktorok laboratóriumban előállított szerek, alkalmazásuk a bőr alatti kötőszövetbe fecskendezve történik.
► A fehérvérsejt termelést serkentő növekedési faktorok
A CLL-ben alkalmazott gyógyszeres kezelés sokszor a fehérvérsejtek
számát is csökkenti a vérben, ami fokozott fertőzés kockázatot okoz. Azoknál a betegeknél, akiknél a fehérvérsejtek száma jelentősen és elhúzódóan
lecsökken, lehetőség van a fehérvérsejt termelés növelésére speciálisan a
fehérvérsejt termelésre ható növekedési faktorok alkalmazásával. Ezek a
gyógyszerek is a természetes anyagok laboratóriumban előállított változatai.
A legtöbbször alkalmazott hatóanyagok a filgrasztim és a pegfilgrasztim
(G-CSF csoport), ezek a fehérvérsejtek egyik típusára hatnak. Léteznek két
fajta fehérvérsejt vonalra ható szerek is (GM-CSF csoport). Szintén bőr alatti
kötőszövetbe adott injekciókkal juttatják a szervezetbe, általában több
napos kúra formájában.
► Radioterápia
A kezelés során röntgen sugarakat vagy más típusú nagy energiájú ionizáló sugárzást alkalmaznak, melyek elpusztítják a rosszindulatú sejteket.
CLL-ben igen ritkán alkalmazzák a radioterápiát. Akkor kerülhet bevetésre
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helyi besugárzás formájában, ha egy nagymértékben megduzzadt nyirokcsomó vagy a lép a környező életfontosságú szervek (például a nyaki nyirokcsomóknál a légcső, nyelőcső, erek, a lép esetében a vese) működését
veszélyeztetetik.
► Lépeltávolítás
A lép a hasüregben a bal oldalon helyezkedik el, közel a gyomorhoz. Krónikus limfocitás leukémiában a lép nagymértékben megduzzadhat a benne
felszaporodó CLL sejtek miatt. Ez amellett, hogy kellemetlen érzést okozhat,
magában rejti a nagy vérzéssel járó lépsérülés veszélyét is. Ezen túlmenően
a nagyfokú lépmegnagyobbodás veszélyes vérszegénységet, vérlemezke
hiányt és más vérkép eltéréseket okozhat. Indokolt esetben a lép sebészi
eltávolítása segíthet a helyzet rendezésében. A lép eltávolítására CLL-ben
extrém ritkán kerül sor.
A CLL kezelésénél az első alkalommal elrendelt kezelés lesz az első vonalban alkalmazott terápia. Ha később a kezelést azonos vagy más kombinációval meg kell ismételni, akkor értelemszerűen második, harmadik vagy
későbbi kezelési vonalakról beszélnek.
A CLL kezelését alapvetően három kiemelt tényező figyelembevételével
határozzák meg, ezek
• az életkor
• az egyéb betegségek
• és a CLL viselkedését meghatározó genetikai jellemzők
A CLL kezelési csoportjai
65–70 évesnél fiatalabb betegek, nincs del(17p)
(a CLL sejtekben a 17-es kromoszóma ép és nincs p53 mutáció sem)
65–70 évesnél idősebb betegek, nincs del(17p)
(a CLL sejtekben a 17-es kromoszóma ép és nincs p53 mutáció sem)
del(17p) CLL betegek
(a CLL sejtekben a 17-es kromoszómából hiányzik egy darab vagy p53
mutáció van)
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A 65–70 éves korosztálynál – del(17p) nélkül – a beteg általános állapota
és más tényezők alapján lehet eldönteni, hogy milyen kezelést érdemes
alkalmazni.
► 65–70 évesnél fiatalabb betegek, nincs del(17p)
Amennyiben indokolt a kezelés, két vagy több gyógyszert alkalmaznak
kombinációban, ami leggyakrabban a fludarabin és egy vagy két további
szer együttesét jelenti. Ez többek között a következő kemoterápiás kombinációkat jelenti:
• FC, fludarabin és ciklofoszfamid
• FR, fludarabin és rituximab
• FCR, fludarabin, ciklofoszfamid és rituximab
► 65–70 évesnél idősebb betegek, nincs del(17p)
A legtöbb CLL beteg ide tartozik, ebben a korcsoportban a fludarabin alapú
kombinációk a vizsgálatokban nem bizonyultak előnyösnek. Néhány kombinált kezelés, melyek azonban hatásosnak mutatkoztak:
• Klorambucil és rituximab
• Bendamustin és rituximab
• Klorambucil és ofatumumab
• Klorambucil és obinutuzumab (ez a legeredményesebb klorambucil
kombináció)
Hazánkban az első két (ezen belül elsősorban a bendamustin-rituximab)
kombinációt alkalmazzák a leggyakrabban, a jelenlegi ismeretek alapján
ez tűnik a legelőnyösebbnek.
► del(17p) CLL betegek
A 17-es kromoszóma egy szakaszának hiánya vagy p53 mutáció esetén
a fiatalabb és idősebb CLL betegek nem reagálnak jól a kemoterápiára,
a monoklonális antitest kezelésre vagy ezek kombinációira. A következő
lehetőségek állnak rendelkezésre:
• Új célzott kezelések, elsősorban az ibrutinib. Az ibrutinib igen eredményesnek bizonyult ebben a csoportban is, a betegek jelentős hányadánál eredményezett tartós tünet- vagy betegségmentességet.
• Az ibrutinibre nem megfelelően vagy nem tartósan reagáló betegeknél a venetoklax terápia alkalmazható, eredményessége gyakorlatilag azonos az ibrutinibével, mellékhatás profilja hasonlóan kedvező.
• Klinikai vizsgálatban történő részvétel.
• Allogén (idegen donortól származó őssejt felhasználásával végzett)
őssejt átültetés.
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A kezelés után visszaeső (relabáló) és a kezelésre nem reagáló (refrakter)
CLL betegek kezelése
Visszaeső, relabáló beteg az, akinél 6 hónappal az egyébként eredményes kezelés után vagy azt követően a betegség kiújul.
Nem reagáló vagy refrakter a beteg, amennyiben
• nem ér el jelentős javulást a kezelés során, azaz nem lesz betegségmentes, legfeljebb változatlan, „stabil” marad,
• illetve ha a kezelés megkezdésétől számított 6 hónapon belül romlik
az állapota.
A visszaeső vagy a kezelésre rosszul reagáló betegek a későbbi kezeléseknek köszönhetően jelentős arányban számíthatnak hosszú tünet- és betegségmentes évekre, jó életminőség mellett. A második kezelési vonalban az
első vonalban alkalmazott kemoterápiás kombináció megismétlése akkor
kerül szóba, ha az első kezelés hosszú betegségmentességet eredményezett, és időközben nem alakult ki olyan új genetikai eltérés (p53 mutáció),
amely mellett a kemoterápiák hatásossága nem megfelelő. Hasonlóan
a del(17p) betegeknél tapasztaltakhoz, a több megelőző vonal után relabáló vagy a második kezelésre refrakter betegeknél (a betegség ismételt kiújulásáig) alkalmazott folyamatos ibrutinib kezelés igen hatásos és jól
tolerálható. Újabb lehetőség a közelmúltban hazánkban is elérhetővé vált
2 éves időtartamú venetoklax-rituximab kombinációs terápia. Ez az erélyes kezelés a CLL sejtek csaknem maradéktalan elpusztításával a kezelés
befejezését követően hosszú gyógyszermentes remissziót biztosíthat a betegek többségének, és várhatóan a betegség esetleges visszatérésekor
ismételten eredményesen alkalmazható lesz.

