
Til RADS´ arbejdsgruppe vedr. medicin til CML 
 
 
 

LyLe anbefaler, at arbejdsgruppen i sin vejledning inkluderer følgende punkter: 
 

1. Nydiagnosticerede får tilbudt ”anden generation” af medicin til CML (f. eks Tasigna 
og Sprycel), som ser ud til at være hurtigere og bedre virkende og at have færre 
bivirkninger end ”første generation” af medicinen. 

 
2. Der må være flere forskellige medicinske behandlingsmuligheder.  

Patientforløbene (vedlagt) viser, at for nogle patienter stopper medicinens virkning efter en 
periode, og så er det livsnødvendigt at skifte medicinen. 

 
3. Mere offentlig forskning til rådighed på de hæmatologiske afdelinger.  

Gennem forskning skal kan fremme den mest skånsomme og virksomme behandling. 
Lægerne på afdelingerne ved, hvad der er brug for at forske i, og patienterne mærker det 
på deres krop (CML stemmer – april 2012).  
Hvad betyder det for patientens samlede behandling, at den medicin de først tilbydes, kan 
give store bivirkninger? Kan brugen af ”første generation af medicinen” sætte grænser for, 
hvordan patientens udbytte er af ”anden generations medicin”?   
Anden genrations medicin ser ud til at virke godt, måske bliver patienter medicinfri (nr. 1) 
og måske også snart nr.(7) 

 
LyLes ønske er fremkommet af beskrivelser af patientforløb (vedlagt). 
 
 
Medicin generationer 
Omkring år 2000 kom der medicin, der betød en revolution for personer med CML.  
Indtil dette tidspunkt havde personer med CML en dårlig prognose for antal af leveår.  
Mange fik stamcelletransplantationer som behandling, men alligevel fik de tilbagefald.  
Første generation af den ”nye” medicin (Glivec) gav dem livet tilbage i mange år. Sygdommen blev 
kronisk, og blev holdt nede med medicin. Hos nogle personer stoppede medicinens virkning efter 
en periode. En del havde bivirkninger af medicinen. 
Anden generation af medicin kom omkring 2008 – 2010: Tasigna og Sprycel. 
Disse mediciner ser ud til at være endnu mere virksomme og have færre bivirkninger end første 
generation af medicinen (patientudsagn).  
Der er måske en tredje generation af medicin på vej: Bosutinib. 
 
 
Medlemmer i LyLe med CML fik følgende spørgsmål i april 2012: 
 

Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? 
Hvilken behandling/medicin har du fået? 
Hvordan har behandlingen virket på dig? 
Har der været behov for behandlingsskift og til hvilken?  
Hvordan har denne ændrede behandling virket på dig? 
Hvordan er din kontrol – hvor tit er du til kontrol og hvad bliver undersøgt?  
Andet omkring din behandling? 

 
53 % af de personer, LyLe havde med CML, besvarede spørgsmålene.  
Besvarelserne fra 15 personer blev samlet i dokumentet: CML stemmer - april 2012.  
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Navnene på besvarelserne er ændret, hver besvarelse har også et nummer. Enkelte er interviewet 
i telefonen.  
 
Langt de fleste er begyndt med at få Glivec. 
 
4 personer har udelukkende fået Glivec: 

En enkelt af besvarelserne (nr. 2) har fået Glivec i ca. 7 år med et rigtig godt resultat, sygdommen 
er holdt nede og der fortælles ikke om bivirkninger.   
Nr. 6 er begyndt med Glivec i 2012 og har ikke bivirkninger.  
To andre er også på Glivec nr.8 + nr. 12, men med en del bivirkninger. 
 
9 personer begyndte med Glivec, men måtte senere have ændret behandlingen.  
I dette materiale ser det ud til, at Glivec kan give nogle patienter en del bivirkninger og medicinen 
kan også holde op med at virke. Hos en hjalp Glivec i 10 år - hos andre i kortere tid. 
Disse patienter har fået ændret deres medicin til Tasigna eller Sprycel. 
De fleste patienter har fået det meget bedre med den ny medicin og har fået færre bivirkninger. 
Hos en enkelt patient hjalp Sprycel og Tasigna kun i kortere perioder og patienten prøver nu 
Bosutinib.  
 
2 personer er begyndt med Tasigna. 
Den ene (nr. 7) begyndte i 2010 og skriver: ”Behandlingen har været virkeligt god. Ingen 
bivirkninger overhovedet og har nu nået detektionsgrænsen. Har helt igennem været 
velbefindende og har ikke haft en eneste sygedag”. 
Den anden (nr. 3) var med i et forsøg med Tasigna i 2010, som hjalp på hendes CML. Efter to år 
blev hun syg i 6 – 7 uger. CML var i ro, men hun udgik af forsøget og kunne ikke længere få 
Tasigna. Hun har fået Glivec i to år, CML er i ro, men der er bivirkninger.  
 
1 person er blevet medicinfri efter en periode på Tasigna i mere end et år. 
Nr. 1, Mona 21 år fortæller, at lægen 21.12 11 sagde, hun kunne stoppe med medicinen. Siden har 
hun været medicinfri. 
Mona slutter sit forløb med at skrive: 
 ”Altså, MEDICINFRI!! 
FRI FRI FRI - jeg er lykkelig, nu er jeg 'normal' igen!” 
 
