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A Gyermekrák Alapítvány 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet Hírlevele

Rekordösszegû 130.000.000 Ft-os
támogatást adtunk a kórházaknak

2005. május 19-én az Egészségügyi Mi-
nisztériumban dr. Rácz Jenõ egészségügyi
miniszter megnyitó beszédében kiemelte,
hogy ekkora összegû támogatást civil szer-
vezettõl még soha nem kapott az egész-
ségügy.  

Alapítványunk 130.000.000 forintért vásá-
rolt mûszereket a tíz Magyarországon mûkö-
dõ gyermek onkohematológiai osztályoknak.
Az eszközök listáját a Csecsemõ és Gyer-
mekgyógyászati Szakmai Kollégium meg-
keresésére állította össze a tíz intézmény.

A mûszerek nélkülözhetetlenek a mai
rákgyógyítás és diagnosztizálás terén. A fel-
sorolt intézmények az alábbi összegért
kapták meg a mûszereket:

– Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 19.930.136.- Ft 
– Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika 28.447.500.- Ft 
– Fõv. Önk. Heim Pál Kórház 9.612.500.- Ft 
– Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika 9.865.571.- Ft 
– B.A.Z Megyei Kórház GYEK Miskolc 18.737.569.- Ft 
– Szent László Kórház 11.422.850.- Ft 
– Madarász utcai Gyermekkórház 4.301.000.- Ft 
– Debrecen OEC Gyermekklinika 12.582.849.- Ft 
– Markusovszky Kórház Szombathely 4.550.620.- Ft 
– Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika 9.502.056.- Ft 
Összesen: 128.952.651.- Ft, azaz százhuszonnyolcmillió-kilencszázöt-

venkétezerhatszázötvenegy forint.
Alapítványunk kuratóriumát mélységesen elszomorította az a tény, hogy a mûszer-

átadáson a tízbõl csupán négy intézmény orvosai voltak jelen. Hat klinika, valamint a
budapesti Szent László kórház meg sem jelent az átadáson.

Jelen volt: 
Szombathelyi Markusovszky Kórház, Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Fõv.

Önk. Heim Pál Kórház, Madarász utcai Gyermekkórház
Nem volt jelen:
Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika, Szegedi Tudományegyetem Gyermekkli-

nika, B.A.Z. Megyei Kórház GYEK Miskolc, Szent László Kórház, Debrecen OEC Gyermek-
klinika, Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika    

AA jjeelleennlléévvõõ oorrvvoossookk kköözzüüll ccssuuppáánn kkeetttteenn kköösszzöönnttéékk mmeegg,, hhooggyy aa kkéérrtt mmûûsszzeerreekkeett
mmeeggvváássáárroollttuukk!!!!!!

Alapítványunk nem háláért vagy köszönetért teljesítette a kéréseket, csupán a beteg
gyermekeknek és az orvosoknak segített a mûszerek megvásárlásával. 

Jogosan vártuk volna el, hogy legalább jelenlétükkel tiszteljék meg az Egészségügyi
Minisztériumot, dr. Rácz Jenõ egészségügyi minisztert, dr. Kapócs Gábor helyettes
államtitkárt, valamint Alapítványunkat.

Akik távolmaradtak e jelentõs eseményrõl, azok önmagukat minõsítették.
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A tíz éve várt álom valóra vált

A gyermekét egyedül nevelõ édesanya
egy ablak nélküli gyáli ingatlanban lakik al-
bérletben. A túléléshez a gyermeknek ön-
álló szobára, folyamatosan fertõtleníthetõ
bútorokra, valamint a szobát sterilizáló be-
rendezésre van szüksége. Nikolettát 2004.
óta támogatja Alapítványunk táplálék-ki-
egészítõkkel, vitaminokkal, gyógyszerekkel
és készpénzzel.

2005. május 26-án teljesült a
gyermeknek és édesanyjának álma.

Alapítványunk megkereste Gyál város

polgármesterét, Gyimesi Istvánt és Pánczél
Károly alpolgármestert, országgyûlési kép-
viselõt, akik még erre a napra rendkívüli
közgyûlést hívtak össze az ügy megoldá-
sára. 

A polgármesteri hivatalban szinte min-
denki segíteni akart a gyermeken. Az ön-
kormányzatnak azonban most nincs bérla-
kása, de a problémát a képviselõtestület
egyöntetûen megoldotta. A végleges la-
káshoz jutásig keresnek és bérelnek a
gyermeknek és édesanyjának egy olyan

házat, melynek felújítását, korszerûsítését
és a steril körülmények megteremtését a
Gyermekrák Alapítvány vállalta magára.

