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 Rövidítések 
 

AFP:   alfaprotein 

BSC:  Best supportive care 

CT:   computer tomográfia 

EAU:   European Association of Urology 

ESMO:  European Society for Medical Oncology 

GCC:  csírasejtes daganat 

HCG:  humán gonatropin hormon 

LDH:  laktát dehidrogenáz 

MRI:   mágnes rezonancia vizsgálat 

NCCN:  National Comprehensive Cancer Network 

NICE:   National Intstitute of Clinical Excellence 

NSE:  neuron specifikus enoláz 

PET:   poziton emissziós tomográf 

PLAP:   placentaris alkalikus foszfatáz 

RLA:  retroperitonealis lymphoadenectomia 

HBCS:  Homogén betegségcsoport 

OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása 

BNO:  Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

EP:   etopozid/ciszplatin 

BEP:   bleomycin/etopozid/ciszplatin 

TIP:   paclitaxel/ifoszfamid/ciszplatin 

VeIP:   vinblasztin/ifoszfamid/ciszplatin 

VIP:   etopozid/ifoszfamid/ciszplatin 

VPB  vinblastin/ciszplatin/bleomycin 
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Vezetıi összefoglaló 

 

A csírasejtes heredaganat relatíve ritka elıfordulású tumor, a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések mindössze 2%-át teszi ki. Ellenben ez a leggyakoribb szolid tumor a 15-35 

éves férfiak körében, és incidenciája több mint megduplázódott az utóbbi 40 évben. A 

csírasejtes heredaganat az egyetlen olyan szolid tumor, amelyben a betegek túlnyomó 

többségénél gyógyulás érhetı el, ezért jelen irányelv a már jelenleg is elérhetı terápiás 

lehetıségek hatékonyságnövelését tőzi ki célul. 

 

A heretumornak két fı típusa van, a seminoma és a nem-seminoma szerkezető daganat. 

Mindkét típus alapvetı kezelése a sebészeti beavatkozás (orchiektómia majd indikált 

esetben retroperitonealis lymphoadenectomia), mely elegendı lehet a betegség 

kontrollálására. A seminoma típusú daganatok radioterápiára is érzékenyek, a nem-

seminoma típusú daganatok esetében általában a kemoterápiás utókezelés a 

legalkalmasabb további terápiás eredmények elérésére. A seminoma típusú daganatok 

kevésbé aggresszívek, mint a nem-seminomatikus elváltozások, ezért az utóbbi 

aggresszívebb beavatkozást igényel. A háttéranyag külön kezeli a két típus kezelését és két 

algoritmust fogalmaz meg. 

 

Áttekintettük a magyar szakmai protokollt, az NCCN ajánlását és a NICE ebben a témában 

készült finanszírozási irányelveit, figyelembe véve az ESMO és a European Association of 

Urology testicularis carcinomára vonatkozó ajánlásait. 
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I Háttér 

 

A csírasejtes heredaganat relatíve ritka elıfordulású tumor, a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések mindössze 2%-át teszi ki. Ellenben ez a leggyakoribb szolid tumor a 15-35 

éves férfiak körében, és incidenciája több mint megduplázódott az utóbbi 40 évben. 

 

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.  

  

I.1 Fogalmak 

 

RLA (retroperitonealis lymphoadenectomia): A nyirokcsomók és a nyirokszövet mőtéti 

eltávolítását jelenti. A beavatkozásnak diagnosztikai és terápiás értéke van. 

 

Salvage terápia: Végsı kezelési lehetıség, melyet azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik 

nem reagálnak a standard kezelési stratégiára vagy nem tolerálják azt . 

 

Surveillance: Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a betegek rendszeres 

idıközönként elıre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges 

progressziójának szigorú monitorozása érdekében. Aktív beavatkozás helyett a betegek 
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részt vehetnek a surveillance programban, ha a progresszió illetve a kiújulás kockázata 

alacsony, és a radikális beavatkozások végzése emiatt nem indokolt 

 

II Betegség ismertetése 

 

A heretumornak két fı típusa van, a seminoma és a nem-seminoma szerkezető daganat. 

Mindkét típus alapvetı kezelése a sebészeti beavatkozás. A seminoma típusú daganatok 

radioterápiára is érzékenyek, a nem-seminoma típusú daganatok esetében általában a 

kemoterápiás utókezelés a legalkalmasabb további terápiás eredmények elérésére. A 

heredaganat összmortalitása kevesebb, mint 10%, de a betegek 5%-ánál az elsıdleges 

diagnózis felállítását követı 25 éven belül új daganat fejlıdik ki a fennmaradt testisben.  

 

A csírasejtes heredaganat az egyetlen olyan szolid tumor, amelyben a betegek túlnyomó 

többségénél gyógyulás érhetı el, ezért jelen irányelv a már jelenleg is elérhetı terápiás 

lehetıségek hatékonyságnövelését tőzi ki célul. 

 

 

II.1 A heredaganatok típusai 

A testicularis carcinoma a here bármely sejtjébıl kiindulhat, de a primer heredaganatok 90-

95%-a csírasejtes daganat. A csírasejtes daganat további két csoportba sorolható: 

seminoma és nem-seminoma. Az elıfordulás sorrendjében a hererák típusai kevert daganat, 

seminoma, embrionális carcinoma, teratoma, choriocarcinoma, endodermalis sinus tumor és 

gondadoblastoma. A heredaganatok diagnózisában az egyik legfontosabb lépés a daganat 

típusának meghatározása a megfelelı kezelés kiválasztásához. Jelen finanszírozási 

protokoll a csírasejtes heredaganat kezelésével foglalkozik. 
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1. táblázat: A csírasejtes heretumorok osztályozása 

A csírasejtes heretumorok osztályozása WHO 

A. Praecursor elváltozások  

B. Azonos szövettani típusú tumorok  

1. Seminoma Seminoma 

2. Spermatocitás seminoma Spermatocitás seminoma 

3. Embrionális carcinoma Embrionális carcinoma 

4. Yolk zsák tumor  

5. Polyembrioma Polyembrioma 

6. Teratoma Embrionális carcinoma 

a. érett teratoma és teratoma (teratocarcinoma) 

b. éretlen teratoma  

c. teratoma malignus területekkel Teratoma 

7. Trophoblastos tumorok érett 

Choriocarcinoma éretlen 

a. tiszta Malignus transzformációval 

b. kevert Choriocarcinoma 

c. placentális implantációs tumor Yolk-zsák tumor 

C. Tumorok többféle szövettani típussal 

(60%) 

 

A diagnózisban valamennyi komponenst le kell írni, és a komponensek arányát 

megbecsülni. 