M

ivel egyre több del(17p) és relabáló beteg részesül ibrutinib kezelésben,
nagyon fontos, hogy a kezelésre nem reagáló vagy visszaeső betegek számára a venetoklax terápia tartós megoldást jelenthet. Az új gyógyszerek
és kemoterápiamentes kombinációk egyre korábbi kezelési vonalakban
történő megjelenése a jövőben tovább javíthatja az eredményeket. Ha
egy még nem törzskönyvezett készítménnyel kapcsolatban az előzetes
eredmények kedvezőek, a kezelőorvos javaslata alapján klinikai vizsgálatban történő részvétel is megoldást jelenthet.
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Ó´SSEJT TRANSZPLANTÁCIÓ
Az őssejt transzplantációt (átültetést) korábban csontvelő transzplantációnak nevezték. Bár az új kifejezés helyesebb, mindkettő használatban van.
A kezelőorvos a terápiás döntéshozatalnál mérlegeli az őssejt átültetés
lehetőségét is.
Az őssejt átültetés célja, hogy egészséges őssejtek beültetésével az őssejtek a továbbiakban egészséges vérsejteket képezzenek. Az őssejt transzplantáció a legtöbb CLL beteg számára nem jelent megfelelő megoldást,
mert ebben a lassan előrehaladó vagy stagnáló betegségben a beavatkozás a viszonylag sok kockázat mellett kevés előnyt nyújt. Akkor fontolható meg alkalmazása, ha a betegség nagyon gyorsan súlyosbodik, valamint a beteg állapota is megfelelő.
Allogén (idegen donortól származó őssejt felhasználásával végzett) őssejt
átültetés
Amennyiben alkalmazásra kerül, CLL-ben ez az előnyben részesített átültetési forma a saját őssejtekkel végzett, úgynevezett autológ átültetéssel szemben. Az allogén eljárásnál egy másik személytől, a donortól levett őssejteket juttatnak vénás injekció formájában a betegbe. A donor
legtöbbször közeli hozzátartozó, például testvér, de léteznek módszerek,
melyek segítségével hasonló őssejtekkel rendelkező, nem rokon donor őssejtjeit is át lehet ültetni.
Az őssejt transzplantáció céljai
• Helyreállítani a szervezet képességét, hogy a vér sejtes elemeit pótolni
tudja a nagydózisú kemoterápiát követően.
• A CLL-ben szenvedő beteg meggyógyítása a maradék CLL sejtek elpusztításával.