Mindannyian tudtuk, hogy jelen eset-
ben a gyorsaság és az azonnali döntés
életet menthet. Ez a gyilkos kór kíméletlen
és egyik pillanatról a másikra végezhet ál-
dozatával. Közös összefogásunk pél-
daértékû és tudjuk, hogy a gyermeknek
mától kezdve szinte minden esélye meg-
van arra, hogy egészséges felnõtt ember
legyen. Teljesülhet a gyereknek hõn óhaj-
tott vágya – ami idáig is erõt adott neki,
hogy átvészelje a szörnyû szenvedéseket
–, megkaphatja kiskutyáját, egy Border
Collie-t. A kutyának átadott önzetlen
szeretete rövidesen visszakerülhet a
kutyától a gyermekhez, hisz a kutyáktól
kapott szeretet és energia néha többre
képes, mint egyik-másik gyógyszer. Ennek
a gyógymódnak ugyanis nincs nemkívánt
mellékhatása. 

Évek óta küzd a halálos kórral a 14 éves Molnár Nikoletta.
Az egyik legsúlyosabb betegség támadta meg szervezetét,
melynek következtében szinte folyamatosan kórházban van.
Az orvosok véleménye szerint nélkülözhetetlen az õssejtátül-
tetés, mely a végleges gyógyulást biztosítaná. A beavatkozás
után a gyermeknek olyan körülményeket kell otthon biztosí-
tani, amit a család képtelen megoldani. 

Alapítványunk a Budapest Televízióval közösen 2005. május
29-én közös gyermeknapi jótékonysági rendezvényt tartott.  

A mûsorban felléptek:
– Ricsi bohóc
– Orczy kerti Cseppszínház
– Gyermekkórus (vasutasok)
– Karda Beáta és tanítványai
– Kovács Gabi gyerek tánccsoportja
– Juhász Anikó gyerekcsoportja
– Nick Árpád erõmûvész

– Kids Sztár
– Nika
– Érdi Zeneiskola
Minden gyermek – fellépõ és vendég – ajándékot kapott a

Gyermekrák Alapítványtól, mely igen nagy örömet és meglepetést
okozott a kicsiknek.

A nagy kánikula sajnos a gyógyuló gyermekeket távoltartotta a
rendezvénytõl, azonban a televízió jóvoltából még ugyanezen a
napon, 18-20 óráig a teljes programot mûsorra tûzték. 

Gyermeknapi jótékonysági 
rendezvény

Ajándékosztás

Karda Beáta és tanítványai
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A szupportív terápia
A szupportív terápia a daganatos be-

tegségben szenvedõknél végzett összetett
gyógyító és megelõzõ tevékenység. Célja
a daganatos alapbetegség (a leukémia, a
limfoma, vagy a különbözõ szervekben
képzõdõ daganatok) – az esetleges társu-
ló, járulékos betegségek (korábbi betegsé-
gek maradványai, anyagcserezavarok, cu-
korbaj stb.) és a daganatpusztító gyógyító
eljárások (sugárkezelés, sejtszaporodást
gátló szerek – úgynevezett citosztatiku-
mok) kölcsönhatásaként kialakuló pana-
szok (például a beteget nagyon igénybeve-
võ hányások), tünetek vagy tünetegyütte-
sek (ilyen az úgynevezett daganatszétesés
tünetegyüttes), anyagcsere-elváltozások (a
szétesõ daganatsejtekbõl felszaporodó pu-
rin-származékok okozta) félelem miatt ki-
alakuló pszichés hatások (szorongás, de-
presszió) megelõzése, kezelése, a kialakult
hiányállapotok (például vérszegénység,
vérlemezke hiány, ellenanyaghiány) korri-
gálása. A szupportív terápia az elmúlt idõ-
szakban (nevével ellentétes módon) egyre
inkább nem a bekövetkezett súlyos, akár
életet fenyegetõ kórállapotok kezelésére,
hanem azok idõben történõ megelõzésé-
re törekszik.

