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Vezetői összefoglaló 

 
A krónikus myeloid leukaemia (CML) a leggyakoribb krónikus myeloproliferativ betegség, 

incidenciája 1,7-2,2 /100 000 lakos/év, mely az életkorral növekszik. A CML nemcsak 

klinikai, laboratóriumi, illetve patológiai, hanem genetikai értelemben is jól definiált 
betegség. A betegségre jellemző molekuláris eltérés a humán daganatokban elsőként leírt 

Philadelphia (Ph)-kromoszóma, mely a 9-es és a 22-es kromoszóma között létrejövő 

transzlokáció eredményeként alakul ki és konvencionális citogenetikával jól azonosítható. 

 

A Magyar Rákregiszter adatai alapján 2008-ban 900 főre becsüljük a krónikus myeloid 
leukémiában szenvedő betegek számát. Évente 300-350 új beteggel számolhatunk. 

 

Az utóbbi években a terápiás lehetőségek gyors ütemű bővülése a kiadások ugrásszerű 

növekedését okozta, ami szükségessé teszi a terápiás területnek, a betegek és a 

járulékfizetők érdekében történő finanszírozói szemlélettel történő elemzését. A vizsgált 

területre a Társadalombiztosító 2007-ben nagyságrendileg 4 milliárd, míg 2008-ban már 6 
milliárd Ft-ot költött. A kiadások több mint 80 %-a a Gyógyszer-és Gyógyászati-

segédeszköz kasszát terheli, és a jövőben ennek az aránynak a további növekedése 
várható, ugyanis a tudomány jelenlegi állása szerint a gyógyszerekre reagáló, túlélő 

betegeknél a kezelés nem állítható le évekkel a tünetmentes időszak bekövetkezte után 

sem. 

 

A betegség kezelési stratégiájának koncepcionális áttekintésekor a Cochrane 

tanulmányokra, a NICE ajánlásaira és a National National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) jelenleg érvényes protokolljára helyeztük a hangsúlyt.  
 

A finanszírozási protokoll betartását a finanszírozási protokoll érvényességi ideje alatt a 

meghatározott elvek mentén ellenőrizni fogjuk. 
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I Háttér 

A krónikus myeloid leukaemia (CML) a leggyakoribb krónikus myeloproliferativ betegség. 

Hazánkban évente nagyságrendileg közel ezer beteget kezelnek, A vizsgált területre a 

Társadalombiztosító 2007-ben nagyságrendileg 4 milliárd, míg 2008-ban már 6 milliárd Ft-
ot költött.  

Az utóbbi években a terápiás lehetőségek gyors ütemű bővülése a kiadások ugrásszerű 

növekedését okozta, ami szükségessé teszi a terápiás területnek, a betegek és a 

járulékfizetők érdekében történő finanszírozói szemlélettel történő elemzését.  

A háttéranyag, amely a 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján az 1/2009 finanszírozási 
jogszabály hátteréül szolgál, az alábbi főbb elvek szerint épül fel:  

 

- Az anyag összeállításánál figyelembe vettük a hazai, valamint a releváns nemzetközi 

szakmai irányelvek legfrissebb verzióját.  

- Amennyiben lehetséges volt az irányelveket algoritmizált formában foglaltuk össze. 

- A hazai finanszírozási terápiás eljárásrend kidolgozása során a szakmai irányelvek 

mellett az egyes gyógyszerek vonatkozásában figyelembe vettük a törzskönyvi 

indikációt, az indikációhoz kötött felírás EÜ pont szövegét és a kemoterápiás 

protokollok szövegét.  

- Az adott területre fordított kiadások kalkulálásakor az OEP adataira támaszkodtunk. 
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II Betegség ismertetése 
 
 

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 betegség 

jellemző tünetei a kórkép előrehaladottságától függenek.  