A

beavatkozást transzplantációs centrumban végzik. A transzplantációt
megelőzően a beteg a CLL kezelésére gyógyszereket kap, hogy ezzel a
betegséget visszaszorítsák. Miután a beteg reagált a terápiára, nagydózisú kemoterápiás és/vagy radioterápiás kezeléssel elpusztítják a kóros sejteket az immunsejtek és a saját csontvelői őssejtek nagy részével együtt.
Ezt követően a korábban a donortól levett és előkészített őssejt preparátumot intravénásan beadják a betegnek. A donor őssejtek a vérből a csontvelőbe kerülnek és azt benépesítik, újraindítva a vörös- és fehérvérsejtek,
valamint a vérlemezkék termelését.
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Az allogén őssejt átültetés nem veszélytelen, számos súlyos komplikáció
léphet fel a beavatkozás során. Amennyiben komolyan megfontolandó
alkalmazása, kezelőorvosa részletesen ismertetni fogja az előnyöket és
kockázatokat.

A

hematológusok és más szakemberek, kutatók mindent megtesznek
azért, hogy ezt a módszert biztonságosabbá tegyék. A küzdelem egyik
fontos eredménye az úgynevezett csökkentett intenzitású allogén őssejt
transzplantáció. Ennek lényege, hogy a hagyományos módszertől eltérően alacsonyabb dózisú kemoterápiával kezelik a betegeket az átültetés
előtt, amely kevésbé pusztítja el a saját csontvelő egészséges sejtjeit, tehát
„csontvelőbarát”. Ez különösen előnyös idős és társbetegségekkel terhelt
CLL betegek számára.

KLINIKAI VIZSGÁLATOK
Előfordulhat, hogy kezelőorvosa klinikai vizsgálatban való részvételt javasol önnek. A klinikai vizsgálatok során az orvosok új gyógyszerek vagy új
kezelési módszerek hatását elemzik a betegek kezelése során.
A legtöbb ilyen vizsgálatban az új fejlesztésű gyógyszert egy vagy több
megelőző tanulmányban biztonsági szempontból már elemezték egészséges önkéntesek vagy betegek bevonásával. Az is előfordul, hogy a klinikai vizsgálatokban egy más betegségben már eredményesen alkalmazott
gyógyszert tesztelnek CLL-ben.
Hasonlóan a fentiekhez, CLL-ben az új gyógyszer-kombinációkat vagy
a korábbiaktól eltérő adagolási sémákat (eltérő sorrendben vagy eltérő
dózisban alkalmazott gyógyszereket) is ugyanolyan szigorúan szabályozott
feltételek között vizsgálják, mint az új vegyületeket.
A klinikai vizsgálatokban mindig kijelölnek egy speciális célcsoportot az
adott betegségben, hogy a közel azonos adottságú betegek kezelésével
minél egyértelműbb eredményeket kapjanak. Ez később sokat segít majd
a hasonló betegek kezelésének javításában.
CLL-ben a fő célcsoportok:
• Újonnan felismert CLL betegek
• A kezelésre rosszul reagáló betegek
• A kezelést követően visszaeső betegek
Előállhat olyan helyzet, hogy a legeredményesebb terápia az Ön számára
egy klinikai vizsgálat keretei között elérhető. Ez akkor fordulhat elő, ha egy
új terápiával kapcsolatos vizsgálatsorozatban az előzetes eredmények
felülmúlják az addig legjobbnak tekintett kezelés eredményeit.
A klinikai vizsgálatban való részvétellel járó lehetséges előnyökre és esetleges kockázatokra vonatkozó részletes tájékoztatást a kezelőorvos minden esetben biztosítja. Minden felmerülő kérdést tegyen fel bátran a megbeszélések során, hogy felelős és tájékozott döntést tudjon hozni!

