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Rövidítések 
 
AASLD – American Association for the Study of the Liver 

AFP – alfa-fetoprotein 

BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer Staging 

CT – computer tomográfiás képalkotó vizsgálat 

EASL – European Association for the Study of the Liver (www.easl.ch) 

HCC – hepatocelluláris carcinoma 

INR – nemzetközi normalizált arányszám (protombin idı) 

MRI – mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat 

PET - pozitronemissziós tomográfia 

UH – ultrahangos képalkotó vizsgálat 

UNOS kritériumok – United Network of Organ Sharing kritériumok 
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Vezetıi összefoglaló 

A hepatocelluláris carcinoma a leggyakoribb májban jelentkezı neoplazma, világszerte 

növekvı incidenciával. Elıfordulása megduplázódott Európában, Észak-Amerikában és 

Ausztráliában 1983 óta. A HCC világszinten jelentıs egészségügyi problémát jelent azért is, 

mert prognózisa a mai napig igen kedvezıtlen, a morbiditási és mortalitási adatok szinte 

megegyeznek. A hepatocelluláris carcinoma férfiaknál a harmadik, nıknél az ötödik 

daganatos halálok, melyet csak a tüdı- és gyomorrák valamint a vastag-végbéldaganatok 

elıznek meg. Klinikai relevanciája, valamint a számos diagnosztikai és terápiás 

ellentmondás teszi szükségessé a HCC diagnosztikájának és terápiájának áttekintését 

finanszírozási szempontból is. 

A háttéranyag lefedi a magyar kezelési protokollt, az amerikai NCCN irányelvet, valamint a 

nemzetközi-európai EASL által kiadott irányelvet, majd kitér a NICE kérdésben született 

ajánlásaira, elemzi az utóbbi évek finanszírozói kiadásait, és a fentieket összegezve 

meghatározza a hepatocelluláris carcinoma finanszírozási algoritmusát. 

Az algoritmus a barcelonai stádiumrendszer szerint készült, mely egységesen figyelembe 

veszi a daganat kiterjedését, a májfunkciókat és a beteg általános állapotát, melyek a 

kezelés meghatározásához nem választhatók el egymástól. A primer májdaganatok 

kezelésében ezenkívül fokozott jelentıséggel bír a magas kockázatú betegek rendszeres 

monitorozása, mivel a kedvezıbb prognózishoz a beavatkozást korai stádiumban szükséges 

elvégezni, de a korai stádiumú daganat a máj esetében általában aszimptomatikus. 
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I Háttér 

A hepatocelluláris carcinoma a leggyakoribb májban jelentkezı neoplazma, világszerte 

növekvı incidenciával. Elıfordulása megduplázódott Európában, Észak-Amerikában és 

Ausztráliában 1983 óta. A HCC világszinten jelentıs egészségügyi problémát jelent azért is, 

mert prognózisa a mai napig igen kedvezıtlen, a morbiditási és mortalitási adatok szinte 

megegyeznek. A hepatocelluláris carcinoma férfiaknál a harmadik, nıknél az ötödik 

daganatos halálok, melyet csak a tüdı- és gyomorrák valamint a vastag-végbéldaganatok 

elıznek meg. Klinikai relevanciája, valamint a számos diagnosztikai és terápiás 

ellentmondás szükségessé teszi a HCC diagnosztikájának és terápiájának áttekintését 

finanszírozási szempontból is. 

 

Az anyag, amely a 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján az 1/2009 finanszírozási 

jogszabály hátteréül szolgál, az alábbi elvek szerint épül fel:  

• Az anyag összeállításánál figyelembe vettük a hazai (Egészségügyi Minisztérium 

Szakmai Irányelve), 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 off-label indikációk nem épültek be a finanszírozási protokollba. Azok a termékek, 

amelyek támogatásba történı befogadását a gyártó/forgalmazó a 32/2004 ESzCsM 

rendeletnek megfelelıen nem kezdeményezte, vagy kezdeményezte, de azt 

visszavonta; nem épültek be a finanszírozási protokollba, azonban a szakmai 

korrektség tükrében jeleztük létüket. 

• Az adott területre fordított kiadások kalkulálásakor az OEP adataira támaszkodtunk.  
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I.1 Fogalmak: 

Child-Pugh pont: A gasztroenteorológiában a Child-Pugh pontszám a krónikus 

májbetegség prognózisának meghatározására szolgál.  

Embolizáció: Az embolizáció minimális szintő invazív beavatkozás, melyben a radiológus 

olyan anyagot juttat az erekbe, amely azok elzáródását idézi elı, megakadályozandó, hogy 

tápanyaggal lássa el a rossz indulatú sejtszaporulatot. 

Abláció: Egy testrész/szövetrész eltávolítása sebészeti vagy radiológiai beavatkozással. 

Surveillance (felügyelet): A magas kockázati csoportba tartozó betegek rendszeres 

monitorozását jelenti, célzott szőrıvizsgálatokon való meghatározott idıszakonkénti 

részvételüket. 

Barcelonai stádiumrendszer: A HCC-nél alkalmazott stádiumrendszer, mely figyelembe 

veszi a TNM besorolást, a beteg általános állapotát és a májfunkciókat. 
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II Betegség ismertetése 

A májrák, a máj malignus epithelialis daganatai a májsejtekbıl, fibrolamellákból, 

intrahepatikus epeutakból, embrionális sejtekbıl kiinduló rosszindulatú daganat. Emelett a 

májban megjelenhetnek nem epithelialis eredető malignus daganatok is 

(hemangioepthelioma, hemangiosarcoma, embrinális sarcoma, teratoma, carcinosarcoma, 

carcinoid tumor). Rosszindulatú tumorról beszélünk, amely képes áttétek képzésére. Nem 

tekinthetı májráknak a májban megjelenı olyan rosszindulatú daganat, amely más 

szervekbıl terjedt át (metasztázis), ellenben a szekunder daganatok sokkal gyakrabban 

fordulnak elı a májban, mint a primer daganatok. A hepatocelluláris carcinoma a 

leggyakoribb májrák (80-90%). 

II.1 A hepatocelluláris carcinoma és típusai 

Elsıdleges májdaganatról akkor beszélünk, ha az egy vagy többgócú primer tumor a máj 

saját szöveteibıl indul ki (májszövet, epeutak, kötıszövet, érképletek, egy vagy két 

lebenyben). A malignus májdaganat epitheliális és nem epitheliális formában fordulhat elı. A 

hepatocelluláris carcinoma (vagy májsejt carcinoma) a malignus epithelialis májdaganatok 

egy típusa, szövettani típus szerint a következı alcsoportokra osztható: 

 

- Trabecularis forma 

- Pseudoglanduláris forma 

- Compact forma 

- Scirrhosus forma 

 

Formáját tekintve a májrák többféle lehet. Sokszor egyetlen gócban fejlıdik ki, de 

egyszerre több gócban is jelentkezhet. Elıfordulhat, hogy a rák a májállomány meghatározó 

részét diffúzan beszőri. A formának a kezelés szempontjából nagy jelentısége van. 

Lényeges a kezelés szempontjából továbbá, hogy kialakult-e vascularis invasio (a májközeli 

nagy vénákba, a májkapubeli portális vénába vagy az alsó testfélbıl a vért szívhez vezetı 

nagy vénába). A HCC típusos morfólógiai jeleket mutat (vascularizáció, centrálisan zsíros 

degeneráció). 
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A prognózist a daganat kiterjedése (patológiai stádium, a tokba zártság, a multiplicitás, a 

szövettani szerkezet), a májfunkciós paraméterek (a cirrhosis jelenléte és a progestationalis 

hormonok használata) és a beteg általános állapota befolyásolja. Szekunder daganat egyéb 

szervekbıl kiinduló daganat áttéteként jelentkezhet. 

 

II.2 Kiváltó és hajlamosító tényezık 

A hepatocelluláris carcinoma kialakulásának pontos oka nem ismert, de 

azonosíthatóak egyes hajlamosító tényezık. Kialakulásában bizonyított a 

krónikus hepatitis C, illetve B vírusfertızés, a májcirrhosis és a metabolikus krónikus 

májbetegségek szerepe. Az alkohol szerepe közvetett, mivel a májbetegségek 

lefolyására vannak negatív hatással, így hozzájárulnak a HCC kialakulásához. A 

krónikus vírusfertızés genetikai rendellenességet okoz, és a májsejtek rosszindulatú 

átalakulását eredményezi. A méreganyagoknak való fokozott kitettség szintén a máj 

kóros elváltozásához vezethet, ami végsı soron HCC-t idézhet elı. 

 

1. táblázat: A HCC kialakulásának kockázati tényezıi 

A hepatocelluláris carcinoma kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezık 

Fertızések: 
– krónikus hepatitis C-infekció 
– krónikus hepatitis B-infekció 
– krónikus hepatitis delta-infekció 

Metabolikus megbetegedések: 

– hereditaer haemochromatosis 
– alfa-1-antitripszin-deficientia 
– porphyria cutanea tarda 
– hereditaer thyrosinaemia 

Toxinok: 
– alkohol 
– aflatoxin B1 
– dohányzás (nem domináns rizikófaktor) 

Hormonok: 
– anabolikus szteroidok 
– ösztrogének 
– orális fogamzásgátlás 

Megelızı májbetegség: – bármely okból kialakult cirrhosis 

Egyéb: 

– NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease)        - 
NASH (non-alcoholic steatohepatitis) 
– egyes populációkban az elhízás és a diabetes 
mellitus 

Forrás: Dank, 2009 
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II.3 Az hepatocelluláris carcinoma stádiumbeosztása 

Az onkológia által tradicionálisan alkalmazott stádiumbeosztási rendszer a TNM 

rendszer.  

 

2. Táblázat: A TNM beosztás 

T – tumorméret (primer tumor) 

TX Primer tumor nem ítélhetı meg 
T0 Primer tumor nem mutatható ki 
T1 Szoliter daganat vascularis invasio nélkül 
T2 Szoliter daganat vascularis invasioval, vagy multiplex tumor(ok), átmérı <5cm 
T3 Multiplex tumor(ok), átmérı >5cm, vagy v. a portae-, vagy a v. hepatica egyik 

nagyobb ágát infiltráló daganat 
T4 A tumor közvetlenül betör – az epehólyag kivételével – más szervekbe, vagy a 

zsigeri peritoneumot infiltráló tumor 

N – regionális nyirokcsomók 

NX Regionális nyirokcsomó nem igazolható 
N0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét 
N1 Regionális nyirokcsomó áttétek 

M– távoli metasztázis 

NX Távoli áttétek nem értékelhetıek 
N0 Nincs távoli áttét 
N1 Van távoli áttét 

Forrás: Magyar protokoll 

 

3. táblázat: Stádiumbeosztás 

Stádium I T1 N0 M0 

Stádium II T2 N0 M0 

Stádium III/A T3 N0 M0 

Stádium III/B T4 N0 M0 

Stádium III/C Bármeny T N1 M0 

Stádium IV Bármely T Bármely N M1 

 

A hepatocelluláris carcinoma speciális jellegére való tekintettel, a szakmai protokollok olyan 

stádiumrendszereket alkalmaznak, amelyek a tumor méretén, a nyirokcsomó-érintettségen, 

és a metasztázison kívül figyelembe vesznek egyéb paramétereket: mint a májmőködés 

minısége, illetve a beteg általános állapota. A máj mőködése lényeges a prognózis 

meghatározásakor és a megfelelı terápia kiválasztásakor azért is, mert a májdaganatok 

esetében egyelıre nem állnak rendelkezésre specifikus, prognosztikus értékő 
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tumormarkerek. A májfunkciók értékelésének nemzetközi standardja a Child-Pugh 

pontszám. 