Det er det, alle med CML ønsker. 
 
Den franske hæmatolog François-Xavier Mahon fra Universitet i Bordeaux arbejder med gennem 
kliniske forsøg, at tage CML patienter ud af behandling.  
Journalist Finn Stahlschmidt skriver i sin artikel: ”Afbrud i CML-behandling er en mulighed” 
 

”Indtil for få år siden turde ingen tale om muligheden for at kunne kurere kronisk myeloid 
leukæmi af medicinsk vej. I dag høres ordet ’cure’ med stigende hyppighed fra førende 
hæmatologer. Blandt foredragsholderne på det internationale CML-patientmøde New 
Horizons i Amsterdam i maj, var den franske hæmatolog François-Xavier Mahon fra 
Universitet i Bordeaux. Mahon og hans kolleger har gennem nogle år i kliniske studier forsøgt 
at tage CML-patienter, i det der med lægernes ord kaldes komplet molekylær remission 
(CMR), ud af behandling. Simpelthen for at se, hvad der så ville ske med deres sygdom.  
Resultaterne peger på, at der blandt de patienter, der har en optimal respons på 
behandlingen med en såkaldte tyrosin kinase hæmmer (som Glivec), er en gruppe, som det 
er forsvarligt og muligt at tage helt ud af behandling. Det har naturligvis vakt opsigt og følges 
med stor interesse af hæmatologer og CML-patienter over hele verden. Til de franske forsøg 
knytter der sig ydermere den forventning, at de såkaldte 2. generations TKI’ere* som f.eks. 
Tasigna, vil kunne skabe endnu bedre forudsætning for at forsøge at tage nogle patienter ud 
af behandling. Med den nye behandling, der har vist sig at have en både bedre og hurtigere 



effekt end Glivec, kan det vise sig, at der er endnu bedre mulighed for at tage patienter med 
optimal respons ud af behandling og at de i princippet forbliver raske. Der er dog endnu ikke 
kliniske forsøg, der kan bekræfte dette, men de vil helt givet komme i de kommende år.  
 
Helbredelse - en mulighed for en lille gruppe patienter 
 
Det er især det franske studie STIM (stop imatinib), der har vakt opsigt. Studiet, der har 
deltagelse af 100 CML-patienter som alle havde været i komplet molekylær remission (CMR) i 
to år, viste, at en gruppe af patienter ikke fik tilbagefald af sygdommen, når de blevet taget ud 
af Glivec-behandling. CMR indebærer, at det ikke er muligt at finde genaktivitet fra muterede 
tumorceller i blodet. 69 af patienterne blev fulgt i mindst et år efter, at de var stoppet med 
behandling med Glivec. Efter 12 måneders behandlingsstop var der 41 pct. sandsynlighed for, 
at patienterne fortsat var i komplet molekylær remission. Af årsager som ikke er kendte, viste 
det sig, at flere mandlige patienter end kvinder undgik at få tilbagefald og desuden var det en 
vigtig faktor, hvor længe patienterne havde været i behandling.  
 
Forskerne konkluderer på baggrund af STIM, at kronisk myeloid leukæmi muligvis kan 
helbredes hos nogle patienter, som har været i behandling med Glivec. Tidligere har 
helbredelse kun været mulig gennem en stamcelletransplantation.  
 
Samtidig pointerer forskerne, at det er en relativt lille gruppe patienter, ca. 10 pct., der har 
så god gavn af behandling med Glivec, at afbrydelse af behandlingen kan komme på tale. Et 
godt spørgsmål er naturligvis, hvad der sker med de patienter, der får tilbagefald, om de forsat 
ville kunne have glæde af behandlingen med Glivec, og det har entydigt vist sig at være 
tilfældet. Der er med andre ord ikke nogen risiko forbundet med at tage patienterne ud, 
konkluderer de franske læger.”  
 

Første genration af medicinen til CML var en gave, på trods af bivirkningerne. 
Anden generation ser ud til at være en endnu større gave. 
 
Det er vigtigt, at der forskes videre - meget vigtigt.  
 
Der må være midler, så de hæmatologiske afdelinger gennem forskning kan undersøge de 
problemstillinger, der opleves i den daglige behandling af patienter. Det er nødvendig med evidens 
baseret viden på de formodninger, man får. 
 
Det kunne være interessant at lave en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for 
behandlingen af CML.  
Undersøgelsen ville give fælles viden om behandlingen og bivirkningerne – og mulige 
forskningsområder. 
 
Der er mange af patienterne – i besvarelserne, der får store bivirkninger af Glivec. En patient 
(nr.13) kunne ikke tåle medicinen og man prøvede at dele dosis i flere piller over hele dage. 
Personen kunne nu tåle behandlingen, og det er 16 måneder siden.  
Måske er det en erfaring andre kan bruge. 
 
CML stemmer - april 2012 indeholder mange flere oplysninger, der kunne være interessante at 

arbejde videre med. 
 
Mange hilsner 
 
Jytte Gamby 
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