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1. Azonosítószám: 1/2009 

2. Az eljárásrend tárgya 

2.1. Az eljárásrend célja 

A nemzetközi finanszírozási elvek figyelembe vételével, a hazai és nemzetközi szakmai 

irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történő diagnosztikus és 

terápiás utak kijelölése, ellenőrzése.  

2.2. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése 

Daganatos megbetegedések (C00-C97) 

Krónikus myeloid leukémia (C9210): 

3. Fogalmak, rövidítések 

ANC Abszolút neutrofil szám 

APSCT Autológ perifériás őssejt-transzplantáció 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció 

BNO Betegségek nemzetközi osztályozása 

CBC Teljes vérsejtszám 

CHR Teljes hematológiai válasz 

CyR Citogenetikai válasz 

HBCS Homogén betegségcsoport 

OENO Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása 

MR Molekuláris válasz 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

PLC Thrombocytaszám 

TKI  Tirozin kináz inhibítor 

WBCC Összfehérvérsejtszám 
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Kórkép leírása 
 

 

A krónikus myeloid leukémia idült, malignus myeloproliferatív betegség, klonális 

megbetegedés. Genetikai oka a 9. és 22. kromoszóma hosszú karjai közti reciprok 

transzlokáció (Philadelphia kromoszóma) következtében a 22. kromoszómán létrejövő bcl/abl 

fúziós gén. A Philadelphia kromoszóma BCR/ABL fúziós génje egy kóros, konstitutív protein 

kináz aktivitással rendelkező BCR/ABL fúziós fehérjét kódol, mely megváltoztatja a 

sejtproliferációt, és túlélést kontrolláló, sejten belüli jelátviteli utakat, úgy hogy ez a leukémiás 

sejteknek túlélési előnyt jelent a mutációt nem hordozó, ép sejtekhez képest. 

 

A krónikus myeloid leukémiának három, jól elkülöníthető fázisát különböztethetjük meg: 

• A krónikus fázisban a blastsejtek előfordulása a vérben és a csontvelőben kisebb, 

mint 15%. Ezzel egyidejűleg a basophil sejtek előfordulása a perifériás vérképben 

kisebb, mint 20%, és a thrombocytaszám nagyobb 100 x 109/l-nél. 

• Az akcelerált fázisban a blastsejtek előfordulása a vérben vagy a csontvelőben 

nagyobb vagy egyenlő, mint 15%, de kisebb, mint 30%, Ezen felül a blastsejtek és 

promyelocyták együttes előfordulása a vérben vagy a csontvelőben nagyobb vagy 

egyenlő, mint 30% (de a blastsejtek száma alacsonyabb 30%-nál). A basophil sejtek 

előfordulása a perifériás vérképben 20% vagy annál nagyobb és a thrombocytaszám 

kisebb, mint 100 x 109/l a terápiától függetlenül 

• A blastos krízis során a blastsejtek száma a vérben vagy a csontvelőben 30% vagy 

annál nagyobb és a hepatosplenomegalián kívül más extramedulláris betegség is fenn 

áll. 

A WHO 2002-es klasszifikációja szerint CML-nek csak az a betegség nevezhető, ahol a Ph 

kromoszóma vagy a BCR/ABL fúziós gén kimutatható. 
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4. Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus 
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1: Három hónapos imatinib terápia után egyedi méltányosság keretén belül 
finanszírozhatók a második generációs TKI terápiák, mutációanalízissel és laborértékekkel 

igazolt eredménytelen imatinib terápia, vagy igazolt imatinib intolerancia esetén.  

 

2: Imatinib dózisemelés maximum 600mg/nap-ig, a beteg által tolerálható mértékben. 

 

3: Amennyiben három hónapot meghaladó emelt dózisú imatinib kezeléssel sem volt 
elérhető legalább minor citogenetikai válasz, a második generációs TKI terápiát a 
biztosító finanszírozza. 

Amennyiben nem volt legalább három hónapig tartó emelt dózisú imatinib kezelés, a 

második generációs TKI terápia egyedi méltányosság keretén belül finanszírozható, ha 

annak indokoltsága mutációanalízissel és laborértékekkel alátámasztható. 

 

4: Amennyiben a TKI terápia 12. hónapja után legalább három hónapig tartó, emelt dózisú 
imatinib kezelés után citogenetikai relapszus jelentkezik, vagy nem sikerült legalább 
parciális citogenetikai választ elérni, a második generációs TKI terápiát a biztosító 
finanszírozza. 