4. Táblázat: A Child-Pugh klasszifikáció 

Kémiai és biokémiai paraméterek Az abnormalitás pontszáma 

 1 2 3 

Encephalopathia  Nincs 1-2 3-4 

Ascites  Nincs Enyhe Mérsékelt 

Albumin szint (d/dL) > 3,5 2,8 – 3,5 < 2,8 

Protrombin idı (s) 1 – 4 4 – 6 > 6 

Bilirubin (mg/dL) 

• Elsıdleges biliaris cirrhosisnál 

1 – 2 

3 – 4 

2 – 3 

4 – 10 

> 3 

> 10 

 

A osztály 
5-6 pont, kedvezı operatív kockázat;  

(1 év túlélés 100%, 2 év túlélés 85%) 

B osztály 
7-9 pont, közepes operatív kockázat; 

(1 év túlélés 81%, 2 év túlélés 57%) 

C osztály 
10-15 pont, gyenge operatív kockázat 

(1 év túlélés 45%, 2 év túlélés 35%) 

Forrás: NCCN protokoll 

II.4 Barcelonai stádiumrendszer 

A barcelonai stádiumbeosztás egyszerre veszi figyelembe a beteg TNM stádiumát, általános 

állapotát (ECOG és WHO performance status vagy a Karnofsky index) és Child-Pugh 

pontszámát, mivel a prognózisra mindhárom tényezı hatása lényeges.  A hepatocelluláris 

carcinoma stádiumbeosztására egyéb besorolási rendszerek1 is léteznek, de a barcelonai 

rendszer nyújtja a legteljesebb információt a beteg prognózisára vonatkozóan a kezelési 

stratégia meghatározásakor. 

 

                                                 
1 Okuda stádiumbeosztás, CLIP (Cancer of Liver Italian Programme), GRETCH vagy French 
classification (Groupe d’Étude de Traitement du Carcinoma Hepatocellulaire), JIS (Japanese  
integrated System), CUPI (Chinese University Prognostic Index) További részletek a függelékben. 
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5. Táblázat: A barcelonai stádiumok 

BCLC stádiumok A stádium jellemzıi Kezelési lehetıség 

0. stádium 

Egy daganatos góc (max. 2 cm),  
Child-Pugh A,  
a beteg jó általános állapotú, nincs 
portális nyomásfokozódás. 

Kuratív célzattal kezelhetı, 
reszekcióra alkalmas 
beteg. 

A (korai) stádium  Max. 3 góc (max. 3 cm),  
cirrhosis,  

Májtranszplantáció, vagy 
lokális kezelés (percután 
etanol/radiofrekvenciás 
ablatio) 

B (köztes) stádium 

Multinoduláris daganat,  
nem terjed túl a májállományon, 
nincs érinvázió, 
jó általános állapot,  
a májfunkciók épek. 

Kuratív beavatkozás már 
nem végezhetı. 
Transzarteriális 
kemoembolizációval 
palliatív célú terápia. 

C (elırehaladott) stádium 

Infiltrált vena portae, 
 regionális nyirokcsomó áttét, távoli 
áttét.  
ECOG 1-2,  
Child-Pugh A-B. 

Kuratív beavatkozás nem 
végezhetı. Sorafenib. 

D (terminális) stádium ECOG PS>2,  
elégtelen májmőködés Tüneti ellátás 

 

A BCLC létrehozóinak célja egy olyan besorolási rendszer kialakítása volt, ami a korábban 

létezı stádiumrendszerek hiányosságait korrigálva a legalkalmasabb a terápiás stratégia 

tervezésére, és különösen az olyan korai stádiumokban felismert betegek 

megkülönböztetésére, akik a kuratív terápiákból profitálhatnak. A Barcelonai 

stádiumrendszer közel minden HCC-ben szenvedı beteget lefed, de egyes egyéni esetek 

(pl. májtranszplantáció gyenge májfunkció mellett) külön elbírálásra szorulhatnak. 
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III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

 

A hepatocelluláris carcinoma (HCC) a leggyakoribb malignus májdaganat. Világszerte az 

éves incidencia több mint 500 000 esetre tehetı. A primer HCC legnagyobb gyakorisággal 

Ázsiában (különösen Kelet-Ázsiában) és a szubszaharai Afrikában fordul elı. Dél-

Amerikában és a mediterrán európai országokban az elıfordulás mérsékeltnek, Nyugat 

Európában és Észak-Amerikában alacsonynak mondható, de növekvı tendenciájú. A HCC 

incidenciája a fejlıdı országokban kétszer-háromszor olyan magas, mint Európában és 

Észak-Amerikában, amit megmagyaráz, hogy kockázati tényezık tekintetében is hasonló 

arányok figyelhetık meg. Európában - így Magyarországon is - a májdaganat az esetek 

túlnyomó részében nem primer tumorként, hanem metasztázisként jelentkezik. 

 

A primer HCC kialakulásának legfıbb kockázati tényezıje a máj cirrhotikus elváltozása, ami 

elsısorban krónikus HCV és HBV fertızés következményeként alakulhat ki. A cirrhosisban 

szenvedı betegek leggyakrabban hepatocelluláris carcinomában halnak meg. A HCC 

megbetegedések száma a világon majdnem mindenhol (Indiában, Spanyolországban és 

Svédországban csökkenésrıl számoltak be) továbbra is növekszik.  

 

Magyarországon az összes daganat megközelítıleg 1-2%-a primer májrák, incidenciája 30-

40 eset/év, prevalenciája 500-600 esetre tehetı. A szekunder daganatok éves incidenciája 

1000 új eset körül van, a prevalencia 2000 feletti. Az incidencia a kor elırehaladtával nı, de 

az utóbbi években eltolódást figyelhettünk meg a fiatalabb korosztályok irányába, ami 

részben a cirrhozisra és egyéb májbetegségek elıfordulásának növekedésére vezethetı 

vissza. A HCC elıfordulása megközelítıleg kétszer olyan magas férfiak, mint nık esetében. 

A nemek közötti különbség nagyobb a magasabb incidenciájú országokban, de az 

esetszám-növekedés következtében a nyugati országokban is élesebben kezd mutatkozni. 
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IV Hazai szakmai protokoll és jelenlegi finanszírozás  

IV.1 Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja a máj 

daganatok ellátásáról (2008) 

IV.1.1 Diagnózis 

A magyar malignus májdanatokkal foglalkozó irányelv hangsúlyozza a magas kockázatú 

egyének monitorozásának jelentıségét, és a rendszeres szőrıvizsgálatok szükségességét, 

de nem tér ki részletesen ennek (nemzetközi szóhasználatban survaillance) menetére.  

Minimálisan elvégzendı vizsgálatok: 

1. Laboratóriumi vizsgálatok (májfunkciós vizsgálatok, CEA, AFP, CA-19 antigén, HCV, 

HBV-screen) 

2. Képalkotó vizsgálatok (UH, majd szükség esetén dinamikus CT, MR; a képalkotó 

vezérelt mintavétel történhet aspirációval citológiára vagy szövethenger (core) 

biopsziával szövettani vizsgálatra) 

3. Egyéb vizsgálatok (kiegészítı diagnosztika: MRI, indocyanin-green eliminációs teszt, 

PET; differenciál diagnosztika: májadenoma, hemanginoma hepatis, focal sparing, 

focalis nodularis hyperplasia) 

Az anamnézisben figyelembe kell venni a múltban kiállt hepatitis fertızést, 

alkoholfogyasztást, vérzékenységet, a gyógyszer-, hormonhatásokat, a vegyszer ill. aflatoxin 

expositiot, a családi terhelı anamnézist, esetenként a jobb bordaív fájdalmát. 
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6. Táblázat: Diagnosztikai algoritmus 

Vizsgálatok DG. Staging 
Terápiás 

hatás 
Státusz-
rögzítés 

Követés 
*** 

Restaging 
**** 

Hasi UH + szsz 
vezérelt biopszia 

X   X X → 

Hasi CT + din máj CT 
+ szsz vez. biopszia 

 X és/vagy X és/vagy X és/vagy X és/vagy → 

Hasi MR + din máj MR 
+ hepatocyta, szsz 
RES specifikus ka. 

 X X X X → 

Szsz. Angiographia*  X    X 

Mellkas rtg./szsz CT  X   X → 

Szsz PET/CT**  Szsz. X Szsz. X  Szsz. X → 

• *Operabilitás mérlegelésekor diagnosztikus céllal, inoperabilis daganatnál terápiás céllal 
• **Hagyományos eljárásokkal (UH, CT, MR) nem tisztázható rezidualis vagy recidív tumor gyanújakor 
• *** Hasi UH+ szsz. vezérelt biopszia: 3 évig 3 havonta, majd félévente 

o Hasi+dinamikus máj CT+ szsz CT vezérelt biopszia és/vagy hasi+dinamikus máj MR+ 
hepatocyta specifikus kontraszt-anyag alkalmazása: mőtét után 3 évig 3 havonta. Kemoterápia 
után 3 havonta. 

o Mellkas röntgen (szsz. CT) 
o PET/CT: hagyományos eljárásokkal (UH, CT, MR) nem tisztázható reziduális vagy recidív tumor 

gyanújakor 

 

Csontmetasztázis klinikai gyanújakor, a stádium újabb meghatározása (restaging) az 

utolsó, tumorra pozitív follow up vizsgálat alapján történik, ill. azt kell a klinikai kép 

szerint kiegészíteni. 

IV.1.2 Sebészeti kezelés 

Mind primer mind szekunder daganatok esetén alapvetı terápia a sebészi beavatkozás /R0 

reszekció/ (1A evidencia), de csak az esetek kis százalékában végezhetı a beteg állapota 

vagy a daganat kiterjedtségi foka miatt. 