 

II.2 Kiváltó és hajlamosító tényezık 

 

A heredaganatok kialakulásának oka nem pontosan ismert, de az eddigi ismeretek szerint 

mind veleszületett, mind szerzett tényezık növelik a kockázatot. Számos kockázati tényezıt 

azonosítottak, melyek hozzájárulnak a heredaganatok kialakulásához. Bizonyított a korábbi 

csírasejtes daganat, a korábbi családi elıfordulás, a cryptorchizmus, a tesztikuláris 

diszgenesis és a Klinefelter szindróma szerepe. A csírasejtes daganatok 1%-a extragenitális 

eredető 

 



A seminoma és nem-seminoma típusú csírasejtes heredaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 9 

II.3 A heredaganatok sádiumbeosztása 

 

Az onkológia által tradicionálisan alkalmazott stádiumbeosztási rendszer a TNM 

rendszer.  

 

2. Táblázat: A TNM beosztás 

Primer tumor (pT) 

pTX A primer tumor nem értékelhetı 

pT0 A primer tumor léte nem bizonyítható 

pTis Carcinoma in situ (intratubularis csírasejtes neoplazma) 

pT1 A tumor a testisre és az epididymidisre limitált, nincs vaszkuláris és nyirokinvázió, 

tunica albuginea invázió lehetséges, de tunica vaginalis invázió nem 

pT2 A tumor a testisre és az epididymidisre limitált, vaszkuláris- vagy nyirokér-

invázióval, vagy a tumor túlnyúlik a tunica albuginea-n, eléri a tunica vaginalis-t 

pT3 A tumor elérte az ondózsinórt, vaszkuláris/limfatikus invázió mellett vagy anélkül 

pT4 A tumor elérte a scrotumot, vaszkuláris/limfatikus invázió mellett vagy anélkül 

 

Regionális nyirokcsomók (N) 

NX A regionális nyirokcsomók nem értékelhetık 

N0 Nincs regionális nyirokcsomó-érintettség 

N1 Nyirokcsomó metasztázis max. 2 cm-es átmérıvel, vagy több metasztázis max. 2 

cm-es átmérıvel 

N2 Nyirokcsomó metasztázis 2-5 cm-es átmérıvel, vagy több metasztázis, egyenként 

2-5 cm-es átmérıvel 

N3 Nyirokcsomó metasztázis több, mint 5 cm-es átmérıvel 

 

Patológiai (pN) 

pNX A regionális nyirokcsomók nem értékelhetık 

pN0 Nincs regionális nyirokcsomó metasztázis 

PN1 
Nyirokcsomó metasztázis max. 2 cm-es átmérıvel, max. 5 db pozitív csomó, 

melyek mindegyike max. 2 cm-es legnagyobb átmérıjő 

pN2 

Nyirokcsomó metasztázis 2-5 cm-es átmérıvel, több mint 5 db pozitív csomó, 

melyek mindegyike max. 5 cm-es legnagyobb átmérıjő vagy bizonyított 

nyirokcsomón túli kiterjedés 

pN3 5 cm-nél nagyobb nyirokcsomó áttét 
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Távoli metasztázis (M) 

MX A távoli metasztázis nem értékelhetı 

M0 Nincs távoli metasztázis 

M1 Távoli metasztázis 

M1a Nem regionális, nyirok- vagy pulmonáris áttét 

M1b Távoli metasztázis a nem regionális nyirokcsomóáttéteken és a tüdın kívül 

 

Szérum tumor markerek 

SX A marker vizsgálatok nem hozzáférhetıek, vagy nem történtek meg 

S0 Marker értékek a normális értéktartományon belül 

S1 

LDH < 1,5x a normális érték 

βHCG (mlu/mL) < 5000  

AFP(ng/mL)  < 1000 

S2 

LDH 1,5-10 x a normális érték 

βHCG (mlu/mL) 5000 – 50 000  

AFP(ng/mL)  1000 – 10 000 

S3 

LDH > a normális érték 10x-ese 

βHCG (mlu/mL) > 50 000  

AFP(ng/mL)  > 10 000 

 

3. táblázat: Stádiumbeosztás 

Stádiumbesorolás 

0. stádium pTis N0 M0 S0 

I stádium pT1-4 N0 M0 SX 

IA stádium pT1 N0 M0 S0 

IB stádium pT2 N0 M0 S0 

 pT3 N0 M0 S0 

 pT4 N0 M0 S0 

IS stádium Bármely pT/TX N0 M0 S1-3 

II stádium Bármely pT/TX N1-3 M0 SX 

IIA stádium Bármely pT/TX N1 M0 S0 

 Bármely pT/TX N1 M0 S1 

IIB stádium Bármely pT/TX N2 M0 S0 

 Bármely pT/TX N2 M0 S1 
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IIC stádium Bármely pT/TX N3 M0 S0 

 Bármely pT/TX N3 M0 S1 

III stádium Bármely pT/TX N3 M1 SX 

IIIA stádium Bármely pT/TX Bármely N M1a S1 

 Bármely pT/TX Bármely N M1a S2 

IIIB stádium Bármely pT/TX N 1-3 M0 S2 

 Bármely pT/TX Bármely N M1a S2 

IIIC stádium Bármely pT/TX N 1-3 M0 S3 

 Bármely pT/TX Bármely N M1a S3 

 Bármely pT/TX Bármely N M1b Bármely S 

Forrás: NCCN protokoll 

 

III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

 

A hererák viszonylag ritka elıfordulású rosszindulatú daganat. Európában az átlagos 

incidencia, 3-6 fı/100 000 lakos. A prevalencia népcsoportól és gazdasági háttértıl függıen 

nagy szórással bír. Magyarországon a csírasejtes heretumor leggyakrabban a 25-35 éves 

fehérbırő, észak-európai férfiak körében fordul elı. A XX. század folyamán a hererák 

elıfordulása 5 évente 15-20%-os növekedés mutatott, ami arra enged következtetni, hogy a 

környezeti tényezık fontos szerepet játszanak a betegség kialakulásában, habár a kifejlıdés 

pontos oka nem ismert.  