5. A KEZELÉSEK HATÁSOSSÁGA
(TERÁPIÁS VÁLASZ),
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
A KEZELÉSI VÁLASZ
A krónikus limfocitás leukémiában szenvedő betegek különböző mértékben reagálnak a kezelésekre. Kérje meg kezelőorvosát, hogy értékelje
ezeket az eredményeket az Ön számára! A beszélgetés során a hematológus a következő kifejezéseket használhatja:
► Remisszió
Nincsenek a betegségre utaló tünetek és jelek. Sokszor a teljes válasz (azaz
komplett remisszió) vagy a részleges válasz (parciális remisszió) kifejezéseket használják.
► Teljes válasz, komplett remisszió (Complete Response, CR)
Nincsenek a betegségre utaló jelek és tünetek legalább 2 hónappal a
kezelés befejezését követően sem, a vérsejtek száma a normál tartományban van, a hemoglobin koncentráció a vérben deciliterenként legalább
11 gramm, mégpedig úgy, hogy közben nem volt szükség vérátömlesztésre.
► Részleges válasz, parciális remisszió (Parcial Response, PR)
A vérben legalább 50%-os limfocita szám csökkenés, a nyirokcsomók és
lép megnagyobbodásának legalább 50%-os csökkenése, ezen kívül a
következők közül egy vagy több tényező legalább 2 hónapon keresztül
való fennállása: a vérben több mint 100 000 vérlemezke mikroliterenként, a
hemoglobin tartalom 11 gramm felett deciliterenként vagy legalább
50%-os javulás a kezelés előtti vérlemezke vagy hemoglobin értékekhez
képest.
► Stabil betegség
A betegség nem mutat növekedést, de a beteg sem teljes, sem részleges
választ nem ér el.
► Előrehaladó, progresszív betegség
Akkor áll fenn, ha az alábbiak közül legalább egy teljesül:
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• Legalább 50%-os limfocita szám emelkedés a vérben, vagy más magas kockázatú CLL-re utaló jel. Átmeneti limfocita szám emelkedés
tapasztalható többek között az ibrutinib kezelés első időszakában, de
amennyiben ezt nem kísérik más jelek, ez nem jelez progressziót, ez a
gyógyszer sajátosságai miatt van így!
• A lép vagy a máj legalább 50%-os méretnövekedése vagy újonnan
fellépő lép- vagy májmegnagyobbodás.
• Két egymást követő, egymástól legalább 2 hét eltéréssel végzett vizsgálatnál tapasztalt nyirokcsomó megnagyobbodás 2 nyirokcsomónál.
• Újonnan megjelenő megnagyobbodott nyirokcsomók.

MELLÉKHATÁSOK
A köznyelvben mellékhatásnak nevezett jelenségek a gyógyszer alkalmazását kísérő nemkívánatos események. Az ilyen típusú betegségekben ez
sok esetben azt is jelenti, hogy egy készítménynek a kóros sejtekre gyakorolt hatása sajnálatos módon érvényesül az élettanilag fontos egészséges
sejteken is és ez ronthatja azok működését.
A gyógyszer hatásosságához hasonlóan a mellékhatások vonatkozásában is nagyok az egyéni különbségek. Ugyanaz a készítmény az egyik
betegnél enyhe mellékhatásokat vált ki, a másik betegnél súlyosabbakat
vagy elhúzódóbbakat. A mellékhatások köre, jellege és súlyossága gyógyszerenként is más és más lehet. Ezen kívül a mellékhatások egy része dózisfüggő, azaz nagyobb adagoknál kifejezettebb. A legtöbb mellékhatás
átmeneti, azaz a kezelés abbahagyását követően fokozatosan megszűnik.
A CLL kezelését kísérő néhány lehetséges mellékhatás
• Fájdalom
• Hasmenés
• Száj- és torokszárazság
• Émelygés, hányinger, hányás
• Székrekedés
• Nagyfokú fáradékonyság
• Hajhullás
• Fertőzések
• Alacsony vérnyomás
• Alacsony vérlemezkeszám
• Vérszegénység
• Alacsony fehérvérsejtszám
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A kezelés megkezdése előtt a kezelőorvosa ismerteti Önnel a kezeléssel
járó lehetséges mellékhatásokat és ezek mérséklésének lehetőségeit.
Mindig jelezze a jelentkező mellékhatásokat az Önt kezelő személyzetnek,
hiszen csak így tudnak segíteni Önnek! Jegyezze fel pontosan, hogy mikor,
mit tapasztalt! A kezelés hosszú távú hatásaival kapcsolatban is forduljon
bizalommal azt Önt gondozó hematológushoz!

´RZÓ
´ VIZSGÁLATOK,
6. ELLENÓ
HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETÉS
► A kezelés előtt,
► a kezelés során
► és a kezelés befejezését követően is
szükség van a rendszeres kontroll vizsgálatokra.
A követés irányítója mindvégig a hematológus kezelőorvos marad. A rendszeres időközönként tartandó ellenőrzéseket a hematológus kezelőorvos
határozza meg.

AZ ELLENÓ´RZÉSEK GYAKORISÁGA A KÖVETKEZÓ´KTÓ´L FÜGG:
► Mennyire volt eredményes a kezelés
► Mennyi idő telt el azóta, hogy már nem állnak fenn panaszok
► Betegségre utaló jelek
Ezek függvényében előfordulhat, hogy csak hosszabb időközönként van
szükség felülvizsgálatra, de fontos hangsúlyozni, hogy az ellenőrzés folyamatos marad! A hematológus mellett a háziorvos is fontos szereplője a
követésnek, különösen akkor, ha már csak ritkán van szükség hematológus
által végzett kontroll vizsgálatra.

AZ ELLENÓ´RZÉSEK SORÁN TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZÓ´
VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE LEHET INDOKOLT:
► Teljes vérkép
► Csontvelő vizsgálat (általában ritkán van rá szükség)
► FISH vizsgálat
► Áramlásos citometria és genetikai vizsgálat a minimális maradék betegség értékeléséhez (Minimal Residual Disease, MRD)
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Az MRD vizsgálata segít annak eldöntésében, hogy szükség van-e a kezelés újrakezdésére vagy az alkalmazott kezelés megerősítésére egy további
szerrel. A MRD vizsgálat során a vér vagy csontvelő minta felhasználásával
végzett áramlásos citometriával, illetve genetikai laboratóriumi vizsgálattal
keresik az esetlegesen túlélő CLL sejteket.