 

A krónikus vagy stabil fázis: A betegek 25-35%-a a diagnóziskor klinikailag tünetmentes: 

egyéb okból végzett vizsgálat során derül ki a granulocytosis (a fvs-szám gyakran 10-

50x109/l). Máskor mérsékelt anaemia, léptáji fájdalom eredetének vizsgálatakor derül fény a 

jelentõs leukocytosisra. A >200-400x109 fvs-számmal járó esetekben hyperviscositas tünetek 

(látászavar, priapismus) fordulhatnak elõ. Splenomegalia majdnem mindig (85-90%) van, a 

progreszszió során jelentõsen fokozódik. Hőemelkedés, láz is lehet.  

 

Akcelerációs szakasz: Az akcelerációs szakasz a krónikus vagy stabil fázist követi, klinikai 

jellemzői:csökkent ill. megváltozott válasz az addigi kezelésre, a vérkép változása, a 

splenomegalia fokozódása. Éjszakai izzadás, fogyás, csontfájdalom jelentkezhet.  

 

Blastos fázis: A blastos fázis tünetei a heveny leukaemia tüneteire hasonlítanak. A blastos 

fázis az esetek 50%-ában myeloblastos, 25%-ában lymphoblastos,további 25%-ban pedig 

nem differenciált fenotípusú, de lehet megakaryoblastos is. 

 

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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Az European Leukemia Net ajánlása tartalmazza a betegség követésére, a kezelésre adott 

válaszok meghatározásának irányelveit. 

 

A Ph+ CML kezelések során leggyakrabban vizsgált kemény végpont a citogenetikai válasz 

(CyR). Komplett citogenetikai válaszról akkor beszélünk, a Ph+ kromoszómák aránya 0%. A 

cytogenetikai válasz mértéke szempontjából a Philadelphia kromoszóma pozitívitás 

százalékos aránya alapján a következő válaszokat lehet definiálni:  

• részleges CyR: 1%<Ph+ <35%;  

• minor CyR: 36%<Ph+<65%;  

• minimális CyR: 66%<Ph+<95%;  

• nincs CyR: Ph+>95% 

 

Az epidemiológiai adatok szerint, a felnőttkori leukémiák 15-20 százaléka tartozik a 

krónikus myeloid leukémiák közé. Az elmúlt évek statisztikái alapján, az incidencia 1,7-2,2 

eset/100.000 főre vetítve. 

 

A kor szerinti megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az esetek mindösszesen 2,7 

százaléka kerül ki a 20 év alattiak köréből, így a CML főként a felnőttek és az idősek 
között gyakori (35-64 között a 36,5 százalékban, míg a 65 év felettiek körében 53 

százalékban fordul elő.) Az átlag életkor 67 év. Férfiakat gyakrabban érint a betegség, az 

arány 1,75:1.  

 

A Magyar Rákregiszter 2008-ban, a myeloid leukémiák prevalenciáját 1058 főre becsüli, 

ebből 900 főre becsüljük a krónikus myeloid leukémiában szenvedő betegek számát.   
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III Hazai szakmai protokoll és jelenlegi finanszírozás  

 

A krónikus myeloid leukémia ellátásáról jelenleg érvényes szakmai protokoll nem jelent meg.  
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IV Nemzetközi ajánlások krónikus myeloid leukémia 
kezelésére 

 

IV.1  National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

Napjainkban az egyik legátfogóbb összefoglaló szakmai irányelvet a National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) állította össze. Az NCCN ajánlásai alapján a 

következő terápiás algoritmus vázolható fel: 
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Forrás: NCCN, 2009 v.2 
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IV.1.1 Ajánlások a diagnózisra és a stádiumbeosztásra vonatkozóan 

 

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

kromoszóma vagy a BCR/ABL fúziós gén kimutatható.  

Releváns diagnosztikai vizsgálatok: teljes vérsejtszám, csontvelő aspiráció és/vagy biopszia 

(blaszt és bazofil arány meghatározása), citogenetikai vizsgálatok, FISH, RT-Q-PCR 

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

• Krónikus fázis: 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. 

