Att leva med MDS
(Myelodysplastiskt syndrom)
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Introduktion
Att få veta att man har MDS
Om du inte har hört talas om myelodysplastiskt syndrom (MDS) förrän
nu, kanske du undrar vad det är, hur det kommer att påverka ditt dagliga
liv och vad som ligger framför dig. Även om MDS kan vara ett allvarligt
tillstånd skall du komma ihåg att behandlingar är tillgängliga och att nya
läkemedel utvecklas.

MDS står för:
Myelo 		 =

benmärg

Dysplasi 		 =

rubbning i utveckling/mognad

Syndrom

en grupp sjukdomar

=

Att få information kan hjälpa dig att få bättre kontroll över din situation.
Den här guiden innehåller grundläggande fakta om symtom och behand
lingar vid MDS. Dessutom kan flera organisationer som finns förtecknade
i slutet av den här broschyren ge dig mer information och stöd. Du skall
alltid först tala med din läkare eller sjuksköterska om eventuella problem
du har och om tillgängliga behandlingar. Termer i mörkgrönt definieras i
ordlistan på sida 24.
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Basfakta om MDS
Vad är MDS?
MDS står för Myelodysplastiskt syndrom, en grupp sjukdomar som
drabbar benmärgen och dess blodbildande funktion. Benmärgen finns
inuti kroppens stora ben och där bildas blodkroppar.
MDS är en malign blodsjukdom med olika förlopp och allvarlighetsgrad.
MDS kan i många fall vara en stillsam sjukdom, men i vissa fall kan MDS
utvecklas till akut leukemi.
Att ha lägre nivå än normalt av någon typ av blodkropp kallas cytopeni.
Man kan ha mer än en cytopeni samtidigt. Typiskt för personer med
MDS är att de har låga blodvärden.

Vit blodkropp

Röd blodkropp

Blodplätt

Normala blodceller
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Detta betyder att de har låga nivåer av röda blodkroppar (anemi),
som är mest vanligt, och/eller vita blodkroppar (leukopeni) och/eller
blodplättar (trombocytopeni) i blodomloppet.
När man har MDS fungerar inte benmärgen optimalt. Den bildar fort
farande blodkroppar, men vanligtvis bildar den färre blodkroppar än
normalt och dessa fungerar inte alltid på rätt sätt. Detta kan påverka
hur du mår.

Normala blodceller, varav en del ersatts av defekta blodceller
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Benmärg
En del av de celltyper som din benmärg bildar är:
Stamceller
Dessa är ursprunget till alla celler i benmärgen. De delar sig om och
om igen för att bilda fler stamceller. De bildar även omogna celler,
s.k. blaster, vilka mognar ut till röda blodkroppar, vita blodkroppar
eller blodplättar.
Röda blodkroppar
Röda blodkroppar transporterar syre till musklerna, hjärnan,
hjärtat och andra organ.
Blodplättar
Blodplättar bidrar till att blodet koagulerar och stoppar blödningar.
Vita blodkroppar
Vita blodkroppar hjälper din kropp att bekämpa infektion och
deltar i kroppens immunförsvar.
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Stamcell
Alla dessa celler transporteras
genom din kropp i en klar
vätska som kallas plasma.
Blast

Röd blodkropp

Blodplätt
Vit blokropp
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Vad vet vi om MDS?
MDS är en sjukdom i bengmärgens stamceller. I de flesta fall är
orsaken til hur MDS uppstår okänd. MDS indelas i två kategorier:
Primär
utvecklas utan känd orsak (gäller ca 90 % av patienterna).
Sekundär
utvecklas som en följd av cytostatikabehandling, strålning vilket har
skadat benmärgen.
– MDS är en ovanlig diagnos. Ungefär 4 personer av 100 000 får
diagnosen MDS varje år.
– De flesta patienter som får diagnosen MDS är 65 år eller äldre.
Medelålder vid diagnos är ca 75 år. MDS är ovanligt bland
personer under 50 år men förekommer sparsamt även hos barn.
– MDS är inte smittsamt.
– Det är sällsynt att det ärvs inom familjen.
– Forskning har visat att MDS är något vanligare hos personer som
under lång tid har arbetat med eller utsatts för vissa kemikalier
som t.ex. bensen (finns i bensin respektive tobak).
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Vilka är tecknen och
symtomen på MDS?
Vissa former av MDS ger inga eller lindriga symptom. Sjukdomen
kan ibland upptäckas i samband med en rutinkontroll. En del vanliga
symtom på MDS kan vara:
– Trötthet/fatigue
– Andfåddhet
– Orkeslöshet
– Blödningar (t.ex. spontana blåmärken,
näsblod eller blödande tandkött)
– Upprepade/långvariga infektioner
– Viktnedgång
Läs mer ingående om symtomen på sida 16.
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Hur diagnostiseras MDS?
Diagnosen baseras på dina symtom och din medicinska historia,
liksom på resultaten av specifika prover.
Benmärgsprov
För att säkerställa diagnosen MDS är benmärgsprovet avgörande.
Efter lokalbedövning förs en nål in i höftbenet för att suga ut (aspirera)
en liten mängd benmärg. Vanligtvis tas även en liten benbit (biopsi).
Ett benmärgsprov kan ibland kännas obehagligt. Benmärgsprovet
skickas sedan för analys, bl.a. i mikroskop, för att se om det finns
onormala celler.