A daganatos betegségek gyógyításá-
ban – ezzel a betegek életkilátásaiban és
sorsában az elmúlt 20 év alatt döntõ válto-
zások zajlottak le. Új, az eddigieknél hatá-
sosabb gyógyeljárások és gyógyszerek be-
vezetésével a betegségek egy része (fõleg
a gyermekkorban) gyógyíthatóvá vált, je-
lentõsen megnõtt a betegek élettartama
és megjavult életminõsége is. A daganatel-
lenes gyógyeljárások két formája alakult ki,
amelyek egymástól nagyfokban eltérõek. A
kuratív kezelés, amikor kezdettõl minden
erõvel és minden lehetõséget kihasználva
a daganat teljes kiirtására, a daganatos szö-
vetek és sejtek teljes mérvû eltávolítására –
ezzel a beteg teljes gyógyulására törek-
szünk. A gyermekkorban alkalmazott eljá-
rások többsége ilyen kuratív eljárás. A má-
sik forma a palliatív gyógyeljárás, amikor
nincs reális lehetõség a teljes gyógyulásra
és eleve csak a panaszok, tünetek meg-
szüntetésére törekszünk. Ez a gyermekkori
daganatos betegeknél rendszerint csak a
kezelés hatástalanná válásakor jön szóba,
amikor a daganatellenes gyógyszerekkel
vagy a sugárkezeléssel szemben érzéket-
lenség, hatástalanság alakul ki. A daganat-
ellenes kezelés szinte törvényszerûen kel-

lemetlen mellékhatásokkal járhat. Ezekre a
kezelés közben vagy a kezelés következté-
ben kialakuló szövõdményekre számítani
kell, elhárításukra idejében fel kell készülni.
Fontos, hogy ezeket korán felismerjük, és
szakszerûen kezeljük. Ezeknek a káros és
kellemetlen következményeknek az elhárí-
tása a szupportív terápia feladata.

Hajhullás, az átmeneti kopaszság 
átvészelése

A daganatellenes kezelés gyógyszerei
a sejtnövekedést, a sejtanyagcserét gátol-
ják. Sajnos nem tudnak különbséget tenni
ellenség (daganatsejt) és barát (saját sejt)
között. A daganatellenes gyógyszerek elsõ-
sorban a növekedésben lévõ sejteket gá-
tolják. Mivel nem tudnak különbséget ten-
ni a daganatos és az ép sejtek között – a
daganatellenes (kívánt) hatás mellett hat-
nak a növekedésben lévõ ép sejtekre is
(nem kívánt hatás). Ezt a kedvezõtlen ha-
tást jelenleg csak mérsékelni tudjuk, de tel-
jesen kivédeni nem vagyunk képesek. Ez a
növekedésben lévõ sejtekre kifejtett gátló
hatás elsõsorban a nyálkahártyákon és a
hajnövekedésben okoz zavarokat. A keze-
lés 2-3. hetétõl kezdve erõsödõ hajhullás
indul meg, az 5-6. héttõl „fésülködéskor
csomókban hull ki a haj”. Ha erre idejében
nem készítjük fel a betegeket – ijedtség,
félelem alakul ki –, a hirtelen kifejlõdõ ko-
paszság sokkolóan hat a betegre és meg-
élik hirtelen kialakult hátrányos helyzetü-
ket. Nehezíti a körülményeket az is, hogy
amikorra a hajvesztés legerõsebbé válik és
kialakul az átmeneti kopaszság (az alopé-

cia), addigra a kezelés részét képezõ Pred-
nisolon hatására gyors hízás és az arc kör-
vonalainak átalakulása – úgynevezett hold-
világ arc jön létre. A kopaszság és a holdvi-
lág arc azért is hátrányos, mert feltûnõ mó-
don jelzi beteg voltukat és növeli a beteg-
ségtudatukat, félszegségüket, visszahúzó-
dásukat. A citosztatikus kezelést követõ hó-
napokban újra megindul a normális hajnö-
vekedés és rendszerint még a fenntartó
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kezelés idõszakában „kinõ a hajuk”, ami az
esetek egy részében tetszetõsebb, mint az
eredeti haj volt. A gyógyszeres kezelés alat-
ti hajhullást a fejbõr vérkeringésének csök-
kentésével (körkörös leszorítás és jégtöm-
lõs sapka) csökkenteni lehet. A legfonto-
sabb, hogy a daganatellenes kezelés el-
kezdése elõtt az úgynevezett kezelési terv
megbeszélésekor az orvos errõl a beteget
és a szülõket egyaránt tájékoztassa és fel-
hívja a figyelmet arra, hogy átmeneti jelen-
ségrõl van szó, a haj ki fog nõni. Ugyan-
ilyen fontos, hogy a lányoknak minél ko-
rábban az eredeti hajnak megfelelõ paróka
készüljön és amint a hajhullás olyan mérté-
ket ér el, ami zavarja õket, a parókát hasz-
nálhassák. A lányok egy része szívesen
hordja a parókát, amely újra helyreállítja
nõiességüket, sikerélmények forrásává vál-
hat.