• Akcelerált fázis: 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 

• Blastos krízis: a blastsejtek száma a vérben vagy a csontvelőben 30% vagy annál 

nagyobb és a hepatosplenomegalián kívül más extramedulláris betegség is fenn áll. 
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IV.1.2 Terápiára vonatkozó ajánlások és a kezelésre adott válasz 
értékelése; utánkövetés, megfigyelés 

Standard dózisú (400mg/nap) imatinib ajánlott a krónikus myeloid leukémia első vonalbeli 

kezelésére (1 szintű ajánlás) 

 
A kezelésre adott válaszok: 

Hematológiai válasz: 

A teljes hematológiai válasz (CHR – complete hematologic response) gyorsan jelentkezik, és 

a krónikus fázisban diagnosztizált új betegek több mint 95%-ánál kialakul. A teljes 

hematológiai válasz kritériumai a következők: a fehérvérsejtszám <10 G/l (10x10 9 /l) és a 

minőségi megoszlás normális; a thrombocyta-szám <450 G/l; továbbá a CML klinikai jelei és 

tünetei – többek közt a splenomegalia – nem észlelhetők. A TKI-kezelés megkezdését 

követően a perifériás sejtszámokat a normalizálódásig kéthetente kell ellenőrizni. Ezután a 

vérképkontrollok közötti intervallumot 4 hétre, majd stabil állapot esetén 3-4 hónapra lehet 

növelni. A hematológiai válasz nemcsak megelőzi a citogenetikai választ, hanem utóbbi 

előfeltétele is. Mindössze a betegek igen kis része nem kerül teljes hematológiai remisszióba 

3 hónap elteltével, ezért ha a perifériás sejtszámok nem normalizálódnak ennyi idő alatt, a 

gyógyszerszedés elmulasztásának (non-compliance) gyanúja vagy a terápiás sikertelenség 

lehetősége merül fel. A kezelés bármely okból (cytopenia, együttműködés hiánya, egyéb 

mellékhatások stb.) történô megszakítása csökkenti az alapvető (major) molekuláris válasz 

(MMR) elérésének esélyét. Teljes hematológiai remisszió hiányában újabb 

csontvelővizsgálat szükséges az akcelerált vagy blasztos fázisba történt transzformáció 

kizárására. 

 

Citogenetikai válasz: 

A teljes hematológiai remisszióba kerülő betegeket a citogenetikai válasz szempontjából 

tovább kell vizsgálni. A citogenetikai válasz a kromoszómakép alapján lehet alapvető (teljes 

vagy részleges), kisebb mértékű (minor) vagy minimális. Alapvető (major) citogenetikai 

válasz esetén a Philadelphia-pozitív csontvelői metafázisok aránya kisebb, mint 35%. Teljes 

citogenetikai remisszióban (CCyR) nem mutathatók ki Philadelphia-pozitív metafázisok a 

csontvelőben.  
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Molekuláris válasz: 

A molekuláris válasz figyelése és értékelése a CML, és a MRD (minimal residual disease – 

minimális reziduális betegség) monitorizálásának legszenzitívebb módja. Az intracelluláris 

BCR-ABL mRNS transzkriptek mérésén alapszik RT-Q-PCR (realtime quantitative PCR – 

valós idejú kvantitatív PCR) módszerrel. Értéke lehet negatív, (nem detektálható BCR-ABL 

traszkript), vagy BCR-ABL transzkriptek csökkenését adja meg logaritmikus formában. 

 

1. Táblázat: A kezelésre adott lehetséges válaszok, és vizsgálatuk 

  
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 

háromhavonta 

      
vizsgálat 

módja 
teljes vérsejtszám (CBC), 

kvalitatív 
fehérvérsejtszám 

hagyományos citogenetikai 
vizsgálat, FISH RT-Q-PCR 
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2. Táblázat: az imatinibre adott terápiás válasz értékelése 

  optimális szuboptimális terápiás kudarc

3 hónap CHR < CHR nincs HR 

6 hónap ≥PCyR < PCyR Nincs CyR 

12 hónap CCyR < CCyR < PCyR 

18 hónap ≥MMR < MMR < CCyR 

MMolR elvesztése CHR vagy CCyR 
elvesztése Bármely 

időpontban 
nincs terápiás válasz 

vesztés 
Mutáció Mutáció 

 

 

 

Imatinib rezisztencia, intolerancia: 

Az imatinibre adott terápiás válasz elégtelenségét okozhatja az imatinib rezisztencia, vagy, 

ha a beteg nem tolerálja a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges dózist. 