A mőtét típusai: 

• Metastasectomia 

• Segmentectomia 

• Bi-trisegmentectomia 

• Lobectomia 

• Májtransplantatio 

• Vena portae-ág ligatura 

• Nem-anatomiás resectio 
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Kiegészítı beavatkozások: 

• cysticus drainage 

• cholecystectomia 

• diaphragma-resectio 

• vena-cava resectio 

 

A hepatocelluláris carcinoma mőtéti kezelésének kontraindikációi: 

• máj 75%-át meghaladó tumorméret, ha a daganat szekunder 

• disseminált betegség 

• általános anaesthesiologiai kontraindikáció fennállása 

IV.1.3 Egyéb ellátási lehetıségek 

7. Táblázat: Ablatív és lokoregionális kezelések 

Intervenció Indikáció Kontraindikáció 

Rádiófrekvenciás ablatio 
(RFA)/ 
Mikrohullámú ablatio/ 
Lézerablatio/ 
Krioablatio 

Körülírt és meghatározott mérető 
és számú gócok 

Személyi és tárgyi feltételek 
hiánya, májmőködés 
elégtelensége, nem megfelelı 
véralvadási paraméterek, 
komplikációk magas kockázata, 
beteg beleegyezés hiánya 

Percutan etanol infiltráció 
(PEI)/ 
Acetecetsav infiltráció 

Legfeljebb 3 cm átmérıjő primer 
daganatok 

3 cm-nél nagyobb primer 
daganatok. Metasztatikus rákok, 
kivéve szoliter daganatok 3 cm-
nél kisebb áttéteit. Nem 
megfelelı személyi és tárgyi 
feltételek, véralvadási 
paraméterek, beteg beleegyezés 
hiánya 

Transzarteriális 
kemoterápia (TAC) 

Elırehaladott daganatok. 
Sebészi daganat eltávolítás és 
RFA után kiegészítı kezelés, a 
recidíva megelızésére, az 
esetleges visszamaradott, de 
kicsiny mérete miatt még nem 
diagnosztizálható további gócok 
kezelésére. 

Nem megfelelı: véralvadási 
viszonyok, májmőködés; teljes 
epeút occlusio, teljes véna 
occlusio, cholangiohepatitis, 
terhesség, beteg beleegyezés 
hiánya 

Transzarteriális 
kemoembolizáció(TACE) 

Elırehaladott daganatok. 
Sebészi daganat eltávolítás és 
RFA után kiegészítı kezelés, a 
recidíva megelızésére, az 
esetleges visszamaradott, de 
kicsiny mérete miatt még nem 
diagnosztizálható további gócok 
kezelésére. 

Nem megfelelı: véralvadási 
viszonyok, májmőködés; teljes 
epeút occlusio, teljes véna 
occlusio, cholangiohepatitis, 
terhesség, beteg beleegyezés 
hiánya 

Transzarteriális  
embolizáció (TAE)  

Szoliter, nagy kiterjedéső, 
vaszkularizált primer vagy 

Nem megfelelı: véralvadási 
viszonyok, májmőködés; teljes 
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Intervenció Indikáció Kontraindikáció 

szekunder daganatot tápláló 
erének elzárása 
kemoembolizáció után vagy RFA 
kezelés elıtt. 

epeút occlusio, teljes véna 
occlusio, cholangiohepatitis, 
terhesség, beteg beleegyezés 
hiánya 

Kombinált kezelések 

A májtumorok kezelését szolgáló 
valamennyi modalitás 
hatékonyságának fokozása, 
mivel a monoterápiák 
eredményessége elmarad a 
helyesen választott kombinált 
terápiás eljárások eredményei 
mögött. 

Egyes modalitások 
kontraindikációi 

 

IV.1.4 Gyógyszeres kezelés 

Alkalmazandó kezelési formák: 

• lokális intraarteriális, kemoembolizáció 

• izolált májperfúzió, -filtráció 

• szisztémás kezelés 

 

Ajánlott a neoadjuváns kemoterápia alkalmazásra. 

Radikális sebészeti beavatkozás az esetek többségében nem lehetséges, ezért 

elırehaladott esetben a palliatív terápiáé a fıszerep. Túl agresszív kemoterápiát súlyos 

májkárosodás kísérhet. 

 

Kemoterápiás protokoll: FAM séma 

Mechanikus icterus, ill. rossz általános állapotú betegek esetében kis dózisú, heti 20 mg 

Adriamycin iv. adása javasolt. (Se-bilirubin 16 IU-ig) 

IV.1.5 Sugárterápia 

Sugárterápia területén csak fázis II vizsgálatok készültek. A máj toleranciaszintje alacsony, 

és a környezı szervek sugár-érzékenyek, ezért sugárterápia csak a máj kevesebb, mint 

egyharmadát érintı hepatocelluláris carcinoma, illetve szoliter máj-metasztázis esetén 

kísérelhetı meg. 
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IV.1.6 Kiegészítı terápia, rehabilitáció 

A HCC terápiáját intenzív légzıtorna, pszichoonkológiai foglalkozás és gyógytorna egészíti 

ki. 

IV.1.7 Összegzés 

1. ábra: A hepatocelluláris carcinoma kezelési algoritmusa a magyar protokoll 

 

A hepatocelluláris carcinoma legjobb eredménnyel járó kezelési módja a mőtéti beavatkozás, 

de csak a betegek töredékénél (10-20 %-ánál) végezhetı. Ha a reszekció, illetve a 

májtranszplantáció nem indikált vagy kontraindikált, végezhetık egyéb, sebészeti jellegő 

mőtéti beavatkozások, melyekkel kisebb eredmények szintén elérhetık. A késıi stádiumban 

felismert betegeken, (ha a beteg állapota nem engedi meg, vagy nem várható eredmény 

egyéb beavatkozásoktól) palliatív célú kemoterápia végzését javasolja a magyar irányelv.  

A betegség kezelésében elırelépést jelentenek a célzott biológiai szerek, a sorafenibet már 

Magyarországon is alkalmazzák, de a magyar protokoll készültekor még nem szerepelt a 

támogatotti listán. 2008-tól, a sorafenib befogadása megváltoztatta a hepatocelluláris 

carcinomában alkalmazott gyógyszerkészítmények arányát. 
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Ennek ellenére az utóbbi két évtizedben nem született olyan áttörı újítás, ami lényeges 

változást hozott volna a májrák terápiájában, a mortalitási adatok, rendkívül kedvezıtlenek. 

Amennyiben a betegséget korai, kuratív terápiára alkalmas stádiumban felismerik, az ötéves 

túlélés 50-70% lehet, de a terminális stádiumú betegek várható élettartama mindössze 5-6 

hónap, és az összes diagnosztizált májrákos beteg jelentıs aránya ebbe a csoportba 

sorolható (Dank, 2008). A hepatocelluláris carcinoma jelenleg is rossz prognózisú betegség, 

a késıi felismerés miatt a kezelési lehetıségek korlátozottak, ezért hangsúlyt kell fektetni a 

mielıbbi diagnózisra, a nagy kockázatú betegek rendszeres követésére és szőrésére. 
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V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

V.1 National Comprehensive Cancer Network2 

V.1.1 Diagnózis 

Az NCCN diagnosztikai vizsgálatok rendszeres elvégzését javasolja azokon a betegeken, 

akiknél magas a HCC kialakulásának kockázata. 

Az NCCN alapján leginkább azok a betegek vannak kitéve a HCC kockázatának, akiknél 

cirrhotikus elváltozás van jelen, de HCC nem cirrhotikus májban is kialakulhat. 

8. Táblázat: A hepatocelluláris carcinoma kockázati tényezıi 

Kockázati tényezık 

Májcirrhosis: 

- Hepatitis B, C 

- Alkohol 

- Genetikus hemokromatosis 

- Auto-immun hepatitis 

- Nem alkohol indukálta steatohepatitis 

- Primer biliaris cirrhosis 

- Alfa1-antitripsin deficiencia 

Kockázati faktorok cirrhosis-mentes esetben: 

- Hepatitis B hordozók 

- Nem alkohol indukálta steatohepatitis 

 
Ha a kockázat fennáll 6-12 havonta AFP és UH vizsgálat végzendı. Ha az AFP szint 

emelkedik képalkotó vizsgálatokat kell végezni. Amennyiben az UH vizsgálat negatív 

eredményt ad CT-t vagy MRI-t lehet végezni. A kockázat fennállása mellett, ha a vizsgálatok 

nem mutatnak ki daganatot, 3 havonta ismételni kell. 

                                                 
2 Valamennyi NCCN ajánlás 2A szintő, ha nincs ettıl eltérı szint megjelölve. 
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2. ábra: Diagnosztikai algoritmus az NCCN irányelve szerint 

 

V.1.2 Sebészeti kezelés 

Amennyiben lehetséges, az NCCN sebészeti eltávolítást javasol. A reszekcióhoz vagy 

ablációhoz megfelelı májmőködés, szükséges, valamint a tumor megfelelı elhelyezkedése, 

megfelelı májmaradvány szükséges, továbbá portális hipretenzió mellett a mőtét nem 

végezhetı el. NCCN a májtranszplantáció feltételeit az UNOS kritériumokkal határozza meg. 

 

9. Táblázat: A májtranszplantáció kritériumai 

UNOS kritériumok: 

• A tumor átmérıje ≤ 5 cm vagy 2-3 tumor egyenként ≤ 3 cm 
• Nincs makrovaszkuláris invázió 
• Nincs extrahepatikus betegség 

 

Ha a betegen sem reszekció vagy abláció, sem transzplantáció nem végezhetı, marad a 

gyógyszeres kezelés (biológiai- és kemoterápia) valamint a lokoregionális terápia 
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lehetısége. Az NCCN két csoportra osztja a lokoregionális terápiákat, és feltételeket határoz 

meg hozzájuk. 

 

10. Táblázat: Lokoregionális terápiák 

A lokoregionális terápiák feltételei: 

Abláció (rádiofrekvencia, cryoabláció, perkután alkoholos injekció, mikrohullám) 
- Valamennyi tumor alávethetı legyen az ablációnak úgy, hogy a tumort és a szegélyeit is éri a 

beavatkozás. 
- A tumor megfelelı elhelyezkedése (perkután/laparoszkópiás/nyílt beavatkozáshoz) 
- 3cm alatt abláció, 3-5 cm között abláció+embolizáció. 5 cm-nél nagyobb, nem 

operálható/nem rezekábilis tumorokat arteriális embolizációval kell kezelni. 
- Fokozott óvatosság szükséges nagyobb erek, bélcsatornák és belsıszervek melletti 

elhelyezkedéskor. 
Embolizáció 

- Elhelyezkedéstıl függetlenül, bármely tumoron végezhetı (kemoembolizáció, Bland 
embolizáció, rádioembolizáció) 

- 3 mg/dL-nél magasabb bilirubin szint esetén a kemoembolizáció/ bland embolizáció 
kontraindikált, ha nem a befecskendezés nem végezhetı szegmentálisam 

- A kemoembolizáció kontraindikált fıér trombózis és Child-Pugh C pontszám esetén 
- Az angiográfiás végpontot a kezelıorvos választja ki a hepatikus erek méretétıl, a folyás 

dinamikától (flow dynamics), a tumor vascularitástól, a korábbi artériás kezelések számától 
és a portális vénák tágultságától függıen. 