 

A hererák viszonylag jól kezelhetı, a GCC-vel diagnosztizált betegek 90%-a meggyógyul 

(NCCN), beleértve azt a 70-80%-ot akiknél aggresszív, illetve elırehaladott tumort találtak, 

és akik kemoterápia-kezelésben részesültek. A betegség korai felismerése természetesen 

növeli a gyógyulás esélyét. A 2008-as magyar szakmai protokoll szerint a hererák 

elıfordulása az utóbbi években a következık szerint alakult: 

 

4. táblázat: A heredaganatok epidemiológiája 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Esetszám 579 618 617 594 642 654 

Ráta  

(100 000 férfira) 
10,8 11,6 11,6 11,2 12,1 12,4 

Halálesetszám 47 42 56 64 42 - 
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IV Hazai szakmai protokoll és jelenlegi finanszírozás  

 

IV.1 Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja a 

heredaganatok ellátásáról (2008) 

 

IV.1.1 Diagnózis 

A heredaganat diagnózisához típusos anamnézis esetén, tapasztalt urológus által végzett 

fizikális vizsgálat elegendı lehet. A diagnózis megerısítéséhez ultrahang vizsgálat vagy 

pozitív tumormarker eredmény szükséges. 

 

Az elvégzendı alapvizsgálatok a következık: 

• Anamnézis 

• Fizikális vizsgálat 

• Here UH 

• Mellkas CT 

• Tumormarker vizsgálatok 

o AFP 

o βHCG  

o LDH 

o Egyéb markerek (NSE, PLAP, hormonszintvizsgálatok speciális tumoroknál) 

 

A stádium megállapításához használt vizsgálatok: 

• Hasi és kismedencei CT 

• Mellkas CT 

• Mágneses rezonanciavizsgálat 

• PET vizsgálat 

 

Egyéb képalkotó vizsgálatok alkalmazása csak kivételes esetben (elırehaladott 

betegségben koponya MR és csontszcintigraphia) javasolt. 

 

A betegkövetés során alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok: 

• Anamnézis, megtekintés, fizikális vizsgálat (lásd a lenti táblázatban) 

• Laboratóriumi vizsgálatok (a kontroll vizsgálatok idején) 

• Biológiai markervizsgálatok (rendszeresen a kontrollvizsgálatok idején) 

• Mellkas röntgenfelvétel (kontroll idıpontokban) 



A seminoma és nem-seminoma típusú csírasejtes heredaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 13 

• Hasi UH vizsgálat (Surveillance esetén havonta egy évig, majd 2 havonta, de MRI 

alkalmával nem, 3.-tól 5. évig évente kétszer); adjuváns kemoterápia vagy RLA után 

az elsı évben 2-3 havonta, a második évben 4 havonta, késıbb évente 1-2-szer 

szükséges.) 

• Hasi MRI vizsgálat (Surveillance-nél az elsı évben 3 havonta, a második évben 6 

havonta, késıbb gyanú esetén) 

 

5. táblázat: Betegkövetés (anamnézis, megtekintés, fizikális vizsgálat) 

Seminoma 

Elsı évben 6 hetente 

2-3. évben 3 havonta 

4-6. évben 6 havonta 

6. év után Évente 

Nem-seminoma 

Elsı évben 4 hetente 

2. évben 2 havonta 

3. évben 3 havonta 

4. évben 4 havonta 

5. évben 5 havonta 

5-10. év között  6 havonta 

Sex-cord és gonad stromalis tumorok 

5. évig 3 havonta 

 

IV.1.2 Sebészeti kezelés 

 

A diagnózis egyértelmő megerısítése a here feltárásával történik. A heretumor standard 

primer kezelése a radikális inguinalis semicastratio. 

 

Here szervmegtartó mőtét soliter here, bilaterális tumor és benignus lézió alapos gyanúja 

esetén javasolt. Ebben az esetben legalább a hereállomány 30%-ának meg kell maradnia. 

Ha a klinikai kép alapján fennáll malignitás lehetısége, biopszia végezhetı. Ellenoldali 

biopszia 30 év alatti életkor, illetve infertiliás, atrophiás here és kromoszóma rendellenesség 

esetén javasolt.  
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A retroperitonealis lymphadenectomia (RLA) fontos szerepet játszik a nem-seminoma típusú 

daganatok kezelésében. A pontos patológiai stádium megállapításán felül terápiás szerepe 

van. A heredaganatok jellemzıen a nyirokcsomókon keresztül, fokozatosan képeznek 

áttéteket. A magyar protokoll az RLA négy típusát különbözteti meg: primer unilaterális, 

primer bilateralis, posztkemoterápiás uni- és bilaterális.  

 

IV.1.3 Gyógyszeres kezelés 

A heredaganatok kezelésében jelentıs elırelépést jelentett, hogy a hererák reagál a platina-

alapú kemoterápiára. 