A hányinger és a hányás 
megelõzése, leküzdése

A hányinger és a hányás a daganatelle-
nes kezelés egyik legkellemetlenebb, a be-
teget leginkább megviselõ szövõdménye.
Ha kialakult a kezelés hatására fellépõ há-
nyást kiváltó hányinger – úgy már a követ-
kezõ kezelés megkezdése elõtt is –, csu-
pán a kórházzal járó emlékek hatására, a
kórházi szagok és látványok által provokált
módon is felléphet. Leggyakrabban a be-
vezetõ (induktív) kezelés szakában jelent-
kezik, de elõfordulhat a kezelést követõ
néhány nap múlva is – más okkal nem ma-
gyarázható hányinger és hányás. Az ápoló-
nõ és a szülõ a kínzó öklendezés és az el-

húzódó hányások miatt szenvedõ beteg
mellett van – mindenkinél jobban tudja,
mennyire igénybe veszi a betegeket testi-
leg és lelkileg. Gyakran jobban megviselik
a hányások a beteget, mint maga a daga-
natos betegség. A hányás és a hányinger
leküzdésében az elmúlt 10 évben nagyon
sikeres gyógyszerek kerültek bevezetésre,
ezek azonban csak akkor hatásosak iga-
zán, ha az elsõ citosztatikus kezelés vagy
besugárzás elõtt kerülnek alkalmazásra és
következetesen minden újabb citosztati-
kus kúra vagy besugárzás elõtt, újra adják
azokat. A hányásnak nemcsak a citosztati-
kus gyógyszer kiváltotta közvetlen okai
vannak, hanem lélektani összetevõi is. A
kezeléstõl való félelem és szorongás is nö-
veli a hányás valószínûségét. A citosztati-
kus anyagok alapjában véve mérgezõek,
amelyektõl a szervezet igyekszik megsza-
badulni – tehát a hányás védekezõ jellegû
válaszként is felfogható. Már a hányinger is
lényeges elváltozásokat hoz létre: csökken
a gyomorsav-elválasztás és növekszik a
nyálképzõdés. A beteg elsápad, hidegen
verejtékezik, bõre nyirkos, érverése szapo-
ra. A hányás jelentõs folyadékveszteséget,
étvágytalanságot, gyengeséget okoz – ki-
merültséget, közönyt, rossz hangulatot vált
ki, és ami legalább ilyen fontos, megrontja
a beteg együttmûködési készségét. A su-
gárkezelés utáni hányás függ a besugárzás
helyétõl (a felsõ has és a medence-táj a
legérzékenyebb), a sugáradagtól és a be-
sugárzott mezõ nagyságától. A gyógysze-
res kezelés kiváltotta hányás leginkább az
alkalmazott gyógyszerektõl, és azok adag-
jától függ. Váratlan és ijesztõ, amikor a ke-

zelés utáni napokban jelentkezik (derült
égbõl villámcsapásként), úgynevezett kés-
leltetett hányás formájában, és bár ez nem
olyan súlyos, mint a kezelés közbeni (úgy-
nevezett heveny hányás), de elég gyakori.
Ma már számos hányingert és hányást
csökkentõ gyógyszer áll rendelkezésre,
melyek alkalmazását a kezelõorvos írja elõ
és otthoni használatukat is vele kell meg-
beszélni. Összefoglalva, az a legfonto-
sabb, hogy a hányás lehetõségérõl a keze-
lés megkezdése elõtt beszéljünk a beteg-
gel, illetve a szülõkkel, közösen döntsük el,
hogy melyik gyógyszerbeviteli formát vá-
lasszuk (injekció, tabletta, kúp vagy szirup),
a gyógyszer szükségességét a beteg, illet-
ve a szülõ fogadja el és mindenképpen a
sugárkezelés, illetve a citosztatikus gyógy-
szerek beadása elõtt kerüljön felhasználás-
ra és napokig folytassuk a szupportív keze-
lésnek ezt a nagyon fontos és hatásos for-
máját.