V.1.3 Gyógyszeres- és sugárkezelés 

A gyógyszeres kezelést az NCCN akkor javasolja, ha a sebészeti eltávolítás nem 

lehetséges. A biológiai terápia (sorafenib) szerepe a gyógyszeres kezelésben kiemelkedı. 

Az NCCN nem állít fel általános sorrendet a sebészeti ellátásra nem alkalmas daganatok 

kezelésére.  
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3. ábra: Kezelési algoritmus az NCCN irányelve alapján 
 

 

V.2 Az European Association for the Study of the Liver (EASL) 

ajánlása 

A hepatocelluláris carcinoma kezelésében jelenlévı diagnosztikai és terápiás 

ellentmondások késztették az EASL-t a barcelonai konferencia megrendezésére 2000-ben, 

melynek célja a hepatocelluláris carcinoma kezelési irányelvének megalkotása volt. Itt 

született meg a barcelonai stádiumrendszer is, mely egyszerre veszi figyelembe a tumor 

kiterjedését, a májfunkciókat és a beteg általános állapotát. 

V.2.1 Diagnózis 

A hepatocelluláris carcinoma kialakulásának elsıszámú kockázati tényezıje a máj 

cirrhotikus elváltozása3, a primer carcinoma nagyobb eséllyel fejlıdik ki férfiak esetében, 

továbbá a kockázat növekszik a kor elırehaladtával. Cirrhózis esetén valamennyi egyén 

megnövekedett kockázatnak van kitéve, ezért minden ilyen betegnél megfontolandó a 

folyamatos felügyelet (surveillance). Cirrhotikus elváltozás esetén a HCC kockázatát tovább 

                                                 
3 Habár Afrikában és Ázsiában, ahol a hepatitis B vírus megszerzése korai életkorra tehetı, a HCC 
gyakrabban fejlıdik ki cirrhotikus elváltozás nélkül. 
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növeli a vírusfertızés és az alkoholfogyasztás. Az EASL hangsúlyozza, hogy a surveillance 

hatásosságát bizonyító randomizált kontrollált vizsgálatok nem készültek, mivel a nyugati 

országokban általánosan elfogadott a megelızés jelentısége, és a megfelelı mérető 

kontrollcsoport fenntartása etikai akadályokba ütközik. Az eddigi tapasztalatok azonban arra 

utalnak, hogy a surveillance a következıkben meghatározott feltételekkel költséghatékony. 

 

A surveillance-re alkalmas betegek az EASL szerint a Child-Pugh A értékkel rendelkezı, 

egyéb súlyos állapottól mentes betegek. A Child-Pugh C besorolással rendelkezıket máj-

transzplantációval kell kezelni, amennyiben ez nem megoldható, vagy a betegek a mőtétre 

nem alkalmasak, a surveillance végzése értelmét veszti. A Child-Pugh B besorolású betegek 

felügyelete ellentmondásos, mivel nincs adat, mely azt bizonyítja, hogy ezzel életévnyereség 

érhetı el, amennyiben a máj-transzplantáció nem megoldható.  

 

A surveillance eszközei az AFP koncentráció-mérés valamint az ultrahangos vizsgálat, a 

vizsgálatok félévente végzendıek el. Magasabb kockázat nem teszi indokolttá a gyakrabban 

végzendı vizsgálatot, mivel az a tumor növekedési üteméhez igazodik, és kockázattól 

független. 

 

Amennyiben az ultrahangos vizsgálat 1 cm-nél kisebb tumort talál, a vizsgálatokat sőríteni 

kell (3 havonta), de ebben a stádiumban a rendelkezésre álló differenciáldiagnosztikai 

eszközök még nem képesek alátámasztani a diagnózist. Ha krónikus cirrhotikus beteg 

tumora 2 cm-nél nagyobbra növekszik a diagnózis képalkotó vizsgálatokkal bizonyítható. A 

HCC diagnózisa ebben az esetben vagy két különbözı képalkotó technikával kimutatott 

artériás hipervascularisacioval, vagy egy képalkotó technikával kimutatott artériás 

hipervascularisacioval és 400 ng/ml-nél magasabb AFP szinttel igazolható. Ha a tumor 2 cm 

alatt marad, biopsziát kell végezni, a diagnózis citológiával, hisztológiával vagy a kettı 

kombinációjával (a legnagyobb bizonyosságot a kombinációval érhetünk el) bizonyítható. 

Nem engedi kizárni a daganat rosszindulatú voltát, sem ha mérete huzamosabb ideig 1 cm 

alatt marad. Cirrhotikus májban a negatív biopszia eredmény nem bír bizonyító erıvel, ezért 

ilyenkor legalább két vizsgálat egybehangzó eredménye alapján dönthetünk csak. 

Májtranszplantáció elıtt minden esetbe szövettannal kell igazolni a HCC diagnózisát.  
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11. Táblázat: Diagnosztikai kritériumok 

Diagnosztikai kritériumok 

Nem invazív kritériumok (cirrhotikus betegek esetén): 
1. Radiológiai kritériumok: 2 egybehangzó képalkotó technika (UH, spirál CT, MRI és 

angiográfia közül), a tumor 2 cm feletti és arteriális hipervaszkularizáció áll fenn. 
2. Kombinált kritériumok: egy képalkotó vizsgálat és 400 ng/ml-nél magasabb AFP szint, 2 cm 

feletti tumor és arteriális hipervaszkularizáció áll fenn. 
 

A stádium meghatározásához használt vizsgálat a pontosság igényétıl függ. Elırehaladott 

esetben, ha a betegen kuratív terápia nem végezhetı, az ultrahangos vizsgálat elég 

információt szolgáltat. Ha a stádiumbeosztás a kezelésválasztáshoz szükséges a 

stádiumbeosztásnak UH és spirális CT/dinamikus MRI vizsgálaton kell (az MRI vizsgálat az 

RCT-k szerint pontosabb eredményt ad) alapulnia. Az angiográfiás vizsgálat és mellkas, 

illetve csont-szcintigráfia szükség esetén végezhetı, a PET vizsgálat végzése nem 

alátámasztott. 

 

A prognózis meghatározásához jelenleg rendelkezésre álló technológiák nem alkalmasak 

egyértelmő eredmények megfogalmazására. A prognózist befolyásoló tényezık (1) a tumor-

stádium, agresszivitás és növekedési ütem, (2) a beteg általános egészségi állapota, (3) a 

májfunkciók, (4) az adott beavatkozás. Ezért a terápiaválasztáshoz összetett rendszert kell 

alkalmazni, egydimenziós rendszerek (pl. a TNM rendszer, a Child-Pugh klasszifikáció) nem 

adnak kellı információt. 

V.2.2 Sebészeti kezelés 

Sebészeti kelezésre a korai stádiumban lévı betegek alkalmasak. Jelenleg nincs olyan RCT, 

ami a rendelkezésre álló három fı terápiát (reszekció, transzplantáció, perkután kezelés) 

hasonlítja össze, így az optimális elsıvonalas kezelés megállapítása akadályokba ütközik. 

Válogatott betegcsoporton végzett vizsgálat szerint a reszekció, illetve a transzplantáció 

vezet a legjobb eredményhez, ezért ez választandó elsı opcióként. A transzplantáció 

elsısorban elırehaladott cirrhozis és egyedüli tumor, vagy mutlicentrikus tumor esetén 

javasolt. 

 

A reszekció legjobb eredménnyel cirrhozis-mentes betegeken végezhetı, azonban ık 

Európában mindössze 5% körüli arányt képviselnek. Cirrhozis esetén a reszekció komoly 

körültekintést igényel a reszekciót követı megfelelı májmőködés érdekében. (Feltételek: 
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nincs portális hipertenzió és normális bilirubin szint.) A reszekció az esetek többségében 5 

éven túli túlélést biztosít, de a rekurrencia magas (5 év, 70%+), korlátozza a további túlélést. 

A legkedvezıbb eredmény a máj-transzplantációval érhetı el, mivel ezzel a teljes tumor és a 

neoplasztikus betegség is eltávolításra kerül. Indikációi az 5 cm-nél kisebb egyedüli csomó, 

illetve a legfeljebb 3 db 3 cm-nél kisebb csomó, és az extrahepatikus és a vascularis invázió 

hiánya. Az 5 éven felüli túlélés magas (70%), a rekurrencia alacsony (15%), de ezeket az 

eredmények nem veszik figyelembe a donorra történı várakozás közben bekövetkezett 

tumor-progressziót és elhalálozást. A várakozás során adjuváns terápia (kemoembolizáció, 

kemoterápia, perkután abláció) alkalmazható a drop-out arány csökkentésére. 

 

A perkután beavatkozások jó eredményekhez vezetnek, amelyek azonban elmaradnak a 

sebészeti beavatkozások mögött, ezért a perkután abláció a sebészeti kezelésre alkalmatlan 

betegeknél jelenti az elsı opciót. A perkután etanol injekció és a rádiofrekvenciás abláció 

közötti választást a további körülmények határozzák meg (szubkapszuláris tumorok – 

perkután etanol injekció). 

 

Az arteriális embolizáció a közepesen elırehaladott stádiumban lévı betegek esetén 

leggyakrabban alkalmazott terápia. Az arteriális embolizációval részleges válasz érhetı el a 

betegek 15-55%-ában, késleltethetı a tumor-progresszió és a vaszkulárisvascularis invázió.  

A megfelelı májfunkciókkal rendelkezı betegeken végezhetı, akik aszimptomatikus, 

multinoduláris tumorral rendelkeznek, nincs extrahepatikus és vascularis invázió, és 

alkalmatlanok a radikálisabb kezelésre. A tamoxifen kezelést értékelı vizsgálatok nem 

mutattak ki partiális választ tamoxifen kezelés mellett, ezért alkalmazása nem javasolt. A 

késıi stádiumban diagnosztizált betegek várható élettartama kevesebb, mint 6 hónap, és a 

kuratív terápiáktól nem várhatunk esetükben eredményt. Ezek a betegek szimptomatikus 

kezelésben részesülnek. 
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V.2.3 Gyógyszeres kezelés 

 
A gyógyszeres kezelés metasztatikus, kuratív technológiára alkalmatlan hepatocelluláris 

carcinoma esetén javasolt biológiai vagy kemoterápia formájában, randomizált kontrollált 

vizsgálatok keretében is. 