 

A használható gyógyszeres kombinációk a magyar protokoll szerint: 

- VPB  

- BEP (klinikailag megítélhetı, kiterjedt tumortömeg, valamint adjuváns és kis 

tumortömeg esetén) 

- Bleomycin kontraindikáció esetén EP 

- VIP/PEI (másodlagos-harmadlagos kezelésre) 

- VeIP 

- TIP (BEP vagy VIP után választható) 

- Gemox (Cisplastin rezisztencia esetén) 

 

IV.1.4 Sugárterápia 

 

A sugárterápia elsısorban a seminoma típusú tumorok esetében kap kiemelkedı szerepet. 

A nem-seminoma kevésbé sugár-érzékeny, mint a seminoma, inkább a kemoterápiára 

reagál jól.  A nem-seminoma esetén a sugárkezelés kemorezisztencia, irrezekábilis tumor és 

áttétek esetén lehet indikált. Seminoma esetén a magas castratiot követıen, stádiumtól és 

szövettani lelettıl függıen a beteg sugárterápiás kezelést kap. A dózis, és a céltérfogat a 

betegparaméterektıl függı. Mind az RLA, mind a sugárterápia és a kemoterápia elıtt 

spermabankolás szükséges. 
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IV.1.5 Primer kezelés 

 

A heredaganat primer kezelése a daganat sebészeti eltávolítása, a standard eljárás a 

radikális inguinalis semicastratio az ondózsinór elsıdleges ellátásával és a tumor intakt 

hereburokkal történı eltávolításával. Amennyiben a heredaganatot több tünet egyértelmően 

bizonyítja, és súlyos, veszélyes áttétek vannak, a beteg kezelését kemoterápiával kezdhetik, 

azonban a semicastratio-t, a beteg állapotának stabilizációja után ezesetben is el kell 

végezni.  Az elırehaladott heredaganatok kezelése a prognosztikai besorolás szerint történik 

 

6. táblázat: A csírasejtes heredaganatok prognózisának meghatározása a magyar szakmai 
protokoll alapján 

Nem-seminoma Seminoma 

Jó prognózis 

Primer testis/retroperitonalis kiindulás Bármely primer kiindulású hely 

és és 

Csak pulmonalis áttét Csak pulmonalis áttét 

Jó markerek: mind Normál AFP 

AFP < 1000 ng/ml Bármely βHCG 

βHCG < 5000 ImU/ml Bármely LDH 

LDH < 1,5 x normális szint  

Átmeneti prognózis 

Primer testis/retroperitonalis eredető Bármely primer eredető 

Csak pulmonalis metasztázis Visceralis metasztázis (kivéve tüdı) 

Közepes serum marker szint: bármely Normál AFP 

AFP 1000-10 000 ng/ml és/vagy Bármely βHCG 

βHCG 5000- 50 000 ImU/ml és/vagy Bármely LDH 

LDH 1,5-10 x normális szint  

Rossz prognózis 

Primer mediastinalis kiindulású vagy Nincs 

Nem pulmonalis visceralis metasztázis vagy  

Rossz serum marker szint: bármely  

AFP > 10 0000 ng/ml  

βHCG > 50 000 ImU/ml  

LDH > 10 x normális szint  
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IV.1.6 A nem-seminoma típusú daganat kezelése 

 

A nem-seminoma típusú csírasejtes I. stádiumú daganat primer kezelési lehetıségei a 

surveillance program, a kemoterápia és az RLA beavatkozás. Ugyanakkor az RLA terápia 

kezd háttérbe szorulni a „kockázathoz igazított” terápiához képest, mely a kemoterápia és a 

surveillance közötti választást jelenti. 

 

A surveillance a magyar protokoll értelmezésében a klinikai I. stádiumú betegek szelektált 

csoportjában elfogadott terápiás stratégia biztosított feltételek esetén, ha beteg informált, és 

ezt a kezelési stratégiát választja. IS stádium esetén a mőtétet követıen indokolt esetben 

RLA illetve kemoterápia adható. 

 

II. stádiumú betegeknél RLA vagy kemoterápia végezhetı. Az RLA-t követıen stádiumtól 

függıen kemoterápia vagy surveillance végezhetı. Ha a tumor-eltávolítást követıen a beteg 

kemoterápiát kapott, posztkemoterápiás RLA vagy surveillance adható. A fiziológiás 

tumormarkerek melletti nem-seminoma esetek kezelését kemoterápiával érdemes kezdeni. 

Amennyiben a beteg nem akarja a kemoterápiát, fennáll az RLA alternatív lehetıségként. 

 

A daganat optimális kezelése a rizikófaktorok figyelembevételével lehetséges. A magyar 

protokollban felsorolt rizikófaktorok: 

 

- Szövettani típus: seminoma/ nem-seminoma 

- Intra és peritumorális és és/vagy nyirokinvázió 

- Rete testis, tok, funiculus érintettsége 

- Embryonális carcinomás komponens 50% felett 

- A daganat mérete 

 

7. táblázat: Rizikócsoportok nem-seminomában a magyar protokoll szerint 

Alacsony rizikó Rizikófaktor negatív, 
nyirokcsomóáttét valószínősége 23% Javasolt kezelés: surveillance 

Magas rizikó Rizikófaktor pozitív, nyirokcsomóáttét 
valószínősége 84% 

Javasolt kezelés: RLA bilaterális, 
primer kemoterápia (2-4 ciklus) 
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8. táblázat: A nem-seminomák sebészi és alternatív kezelési módjai 

I stádium (UICC) II.A - II.B stádium II.C – III stádium 

1. Unilaterális RLA 1. Bilaterális RLA + 
obszerváció 

1. induktív kemoterápia (4 
ciklus BEP) 

2. Surveillance 2. Bilaterális RLA + adjuváns 
kemoterápia 

2. Primer kemoterápia ± 
salvage RLA vagy 
metastesectomia 

2. Primer kemoterápia 3. Primer kemoterápia ± 
salvage RLA  

 

IV.1.7 A seminoma típusú daganat kezelése 

 

I stádium kezelése paraaortális mezı- besugárzással, adjuváns mono-kemoterápiával, illetve 

surveillance-szel történhet. A klinikai vizsgálatok alapján, az RLA kezelés ebben az esetben 

nem javasolható. II stádiumú betegek javasolt kezelése a sugárterápia. Érbetörés vagy a 

kezelés kontraindikációja esetén kemoterápia adható (3 ciklus BEP vagy 4 ciklus EP). IIC – 

IIIA stádium esetén a kockázatnak megfelelı kemoterápiás kezelés javasolt, majd szükség 

esetén kiegészítı sugárkezelés. 