Primer rezisztencia: A vérképet tekintve, a primer rezisztencia definíciója: a beteg három 

hónappal a rerápiás dózisú (>300mg/nap) imatinib kezelés kezdete után nem éri el a 

komplett hematológiai remissziót (CHR) A primer rezisztencia megközelítőleg a CML-ben 

szenvető betegek 4-5%-ában vordul elő. Citogenetiai terminológia szerint a rezisztencia 

definíciója: hat hónappal a kezelés kezdete után nem alakul ki legalább minor citogenetikai 

válasz (mCyR), illetve 12 hónap után nincs legalább parciális citogenetikai válasz (PCyR) 

Szekunder (szerzett) rezisztencia: A szekunder, vagy szerzett rezisztencia jelentése a már 

elért és detektált terápiás válasz elvesztése. A szerzett rezisztencia kialakulásának esélye 

nagymértékben függ a betegség fázisától. 
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A rezisztencia kialakulásának mechanizmusai: 

BCR-ABL onkoprotein túlsúly és/vagy BCR-ABL génamplifikáció (gyakran második 

Philadelphia kromoszóma megjelenése áll a háttérben): 

Mutáció a BCR-ABL kináz doménben. (Azonban nem mindegyik mutáció okoz imatinib 

rezisztenciát) 

ATP-áz aktivitás nő (kompenzációs kompetíció) 

BRC-ABL-től független, leukémiát okozó más jelátviteli folyamatok aktiválódása. 

Farmakológiai rezisztencia: MDR-1 túlsúly, amikor az imatinib intracelluláris koncentrációja 

elégtelen a szer folyamatos kipumpálása miatt. Az imatinibet megkötő alfa-acetyl glikoprotein 

plazma szint emelkedés miatt a terápiás szint elégtelen lesz  

 
 
 
 

Imatinib intolerancia 

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. 
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Az imatinib toxicitás, és kezelése 

Hematológiai:  

3-4-es fokozatú neutropenia (ANC <500/mm3):  az imatinib terápia felfüggesztése, amíg 

az ANC >= 1000/mm3nem lesz; ha az imatinib elhagyása után hét napon belül megindul az 

emelkedés, akkor dózis szint csökkentése nélkül, ha hét napnál tovább marad 500 alatti az 

ANC, akkor a dózis csökkentése ajánlott egy szinttel az imatinib terápia folytatásakor. 

3-4-es fokozatú thrombocytopenia ( <50 000/mm3):  az imatinib terápia felfüggesztése, 

amíg a PLC >= 50 000/mm3nem lesz; ha az imatinib elhagyása után hét napon belül 

megindul az emelkedés, akkor dóziscsökkentés nélkül, ha hét napnál tovább marad 25 000 

alatti a PLC, akkor dóziscsökkentés ajánlott az imatinib terápia folytatásakor. 

3-4-es fokozatú anémia 

Egyéb specifikus, intervenciót igénylő állapotok: 

 

ascites, ödéma: diuretikumok 

pleurális- perikardiális folyadékgyülem: diuretikumok, imatinib terápia szüneteltetése. 

Szignifikáns tünetek esetén szteroid mérlegelendő. 

Emésztőrendszeri tünetek: az imatinib bevétele étkezéssel és sok folyadékkal egybekötve 

Kiütés: szteroidok, imatinib dóziscsökkentés, súlyosabb esetben imatinib elhagyása. 
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V Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 
 

A nemzetközi finanszírozási gyakorlat esetén az egyik legkiterjedtebb technológia értékelő a 

gyakorlattal rendelkező intézmény a National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) irányelveit vesszük figyelembe. 