A TKI terápia 12. hónapja után bekövetkező citogenetikai relapszus esetén, amennyiben nem 
történt legalább 3 hónapos, emelt dózisú imatinib kezelés, gyorsított egyedi 
méltányossági eljárás keretén belül van lehetőség a második generációs TKI terápia 
finanszírozására.  

Amennyiben a 12 hónapos kezelés után sem volt elérhető legalább parciális citogenetikai 

válasz és nem történt legalább 3 hónap időtartamú, emelt dózisú imatinib kezelés, úgy 

egyedi méltányossági eljárás keretén belül finanszírozható a második generációs TKI 
terápia, amennyiben annak indokoltsága mutációanalízissel és laborértékekkel 

alátámasztható. 

 
 

5: Amennyiben a TKI terápia 18. hónapja után legalább három hónapig tartó, emelt dózisú 
imatinib kezelés után citogenetikai relapszus jelentkezik, vagy nem sikerült legalább 
parciális citogenetikai választ elérni, a második generációs TKI terápiát a biztosító 
finanszírozza. 
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A TKI terápia 18. hónapja után bekövetkező citogenetikai relapszus esetén, amennyiben nem 
történt legalább 3 hónapos, emelt dózisú imatinib kezelés, gyorsított egyedi 
méltányossági eljárás keretén belül van lehetőség a második generációs TKI terápia 
finanszírozására.  

Amennyiben a 18 hónapos kezelés után sem volt elérhető legalább parciális citogenetikai 

válasz és nem történt legalább 3 hónap időtartamú, emelt dózisú imatinib kezelés, úgy 

egyedi méltányossági eljárás keretén belül finanszírozható a második generációs TKI 
terápia, amennyiben annak indokoltsága mutációanalízissel és laborértékekkel 

alátámasztható. 

 
A terápiás válaszokat, és azok vizsgálati módjait és gyakoriságát az alábbi tábla tartalmazza: 

  

  
Hematológiai válasz 
(HR) Citogenetikai válasz (CyR) 

Molekuláris 
válasz (MR) 

teljes hematológiai 
remisszió (CHR): 

Teljes (CCyr): Ph+ 0% 
teljes: BCR-ABL 
nem mérhető és 
nem detektálható 

PLC < 450 x 109/l
parciális (PCyR) Ph+ 1%-
35% 

major (MMR): 
≤0,1% 

WBCC: < 10*109/L minor: Ph+ 36%-65% 
minimal: Ph+ 66%-95% 
Nincs: Ph+ >95% 

kvalitatív 
fehérvérsejtszám alapján 

< 5% bazofil és nincs 
éretlen granulocyta   

 

lép nem tapintható (Major = parciális + teljes)   
      

kéthetente, amíg teljes 
remisszió nem 
detektálható 

hathavonta, amíg teljes 
remisszió nem detektálható vizsgálat 

gyakorisága 
Háromhavonta, ha 

egyéb esemény miatt 
nem szükséges 

Évente 

hathavonta 

      
vizsgálat 

módja 
teljes vérsejtszám (CBC), 

kvalitatív 
fehérvérsejtszám 

hagyományos citogenetikai 
vizsgálat, FISH RT-Q-PCR 
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Az imatinib kezelés megszakítása toxicitás miatt. Imatinib intolerancia: 
 

Intoleranciáról abban az esetben beszélünk, ha a MCyR nélküli betegeknél a perzisztens 3-
as vagy 4-es fokozatú mellékhatás, és/vagy a perzisztens 2-es fokozatú, imatinibbel 

összefüggő mellékhatás több mint 1 hónap időtartamú és több mint háromszor jelentkezik újra 

úgy, hogy imatinib redukció szükséges. 

 

Krónikus fázisban: Imatinibbel összefüggő, 3-as, vagy magasabb fokozatú nem hematológiai 

toxicitás előfordulása, vagy bármilyen, imatinibbel összefüggő 4-es fázisú hematológiai 

toxicitás, ami 7 napnál tovább tart. 

Előrehaladott CML fázisokban: Imatinib dózis csökkentésének szükségessége 400mg/nap 

alá, vagy imatinib adagolásának felfüggesztése gyógyszerrel összefüggő toxicitás miatt. 

 

Kezdő dózisú imatinib terápiáról intolerancia miatt második generációs TKI 
készítményre való átállást a biztosító a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett gyorsított 

egyedi méltányossági eljárás keretében tudja finanszírozni. 

 

A protokollba az allogén őssejt-transzplantáció az algoritmus egyszerűsítése miatt nem 

került bele. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az OEP ezeket az eseteket nem kívánja 

finanszírozni, csupán annyit, hogy ezen protokoll nem tartalmaz az allogén őssejt-

transzplantációval kapcsolatos finanszírozási restrikciókat. 
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I.1.1 A krónikus myeloid leukémia finanszírozásának ellenőrzési 
kritériumai 

 

A finanszírozási és ellenőrzési sarokpontok megjelenítése rendkívül fontos, hiszen a 

társadalombiztosítási támogatások optimális felhasználását biztosíthatja.   