 

IV.1.8 Az elırehaladott/metasztatikus stádium kezelése 

 

II/C-IIIC stádiumban a beteg kemoterápiás kezelést kap, a pontos kezelést a kockázati 

klasszifikáció határozza meg. A primer kemoterápia ennek megfelelıen 3-4 ciklus BEP. 

Ebben a stádiumban ez a séma igazoltan jobb, mint a VPB kombináció.  

 

9. táblázat: A prognózisnak megfelelı kemoterápia elırehaladott csírasejtes heredaganatban 

Jó prognózis 3 ciklus BEP vagy bleomycin kontraindikáció esetén 4 ciklus EP 

Közepes vagy átmeneti 
prognózis 

4 ciklus BEP (bleomycin nem elhagyható, a cisplastin nem 
cserélhetı carboplatinra) 

Rossz prognózis 4 ciklus BEP vagy PEI (toxikusabb) 

 

Nem-seminoma esetén 2 cm-nél nagyobb residuális tumor sebészeti rezekciója indokolt, bár 

BEP terápia után élı tumor valószínősége rendkívül alacsony. A seminoma reziduális 

tumorát nem szükséges sebészetileg eltávolítani, de szükséges a további ellenırzés. Élı 

tumor detektálása esetén sugárterápia, salvage terápia, kivételes esetekben sebészeti 

terápia is szóba jöhet. 
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IV.1.9 A relapszus kezelése 

 

Seminoma: 4 ciklus PEI/VIP vagy 4 ciklus VeIP. Eredménytelenség esetén klinikai vizsgálat. 

Nem-seminoma: 4 ciklus PEI vagy VeIP. Jelenleg Magyarországon a nagy dózisú salvage 

kemoterápia nem elérhetı, de hatásosságát klinikai vizsgálatok bizonyítják.  

A Paclitaxel+gemcitabin hatásosnak mutatkozik a refrakter csírasejttumorok kezelésében. A 

két gyógyszer szinergikus a cisplastinnal. Cisplastin refrakter esetben az oxaliplatin aktív, 

különösen gemcitabinnel kombinálva hatásos. 

 

A lokális recidívát operábilis esetben a marker normalizálódása után 4-6 héten belül kell 

operálni. Marker progresszió esetén kemoterápiás sémaváltás szükséges. Az agyi áttét 

kezelése soliter esetben sebészi vagy sztereotaxiás sugárterápiával lehetséges. Multiplex 

áttét esetén „whole brain” irradiatiot végeznek. Korábban semmilyen kezelésben nem 

részesült betegeken több lokalizáció esetén etoposid+carboplatin+bleomycin kezelés 

alkalmazható sikeresen. Seminoma esetén szóba jöhet a távoli áttét sugárkezelése.  
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V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

 

 

V.1 National Comprehensive Cancer Network1 

 

V.1.1 Diagnózis 

 

A testicularis carcinoma elsı jele a herében található szolid, fájdalommentes csomó. Ha a 

vizsgálatok csomót találtak, opcionálisan UH vizsgálat végezhetı (az esetek többségében 

elvégzik a vizsgálatot). Ha a csomó bizonyított, tumor-marker vizsgálatokat és mellkas 

radiográfiát kell végezni. 

 

A szerum tumormarkerek (AFP, LDH, βHCG) szerepe kritikus a GCC diagnózisában, 

valamint a prognózis és a kezelési stratégia meghatározásában. A vizsgálat elvégzése 

ismételten, a kezelés megkezdése elıtt, a kezelés alatt, és az utánkövetési idıszakban is 

szükséges. A nem-seminoma típusú tumorokra emelkedett AFP szint, a seminoma típusú 

tumorokra emelkedett βHCG szint jellemzı. Mindkét esetben magas lehet az LDH szint. A 

nem-seminoma típus klinikailag agresszívabb, ezért ha a seminoma diagnózis nem 

egyértelmő, a beteget a nem-seminoma típusú tumor kezelési algoritmusa szerint kezelik. A 

seminoma differenciál-diagnózisához általában magas βHCG és normális AFP szint 

szükséges. Ha a GCC diagnózisa bizonyított, abdominopelvikus CT vizsgálatot végeznek. A 

mellkas CT akkor indokolt, ha az abdominopelvikus CT retroperitoneális adenopathiát vagy a 

mellkas rtg abnormális elváltozást mutat. Nyílt collaterális here biopszia végzése nem 

indokolt rutinszerően, ellenben indikált cryptorchid here és atrophia esetén. A biopszia akkor 

is megfontolandó, ha a herében egyéb abnormális elváltozást mutatott ki az UH vizsgálat. 

 

A fenti vizsgálatok alapján megállapítható a heredaganat stádiuma és a kezelési 

stratégia. Metasztázis gyanújakor agyi MRI vizsgálat és csontscan végzése indokolt. Ezt 

követıen a kezelési stratégiát a beteg hisztológiája, a heredaganat stádiuma és a daganat 

típusa (seminoma/ nem-seminoma) határozza meg. A fertilitást befolyásoló bármilyen 

kezelés megkezdése elıtt indokolt a spermabank használata a beteg igénye szerint. 

 

                                                 
1 Valamennyi NCCN ajánlás 2A szintő, ha nincs ettıl eltérı szint megjelölve. 
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V.1.2 Primer kezelés 

 

A GCC primer kezelése a lágyéki orchiektómia. A beavatkozást adjuváns terápia vagy 

megfigyelés követi beteg-specifikus kockázat függvényében. A beteg kockázati besorolását 

a következı táblázat foglalja össze. 