V.1 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)  

A NICE technológia értékelő bizottsága a következő irányelvet fogalmazta meg a 
gyógyszeres kezelésekkel kapcsolatosan: 
 
Imatinib terápia ajánlott Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukémiás 

(CML) beteg részére első vonalas kezelésként krónikus fázisban. 

 

valamint 

 

Újonnan, akcelerált fázisban vagy blasztos krízisben felfedezett Philadelphia kromoszóma 

pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukémiás (CML) beteg részére  

 

 
 

A dasatinib és nilotinib hatóanyagú készítmények alkalmazásának értékelése folyamatban 

van, a NICE szerint eredmény 2010 áprilisára várható.  
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VI A költségvetési kihatások elemzése 
 
 
 
A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2007.01.01 és a 2008.12.31. közötti 

időszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következő volt: 

 

A gyógyszerfogyási adatokból, valamint a járó- és a fekvőbeteg szakellátás adataiból 

együttesen határoztuk meg azt a betegcsoportot, aki a finanszírozási protokoll tárgyát 

képező BNO kóddal a vizsgált időszakban finanszírozott egészségügyi ellátást, vagy 

gyógyszer esetében ártámogatást kapott. 

 
 

BNO BNO NÉV 

C9210 Krónikus myeloid leukémia 

 
 

Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a különböző finanszírozási technikák 

(pl. támogatás-volumen korlát, támogatásvolumen szerződések) okozta korrekciókat. 

VI.1 A területre fordított kiadások 2007-2008 

A vesesejtes daganatok kezelésére 2007-ben nagyságrendileg 4 milliárd, míg 2008-ban 6 
milliárd Ft-ot költött a biztosító, azaz a kiadások egy év alatt másfélszeresére nőttek. 

2007-ben a kiadások 82 %-a a Gyógyszer-és Gyógyászati-segédeszköz kasszát terhelte. A 

fekvőbeteg ellátórendszerben jelentkezett a költségek 16 %-a, a járóbeteg ellátás során 

pedig a 2%-a.  



Krónikus myeloid leukémia diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 19

 

1. ábra A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása – 2007 

Gyógyszer- és 
Gyógyászati 
segédeszköz

82%

Járóbeteg ellátás
2%

Fekvőbeteg 
ellátás
16%

 
 
2008-ra az arányok még jobban eltolódtak a Gyógyszer-és Gyógyászati-segédeszköz 
kassza irányába. 
 
 
 
2. ábra A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása – 2008  

Gyógyszer- és 
Gyógyászati 
segédeszköz

88%

Járóbeteg ellátás
1%Fekvőbeteg 

ellátás
11%
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A fekvőbeteg ellátás során a következő HBCS-kódokon történ a legnagyobb kiáramlás 2008-

ban: 

 
3. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő fekvőbeteg-ellátás kódok - 2008 

Kód megnevezés Ft 

54101 
Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt vagy 

besugárzott vérkészítmény adásával 
          469 369 732  

54100 Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció             48 090 000  

959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 27 321 822  

 
Ahogy a fejezet bevezetőjében említettük a területre fordított kiadások növekedését a 
gyógyszerkassza támogatáskiáramlása okozza elsősorban. 
 
 
3. ábra Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 
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A Gyógyszerkassza kiadásait 2006-ban és 2007-ben csaknem kizárólag az imatinib 
forgalom okozta. 2008. évben befogadásra kerültek a második generációs tirozin kináz 

inhibítorok másodvonalas terápiában, melyek nagyságrendileg fél milliárd forinttal növelték 

a 2008. évi társadalombiztosítási kiáramlást. 
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4. ábra A Glivec (imatinib) forgalmának alakulása 2006 januárjától 2008 decemberéig, havi 
bontásban 
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Glivecre a 2008. évben összesen 4.7 milliárd forint társadalombiztosítási támogatást 

fizetett ki az OEP. A második generációs tirozin kináz inhibítorok – a Sprycel (dasatinib) és 

Tasigna (nilotinib) készítmények – 2008 augusztusában kerültek befogadásra. Sprycelre 

az azóta eltelt tizenkét hónap során összesen nagyságrendileg 1 milliárd forintot költött a 

biztosító, a Tasigna pedig 400 millió forintos támogatáskiáramlást okozott. 