´´RZO
´´ VIZSGÁLATOKNÁL FIGYELJEN A KÖVETKEZO
´´KRE:
AZ ELLENO
• Jegyezze fel a viziten elhangzott legfontosabb információkat!
• Kérdezzen rá, hogy milyen vizsgálatok és miért történnek, valamint mi
várható az eredmények függvényében!
• Kérdezzen rá a friss eredményekre, és kérje meg a kezelőorvost, hogy
értékelje azokat!
• Őrizze meg időrendben lefűzve a leleteket!
• A soron következő ellenőrzés vagy vizsgálat időpontját jegyezze be a
naptárba!

A

CLL jelenleg még nem gyógyítható meg. Ennek ellenére – az új CLL
kezelési lehetőségeknek köszönhetően – a betegek többsége számára
hosszú időre biztosítható a betegség kontroll alatt tartása, így életüket nem
a betegséggel való küzdelem, hanem a mindennapi teendők, a hétköznapok tölthetik ki.

7. EGYÜTT ÉLNI
A BETEGSÉGGEL
LELKI EGÉSZSÉG
Felkavaró érzés, mikor az orvos közli a betegség tényét. Ha ez egy véletlennek, például egy más okból végzett vérképvizsgálatnak köszönhető, akkor
még sokkolóbb a hatás. Egy krónikus betegséggel együtt élni megpróbáltatást jelent és időt vesz igénybe, hogy megtanuljuk kezelni. Mindenki
megtalálhatja a saját útját, hogy megküzdjön a nehézségekkel és ehhez
személyiségének megfelelően különböző módszereket használhat.

A

család és barátok legtöbbször igyekeznek mindenben segíteni és
támogatást nyújtani, de annak, aki nem érintett, nagyon nehéz belehelyezkedni egy olyan hosszú távú érzelmi megpróbáltatásba, amit a CLL
jelent a beteg számára. Beszélgessen szeretteivel arról, hogy hogyan van,
ossza meg velük érzéseit! Avassa be őket a betegséggel kapcsolatos legfontosabb ismeretekbe, így enyhítheti aggodalmukat! Sokan hajlamosak
elhárítani az olyan beszélgetéseket, melynek során a beteg a félelmeit,
aggodalmát próbálja megfogalmazni, mivel ezt hallani szorongást okoz
számukra. Keresse meg azokat a segítőket, akiknek őszintén megnyílhat
és meghallgatják Önt (barát, rokon, nővér, szociális munkás, mentálhigiénés szakember, pszichológus, pap stb.). Ha nincs még felkészülve egy
személyes beszélgetésre, akár felhívhat egy telefonos lelkisegélyszolgálatot is, ahol nem kell bemutatkoznia.
A legtöbb CLL-es beteg jó általános állapotnak örvend. Ennek ellenére
az aggodalom ott lehet azokban is, akik még nem kapnak kezelést, de
„figyelnek és várnak”, hogy mikor kerül majd erre sor. Ha ez a szorongás
és aggodalom gyötrő érzéssé válik, beszéljen kezelőorvosával és kérjen
segítséget! Hasznos lehet, ha egy betegtárssal beszélget és megosztják egymással gondolataikat. Ne feledje azonban, hogy mindenkinek a
betegsége kissé eltérő és egyedi, nem vonható le általános következtetés
a tapasztalatokból! Ne vonatkoztasson saját magára mindent automatikusan, hanem a hallottakat beszélje meg kezelőorvosával!
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Keresse a betegszervezetek, támogató csoportok rendezvényeit, ahol
betegtársakkal találkozhat és sok hasznos ismerettel gazdagodhat! Igyekezzen minden nap legalább egy valami olyat csinálni, amit igazán élvez
(pl. zenehallgatás, olvasás, séta, könnyű kertészkedés).

H

a mindemellett úgy érzi, hogy kifejezett megterhelést jelent a betegséggel való megbirkózás, a hematológiai rendeléseken dolgozó pszichológusok is segítséget nyújthatnak. Amennyiben az Ön kezelési helyén nem
dolgozik pszichológus, kérje orvosa tanácsát, hogy a legközelebb elérhető
szakembert felkereshesse! Ez különösen fontos, ha a szomorúság és a nyomott hangulat nem tágít két héten vagy hosszabb időn át. A depresszió
betegség, ami érinthet testi szempontból egészéges és beteg embereket
egyaránt. A depresszió kezelése a CLL terápiája mellett is lehetséges és
szükséges! A depresszió gyógyítása az életminőség javításán túl is hozzájárul a CLL ellátásának sikeréhez.