 

10. Táblázat: Kockázati besorolás 

Kockázati státusz Nem-seminoma Seminoma 

Kedvezı kockázat 

Tesztikuláris vagy 
retroperitoneális primer tumor és 
nincs nem pulmonális viszcerális 
metasztázis, 
valamennyi poszt-orchiektómia 
marker: 
AFP < 1000 ng/mL 
βHCG < 5000 iu/L 
LDH < a normális felsı  
szint 1,5-szerese 

Bármely primer kiindulás és és 
nincs nem pulmonális 
viszcerális metasztázis, 
Bármilyen AFP 
Normális βHCG 
Normális LDH 

Közepes kockázat 

Tesztikuláris vagy 
retroperitoneális primer tumor és 
nincs nem pulmonális viszcerális 
metasztázis, 
valamennyi poszt-orchiektómia 
marker: 
AFP 1000 - 10 000 ng/mL 
βHCG 5000 – 50 000 iu/L 
LDH a normális felsı szintjének 
1,5-10-szerese 

Bármely primer kiindulás és 
nincs nem pulmonális 
viszcerális metasztázis, 
Bármilyen AFP 
Normális βHCG 
Normális LDH 

Magas kockázat 

Mediastinalis primer tumor vagy 
nem-pulmonaris visceralis 
metasztazisok vagy 
AFP 10 000 ng/mL < 
ßHCG 50 000 iu/L < 
LDH magasabb, mint a normális 
felsı szintjének 10-szerese 

Nem létezik 

 

V.1.3 A seminoma típusú daganat kezelése lágyéki orchiektómiát követıen 

 

Az IA illetve IB stádiumú daganatot standard kiegészítı kezelése a sugárterápia (20-30 Gy 

az infradiaphragmatikus területen a para-aortikus nyirokcsomók érintésével) kezelik. A 

mediastinum profilaxisa ebben az esetben nem szükséges, mivel a kiújulás kockázata igen 

alacsony. Az IA, IB stádiumú daganat alternatív kezelési lehetısége a monoterápiás 

carboplatin injekció. Vizsgálat bizonyítja a terápiával elérhetı egészségnyereséget és a 
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kezelés biztonságosságát: a carboplatin monoterápia a sugárkezeléshez képest kevésbé 

toxikus, miközben azonos egészségnyereséget biztosít orchiotektómiát követıen. 

 

A radioterápia és a kemoterápia okozta késıbbi morbiditás magas kockázata (patkóvese, 

gyulladásos bélbetegség, és akik korábban már sugárkezelésben részesültek) indokolhatja, 

a gyógyszeres és sugárterápia elhagyását egyes betegeknél. A surveillance stratégia csak 

az együttmőködésre hajlandó betegek esetében alkalmazható. 

 

IS stádiumú betegség (vagyis tartósan emelkedett marker státusz, de képalkotó vizsgálat 

alapján nem bizonyítható betegség) esetén, radioterápiás beavatkozás végzése javasolt (20-

35 Gy a nyirokrégiók érintésével). 

 

11. Táblázat: Seminoma primer kezelés utánkövetése 

Stádium Primer kezelés Utánkövetés 

IA, IB 
Surveillance vagy 

carboplatin 

Vérkép, AFP, βHCG, LDH 3-4 havonta 1-3 

éven át, majd 6 havonta 4-7 éven át, majd 

évente 

IA, IB, IS Sugárterápia 

Vérkép, mellkas CT, AFP, βHCG, LDH 3-4 

havonta 1 éven át, majd 6 havonta a 

második évben, majd évente; medence CT 

évente 3 éven át (indokolt esetben) 

IIA, IIB Sugárterápia 

Vérkép, mellkas CT, AFP, βHCG, LDH 3-4 

havonta 1-3 éven át, majd 6 havonta a 4. 

évben, majd évente; hasi, kismedencei CT 

az elsı év 4. hónapjában, majd ha indokolt 

 

 

IIA és IIB stádiumú daganat esetén a beteg sugárterápiás kezelésben részesül (35-40 Gy, 

infradiaphragmatikus területen a para-aortikus és az ipsilaterális iliacalis nyirokcsomók 

érintésével). Ha sugárterápiás kontraindikáció áll fenn EP kezelést kell végezni. Csak 

megfigyelés ebben a stádiumban már nem javasolt. 

 

A IIC és III stádiumú betegek jó és közepes kockázati csoportokba sorolhatók. A közepes 

kockázati kategóriába csak azok a III stádiumú betegek tartoznak, akiknél nincs pulmonális 

metasztázis. Ezekben a stádiumokban standard kemoterápiát végeznek, mely intenzitása a 

kockázati besorolástól függ (4 ciklus EP vagy 3 ciklus BEP kedvezı kockázat esetén, és 4 
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ciklus BEP közepes kockázat esetén; 1.kategória). A beteg további kezelése a kemoterápiát 

követı vizsgálatok eredményétıl függ. Ha a vizsgálatok nem mutatnak kezelendı 

elváltozást, a fokozott felügyelet megfelelı biztonságot ad, de pozitív PET eredmények 

esetén biopszia, majd sebészeti eltávolítás végzendı illetve további kemoterápia vagy 

irradiáció (2B kat.). Ha a beteg nem vethetı alá PET vizsgálatnak, a kezelési stratégiát a CT 

eredmények alapján határozzák meg. A kezelési lehetıségek a sebészeti kimetszés (2B), 

sugárterápia (2B) és az obszerváció (max. 3 cm). 

 

Rekurrencia esetén a beteget az új stádium szerint kezelik. A salvage terápia azoknál a 

betegeknél javasolt, akik emelkedı tumor-marker szintekkel és növekvı tumorral 

rendelkeznek. Extragonadalis primer tumor esetén a beteget kemoterápiával kezelik. 

Elırehaladott seminoma esetén a gyógyulást 90%-ban a cisplastin-tartalmú kemoterápia 

biztosítja. 