 

4. ábra: Kezelési algoritmus a barcelonai rendszer alapján 
 
 

 

 

 



Hepatocelluláris carcinoma diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 29 

VI Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 

VI.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 

A NICE nem készített átfogó finanszírozási irányelvet a hepatocelluláris carcinoma 

terápiájával kapcsolatban, azonban egyes kezelésekkel kapcsolatos irányelvei kitérnek a 

kezelés különbözı részeire. 

A NICE 2009. október 1-én elérhetı irányelvei a témában: 

• Ex-vivo hepatikus reszekció és reimplantáció májrák kezelésére: 

A NICE ajánlása szerint ez a beavatkozás kétségeket vet fel, ezért csak különleges 

esetben alkalmazható. Feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a beavatkozáshoz 

szükséges fizikai és személyi erıforrások, de ebben az esetben is csak akkor 

alkalmazható, ha a betegen más beavatkozás nem hajtható végre és túléléséhez 

szükséges. A beavatkozás lényege, hogy mialatt a beteg altatásban van, a májat 

eltávolítják, majd a daganatos sejtek kimetszése után a májat visszaültetik a helyére. 

• Laparoszkópos máj-rezekció 

A laparoszkópos máj-rezekciót elsısorban szoliter máj-metasztázis esetén 

alkalmazzák, de hepatocelluláris carcinoma, valamint jóindulatú májdaganatok esetén 

is elıfordul ez az eljárás. 

• Májmetasztázisok kezelése mikrohullámú ablációval. 

• Hepatocelluláris carcinoma kezelése mikrohullámú ablációval. 

A mikrobullámú abláció a mikrohullámok energiáját használja arra, hogy a kibocsátott 

hıvel elpusztítsa a daganatos sejteket. Hepatocelluláris carcinoma esetén 

alkalmazott eljárás, amennyiben sebészeti beavatkozás nem lehetséges. 

• Fotodinamikus terápia epevezeték daganatok kezelésére 

• Rádiofrekvenciás abláció hepatocelluláris carcinoma kezelésére: 

A rádiófrekvenciás abláció a HCC minimálisan invazív kezelési lehetısége, mely hı 

generálásával pusztítja el a daganatos sejteket. A beavatkozást akkor végzik, ha a 

daganat sebészeti eltávolítására nincs lehetıség.  
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Rádiofrekvencia-vezérelt májrezekció típusai közötti választás a daganat 

elhelyezkedésétıl, méretétıl és számától függ. 

• Szelektív internális radiáció a máj kolorektális metasztázisainak kezelésében 

Készülı irányelvek: 

• Hepatocelluláris carcinoma (elırehaladott és metasztatikus) sorafenib (elsıvonalban)  

• Ismeretlen primer eredető rosszindulatú metasztatikus betegség kezelési algoritmusa 

A jelenleg hozzáférhetı NICE ajánlások nem állítanak fel szigorú sorrendet a rendelkezése 

álló terápiák között. 
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VII  A költségvetési kihatások elemzése 

 

VII.1 Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

Magyarországon az összes daganat megközelítıleg 1-2%-a primer májdaganat, incidenciája 

30-40 új eset/év, a szekunder daganatok éves incidenciája megközelítıleg 1000 új eset. 

2008-ban a becsült primer rosszindulatú májdaganat 1287 fıre tehetı, elıfordulása 55 év 

fölött a legjellemzıbb, továbbá férfiaknál sokkal gyakoribb, mint nık esetében. A szekunder 

daganatok száma ennek többszöröse.  

 

5. ábra: A 2001 és 2008 között felfedezett új rosszindulatú májdagantok 

A 2001 és 2009 között felfedezett új daganatok száma (C22)
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VIII Költségvetési kihatások elemzése 

VIII.1 A területre fordított kiadások (2007-2008) 

A kiadásokkal kapcsolatos adatok nem kizárólag a hepatocelluláris carcinomára 

vonatkoznak, hanem egyéb primer májdaganatokra is, a kódolásbeli esetleges 

pontatlanságok kiküszöbölése érdekében. A primer májdaganatok 80-90%-a hepatocelluláris 

carcinoma. 

VIII.1.1 Összkiadás 

Éves szinten a májdaganatokra fordított finanszírozó által térített összkiadás fél milliárd 

forintra emelkedett éves szinten 2007-rıl és 2008-ra. 

 
12. Táblázat: A májdaganatokra fordított éves kiadás 

 Járóbeteg Fekvıbeteg Gyógyszer Összesen 

Összkiadás (2007) 39,1 millió Ft 174,6 millió Ft 82,6 millió Ft 296,3 millió Ft 
Arány (2007) 13,20% 58,93% 27,88% - 
Összkiadás (2008) 20 millió Ft 172,9 millió Ft 308,4 millió Ft 501,3 millió Ft 
Arány (2008) 3,98% 34,50% 61,52% - 
Forrás: OEP,2009 

 

A gyógyszerköltségek a teljes kiadás 27,88%-áról 61,52%-ra emelkedett. Ez éves szinten 

mintegy 226 millió forint többletkiadást jelentett. A járóbeteg ellátás, mely magába foglalja a 

diagnosztikai beavatkozásokat és a szubkután, de nem sebészeti ellátásokat megközelítıleg 

az összes költsége 4%-át jelenti.  
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6. ábra: A májdaganatokra fordított összkiadás (2007) 
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Forrás: OEP,2009 

 
7. ábra: A májdaganatokra fordított összkiadás (2008) 
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Forrás: OEP,2009 
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VIII.1.2 Járóbeteg ellátások 

 

A diagnosztikai vizsgálatokon kívül a járóbeteg kasszából kerülnek elszámolásra a 

szubkután beavatkozások, melyek a közepesen elırehaladott stádiumú betegek primer 

kezelését jelentik. A költségek tekintetében arányuk alacsony, mivel a beavatkozáshoz 

használt gyógyszerkészítményeket egyéb kasszákból finanszírozzák. A leggyakoribb 

ellátások tekintetében a 2008-ból és 2007-bıl származó adatok között nincs jelentıs 

különbség. 

 
13. Táblázat: Leggyakrabban elszámolt járóbeteg ellátások (2008) – TOP 25 

Sorszám Név Kiadás 
arány 

1 Szuperszelektív arteriographia - elsı ág, egy irány  12,01% 
2 Szelektív arteriographia - elsı ág, egy irány  10,20% 
3 Szuperszelektív arteriographia - további ágak, áganként  10,13% 
4 Szelektív arteriographia - további ágak, áganként  8,96% 
5 Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/elsı ág  8,57% 
6 Aortographia abdominalis  8,22% 
7 Kemoterápia-szuperszelektív + embol./további ágak  6,16% 
8 Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág  5,92% 
9 Kemoterápia-szelektív  4,61% 
10 Embolizáció/sclerotisatio - szelektív  3,50% 
11 Embolízáció/sclerotisatio - minden további ág  2,58% 
12 Kontrollvizsgálat, konzílium  1,40% 
13 Vizsgálat  1,38% 
14 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  1,36% 
15 Kemoterápia-szelektív + embolizáció  1,35% 
16 UH vezérelt májbiopsia  0,93% 
17 Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal  0,69% 
18 Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat  0,59% 
19 Arteriographia direkt punkcióval  0,55% 
20 Angiogr. minden további irány v. befecskendezés  0,53% 
21 Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén  0,49% 
22 Kemoterápia-szuperszelektív  0,48% 

23 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szőrt, 1 E 
teljes vérbıl, szerelékkel  0,34% 

24 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szőrt, adenin tartalmú 
oldatban reszuszpendált, szerelékkel  0,34% 

25 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szőrt, 
közegcserélt 1E teljes vérbıl, szerelékkel  0,32% 

Forrás: OEP,2009 
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VIII.1.3 Fekvıbeteg ellátások 

A fekvıbeteg kasszából kerülnek elszámolásra a kemoterápiás, sugárterápiás, valamint a 

sebészeti beavatkozások. A költségek javáért az „F típusú” kemoterápiás kezelések 

felelısek, valamint a nagyobb mőtéti beavatkozások. 

Az elszámolt HBCS-k tekintetében 2007 és 2008 között nincs számottevı változás sem a 

sorrendben, sem a HBCS kiadások nagyságrendő arányában. Azonban ha figyelembe 

vesszük a gyógyszerkasszából elszámolt beavatkozásokat is, megfigyelhetı, hogy a 

sorafenib terápia befogadása lényegesen megváltoztatta az alkalmazott terápiák 

összetételét, és együtt járt az octretoid terápia arányának csökkenésével. Ennek ellenére az 

összköltség mindössze 1,6 millió forinttal csökkent. 

 
14. Táblázat: A leggyakrabban elszámolt fekvıbeteg beavatkozások (2008) 

Sorszám Fekvıbeteg beavatkozások Kiadás 
arány 

1 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája  44,42% 
2 Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"  14,62% 
3 Boncolás  7,74% 
4 Hasnyálmirigy, máj, epeút mőtétei súlyos társult betegséggel  6,23% 
5 Veseelégtelenség 18 év felett  5,83% 
6 Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"  5,39% 
7 Hepatobiliaris és pancreas mőtétek, és exploratív laparotomia  2,79% 
9 Sugárterápia  2,50% 
10 Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ laparotomia 

rosszindulatú daganat esetén  2,19% 

11 Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"  2,17% 
12 Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szőkületek és elzáródások endoscopos, 

percutan mőtéte öntáguló fémstenttel Összesen 1,41% 

13 Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" Összesen 0,70% 
14 Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek súlyos társult 

betegséggel Összesen 0,65% 

15 Kiegészítı HBCs transzplantátummal élı személy ellátására Összesen 0,51% 
Forrás: OEP,2009 

 
15. Táblázat: A leggyakrabban elszámolt kemoterápiák (HBCS, mőtét, 2008) 

Sorszám HBCS Beavatkozás Kiadás 
arány 

1 70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) 10,67% 
2 88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 6,52% 
3 37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mezı 6,07% 

4 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, 
szerelékkel 5,11% 

5 88740 Infúzió perifériás vénába 4,33% 
6 8981A Több paraméteres non-invazív monitorizálás 3,81% 
7 98001 Kiegészítı pont választott vér adásakor 2,84% 
8 55410 Laparotomia explorativa 2,49% 
9 44410 Prophylaxis - anticoagulans 2,18% 
10 18600 Vérvétel selectív vénás katéterrel 1,93% 
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Sorszám HBCS Beavatkozás Kiadás 
arány 

11 15510 Biopsia hepatis operatíva 1,88% 
12 88345 Perifériás véna preparálása és kanülálása 1,84% 
13 89223 Folyamatos invazív centrális vénás nyomásmérés 1,78% 

14 34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. 
kontrasztanyag adását követıleg 1,50% 

15 71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis) 1,38% 

16 1358 Öntáguló fémstent az epeutak, pancreas vezeték területén 
történı felhasználásban 1,36% 

17 89030 Folyadék-electrolyt-zavar monitorozása 1,31% 
18 55011 Res.hepatis (1 segment) 1,31% 
19 89444 Folyamatos invazív artériás nyomásmérés 1,28% 
20 87600 Oxigén terápia 1,25% 
Forrás: OEP,2009 

 

VIII.1.4 Gyógyszerkassza 

A hepatocelluláris carcinoma kezelésében a sorafeniben kívül, nem következett be áttörés 

az utóbbi néhány évtizedben, a tumor-markerek területén tett felfedezésektıl a terápia-

hatékonyság növelését várhatjuk. Új biológiai terápiák felfedezése a költségek további 

átrendezıdését hozhatja. 