TESTI EGÉSZSÉG

Előállhat olyan helyzet, hogy hosszú időn át együtt kell élnie különböző
CLL-es tünetekkel. Kezelőorvosa és a mellette álló csapat mindent megtesz majd annak érdekében, hogy könnyebben elviselhetővé tegyék
ezt az Ön számára. Ha olyan változást tapasztal, ami zavarja, ne várjon,
hanem jelezze orvosának, mert jó eséllyel van megoldás!
► Ne dohányozzon! Ha egyedül nem tud ettől a szenvedélyétől megszabadulni, kérjen segítséget!
► A bőrrák előfordulásának kockázata enyhén emelkedett CLL-ben, ezért
fokozottan figyeljen a leégés elleni védelemre!
► A rákszűréseken mindig vegyen részt!
► Egyéb betegségeivel és egészségügyi problémáival kapcsolatban
rendszeresen keresse fel háziorvosát!

MOZGÁS

Sokszor érezheti magát fáradtnak, amit a kezelések, de maga a CLL is
okozhat. Ez nem az a hétköznapi fáradtság, amit a pihenés és az alvás
enyhít. Annak ellenére, hogy ilyenkor már az aktivitás gondolata is fárasztó
lehet, próbáljon meg annyit mozogni, amennyit csak tud, mert ezzel csökkentheti a tünetek súlyosságát! Azt még nem sikerült bizonyítani, hogy
bármilyen speciális testedzéssel a betegséget vagy a kezelésre adott választ lehetne javítani, de a rendszeres és mértékletes testedzés az általános erőnléti állapot szempontjából jótékony hatású. Mielőtt belevágna
egy új fajta aktivitásba, mindig konzultáljon hematológusával! Végezzen
olyan mozgást, ami kedvére való, például sétáljon, mozogjon a levegőn,
végezzen könnyű tornát, ha állapota engedi! Érdeklődjön, hogy az Önt
ellátó intézményben van-e gyógytornász! A gyógytorna pontos klinikai
vizsgálat alapján összeállított terápiás célú, aktív és passzív mozgásgyakorlatokból áll, amelyek az egyes szervek működésére vagy az egész szervezetre gyakorolnak hatást A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának honlapján (www.gyogytornaszok.hu) hasznos kiadványokat talál,
melyek segítik a tájékozódást.
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ÉTKEZÉS
Hasonlóan a mozgáshoz, azt sem igazolták még, hogy a betegségen vagy
gyógyhajlamán bármiféle speciális diéta segítene, de egészséges étrend
mellett nagy valószínűséggel jobban fogja magát érezni. Eddigi étkezési
szokását akár már kis változtatásokkal is egészségesebbé teheti!
Nem kell magától semmit megvonni (amennyiben ezt valamilyen betegség nem indokolja, pl. cukorbetegség, veseprobléma, allergia), de figyeljen
az arányokra! Fogyasszon minél több friss zöldséget, gyümölcsöt, a húsok
közül válassza inkább a sovány, fehér húsokat, halakat! Pékáruból válasszon
teljes kiőrlésűt, és figyeljen oda a napi folyadékbevitelre, ami leginkább víz,
de mindenképpen cukrozatlan folyadék (tea, gyümölcslé, limonádé) legyen! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) „okostányér”
néven új hazai táplálkozási ajánlást adott ki, amely közérthető formában, egy tányért idéző kördiagramon ábrázolja, hogy a kiegyensúlyozott
táplálkozáshoz naponta milyen élelmiszertípusoknak, milyen arányban
kellene a tányérra kerülnie. Az útmutatót megtalálja az MDOSZ honlapján
(www.mdosz.hu). Törekedjen arra, hogy testtömege és testösszetétele a
kívánatos tartományban legyen! Kérje dietetikus szakember segítségét!

Érdeklődjön kezelőorvosától, hogy az Önt ellátó intézményben van-e
dietetikai tanácsadás! Az MDOSZ honlapján az Országos Dietetikus Címtárban településre szűrve tud táplálkozási szakembert keresni és a szakosodást is megtalálja benne. Mindig tisztázza, hogy a szolgáltatás térítési
díj ellenében vehető-e igénybe vagy ingyenes! Ha dietetikushoz fordul,
mindig vigye magával orvosi leleteit és tájékoztassa a szakembert diagnózisáról, laboreredményeiről, az egyéb vizsgálati eredményekről, a kapott
kezelésekről, gyógyszereiről. Érdemes három napos étrendi naplót vezetni
(két hétköznap és egy hétvégi nap legyen benne), melyben rögzíti, hogy
mikor, mit és mennyit evett, ivott és milyen panasza volt.

C

LL-ben a kórokozók elpusztítását végző immunrendszer nem működik
tökéletesen, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a fertőzések megelőzésére a konyhában is! A higiénés szabályok figyelmen kívül hagyásával CLLben könnyebben alakulhat ki a gyomor és a bélrendszer fertőzése.
► Konyhai tevékenység előtt (is) mindig alaposan mosson szappannal kezet!
► A mosogatószivacsot cserélje rendszeresen!
► A hűtőt és a konyhai felületeket (pl. munkapult, mosogató, szemetes)
rendszeresen fertőtlenítse!
► Használjon külön vágódeszkát a húsoknak és zöldségeknek!
► A nyers húshoz használt eszközöket fertőtlenítse le!
► A különböző élelmiszercsoportokat (nyers hús, zöldség, gyümölcs, főtt
étel) egymástól elkülönítve és lezárva tárolja 0 és 5°C között!
► Mindig csak a friss élelmiszereket fagyassza le!
► A fagyasztott ételeket a hűtőben olvassza fel!
► A gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan
mossa meg!
► Figyelje az élelmiszerek lejárati idejét! Különösen figyeljen a húsokra,
tejtermékekre és a tojásra!
► A főtt ételeket nyáron ne tárolja 1–2 napnál tovább és fogyasztás előtt
alaposan forralja át!
► Tartózkodjon a nyers tojás vagy nyers hús tartalmú ételek fogyasztásától!
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´´ZÉSEK
FERTO