Kromosomanalys
Kromosomerna styr cellernas normala funktion och uppförande.
Prov från benmärgen analyseras för att se om det finns defekter i
kromosomerna, vilket både kan stödja MDS-diagnosen, ge upplysningar
om vilken typ av MDS det rör sig om samt i vissa fall styra behandlingen.
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Blodprov
Ett blodprov tas från en ven. I ett blodstatus jämförs antalet röda blod
kroppar, vita blodkroppar och blodplättar med ”normala standardvärden”.
För en mer detaljerad bild kan blodstatus kompletteras med en så kallad
diff (differentialräkning).
I ett blodstatus med diff ingår dessa prover:
Hb	Mängden hemoglobin i de röda blodkropparna
(kvinnor 117-153 g/l, män 134-170 g/l)
Lpk

Totala mängden vita blodkroppar (3,5-8,8)

Tpk	Mängden blodplättar (kvinnor 165-387,
män 145-348)
Diff	Visar mängden/fördelningen av olika typer
av vita blodkroppar. Särskild vikt läggs på
mängden neutrofila (1,8-7,5) som har stor
betydelse för immunförsvaret
Med hjälp av ovanstående undersökningar och analyser klassificeras typ
av MDS. Din läkare bedömer även prognos beroende på graden av brist
på blodkroppar, hur stor andel av benmärgens celler som är blaster, hur
dina kromosomer (arvsanlag) ser ut, och ibland även ytterligare faktorer.
Denna bedömning är viktig inför diskussionen om hur din form av MDS
skall behandlas.
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Behandlingar vid MDS
Behandlingen som ges vid MDS kan fokusera på att kontrollera sjuk
domens utveckling. Den kan även syfta till att minska MDS-symtomen
och reducera behovet av transfusioner. Sjukdomen kan också vara så
lindrig att behandling inte behövs. Däremot kommer du att gå på regel
bundna kontroller för att följa sjukdomens utveckling.
Den behandling du får baseras på:
– Typ av MDS
– Svårighetsgrad av MDS
– Ålder
– Allmänt hälsotillstånd
Olika behandlingsalternativ för MDS:
Transfusioner
– Röda blodkroppar (vanlig ”blodtransfusion”): motverkar anemi och
lindrar symtom såsom trötthet, andfåddhet och yrsel. Behovet av
transfusioner styrs av symtom och till viss del av Hb-värdet.
– Varje transfusion av röda blodkroppar adderar små mängder järn
till blodet. Järnet kan lagras och eventuellt skada inre organ.
Överflödigt järn kan avlägsnas genom läkemedelsbehandling.
– Trombocyter: minskar blödningsbenägenhet. Kan ges förebyggande
eller vid blödning.
– Transfusioner ges som en infusion via en ven eller via så kallad venport.
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Tillväxtfaktorer
Hormonpreparat som stimulerar benmärgen att öka produktionen
av röda och vita blodkroppar. Tillväxtfaktorer injiceras i underhudsfettet (vanligen i magen).
Cytostatikabehandling
Syftar till att minska tillväxten av sjuka celler och på så sätt öka
möjligheten för tillväxt av friska celler.
Stamcellstransplantation
Allogen stamcellstransplantation (med stamceller från en frisk
donator) kan vara en botande behandling vid MDS, och övervägs
efter individuell bedömning.
Kliniska studier
Forskningstudier är ett viktigt sätt att göra framsteg i behandlingen
av MDS.
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Vad bör du vara uppmärksam
på när du fått diagnosen MDS?
Fatigue
Fatigue är ett mycket vanligt symtom som kännetecknas av:
– Trötthet som inte minskar med sömn
– Orkeslöshet
– Apati/minskad initiativförmåga
– Koncentrationssvårigheter
– Nedstämdhet
– Nedsatt kondition
Även om du inte helt kan bli av med din fatigue, kan du ofta minska den.
Här är några exempel:
– Fysisk aktivitet är den åtgärd som hittills visat sig ha
bäst effekt. Anpassa motionen efter vad du känner att du
klarar av. För många är dagliga promenader en lagom nivå
– Hushåll med krafterna. Utifrån din situation försök balansera
vardagliga aktiviteter med korta pauser emellan
– Balans i vilo- och sömnvanor. Det är ofta bättre att ta flera
korta vilopauser under dagen än att lägga sig och sova
flera timmar. På så sätt undviker du att störa nattsömnen
– Att ha roligt ger ny energi
Låga blodvärden
De flesta personer med MDS har ett lågt Hb-värde (anemi). Ett lågt
Lpk-värde, framförallt neutrofila (neutropeni) och ett lågt Tpk-värde
(trombocytopeni) kan också förekomma.
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Anemi
kan leda till symtom såsom trötthet, svaghet, huvudvärk, nedsatt
kondition och andfåddhet.
Neutropeni
gör att du som patient är infektionskänslig och det är därför viktigt att
vara uppmärksam på symtom såsom feber (över 38˚C), frossa, hosta,
sjukdomskänsla, huvudvärk, halsont, diarré m.m. Med tanke på din
infektionskänslighet så kan det vara klokt att t.ex. undvika stora folksamlingar, förkylda personer eller på annat sätt infekterade personer.
Rådgör med din ansvarige sjuksköterska eller läkare om vad som är
lämpligt för just dig.
Trombocytopeni