 

I.1.1.1 Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés) 
 
1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése 

 

I.1.1.2 Szakmai ellenőrzési pontok 
 

  
A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C9210) 

1. Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph+), vagy BCR-ABL pozitivitás igazolása 

 
 

A betegség és a kezelés monitorizálásának ellenőrzése 

1. Kezelésre adott válasz meghatározása, annak megfelelő dokumentálása 

2. Remisszió, relapszus megfelelő dokumentálása 

 

I.1.1.3 Indikátorok 
 
1. A terültre fordított közkiadások alakulása, monitorozása 

2. A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya 

 

Az alábbiakban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által alkalmazott ellenőrzési 
adatlapot prezentálunk a krónikus myeloid leukémia kezelésének kontrolljára vonatkozóan. 

Természetesen csak mintaértékű, az indikációs pontban, illetve a finanszírozási protokollban 

megjelenő feltételrendszerek változásának tükrében az ellenőrzés adattartalma, illetve a 

preferált kérdések változhatnak.  
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Az ellenőrzés időpontja

Az ellenőrzött osztály/rendelő ÁNTSZ 
kódja
A vizsgált beteg TAJ száma

Az adott intézmény kijelölt volt-e  a 
gyógyszerfelírás szempontjából? IGEN NEM

A kezelő orvos (1)  pecsétszáma. Jogosult 
volt-e a gyógyszer felírására? IGEN NEM

Betegség diagnózisa: (BNO)

A diagnózis felállításának időpontja

imatinib kezelés kezdete

Jelenlegi napi dózis (mg)

A B C

IGEN NEM

IGEN NEM

IGEN NEM

IGEN NEM

Napi dózis kategóriákba osztva  (A: napi dózis<600 mg; B: 
napi dózis 600-800 mg közötti; C: napi dózis>800 mg)

"B" esetben: volt-e előzetesen min. 3 hónapos kezdő dózis 
(400 mg/nap)?                                                                    
"C" esetben: volt-e előzetesen min. 3 hónapos kezdő dózis 
(400 mg/nap) és utána min. 12 hónapos emelt dózis (600 
mg/nap)?

Ha "B" vagy "C" eset áll fenn, szerepel-e a dokumentációban, 
hogy nem volt elérhető haematológiai és/vagy citogenetikai 
remisszió a normál (400mg) adaggal? 

Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph'+) / (bcr-abl 
átrendeződés) dokumentálva van?

"B" esetben a dokumentációval bizonyítható-e az akcelerált 
fázis?                                                                                 
"C" esetben a dokumentációval bizonyítható-e a blasztos 
fázis?    

Krónikus myeloid leukémia ellenőrzési adatlap

Adminisztratív rész

Szakmai rész
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S03 A Sprycel/Tasigna kezelés kezdete

S05 IGEN NEM

S06 IGEN NEM

S07 IGEN NEM

S08 IGEN NEM

P. H.

…………………………………………………….
ellenőrzést végző(k)

…………………………………………..
ellenőrzött szolgáltató

P. H.

Szerepel-e a dokumentációban, hogy a beteg állapotában 
haematológiai és/vagy citogenetikai progresszió 
következett be az emelt dózisú imatinib kezelés mellett?

Volt-e emelt dózisú imatinib kezelés legalább 3 hónapig? 

Szerepel-e a dokumentációban, hogy nem volt elérhető 
haematológiai és/vagy citogenetikai remisszió az emelt 
dózisú imatinib kezeléssel?

Van-e rendszeres (legalább 3 havonta) citogenetikai 
vizsgálat?

Szakmai rész II
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5. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási 
irányelveknek megfelelően állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a 

döntések alapjául szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás.  

6. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni: 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

7. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 
BNO BNO megnevezés 

C9210 Krónikus myeloid leukémia 

 
2. Táblázat: fekvőbeteg ellátás kódok (HBCS és beavatkozás) 

Kód megnevezés 

770C Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény 
adásával 

54100 Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 

959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 

959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 

54100 Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 

3. Táblázat: ATC kódok 
ATC ATC megnevezés 
L01XE01 Imatinib 
L01XE06 Dasatinib 
L01XE08 Nilotinib 
 

8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdő napja: 2010. január 1. 

 

9. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2013. január 1. 
 
10. A felülvizsgálat tervezett időpontja: 2012. június 30. 
 