Küldöldi gyógyszerek, 
csodagyógyszerek

A fejlettebb, gazdagabb országok kór-
házai, klinikái jobban felszereltek, a hazai-
ak többszörösét tudják egészségügyre for-
dítani – érthetõ, hogy gyógyítási eredmé-
nyeik is jobbak, orvostudományuk is fejlet-
tebb. Az is érthetõ, hogy gyógyszergyártá-
suk elõrébb tart, a mienkénél jóval többet
tudnak kutatásra fordítani. Érthetõ az is,
hogy a kiélezett piaci helyzetben gyógy-
szerreklámjaik is meggyõzõbbek, hatáso-
sabbak. A „nyugaton” általánosan elfoga-
dott legfontosabb daganatellenes gyógy-
szereket (igaz pénzhiány miatt gyakran ké-
séssel és nehézkes eljárások után) elõbb-
utóbb mi is rendszeresen alkalmazzuk,
protokolljainkban szerepelnek. Ismerve a
„nyugati országok” általános és technikai –
civilizációs fejlettségét, sokan azt gondol-
ják, hogy ott a leukémiát és a limfómákat
más gyógyszerekkel eredményesebben
gyógyítják és arra törekszenek, hogy nyu-
gati ismerõseik által ajánlott gyógyszerek-
hez jussanak. Sokan erejüket meghaladó
áldozatokra is képesek nem bizonyított ha-
tású gyógyszerekért. Amikor nem támogat-
hatjuk a hazai gyógyszerek és gyógyeljárá-
sok lebecsülését és a külföldiek indokolat-
lan túlértékelését, adott esetben indokolt-
nak kell tartani nálunk még nem használt
különleges gyógyszerek hivatalos úton tör-
ténõ beszerzését, amire itthon még nincs
lehetõség. Célszerû, ha a szülõk minden
ilyen kérdésben a kezelõorvoshoz vagy a
kezelõcsoport vezetõjéhez fordulnak és ta-
nácsait kikérik.
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Rendszeres kávéfogyasztással
megelõzhetõ a májrák 

A világ egyik legnépszerûbb itala a
kávé, amelyrõl mindenki tudja, hogy gyors
élénkítõ hatása mellett megterheli a szívet
és az érrendszert, emeli a vérnyomást.
Most kiderült, hogy a kávé nemcsak ener-
giaitalként hasznos, hanem rendszeres
fogyasztásával megelõzhetõ a májrák leg-
gyakrabban elõforduló formája is. A
kutatásba 90 ezer olyan japánt vontak be,
aki naponta vagy szinte mindennap
fogyasztott kávét. Közülük fele annyian
betegedtek meg májrákban, mint azok
közül, akik mellõzték a fekete nedût.

Miután állatkísérletekben már bebi-
zonyosodott a kávé májrák elleni hatása,

Monami Inoue vezette tokiói kutatók tíz
éven át humán vizsgálatokat folytattak a
kávéfogyasztás és a májrák kapcsolatának
tisztázására. A kávét mellõzõ 100 ezer
ember közül egy évtized alatt 547-en
betegedtek meg májrákban, míg 100 ezer,
naponta kávézó vizsgálati résztvevõbõl
mindössze 215-nél alakult ki ez a be-
tegség. A kávé fõ hatóanyaga a koffein,
amely fokozza az éberséget, ugyanakkor
sok embert idegessé tesz. Ismert továbbá,
hogy a koffein felerõsíti a klimaxos
tüneteket, valamint egyes antibiotikumok
mellékhatásait. Kapcsolatba hozták a
vetélések kockázatának növekedésével is.

Ugyanakkor tény, hogy egereknél koffein-
tartalmú krém használata nyomán csök-
kent a bõrrák kockázata.

Egyelõre nem tisztázott, hogyan
mûködik a kávé májrákmegelõzõ mecha-
nizmusa. Feltételezik, hogy a kávéban
lévõ, nagymennyiségû antioxidánsnak
lehet ilyen szerepe. Ezért megvizsgálták az
antioxidánsban ugyancsak gazdag zöld tea
hatását is, de nem találtak összefüggést a
májrák kockázatával.

A kutatás eredményei a Journal of the
National Cancer Institute címû szakfolyói-
rat 2005. februári számában láttak napvilá-
got. (TGYM)

A nanotechnológia napjaink egyik leg-
dinamikusabban fejlõdõ tudományterüle-
te. A parányi méretû nanorészecskék (a na-
nométer a méter egymilliárdod része)
egyik legizgalmasabb és legígéretesebb
felhasználási területe a gyógyászat. A kuta-
tók olyan eszközöket szeretnének létre-
hozni, amelyek az emberi szervezetben az
egyes sejtek szintjén oldják meg a különfé-
le problémákat. Kiemelkedõ területnek
számít a rákos sejtek elleni küzdelem, ahol
a nanorészecskék célzottan a daganatos
sejthez juttatnák a gyógyszert. Ez jóval ke-
vesebb mellékhatással járna, mint a jelen-
legi kemoterápiás módszerek, ahol a keze-
lés az összes osztódó sejt mûködését be-
folyásolja. A nanorészecskék alkalmazásá-
nak további elõnye, hogy nagy valószínû-
séggel nem okoznak kellemetlen hatáso-
kat az immunrendszer mûködésében. 