 

12. Táblázat: Kockázati csoportok 

Kedvezı prognózis Alacsony marker értékek, kis térfogat, teljes válaszadás az 
elsıvonalas terápiában, primer daganat a testis-en 

Kedvezıtlen prognózis 
Nem teljes válasz a primer kemoterápiára, magas marker 
értékek, nagy térfogat, extratesztikuláris primer daganat, késıi 
relapszus 

 

 

 

V.1.4 A nem-seminoma típusú daganat kezelése lágyéki orchiektómiát 

követıen 

 

A nem-seminoma típusú daganatok agresszívabb lefolyásúak, kockázati besorolásuk a 

seminoma típusú daganatokéval egyezik meg, de a követendı kezelési stratégia 

radikálisabb, mint a seminoma típusú daganat esetében. A nem-seminoma típusú daganat 

orchiektómiát követı kezelési lehetıségei: a megfigyelés, a kemoterápia és az RLA. Bár az 

RLA elvégzésének idıpontja eltérhet, majdnem minden betegen elvégzik a beavatkozást. 

 

IA típusban, lágyéki orchiektómát követıen két stratégia lehetséges: megfigyelés illetve RLA 

beavatkozás. A gyógyulási arány mindkét esetben 95% feletti, de függ a kezelés szigorú 

betartásától és a vizsgálatokon történı megjelenéstıl. Amennyiben a beteg-compliance nem 

biztosítható, RLA beavatkozást végeznek. Az adjuváns kemoterápia a nyirokcsomó 
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érintettség mértékétıl függ (2 ciklus BEP vagy EP pN1, pN2 esetén; 3 ciklus BEP /preferált/ 

és 4 ciklus EP pN3 esetén). Ha az eltávolított nyirokcsomók negatívak, nem szükséges 

adjuváns kemoterápiát végezni.  

 

IB stádium esetén RLA beavatkozás indokolt. Az adjuváns kemoterápiás opciók hasonlóak, 

mint az IA stádiumban. A surveillance T2 érték mellett csak igen kivételes helyzetben 

javasolt, ilyenkor különösen lényeges az algoritmus szigorú betartása.  

 

Az IS stádiumú betegek magas tumormarker szintekkel rendelkeznek, de a képalkotó 

vizsgálatok nem bizonyítják a betegség létét. Kemoterápia javasolt, mivel majdnem mindig 

disszeminált daganat áll fenn. 

 

A IIA stádiumú betegek kezelése a szérum tumormarker szinttıl függ. Ha a szérum 

tumormarkerszint tartósan magas, kemoterápia javasolt (4 ciklus EP vagy 3 ciklus BEP), 

melyet idegmegtartó RLA vagy surveillance követ. Negatív tumormarkerszint esetén a RLA 

beavatkozással lehet kezdeni, majd a tumor méretétıl függıen a beteg surveillance-ben 

vagy kemoterápiás kezelésben részesül.  

 

A IIB stádiumú betegek kezelése a tumormarker szintektıl és a radiografiás vizsgálatok 

eredményétıl függ. Ha a metasztatikus daganat nem korlátozódik a nyirokrégióra a kezelést 

kemoterápiával kell kezdeni. 

 

A IIC és III stádiumú betegeket kemoterápiával kezelik a kockázati besorolás függvényében. 

A kemoterápia magas toxicitása tette indokolttá a kockázati besorolás kifejlesztését, amivel 

optimalizálható a szükséges-elégséges kezelés.  

 

Kedvezı kockázat esetén a betegnél kevésbé toxikus protokollokkal is maximális eredmény 

érhetı el. A kis kockázat esetén javasolt protkollok: 4 ciklus EP vagy 3 ciklus BEP. Mindkettı 

jól tolerálható, és a betegek 90%-ánál gyógyuláshoz vezet. 

 

A közepes kockázatú betegek mindössze 70%-ától várható gyógyulás BEP terápia mellett, 

míg a magas kockázatú betegek válaszadása kevesebb mint 50%, ezért kezelésük klinikai 

vizsgálat keretében javasolt. Az NCCN panel javaslata: 4 ciklus etoposide-iphosphamide-

cisplastin (VIP protokoll), azoknak a betegeknek, akik nem tolerálják a bleomycint. Agyi 

metasztázis esetén primer kemoterápia, majd sugárterápia javasolt. Ha klinikailag indikált, 

mőtéti beavatkozást is végeznek. 
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V.1.5 A seminoma típusú daganatok kezelésének folyamatábrája az NCCN 

irányelve szerint 
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V.1.6 A nem-seminoma típusú csírasejtes heredaganatok kezelésének 

folyamatábrája az NCCN irányelve szerint 
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VI Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 

 

 

VI.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 

 

A NICE uro-genitális rákokat lefedı ajánlásában részletesen kitér a heredaganatok 

ellátására. A specifikus, diagnózissal és kezeléssel kapcsolatos ajánlásokon felül 

hangsúlyozza a megelızésben szerepet játszó egészséges életmód (pl. a dohányzás 

csökkentése), a hatékony és gördülékeny diagnosztikus ellátás, valamint az integrált és 

szakértıi együttmőködéssel történı kezelés jelentıségét; továbbá kitér a kommunikáció és 

betegek pszichológiai támogatásának jelentıségére. 

 

VI.1.1 Diagnózis 

 

Mivel egy általános orvos a betegség alacsony elıfordulásának köszönhetıen ritkán 

találkozik heredaganattal és a duzzadt here oka sokféle lehet, javasolt a tesztikuláris 

csomóval és egyéb nem egyértelmően magyarázható tünettel jelentkezı beteg urológus 

szakértıhöz történı továbbutalása (lehetıleg 2 héten belül). A hererák megerısítése vagy 

kizárása különféle klinikai vizsgálatok és az UH vizsgálat kombinációjával történhet. Ha a 

vizsgálatok malignus heredaganat gyanúját vetik fel, a betegtıl vért kell venni a tumor 

markerek (AFP, LDH, βHCG) értékelésére. Ezt követıen a betegeken orchiektómia 

végzendı. Végezhetı colaterális here-biopszia az érintettség vizsgálatára. 