kan göra att man lättare får blåmärken eller blöder. Var därför uppmärksam på blödningar från näsa, tandkött, mag-tarm och urinvägar.
Kontakta alltid din klinik i första hand om du har dessa symtom.
Kost
I allmänhet är en bra och balanserad kost viktig. Vid ett tillstånd som
MDS kan förhållandet till mat förändras. Därför är det viktigt att vara
uppmärksam på t.ex. förändrad aptit, matleda, smakförändringar och
viktnedgång. Rådgör med din ansvarige sjuksköterska, läkare eller
dietist om lämpliga kostråd och om några eventuella kostrestriktioner
skall gälla för just dig.
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Det är även viktigt att diskutera alla dina läkemedel inklusive
receptfria läkemedel, vitaminer eller kosttillskott med din läkare.
Hygien
MDS kan innebära ökad risk för infektioner och det är därför
generellt viktigt med god hygien, speciellt hand- och munhygien.
– Tvätta händerna
– Borsta tänderna regelbundet. Undvik tandstickor p.g.a.
risk för skador på tandköttet
– Om du har tandprotes skall du vara uppmärksam
på att den skall sitta korrekt så den inte retar tandköttet
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Psykosociala aspekter
– förändrad livssituation?
Att drabbas av MDS behöver inte innebära någon större förändring
i livet, men för vissa kan det innebära en förändrad livssituation som
gör att du känner oro inför din framtid. Det är inte ovanligt att du som
nydiagnostiserad blir nedstämd och hamnar i en kris och det kan då
krävas tid att finna din nya roll och återta kontrollen.
Samtalsstöd
Ibland kan det finnas ett behov av att samtala med någon utomstående.
Det kan handla om att få råd, stöd och trygghet i den förändrade livssituationen. Du kan vända dig till din vårdpersonal för närmare informa
tion om vad som finns tillgängligt där du bor.
På de flesta sjukhus finns en sjukhuskyrka tillgänglig där präster och
diakoner kan ge själavård och samtalsstöd.
Depression
Om du känner dig nedstämd, håglös, orolig eller ångestfylld och om det
du brukar tycka om att göra inte längre är roligt, så kan detta vara tecken
på depression. Idag finns bra behandling mot depression och det är
därför viktigt att du talar om för din läkare hur du mår.
Ekonomi
Många patienter får en sämre privatekonomi på grund av en eventuell
sjukskrivning, utgifter för resor, läkemedel och annat. Klinikens kurator
finns till hands för att bistå med praktiska och ekonomiska angelägen
heter om behov finns. Det finns även särskilda stipendier och bidrag
som du kan söka.
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Parförhållande
Att drabbas av sjukdom kan innebära psykologisk stress, som för en
kortare eller längre tid kan leda till att rollerna i parrelationen ändras.
Beroende på vilken typ av behandling som ges, kan även den fysiska
förmågan att vara sexuellt aktiv förändras. Men närhet kan vara mycket
viktigt, och det går alltid bra med kramar och kyssar så länge din partner
är infektionsfri. (Läs gärna mer i broschyren ”Sex och samlevnad i sam
band med blodsjukdom” eller se Cancerfondens hemsida).
Närstående
Sjukdom kan innebära ett förändrat liv för dig som blir sjuk, men även för
personer som står dig nära. Många frågor kan dyka upp som handlar om
hur framtiden blir, och behovet av stöd och hjälp för både dig och dina
närstående finns. Finns småbarn/barnbarn med i bilden kan ytterligare
funderingar uppstå. Ett sätt att finna trygghet i den nya situationen kan
vara att skaffa sig information, vilket behandlande läkare och sjuksköter
ska är en bra källa för. (Läs mer om rollen som närstående och se bro
schyren ”Vad säger jag till barnen?” på Cancerfondens hemsida).
Patientförening
I Sverige finns Blodcancerförbundet med lokala föreningar. De finns till
för att främja och bevaka de blodcancersjukas intressen. Bland annat
arrangerar föreningarna informationsträffar. Dessutom har de även en
stödpersonsverksamhet. För mer information vänd dig till din klinik eller
gå in på Blodcancerförbundets hemsida. Se sida 26.
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Frågor att ställa till din
läkare eller sjuksköterska
Det är till god hjälp om du skriver ner dina frågor INNAN du
besöker din läkare och tar dem med dig. Gör gärna anteck
ningar under dina besök. Det kommer att hjälpa dig att minnas
saker senare. Många ber en vän eller familjemedlem att följa
med till läkarbesöket. Det kan vara bra att ha någon annan
som lyssnar, antecknar och erbjuder stöd.
Här är exempel på frågor som du kanske vill ställa:
– Vilken typ av MDS har jag?
– Hur allvarlig är den?
– Behövs behandling nu?
– Vilka biverkningar kan förekomma med behandling?
– Vad kan jag göra för att hålla mig friskare och starkare?
– Är det någonting eller någon aktivitet som jag bör undvika?
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Ordlista
Definitioner av termer i mörkgrönt som
används i den här broschyren följer nedan.