A California Institute of Technology ku-
tatói most olyan nanorészecskéket fejlesz-
tettek ki, amelyek azáltal gátolják a rákos
sejtek osztódását, hogy a bennük található
molekulák (siRNS-ek) kikapcsolnak egy bi-
zonyos gént.

A kísérleteket olyan egereken végez-

ték, amelyek Ewing-szarkómában szenved-
tek. A Ewing-szarkóma a harmadik leggya-
koribb csontszarkóma, amely az összes
rosszindulatú csontdaganatok 6-8%-át teszi
ki. Erre a ráktípusra jelen pillanatban kevés
hatásos gyógymód létezik, viszont a daga-
nat növekedése mindössze egyetlen gén
kikapcsolásával megállítható. 

Az eddigi kísérleti eredmények nagyon
ígéretesek: a nanorészecskékkel nem ke-
zelt egereknél három és fél hét elteltével
minden esetben kifejlõdött a betegség. Ez-
zel szemben tíz esetbõl csak kétszer lehe-
tett kimutatni a Ewing-szarkómát akkor, ha
az egereknek kéthetente olyan injekciót
adtak, amely bejuttatta szervezetükbe a
nanorészecskéket. 

A nanorészecskék kis mérete lehetõvé
teszi, hogy akadálytalanul átjussanak az ér-
falon, és behatoljanak az ereket körülvevõ
szövetekbe. A felszínükön lévõ molekulák
segítségével könnyen megtalálják a rákos
sejteket, és hozzákötõdnek azok felszíni
molekuláihoz (receptoraihoz).

A nanorészecskék siRNS molekulákat
tartalmaznak, amelyek rövid, mindössze
20-30 bázispár hosszú RNS molekulák. Az

siRNS molekulák a rákos sejtek belsejébe
jutva a hírvivõ RNS-en (mRNS) keresztül gá-
tolják egy bizonyos gén kifejezõdését (ex-
presszióját), és ezzel megállítják a tumor-
sejtek további osztódását.

Más, szintén egerekkel folytatott kísér-
letekben zsírmolekulákból (lipidekbõl)
felépülõ nanorészecskéket használtak az
siRNS molekulák rákos sejtekbe történõ be-
vitelére. Ezek a részecskék azonban olyan
immunválaszokat idéztek elõ az egerek-
nél, amelyek emberek esetében már túlsá-
gosan komplikálttá tennék a módszer alkal-
mazását. Annak érdekében, hogy elkerül-
hetõ legyen ez a probléma, a kutatók egy
ciklodextrin molekulákból felépülõ poli-
mert hoztak létre, és ebbe csomagolták az
siRNS molekulákat. A ciklodextrinek a poli-
szacharidok közé tartoznak, és olyan gyû-
rûket alakítanak ki, amelyeknek a belseje
víztaszító (hidrofób) tulajdonságú. A ciklo-
dextrineket már évek óta alkalmazzák az
emberi gyógyászatban, a beléjük zárt hid-
rofób hatóanyagok célba juttatására. Klini-
kai szempontból biztonságosak, s nem
mérgezõek a sejtekre. A kutatók még nem
tudják a pontos okát, hogy alkalmazásuk-
kor miért nem alakul ki immunválasz. Az is
lehet, hogy az immunsejtek egyszerûen
csak nem veszik fel a ciklodextrin bevonatú
részecskéket.

[origo]

Új rákellenes készítmény nanorészecskékkel
Olyan nanorészecskéket sikerült létrehozni, amelyek a

rákos sejtekbe bejutva egy gén elcsendesítésével képesek meg-
gátolni a daganat további növekedését.
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Tisztelt Olvasó! 
Régi szokásunk, hogy közreadunk néhányat az Alapítványhoz érkezett sok száz levélbõl,
amelyekben a beteg gyermekek szülei tájékoztatnak a betegségrõl, és családjuk helyzetérõl. 
A legtöbben segítséget kérnek tõlünk, mert a testi-lelki szenvedés mellett 
az anyagi gondokkal is meg kell küzdeniük. Lehetõségeinkhez mérten mindent megteszünk a
gyermekek érdekében. Kérjük, Ön is segítsen, hogy mi is segíthessünk!
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Gyermekrák Alapítvány
Balogh István elnök úr r.

Kérvény

Alulírott. Gy.-né S. Zsuzsanna azzal a kéréssel fordulok az Ala-
pítvány elnökségéhez, hogy lányomat, Gy. Krisztinát – amennyi-
ben az alábbi indokaim lehetõvé teszik – legyenek szívesek fel-
venni a támogatottak körébe.