Fertőzésre utaló tünetek (láz, torokfájás, köhögés stb.) esetén késedelem
nélkül konzultáljon kezelőorvosával!
A korábban átvészelt övsömör vagy az azonos vírus által okozott bárányhimlő újra aktivizálódhat, a bőr finom idegrostjaiban alvó vírusok felébredhetnek. Ez különösen akkor valószínű, ha valamiért gyengült az immunrendszer funkciója. CLL-ben is ez a helyzet, ezért érdemes odafigyelni az
övsömör és a bárányhimlő korai tüneteire. Az első tünetek megjelenésétől
számított minél rövidebb időn (ideálisan 24 órán) belül elindított kezelés
megelőzheti a súlyos tünetek kialakulását:
► Kiütés, sokszor csak a test egyik oldalán
► Viszkető, bizsergő, égő érzés
► Fájdalom a kiütések helyén
► Folyadékkal telt, felrepedő, majd beszáradó hólyagok
Az övsömört nem lehet egy másik övsömörben szenvedő embertől elkapni.
Ha azonban az övsömörben szenvedő betegnek nyitott hólyagjai vannak,
és Önnek nem volt még bárányhimlője, akkor tőle bárányhimlőt kaphat!

´´ (KOMPLEMENTER) TERÁPIÁK
ALTERNATÍV ÉS KIEGÉSZÍTO

Jelentős a különbség a két fajta terápia között: az alternatív kezelés azt
jelenti, hogy valami helyett, ebben az esetben a CLL kezelés helyett adják.
Ezt mindenképpen kerülje el! Ne alkalmazzon a bizonyítottan eredményes
CLL kezelés helyett semmilyen alternatív terápiát!
A kiegészítő terápiát a nevének megfelelően a bevált kezelések mellett
alkalmazzák. A komplementer terápiáról állítják, hogy fokozza az immunrendszer működését. Mivel CLL-ben az immunrendszer működészavara
nagyon összetett, nem valószínű, hogy a nem pontosan ismert hatású
kiegészítő kezelés megfelelően avatkozik be a rendszerbe. Sokkal valószínűbb, hogy rontani fog a helyzeten! Minden esetben beszélje meg kezelőorvosával, ha kiegészítő terápia alkalmazását tervezi. Lehetnek ezek
között olyanok, amelyek a CLL kezelés mellett nem alkalmazhatóak speciális veszélyek miatt, másokat engedélyezhet a hematológus a megfelelő
elővigyázatosság mellett.
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GYÓGYNÖVÉNY TARTALMÚ KÉSZÍTMÉNYEK
CLL-ben ezek is speciális veszélyeket hordozhatnak, különösen akkor, ha
kemoterápiával kombinálják őket.
Az interneten a valóban hasznos tanácsok mellett sok a megalapozatlan,
téves és ezért veszélyes anyag is. Az olvasottak alapján felmerülő kérdéseit
mindenképpen beszélje meg kezelőorvosával! Ez különösen igaz minden
olyan kezelési módszerre – legyen az gyógyszer, gyógynövény, gyógyhatású készítmény, diéta vagy más –, amit ezek a források javasolnak!