Anemi Blodbrist

antalet roda blodkroppar är lägre än normalt

Antibiotika 	Läkemedel som bidrar till att förhindra eller
kontrollera infektion
Benmärg 	Den mjuka, tvättsvampliknande vävnaden
inuti skelettben som bildar röda blodkroppar,
vita blodkroppar och blodplättar
Bensen 	En färglös kemikalie som kan finnas i färger,
lim, bekämpningsmedel, bensin och tobak
Blaster 	Omogna blodceller som utvecklas till röda
blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar.
Kan vara sjukligt förhöjda vid MDS
Blodplättar 	Blodkroppar som är viktiga for blodets förmåga
att levra sig (koagulera)
Cytostatika 	Cellgifter, läkemedel mot cancer
Hemoglobin 	Ett protein i de röda blodkropparna som
transporterar syre
Järnöverskott

För mycket järn upplagrat i kroppen

Leukemi

Cancer i blodet och benmärgen

Malign

Elakartad sjukdom
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Myelodys-	
Av myelo, som betyder märg, och dysplasia, som
plastiskt syndrom tyder missbildning eller mognadsstörning. En grupp
(MDS)
sjukdomar vid vilka benmärgen inte bildar tillräckligt
	med friska blodkroppar
Neutropeni 	Ett tillstånd vid vilket antalet neutrofiler (den talrikaste
typen av vita blodkroppar som bekämpar infektion)
är lägre än normalt i blodet
Plasma 	En klar, proteinrik vätska som transporterar blod
kroppar genom kroppen
Röda blodkroppar 	Blodkroppar som transporterar syre till kroppens
vävnader
Stamceller 	Bildas i benmärgen och mognar till friska celler,
bl.a. röda och vita blodkroppar samt blodplättar
Tillväxtfaktorer 	Hormonpreparat som hjälper friska eller normala
stamceller i benmärgen att bilda fler celler
Transfusioner 	Tillförsel av röda blodkroppar, trombocyter och
plasma via en ven
Trombocytopeni 	Ett tillstånd vid vilket antalet blodplättar, eller
trombocyter, är lägre än normalt, vilket medför
en tendens att lättarefa blamarken och blöda
Vita blodkroppar 	Blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa
infektion
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Mer information om
MDS (aktuella länkar)
Gå in på internet för att lära dig mer om MDS:
Blodcancerförbundet
www.blodcancerforbundet.se
Cancerfonden
www.cancerfonden.se
Nordic MDS-group
www.nmds.org
MDS Foundation
www.mdsfoundation.com
MDS UK Patient Support Group
www.mdspatientsupport.org.uk
Anhörigfonden
(för stöd till anhöriga till cancerpatienter)
www.anhorigfonden.se
Celgene – information om MDS
www.blodkroppar.se
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Egna anteckningar
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