Krisztina a kórt megelõzõen is nagyon nehéz idõszakot élt át,
februárban meghalt az édesapja.

Kései gyerekként született, így sajnos nagyon fiatalon kellett
szembesülnie a közeli hozzátartozója halálával. A volt férjem és a
lányom kapcsolata nagyon szoros volt, így méginkább megviselte
a tragédia.

Nem sokkal késõbb, április 23-án diagnosztizálták nála a
szörnyû kórt, a moduláris sclerosus altípusú Hodgkin lymphomát.
Ez lelkileg nekem is nagy megpróbáltatást jelentett és jelent ma is.
Ilyen súlyos betegség már elõfordult a családban, de azt gyerek-
ként éltem meg, ugyanis a nagyapám tüdõrákban halt meg. Szü-
lõként sokkal nagyobb a felelõsségem.

Tudok-e olyan légkört és anyagi hátteret biztosítani, ami gyó-
gyítólag hat a gyermekemre?

Feltétlenül többet akarok tudni a daganatos megbetegedések-
rõl, azok gyógyítási lehetõségeirõl.

Mik azok a „kapaszkodók”, amivel biztatni, lelket önteni lehet
egy beteg gyermekbe?

Melyek azok a táplálék-kiegészítõk, amiket a kemoterápiás, va-
lamint a sugárkezelések mellett ajánlani tudnának, hogy elviselhe-
tõbbek legyenek a mellékhatások?

Lányomat 1992 óta egyedül nevelem. Egy keresetbõl nem tud-
tam olyan hátteret biztosítani, ami jelenleg anyagi értelemben za-
vartalanná tenné a gyógyulását.

Kocsival nem rendelkezem, így jelenleg az is nagy segítség,
hogy a Klinika biztosítja a szállításunkat (lehetséges, hogy az Önök
alapítványán keresztül).

Jelenleg a havi jövedelmünk a nyugdíjam és a családi pótlék.
Korábban 20 ezer forint gyermektartást kaptam, ehelyett az árvael-
látás ügyintézése most van folyamatban.

1997 óta betegeskedem, elõször 50 százalék munkaképesség-
csökkenést állapítottak meg 3 évre, majd 2002 májusától rokkant-
nyugdíjas lettem. Havi gyógyszerköltségem majdnem meghaladja
a 12 ezer forintot, emellett a lányom allergia- és egyéb gyógysze-
rei 4 ezer forintba kerülnek.

Jelenlegi betegsége szükségessé teszi olyan kiegészítõ gyógy-
szerek alkalmazását, amelyek csak vény nélkül kaphatók. Ennek
költségei is havi 5-6 ezer forintot jelentenek. (Tantum Verde,
Antagél, B6 vitamin, Lubexyl stb.)

Mindezek mellett a rezsiköltségünk a lakáshitel-törlesztéssel
együtt több mint 50 ezer forint.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy lehetõségükhöz mérten
nehéz helyzetünkben támogassanak bennünket.

Remélem ezzel a lányom gyógyulási esélyei javulnak, és a
nehéz hónapok is elviselhetõbbé válnak.

Tisztelettel: Gy.-né S. Zsuzsanna
2005. május 29.

((AAzz eerreeddeettii,, kkéézzzzeell íírrootttt lleevvééll aa sszzeerrkkeesszzttõõssééggbbeenn –– aa sszzeerrkk..))

KÉRELEM

Alulírott. S. Erika azért fordulok Önökhöz, hogy

SEGÍTSÉGET KÉRJEK!

Kislányom, B. Amira (2002. 02.) aplautikus anémiában szenved
és a napokban idegen donoros csontvelõtranszplantáción esett
át.

Nagyon nagy szeretettel vártuk kislányom megszületését,
nagyon boldogok voltunk, amíg ki nem derült, hogy az addig
makkegészségesnek hitt mozgékony baba a gyakorlatban halálos
beteg.

SOHA SENKI NE ÉLJE ÁT EZT AZ ÉRZÉST!

A gyermekkora még el sem kezdõdött igazán, nm volt állat-
kertben, igazi játszótéren, nagyobb közösségekben. 2004 szep-
temberétõl folyamatosan a Budapesti Madarász utcai Gyermek-
kórház Onkológiai Osztályán voltunk, ahol az orvosok, nõvérek
emberségbõl, szeretetbõl jelesre vizsgáztak.