 
16. Táblázat: A legnagyobb forgalmú ATC-k (2008) – TOP10-en belüli arány 

Sorszám ATC Hatóanyag Megoszlás 

1 L01XE05 sorafenib 78,37% 
2 H01CB02 octretoid 7,52% 
3 N02AB03 Fentanyl 3,76% 
4 L02AB01 megestrol 2,98% 
5 V06D Egyéb tápszerek 1,79% 
6 M05BA08 zoledronic acid anhydrous 1,38% 
7 L01XE01 imatinib 1,33% 
8 L03AA13 pegfilgastrim 1,05% 
9 A04AA01 ondansentron 1,01% 
10 L03AA02 filgastrim 0,8% 

Forrás: OEP,2009 

 

17. Táblázat: A legnagyobb forgalmú ATC-k (2007) – TOP10-en belüli arány 

Sorszám ATC Hatóanyag Megoszlás 

1 H01CB02 octretoid 32,82% 
2 N02AB03 Fentanyl 15,62% 
3 L02AB01 megestrol 12,04% 
4 L03AA13 pegfilgastrim 6,73% 
5 V06D Egyéb tápszerek 6,68% 
6 A04AA01 ondansentron 5,94% 
7 M05BA03 acidum pamidronicum 5,90% 
8 L01XE01 imatinib 5,06% 
9 M05BA08 zoledronic acid anhydrous 4,82% 
10 N02AX02 tramadol 4,39% 
Forrás: OEP,2009 
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IX Finanszírozási protokoll algoritmusa 

1. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

Daganatos megbetegedések 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 

Hepatocelluláris Carcionoma 

Fogalmak, rövidítések 

Child-Pugh pont: A gasztroenteorológiában a Child-Pugh pontszám a krónikus 

májbetegség prognózisának meghatározására szolgál.  

Embolizáció: Az embolizáció minimális szintő invazív beavatkozás, melyben a radiológus 

olyan anyagot juttat az erekbe, amely azok elzáródását idézi elı, megakadályozandó, hogy 

tápanyaggal lássa el a rosszindulatú sejtszaporulatot. 

Abláció: Egy testrész/szövetrész eltávolítása sebészeti vagy radiológiai beavatkozással. 

Surveillance (felügyelet): A magas kockázati csoportba tartozó betegek rendszeres 

monitorozását jelenti, célzott szőrıvizsgálatokon való meghatározott idıszakonkénti 

részvételüket. 

Barcelonai stádiumbesorolási rendszer: A HCC-nél alkalmazott stádiumrendszer mely 

figyelembe veszi a TNM besorolást, a beteg általános állapotát és a májfunkciókat. 

 

Rövidítések: 

AASLD  American Association for the Study of the Liver 

AFP  alfa-fetoprotein 

BCLC  Barcelona Clinic Liver Cancer Staging 

BSC best supportive care 

CT computer tomográfiás képalkotó vizsgálat 

EASL European Association for the Study of the Liver (www.easl.ch) 

HCC hepatocellularis carcinoma 

INR  nemzetközi normalizált arányszám (protombin idı) 

MRI  mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat 

PEI perkután etanol injekció 

PET  pozitronemissziós tomográfia 

UH  ultrahangos képalkotó vizsgálat 
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UNOS kritériumok United Network of Organ Sharing kritériumok 

 

 

2. Kórkép leírása 

 

A májrák, a máj malignus epithelialis daganatai a májsejtekbıl, fibrolamellákból, 

intrahepatikus epeutakból, embrionális sejtekbıl kiinduló rosszindulatú daganat. Emelett a 

májban megjelenhetnek nem epithelialis eredető malignus daganatok is 

(hemangioepthelioma, hemangiosarcoma, embrinális sarcoma, teratoma, carcinosarcoma, 

carcinoid tumor). Rosszindulatú tumorról beszélünk, amely képes áttétek képzésére. Nem 

tekinthetı májráknak a májban megjelenı olyan rosszindulatú daganat, amely más 

szervekbıl terjedt át (metasztázis), ellenben a szekunder daganatok sokkal gyakrabban 

fordulnak elı a májban, mint a primer daganatok. A hepatocelluláris carcinoma a 

leggyakoribb májrák (80-90%). 

 

Stádiumbeosztás 

18. Táblázat: Barcelonai stádiumrendszer 

BCLC stádiumok A stádium jellemzıi 

0. stádium 

Egy daganatos góc (max. 2 cm),  
Child-Pugh A,  
a beteg jó általános állapotú, nincs portális 
nyomásfokozódás. 

A (korai) stádium  Max. 3 góc (max. 3 cm),  
cirrhosis,  

B (köztes) stádium 

Multinoduláris daganat,  
nem terjed túl a májállományon, nincs érinvázió, 
jó általános állapot,  
a májfunkciók épek. 

C (elırehaladott) stádium 

Infiltrált vena portae, 
 regionális nyirokcsomó áttét, távoli áttét.  
ECOG 1-2,  
Child-Pugh A-B. 

D (terminális) stádium ECOG PS>2,  
elégtelen májmőködés 

 

Epidemiológia 

Magyarországon az összes daganat megközelítıleg 1-2%-a primer májdaganat, incidenciája 

30-40 új eset/év, a szekunder daganatok éves incidenciája megközelítıleg 1000 új eset. 

2008-ban a becsült primer rosszindulatú májdaganat 1287 fıre tehetı, elıfordulása 55 év 
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fölött a legjellemzıbb, továbbá férfiaknál sokkal gyakoribb, mint nık esetében. A szekunder 

daganatok száma ennek többszöröse. 

  

3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa 

8. ábra: Finanszírozási algoritmus 1. 

 

Az 1 cm-nél kisebb tumor, csak az esetek felében rosszindulatú, ezért felismerése után 

fokozott felügyelet javasolt. 1-2 cm-es tumor malignitásának megállapításához citológiai vagy 

hisztológiai bizonyíték szükséges. Biopszia preferált, de vékonytő aspiráció is elfogadható. A 

biopszia gyakran hibásan negatív eredményhez vezet (30-40%), ezért a malignitás negatív 

eredmény esetén sem zárható ki teljes bizonyossággal.  

 

2 cm-nél nagyobb tumor esetén non-invazív diagnosztikai eszközöket érdemes alkalmazni. 

Ebben az esetben a diagnózis megállapításának kritériumait a következı táblázat mutatja: 
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19. Táblázat: Diagnosztikai kritériumok 

Diagnosztikai kritériumok 

Nem invazív kritériumok (cirrhotikus betegek esetén): 

Radiológiai kritériumok: 2 egybehangzó képalkotó technika (UH, spirál CT, MRI és 

angiográfia közül), a tumor 2 cm feletti és arteriális hipervaszkularizáció áll fenn. 

Kombinált kritériumok: egy képalkotó vizsgálat és 400 ng/ml-nél magasabb AFP szint, 2 

cm feletti tumor és arteriális hipervaszkularizáció áll fenn. 

 
Kiterjedés megállapítása 

Késıi stádiumban csak ultrahangos vizsgálat is elegendı, korábbi stádiumokban ultrahangos 

vizsgálat és CT vagy MRI vizsgálat végzendı. 

 
9. ábra: Finanszírozási algoritmus 2. 

 
 

Ha a beteg alkalmas a sebészeti beavatkozásra, és a betegség elırehaladottsága 

megengedi, az elsıvonalas terápia rezekció vagy májtranszplantáció. A májtranszplantáció 

részleteit jelen eljárásrend nem szabályozza. Ha a sebészeti beavatkozás nem végezetı 

perkután terápia alkalmazható 

 

Extrahepatikus terjeszkedés esetén elsıvonalas terápiaként sorafenib alkalmazható. 

Sorafenib alkalmazása onkológus, intervenciós radiológus, hepatológus és sebész 

szakorvos dokumentált közös döntése alapján történik, és WHO-kritériumok szerinti 

progresszióig adható. „D stádiumú” beteg tüneti kezelésben részesül. 
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4. A hepatocelluláris carcinoma finanszírozásának ellenırzési kritériumai 

Adminisztratív ellenırzési pontok (folyamatba épített ellenırzés) 

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenırzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenırzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenırzése 

 
A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C2200; C2290)  

1. A diagnózis klinikai szempontrendszer szerint megy végbe. A BCLC stádium beosztás 

rögzítése szükséges. 

2. A beteg vizsgálata, ellenırzése és a terápia követése rendszeres idıközönként történik. 

 

Gyógyszeres kezelés 

1. A sorafenib alkalmazása esetén rögzítendı 

• a beteg általános egészségi állapota,  

• a BCLC szerinti stádium, 

• a korábbi terápiák 

• onkológus, intervenciós radiológus, hepatológus és sebész szakorvos dokumentált 

közös döntése. 