8. KÉRDEZZEN BÁTRAN!
A szakemberek hajlamosak megfeledkezni arról, hogy Ön nem érti meg a
szaknyelvet. Ha bármit nem ért, kérdezzen vissza bátran! Jobb kétszer vagy
háromszor megbeszélni valamit, mint hogy otthon jöjjön rá, hogy nem
értett mindent, nem tudja, mit és hogy kell szednie.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK
► Ha tart attól, hogy elfelejt megbeszélni valami fontosat az orvosával,
nyugodtan írja fel a kérdéseit egy papírra és a válaszokat is feljegyezheti.
► Ha úgy érzi, hogy egy családtag vagy barát jelenléte segítheti az
elhangzottak megértését, éljen bátran a lehetőséggel és kérje meg, hogy
tartson Önnel!
► Vigyen magával inni- és ennivalót, ha vizsgálatokra megy! Az esetleges
hosszas várakozás alatt elterelheti figyelmét olvasással, zenehallgatással,
beszélgetéssel.
► Hasznos lehet, ha naplót vezet a tünetekről, mellékhatásokról és ezeket
megbeszéli a kezelőorvosával.
► A betegség miatt természetes, hogy az ember jobban figyeli a testi történéseit, ami téves megfigyelést eredményezhet. Másra inkább az
jellemző, hogy nem szívesen gondola a betegségére, így előfordulhat,
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hogy valamilyen fontos tünetet figyelmen kívül hagy. Ön tudja melyik
jellemző inkább Önre, eszerint próbálja alakítani a testi élményekre vonatkozó figyelmét. Amennyiben ez nehezére esik, pszichológus tud segíteni
a figyelem szabályozásában és így abban is, hogy a lényeges tüneteket
tudja jelezni az orvosának.
► A kórházi archívumban minden eredmény elérhető marad, de célszerű,
ha a leleteket időrendben rendszerezve elteszi egy mappába.
► A vizsgálatok és vizitek időpontjairól biztos nem fog megfeledkezni, ha
azokat bejelöli a naptárban.
► Ha háziorvosa nem értesült még hivatalból a betegségéről, a betegség tényét mindenképpen közölje vele! A táppénz folyósítását a háziorvos
tudja kezdeményezni. Háziorvosán túl tájékoztassa betegségéről azokat a
további szakorvosokat is, akikkel kapcsolatban van.
► Ha betegségéről tájékozódik, a források hitelességéről kérdezze meg
kezelőorvosát!
► Hasznos lehet, ha felveszi a kapcsolatot a betegszervezetekkel, támogató csoportokkal és érdeklődik a támogatási lehetőségekről, programokról.
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JAVASOLT KÉRDÉSEK A DIAGNÓZISKOR
► Milyen vizsgálatok szükségesek a diagnózis felállításához és ezek hogyan
történnek?
► Mikor lesznek meg az eredmények?
► Szükséges-e várhatóan kezelés?
► Ha igen, mi lesz az?
► Kit tud hívni telefonon, ha szükséges?
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9. TÁMOGATÓ CSOPORTOK
A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány (MOHA) a felnőtt
hematológiai betegek és hozzátartozóik támogatására alapított közhasznú civil szervezet.
Jövőképünk egy olyan társadalom, ahol minden beteg bármilyen megkülönböztetés nélkül megkapja az állapotának megfelelő legjobb kezelést a
megfelelő időben és ellátása során testi, lelki, szociális és spirituális igényei
egyaránt kielégítésre kerülnek.

Küldetésünk a betegek hiteles tájékoztatása, érzelmi támogatása és érdekeik érvényesítése a mindenkori döntéshozók felé.
Támogató csoportjaink célja – az ismeretterjesztésen túl – a hasonló problémával küzdő betegek és hozzátartozóik összefogása, érzelmi támogatása.
Limfóma Támogató Csoportunkban évente több alkalommal szervezünk
előadást családias keretek közt a krónikus limfoid leukémiával, a kezelési
lehetőségeivel és az egyéb, CLL-es betegeket is érintő kérdésekkel (pl. táplálkozási tanácsok, pszichológiai támogatás lehetőségei) kapcsolatosan.
50

A nemzetközi Lymphoma Coalition hivatalos tagszervezeteként minden
év szeptemberében nagyszabású orvos-beteg találkozót szervezünk a
Limfóma Világnap alkalmából. Az előadásokat megtalálja a MOHA TÉVÉ
youtube csatornánkon is.

Amennyiben szeretne értesülni programjainkról, tájékoztató anyagainkról,
videóinkról, csatlakozzon a www.onkohemat.hu honlapunkon a MOHA
Baráti Kör levelezőlistához!
Az országban több centrumban is működik a hematológiai osztálynak
betegklubja, ezekről kérdezze kezelőorvosát!

10. AJÁNLOTT INTERNETES
OLDALAK
MAGYAR NYELVEN
► Információs oldal a CLL-ről (a MOHA honlapja) • www.cllinfo.hu
► Daganatok.hu • www.daganatok.hu
► Házipatika.com • www.hazipatika.com
► Limfóma médiapályázat (a MOHA honlapja) • www.limfomapalyazat.hu
► Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége • www.mdosz.hu
► Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága • www.gyogytornaszok.hu
► Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány • www.onkohemat.hu
► Medical Online • www.medicalonline.hu
► Mindennapi Pszichológia • www.mipszi.hu
► Mindset Pszichológiai Szaklap • www.mindset.co.hu
► Rákgyógyítás • www.rakgyogyitas.hu
► Várószoba.hu • www.varoszoba.hu
► Webbeteg.hu • www.webbeteg.hu

ANGOL NYELVEN
► CLL Society • www.cllsociety.org
► CLL Support Association • www.cllsupport.org.uk
► Lymphoma Association • www.lymphomas.org.uk
► Lymphoma Canada • www.lymphoma.ca
► Lymphoma Coalition • www.lymphomacoalition.org
► National Cancer Institute • www.cancer.gov
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Időnként lapozza fel ezt a füzetet, mert a sok információ közül mindig más lesz éppen aktuális a betegút
során!

Fotók: Unsplash • Pixabay • Tausz Irina

Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány

BETEGEDUKÁCIÓ
ÉRZELMI TÁMOGATÁS
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

www.onkohemat.hu
www.cllinfo.hu
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a felnőtt hematológiai betegekért végzett munkánkat!
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