 
5. ábra A Sprycel és Tasigna készítmények forgalmának alakulása 2008 augusztuságól 2009 
júliusáig, havi bontásban 
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Megjegyzendő, hogy a Sprycel készítményre a társadalombiztosítási támogatásba 

bekerülése előtt, 2008. januártól 2008. augusztusig terjedő időszakban összesen 230 millió 
forintot költött a biztosító, egyedi méltányossági támogatás keretein belül. 

 
 

 
VII Finanszírozási protokoll algoritmusa  

 
Finanszírozási sarokpontok optimális megvalósíthatóságának és ellenőrzésének kritériumai. 

VII.1   A  krónikus myeloid leukémia finanszírozási protokollja 
 

VII.1.1 A krónikus myeloid leukémia finanszírozási algoritmusa 
 
A megszámozott szövegdobozok bővebb kifejtését lásd a következő oldalon! 
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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 
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parciális citogenetikai választ elérni, a második generációs TKI terápiát a biztosító 
finanszírozza. 

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 

 
 
 
 



Krónikus myeloid leukémia diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 26

Az imatinib kezelés megszakítása toxicitás miatt. Imatinib intolerancia: 
 

Intoleranciáról általánosságban 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. 

 
 

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. 
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VII.1.2 A krónikus myeloid leukémia finanszírozásának ellenőrzési 
kritériumai 

 

A finanszírozási és ellenőrzési sarokpontok megjelenítése rendkívül fontos, hiszen a 

társadalombiztosítási támogatások optimális felhasználását biztosíthatja.   

 

VII.1.2.1 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 

 

VII.1.2.2 Szakmai ellenőrzési pontok 
 

  
A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C9210) 

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

 
 

A betegség és a kezelés monitorizálásának ellenőrzése 

1. Kezelésre adott válasz meghatározása, annak megfelelő dokumentálása 

2. Remisszió, relapszus megfelelő dokumentálása 

 

VII.1.2.3 Indikátorok 
 
1. A terültre fordított közkiadások alakulása, monitorozása 

2. A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya 

 

 

 

 



Krónikus myeloid leukémia diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 28

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.  

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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VIII Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

Javasoljuk a 32/2004 ESzCsM rendelet 2. számú mellékletének módosítását a 
következő módon 

 

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemiás 

(CML) beteg (BNO: C92.1) részére - a kezdő dózis 3 hónap elteltével emelhető, amennyiben 

haematológiai remisszió nem volt elérhető, további dózis emelés lehetséges 12 hónap 

elteltével, ha megfelelő citogenetikai válasz nem volt  – a külön jogszabály mellékletben 
meghatározott finanszírozási protokoll alapján – az OEP által közleményben közzétett 
gyógyszereket.  

- GLIVEC 100 MG FILMTABLETTA 120x 

- GLIVEC 100 MG KEMÉNY KAPSZULA 120x 

- GLIVEC 400 MG FILMTABLETTA 30x 

 

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemiában (CML) 

(BNO:C92.1) szenvedõ felnőtt betegek részére, akiknél legalább 3 hónapig tartó, emelt 

dózisú (600 mg) imatinib kezeléssel hematológiai remissziót nem sikerült elérni, vagy emelt 

dózisú, átmenetileg hatásos imatinib kezelés mellett a beteg állapotában hematológiai vagy 

citogenetikai progresszió következett be, – a külön jogszabály mellékletben 

meghatározott finanszírozási protokoll alapján – az OEP által közleményben közzétett 
gyógyszereket.  

- SPRYCEL 100 MG FILMTABLETTA 30x(hdpe tartályban) 

- SPRYCEL 50 MG FILMTABLETTA 60x (hdpe palack) 

- SPRYCEL 70 MG FILMTABLETTA 60x (hdpe palack) 
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