 

2. A fekvıbeteg ellátás terhére a következı kemoterápiás protokollok számolhatóak el: 

7037 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

7141 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

7582 Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

7725 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 

7731 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

7926 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

7928 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

 

Hivatalosan alkalmazott„indikáción túli” protokollok: 

7583 Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

7730 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

7745 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

7746 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

7975 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt 

7976 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt 
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7977 Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt 

7978 Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt 

7979 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt 

 

5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

20. Táblázat: Az alábbi táblázat releváns BNO-kat tartalmazza  

KOD10 NÉV 

C2200 Májsejt rák 
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

21. Táblázat: ATC kódok 

ATC kód Hatóanyag 
L01XE05 sorafenib 

22. Táblázat: Járó OENO kódok 

OENO Név 

11041 Vizsgálat 
11301 Kontrollvizsgálat 
18590 Vékonytő aspirációs biopszia 
29000 Szöv.vizsg. a szokásos feldolgozási módszerrel 
29050 Szöv.vizsg. immunhisztokémiai reakció alk. esetén 
29400 Diagnosztikus aspiratios citológiai vizsg.szokásos 
33071 Arteriographia direkt punkcióval 
33300 Aortographia abdominalis 
33340 Szelektív arteriographia-elsı ág,egy irány 
33341 Szelektív arteriographia-további ágak,áganként 
33350 Szuperszelektív arteriographia-elsı ág,egy irány 
33351 Szuperszelektív arteriogr.-további ágak,áganként 
33353 Embolizáció/sclerotisatio-szelektív 
33360 Embolizáció/sclerotisatio-szuperszelektív-1 ág 
33361 Embolizáció/sclerotisatio-minden további ág 
33630 Angiogr. minden további irány v. befecskendezés 
33660 Kemoterápia-szuperszelektív+embolizáció/elsı ág 
33720 Kemoterápia-szuperszelektiv+embol./további ágak 
33850 Kemoterápia-szelektív 
33860 Kemoterápia-szuperszelektív 
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OENO Név 

33880 Kemoterápia-szelektív+embolizáció 
36130 Hasi (áttekintı, komplex)  UH vizsgálat 
36150 Kismedence trsansabdominalis  UH  vizsgálat 
81581 Aspiratio hepatis UH vez. 
85881 Infúzió adása 
23. Táblázat: Fekvı OENO kódok 

OENO Név 

70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) 
71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis) 
71412 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis) 
75821 Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint (01. fázis) 
75831* Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint (01. fázis) 
77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77301* Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77311 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77451* Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77461* Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79261 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (01. fázis) 
79262 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (02. fázis) 
79263 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (03. fázis) 
79264 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (04. fázis) 
79281 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (01. fázis) 
79751* Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79761* Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79771* Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79781* Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79791* Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

*off label protokollok 

7. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2010. november 1. 

 

8. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2013. január 1. 

 

9. A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2012. június 30. 
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X Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

X.1 Jelenleg érvényes finanszírozás 

A 2010. július 1-én hatályos jogszabályi környezet alapján a hepatocellularis carcinoma 

kezelése döntı többségében a gyógyszerkassza és fekvıbeteg ellátás terhére történik.  

X.2 Javasolt finanszírozás 

A jelenlegi finanszírozáshoz képest új terápiák befogadását nem javasoljuk. Ezen a terápiás 

területen továbbá elérhetıek még off-label indikációk is. A finanszírozási protokollban ezeket 

az off-label indikációkat is feltüntetünk de ezen rezsimek finanszírozása egyedi elbírálás 

alapján történik.  
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XII Mellékletek 

24. táblázat: A HCC stádiumbeosztási rendszerei 

 
Forrás: Dank, 2008 

 
 

XII.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja 

Epirubicin 

Epirubicin Kabi : 

Epirubicin Kabi oldatos injekció: emlıcarcinoma, gyomorcarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionalis sejtes papillaris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiot követıen. 
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Epimedac 

Epimedac oldatos injekció: Emlı karcinoma, elırehaladott petefészekkarcinoma, 

gyomorkarcinoma, kissejtes tüdıkarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva:húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin “Ebewe” 

Epirubicin “Ebewe” oldatos injekció: az epirubicin hatékonynak bizonyult emlı-, gyomor-, 

máj-, pancreas-, fej és nyak-, colorectalis, tüdı és ovariális karcinóma, lágyrész szarkómák, 

limfómák, akut leukémiák, valamint intravesicalisan papilláris superficialis 

húgyhólyagkarcinómák kezelésében. 

 

Epirubicin Accord 

Epirubicin Accord oldatos injekció vagy infúzió: emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin-Teva 

Epirubicin-Teva oldatos injekció vagy infúzió:emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma, 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

Intravesicalis alkalmazás esetén pozitív elıny/kockázat arány csak azon betegek esetében 

igazolt, akiknél az élı-attenuált BCG alkalmazás ellenjavallt, ill. nem megfelelı. 

 

Episindan 

Episindan oldatos injekció: emlıkarcinoma, elırehaladott ovariumkarcinoma, 

gyomorkarcinoma, kissejtes tüdıcarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: papilláris átmeneti sejtes hólyag karcinoma, in-situ hólyag 

karcinoma, transurethralis reszekciót követıen superficialis hólyag karcinoma kiújulásának 

megelızése. 

 

Farmorubicin 

Farmorubicin oldatos injekció: 
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Korai és elırehaladott emlıkarcinóma, lágyszövet sarcomák, gyomor-, máj-, hasnyálmirigy- 

és colorectalis tumorok, fej nyaktumor, tüdıkarcinóma, ovarium karcinóma, malignus 

lymphomák, akut leukaemiák, prosztata karcinóma. 

Intravesicalisan papillaris, átmeneti sejtes hólyag karcinóma, in situ karcinóma kezelése, 

transurethralis resectio után a recidiva megelızése. 

 

 

 

Fluorouracil 

Fluorouracyl Ebewe 

Fluorouracyl Ebewe: A Fluorouracyl Ebewe a colorectalis-, mamma karcinóma, gyomor- és 

pancreas tumorok, végbél karcinóma palliativ mono- vagy kombinált terápiája. 

 

Fluorouracil-Teva: 

Fluorouracil-Teva: A Fluorouracil-Teva rosszindulatú daganatok (mindenekelıtt vastagbél-

végbél carcinoma és emlırák) palliatív kezelésére adható. Alkalmazható továbbá gyomor-, 

hasnyálmirigy- és primer májrák, méhnyak- és egyéb uterus carcinoma, valamint a 

petefészek és a húgyhólyag rosszindulatú daganatok kezelésére. 

 
Mitomycin: 

MITOMYCIN-C Kyowa 

Bizonyos típusú daganatok kezelésére, egyéb szerekkel kombinálva, vagy az elsıként 

választott terápia sikertelensége esetén:  

Krónikus myeloid leukaemia, gyomor-, vastagbél-,végbél-, tüdı-, pancreas-, máj-, cervix-, 

endometrium-, emlı-, fej-nyak-, és húgyhólyag carcinoma. 

 
Calcium Folinat 

Calciumfolinat „Ebewe” 

Calciumfolinat „Ebewe” oldatos injekció :a folsav-antagonisták, mint például a metotrexát 

toxicitásának kivédésére és hatásának semlegesítésére citotoxikus kezelésekben, valamint 

folsav-antagonista túladagolás esetén felnıtteknél és gyerekeknél. A citotoxikus kezelés 

során ezt kalcium-folinát „rescue” terápiának nevezik. 

5-fluorouracillal kombinálva citotoxikus kezelésben. 

 

Leucovorin-Teva 
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Leucovorin-Teva oldatos injekció: A citotsztatikus kezelés során a folsav antagonisták 

(például metotrexat) hatásának ellensúlyozására és a toxicitás csökkentésére, illetve 

túladagolás esetén felnıttek és gyermekek számára. A citosztatikus kezelés során ezt az 

eljárást „kalcium-folinát rescue” kezelésnek hívják. 

A citosztatikus kezelés során az 5-fluorouracillal kombinációban. 

 

Dexrazoxane 

Cardioxane 

Elırehaladott és/vagy metasztatizáló daganatos betegeknél a korábbi, antraciklint tartalmazó 

kezelést követı doxorubicin vagy epirubicin alkalmazás okozta krónikus kumulatív 

cardiotoxicitás megelızése. 

 

Procard 

A krónikus, kumulatív kardiotoxicitás megelızésére, melyet a korábbi antraciklin kezelést 

követıen adott doxorubicin vagy epirubicin kezelés okoz az elırehaladott és/vagy áttétes 

daganatos betegek esetében. 

 

 

Doxorubicin 

Doxorubicin “Ebewe”: 

Doxorubicin “Ebewe” oldatos injekció: Lágyrész- és csont eredető szarkomák, Hodgkin- és 

non-Hodgkin lymphoma, akut lymphoblastos leukemia, akut myeloblastos leukaemia, 

pajzsmirigyrák, emlırák, petefészekrák, húgyhólyagrák, kissejtes bronchuskarcinoma és 

neuroblastoma kezelésére.Myeloma multiplex, endometrium karcinoma, cervix karcinoma, 

Wilms tumor, fej-nyak régió daganatok, gyomorrák, a hasnyálmirigyrák, prostatarák, hererák, 

májrák kezelésére.Felületes, nem invazív húgyhólyag-karcinomák intravesicalis instillációval 

történı kezelésére transurethralis rezekciót követıen, a recidivák megelızése érdekében. 

 

Xorucin 

Xorucin: oldatos injekció : Kissejtes tüdı karcinoma (SCLC), emlı karcinóma, elırehaladott 

petefészekkarcinoma, felületes hólyagkarcinóma intravesicalis megelızése a transurethralis 

reszekciót (TUR) követıen a kiújulás szempontjából veszélyeztetett hólyagkarcinómás 

betegeken, lokálisan elırehaladott vagy áttétes hólyagkarcinóma szisztémás kezelése, 

csontszarkoma adjuváns és neoadjuváns kezelése, elırehaladott lágyrész-szarkoma 

felnıtteknél, Ewing-szarkoma, Hodgkin-lymphoma, nagy malignitású non-Hodgkin 
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lymphoma, akut lymphoblastos leukemia indukciós és konszolidációs kezelése, akut 

myeloblastos leukaemia, elırehaladott myeloma multiplex, elırehaladott vagy kiújult 

endometrium karcinoma, Wilms tumor (nagy malignitású variánsok II fázisában, minden 

elırehaladott állapotban (III IV)), elırehaladott papillaris/folliculáris pajzsmirigy karcinoma, 

anaplastikus pajzsmirigy karcinoma, elırehaladott neuroblastoma, elırehaladott 

gyomorkarcinoma. 

 

Cisplatin 

Cisplatin “Ebewe”: 

TK nem érhetı el. 

 

Cisplatin “Hospira”: 

A Cisplatin Hospira az elırehaladott stádiumú, áttéteket adó here-, petefészek- és 

húgyhólyagrák kezelésére javallt. 

 

Platidiam: 

A ciszplatin az alábbi betegségek kezelésére javasolt:  

• elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó heredaganat; 

• elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó petefészekdaganat; 

• elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó húgyhólyagdaganat; 

• fej- és nyaktájékon lévı, elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó laphámsejtes 

carcinoma 

• elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó nem kissejtes tüdıdaganat 

• elırehaladott stádiumú, vagy áttéteket adó kissejtes tüdıdaganat. 

• a ciszplatin a cervix carcinoma kezelésére a radioterápiával kombinálva javasolt. 

A ciszplatin monoterápiaként és kombinációs kezelésként egyaránt használható 

 

 

Carboplatin 

CARBOMEDAC 

A Carbomedac koncentrátum oldatos infúzióhoz a következı rosszindulatú daganatok 

kezelésére ajánlott, önmagában vagy egyéb daganatellenes szerekkel kombinálva: 

 

- epitheliális eredető elırehaladott ovarium carcinoma 

a. elsı vonalbeli terápia 
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b. második vonalbeli terápia, a többi kezelés eredménytelenségét követıen. 