Betegsége következményeként jobb szemére teljesen elvesz-
tette a látását, megvakult, mûteni sem lehet az alapbetegsége
miatt.

A kezelés során kihullott a haja és depressziós lett az állandó
elkülönítésektõl.

Nagyobbik lányom (9. osztályos) édesanyámra és nõvéremre
hagytam, akik szintén nyugdíjasok.

Jelenleg Miskolcon tartózkodunk önellátóként. A családi támo-
gatásból és a Gyesbõl élünk, de ezek egy részét édesanyámnak
hagytam, hogy fizethesse a rezsit, illetve másik lányom ellátását.

Nagyon kérem Önöket, amennyiben bárminemû anyagi támo-
gatást tudnának adni, tegyék meg.

Elõre is köszönettel:
S. Erika

2005. 02.11.

((AA kköönnnnyyeebbbb oollvvaasshhaattóóssáágg éérrddeekkéébbeenn ggééppppeell iiss lleeíírrttuukk –– aa sszzeerrkk..))
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Támogassa 
a

GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNYT!

NE DOBJA KI

a fiókból, már nem használt mobiltelefonját!

ADJA NEKÜNK,

úgysem fogja már használni…

AMI ÖNNEK LOM, AZ NEKÜNK ÉRTÉK!

A készülékeket felújítjuk, újraértékesítjük, a bevételbõl

a Gyermekrák Alapítványt támogatjuk!
TToovváábbbbii iinnffoorrmmáácciióó::

www.terero.hu
Tel.: 06 1 2914247

Készülékeket leadhatja: 1084 Bp. Rákóczi tér 10. 

Sajnos egyre több megkeresést kap-
tunk a napokban, hogy interneten terjedõ,
úgynevezett „kör e-mailes” levelekkel
bombázzák az Alapítvány nevében a
gyanútlan levélolvasókat. A levél tartalma
a következõ:

Helló! 
Ezzel az e-mail-lel támogathatod 35 Ft-

tal a Rákos Gyermekek Alapítványt, ami
most egy gépre gyûjt, amivel sokkal köny-
nyebb a rákot gyógyítani és nem olyan fáj-
dalmas.

Ha nem küldöd tovább legalább 3
embernek, neked nincs  szíved!

Köszönjük!
Bocsi, ha a valakit zavar, de szerintem

ilyen helyekre is el kell, hogy jusson. 

A Gyermek Alapítvány soha nem
küldött szét semmilyen kör e-mailt! 

Ez egy „beteg” agy szüleménye, aki
nem gondol bele abba, hogy milyen súlyos
erkölcsi és anyagi kárt tud okozni ezzel az
Alapítványnak. Nem beszélve arról, hogy
tudatlansága miatt nem tudunk segíteni a
rákos beteg gyermekeken, és az állandó
mûszerhiánnyal küzdõ kórházakon. 

Fontos, hogy aki ilyet tapasztal, azonnal
küldje vissza a levelet, egyben tájékoztassa
a feladót, hogy nagyon erkölcstelen tréfát
ûz. 

AAkkii AAllaappííttvváánnyyuunnkkrróóll bbõõvveebbbb iinnffoorrmmáá-
cciióótt sszzeerreettnnee kkaappnnii,, kkéérrjjüükk,, llááttooggaassssoonn eell
wweebboollddaalluunnkkrraa,, aa wwwwww..ggyyeerrmmeekkrraakk..hhuu
ccíímmrree..

Ismét visszaélnek a
Gyermekrák Alapítvány

nevével

Köszönjük!

A Gyermekrák Alapítvány 1997 óta
támogatja a rákos beteg gyer-
mekeket és családjukat. Munkánk
nem hiábavaló, hiszen látjuk, hogy
egyre többen érzik úgy, hogy
segíteniük kell a beteg gyer-
mekeken. Alapítványunk évek óta az
egyik legtámogatottabb alapítvány.
Ez Önnek köszönhetõ, tisztelt adózó
állampolgár. Az Ön adójának 1%-a
nagyon fontos a számunkra, hiszen
ebbõl támogatjuk a hozzánk forduló
rákos beteg gyermekeket és család-
jukat, ebbõl jobbítunk a lakáskörül-
ményeiken, ebbõl támogatjuk a
hozzánk forduló egészségügyi
intézményeket. Ezúton is szeret-
nénk mégegyszer megköszönni
Önnek, hogy bennünket támo-
gatott, hiszen felajánlásaikkal a
Gyermekrák Alapítványon keresztül
a magyarországi rákos beteg
gyermekeket és családjaikat, vala-
mint a magyarországi kórházakat
támogatták.