- kissejtes tüdıcarcinoma 

 

Carboplatin “Ebewe”: 

Monoterápiában vagy egyéb antineoplasztikus szerrel kombinálva epithelialis ovarialis 

karcinomá¬ban, metasztatikus mellrákban, bronchuskarcinomában (kissejtes és nem 

kis¬sej¬tes), fej- és nyaktumo¬rok¬ban, cervicalis karcinomában, hólyagkarcinomában és 

he¬re¬tu¬morokban. 

 

Carboplatin “Hospira”: 

• Elırehaladott ovárium karcinóma. 

• Kissejtes és nem-kissejtes tüdıkarcinóma. 

• Laphámsejtes fej- és nyakkarcinóma. 

• Elırehaladott tranzicionális sejtes húgyhólyag karcinóma 

• Szignifikáns terápiás válaszokat figyeltek meg a karboplatin cervix karcinómában 

történt alkalmazása esetén. 

 

A karboplatint gyakran használják egyéb kemoterápiás szerekkel kombinálva különbözı 

javallatokban, mint pl. Taxollal (paklitaxellel) elırehaladott ovárium karcinómában vagy nem 

kissejtes tüdıkarcinómában. 

 

Cycloplatin 

• Elırehaladott ovárium karcinóma. 

• Kissejtes és nem-kissejtes tüdıkarcinóma. 

• Laphámsejtes fej- és nyak-karcinóma. 

• Elırehaladott tranzicionális sejtes húgyhólyag karcinóma 

• Szignifikáns terápiás válaszokat figyeltek meg a karboplatin cervix karcinómában 

történt alkalmazása esetén. 

 

A karboplatint gyakran használják más kemoterápiás szerekkel kombinálva különbözı 

javallatokban, mint pl. paklitaxellel elırehaladott ovárium karcinómában vagy nem-kissejtes 

tüdıkarcinómában. 
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Ifosfamid 

Holoxan: 

• A Holoxan por oldatos injekcióhoz készítményt csak onkológiában jártas orvos 

alkalmazhatja. 

• Heretumorok 

• Kombinációs kemoterápiaként a TNM klasszifikáció szerinti (seminomák és nem-

seminomák) II.-IV. stádiumú heretumorokban, amelyek nem, vagy nem megfelelıen 

reagáltak a kezdeti kemoterápiára. 

• Ovarium carcinoma 

• Kombinációs terápiaként, elırehaladott tumorokban (FIGO III-IV), amelyek nem 

reagáltak a kezdeti, platinát is tartalmazó kemoterápiára. 

• Méhnyak carcinoma 

• Elırehaladott tumorokban (FIGO III-IV) és azok kiújulásánál, monoterápiaként. 

• Emlı carcinoma 

• Elırehaladott vagy recidivált emlı carcinomaban palliatív terápiaként. 

• Nem-kissejtes tüdı carcinoma 

• Mono- vagy kombinációs terápiában inoperabilis, vagy metasztatikus tumorokban. 

• Kissejtes hörgı carcinoma 

• Kombinált kemoterápiaként. 

• Lágyrész sarcomák (osteosarcomát és rhabdomyosarcomát is beleértve) 

• Mono- vagy kombinált terápiaként rhabdomyosarcomában vagy osteosarcomában, a 

standard terápiák sikertelensége esetén. Mono- vagy kombinált terápiaként egyéb 

lágyrész sarcomákban, ha a mőtét vagy irradiáció eredménytelen volt. 

• Ewing sarcoma 

• Kombinált kemoterápiaként, ha a primer citosztatikus kezelés eredménytelen volt. 

• Pancreas carcinoma 

• Kiterjedt tumorokban, ha más kezelési módok eredménytelennek bizonyultak, mono- 

vagy kombinált terápiaként. 

• Non-Hodgkin lymphomák 

• Nagy malignitású non-Hodgkin lymphomák kombinált kemoterápiájaként, ha azok 

nem, vagy nem megfelelıen reagáltak a kezdı terápiára. Recidiv tumorokban 

kombinált kemoterápiaként. 

• Hodgkin-kór 

• Kombinált kemoterápiaként recidiv vagy refrakter betegségben, ha a primer 

citosztatikus kemoterápia eredménytelen volt. 
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Mesna: 

Uromitexan 

A mesznát az oxazafoszforinok (ifoszfamid, ciklofoszfamid, trofoszfamid) okozta 

haemorrhagiás cystitis megelızésére javasolt alkalmazni. Az ifoszfamidot mindig mesznával 

együtt kell adni. Ciklofoszfamid vagy trofoszfamid alkalmazása esetén mindig kell mesznát 

adni, amennyiben az oxazafoszforinokat 10 mg/ttkg feletti dózisban adják, és ha nagy 

kockázatú beteget kezelnek. Legfontosabb rizikófaktorok: elızetes medencei sugárkezelés, 

elızetes ifoszfamid, ciklofoszfamid vagy trofoszfamid kezelésnél kialakult cystitis vagy az 

anamnézisben szereplı húgyúti betegség. 
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XII.2 Gyomor daganatok keléséhez elszámolható protokollok 

 
7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra 

 

  Diagnózisok: 
 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 

Fázisok: 1 

5FU Fluorouracyl * 

EPI Epirubicin * 

MMC Mitomycin * 

 

 

7141J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt epehólyag, epeutak tumorainak kezelésére 

 

  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
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  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2 

 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 12,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 71412 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fázisok: 1                           2 

5FU Fluorouracyl *               

ADM Doxorubicin *              * 

FOLINAC Calcium folinate *               

MMC Mitomycin *               

 

 

7582J Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 4 [nap] 

Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelıcsıre, a CDDP gyomorra nem javasolt 

 

  Diagnózisok: 
 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
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 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 

 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 75821 Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 

 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 

Fázisok: 1 1 1 1 

5FU Fluorouracyl * * * * 

CDDP Cisplatin *    

EPI Epirubicin *    

 

 

7583J Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 21 [nap] 

Protokollok közti szünet : 21 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelıcsıre, a CDDP gyomorra nem javasolt 

 

  Diagnózisok: 
 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 

 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
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 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 

 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 75831 Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 200,0 mg/m2 

 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5FU Fluorouracyl * * * * * * * * * * * * * * * 

CDDP Cisplatin *            *   

EPI Epirubicin *            *   

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 

Fázisok: 1 1 1 1 1 1 

5FU Fluorouracyl * * * * * * 

CDDP Cisplatin       

EPI Epirubicin       

 

 

7725J Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 2  
 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 
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  Diagnózisok: 
 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
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Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 

 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fázisok: 1             2 

5FU Fluorouracyl *       * 

DEXRA Dexrazoxan *        

EPI Epirubicin *        

MMC Mitomycin *        

 

 

7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt májrákra 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 

fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 

 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 

Fázisok: 1 1 1 
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CDDP Cisplatin *   

ADM Doxorubicin  * * 

DEXRA Dexrazoxan  * * 

 

 

7731J Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra 

 

  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77311 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 

Fázisok: 1 

5FU Fluorouracyl * 

DEXRA Dexrazoxan * 

EPI Epirubicin * 

MMC Mitomycin * 

 

 

7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 10 [nap] 

Protokollok közti szünet : 11 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az IFO, CDDP nem javasolt májrákra 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap] 
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 IFO Ifosfamide Adagolás: 500,0 mg/m2 (iv. bolus) 

 IFO Ifosfamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 

 MESNA Mesna Adagolás: 300,0 mg/m2 (iv. bolus) 

 MESNA Mesna Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 

 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 

 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IFO Ifosfamide * * *        

MESNA Mesna * * *        

CDDP Cisplatin    * * * * *   

ADM Doxorubicin         * * 

DEXRA Dexrazoxan         * * 

 

 

7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 2 [nap] 

Protokollok közti szünet : 12 [nap] 

Fázisok száma : 1  

Indikáción túli: 
A CBP-ADM nem kompetens májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhetı 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 

 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 

Fázisok: 1 1 

ADM Doxorubicin * * 

CBP Carboplatin *  

DEXRA Dexrazoxan * * 
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7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 36 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 4  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 

 

  Diagnózisok: 
 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
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 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 79261 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 79262 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 79263 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (03. fázis) 
 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 79264 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (04. fázis) 
 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fázisok: 1             2               

5FU Fluorouracyl *       *        

EPI Epirubicin *               

MMC Mitomycin *               

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Fázisok:                           3   

5FU Fluorouracyl              *  

EPI Epirubicin              *  

MMC Mitomycin                

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 

Fázisok:           4 

5FU Fluorouracyl      * 

EPI Epirubicin       

MMC Mitomycin       
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7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 

 

  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 

  C2200 Májsejt rák 

  C2210 Intrahepaticus epeút rák 

  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

  C2230 A máj angiosarcomája 

  C2240 A máj egyéb sarcomái 

  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 
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  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 

  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 79281 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 

 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 

 

Beavatkozás kód: 79282 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fázisok: 1             2 

5FU Fluorouracyl *       * 

EPI Epirubicin *        

MMC Mitomycin *        

 

 

7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 3 [nap] 

Protokollok közti szünet : 18 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt májrákra 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is.  

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 

  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 

 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 
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Fázisok: 1 1 1 

CDDP Cisplatin *   

ADM Doxorubicin  * * 

 

 

7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 4 [nap] 

Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt májrákra 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 

 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 

Fázisok: 1 1 1 1 

CBP Carboplatin * * * * 

VP Etoposide * * * * 

 

 

7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 10 [nap] 
Protokollok közti szünet : 11 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az IFO, CDDP nem javasolt májrákra 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 
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 * C2200 Májsejt rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 79771 Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 500,0 mg/m2 (iv. bolus) 

 IFO Ifosfamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 

 MESNA Mesna Adagolás: 300,0 mg/m2 (iv. bolus) 

 MESNA Mesna Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 

 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 

 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IFO Ifosfamide * * *        

MESNA Mesna * * *        

CDDP Cisplatin    * * * * *   

ADM Doxorubicin         * * 

 

 

7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 2 [nap] 

Protokollok közti szünet : 12 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
A CBP nem kompetens májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhetı 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 79781 Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 

 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 

Fázisok: 1 1 

ADM Doxorubicin * * 

CBP Carboplatin *   

 

 

7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll idıtartama : 2 [nap] 

Protokollok közti szünet : 12 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
A CBP nem javasolt májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhetı 

Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 

 

  Diagnózisok: 

 
 * C2200 Májsejt rák 

 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 

 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

 * C2230 A máj angiosarcomája 

 * C2240 A máj egyéb sarcomái 

 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 

 

 

Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 

Fázisok: 1 1 

CBP Carboplatin * * 

 

 
 