 

A kezdeti diagnózis felállításának legalkalmasabb eszköze a here UH vizsgálat. A 

tüdımetasztázis kimutatásának legalkalmasabb eszköze a mellkas CT (mellkas CT és 

mellkas rtg vizsgálat együttes alkalmazása nem indokolt). Valamennyi betegnek át kell esnie 

hasi, kismedencei CT vizsgálaton. Teratoma esetén mellkas CT is szükséges. 

 

VI.1.2 A seminoma típusú daganatok kezelése 

 

Az I. stádiumú, seminoma típusú daganatok standard adjuváns kezelése a sugárkezelés a 

para-aortikus területen. Alternatív opciók, mint a kemoterápia vagy a surveillance nem 

ajánlott, kivéve, ha az ilyen kezelés kimenetele körültekintıen monitorozott és a betegek 

részletes felvilágosításban részesülnek a rekurrencia korai felismerésének lényegességérıl. 

Az I. stádiumú, seminoma típusú daganat gyógyulási aránya magasabb, mint 90% 

függetlenül attól, hogy kemoterápiában vagy surveillance-ben részesült a beteg. 
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Elırehaladott betegek számára elérhetı kell, hogy legyen a kemoterápia, de a radioterápia is 

megfelelı kezelés lehet, ha a metasztázis csak az abdominális nyirokcsomókat érinti 5 cm-

nél kisebb átmérıvel. Az orchidektómiát követı profilaktikus radioterápia a retroperitoneum 

és a medence területén alkalmas a relapszus valószínőségének csökkentésére, habár 

számolni kell a kezelés mellékhatásaival (gasztrointesztinális mellékhatások, 

cardiovascularis és vese-betegségek). A paraaortikus (kisebb) területen végzett radioterápia 

ugyanolyan hatásos, de kevésbé toxikus, mint a nagyobb területen végzett radioterápia. 

 

VI.1.3 A nem-seminoma típusú daganatok kezelése 

 

Orchidektómiát követıen, a betegek az I. stádiumú rosszindulatú teratoma vagy kevert 

seminoma-teratoma esetén, ha a kiújulás kockázata nem magas, általános esetben 

surveillance kezelésben részesülnek szigorú protokollt követve. A surveillance-ben részesülı 

betegek kiválasztása a tumor patológia értékelése után történhet, ha a beteg megfelelıen 

motivált az utánkövetési vizsgálatokban való részvételben, és hatékony ellátás nyújtható. 

Adjuváns kemoterápia általában két ciklus BEP adása megvitatandó a beteggel, ha magas 

kockázati tényezık, mint érbehatolás vagy limfatikus érintettség áll fenn. Ugyanakkor három 

ciklus BEP általában elegendı a relapszusos betegek kezelésére, a surveillance is 

lehetséges opció. Bármely kezelés befejezésekor, a beteg állapotát specialista onkológus 

csoport értékeli. A surveillance-ben részesülı betegek megközelítıleg egy negyedénél 

képzıdik replapszus, ebben az esetben salvage terápia végzendı, ami általában elegendı a 

betegség eltávolítására 

 

VI.1.4 Metasztatikus betegség (seminoma vagy nem-seminoma) 

 

A metasztatikus testicularis daganat kezelése általában a BEP kemoterápiával történik. 

Közepes és rossz prognózis esetén, érdemes a nagymérető, multicentrikus klinikai 

vizsgálatokban való részvétel támogatása. A platina-alapú kemoterápiák bevezetése elıtt, a 

70-es években, a legtöbb beteg belehalt a heredaganatba. Ma a kombinációs kemoterápia 

kezelésnek (általában BEP) köszönhetıen a legtöbben meggyógyulnak, bár a 

gyógyszereknek súlyos mellékhatásaik vannak, ezért fontos az optimális kezelési dózis 

meghatározása. A bleomycin kezelés rendkívül hatásos, ugyanakkor súlyos tüdıkárosodást 

okozhat. A bleomycin hozzáadása a kemoterápiás protokollhoz ezért csak magas kockázat 

esetén javasolt. Az ifosfamide alkalmazásával a bleomycinnel azonos hatásosság érhetı el, 

de ez a készítmény hasonlóan erıs toxicitással bír. Esetenként a cisplastin terápia 
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helyettesíthetı a kevésbé toxikus carboplatinnal, bár a cisplastin terápia hatásosabb. A BEP-

en kívül egyéb kombinációk szintén hatásosak a heredaganatok kezelésére, de hatásfokuk 

elmarad a BEP-é mögött. A nagydózisú kemoterápiák hatásosság-növelésére nincs 

bizonyíték. A fenntartó kemoterápia nem növeli a túlélést, viszont növeli a toxicitást. 

 

VI.1.5 A reziduális daganatok kezelése 

 

A kemoterápiás kezelésen átesett betegek jelentıs százaléka a kezelés után is rendelkezik 

daganattal. Ezen daganatokat radiológiai és patológiai szakértıknek kell értékelniük. 

Szükség esetén sebészeti beavatkozást végeznek, ami bizonyítottan növeli a túlélést, de 

esetenként komplex beavatkozást tesz szükségessé. 

 

VI.1.6 A NICE ajánlása a retroperitonealis lymphoadenectomia alkalmazására 

 

Jelenleg limitált mennyiségő bizonyíték áll rendelkezésre a beavatkozással kapcsolatban, 

valamint kétségek vannak a módszer biztonságossága tekintetében. 

 

Azoknál a betegeknél javasolt, akiknél megtörtént a rákos here eltávolítása, szükség lehet az 

érintett nyirokrégiók eltávolítására is a betegség kiterjedtségi fokától és típusától függıen (a 

képalkotó vizsgálatok és a serum tumormarkerek alapján). A standard eljárás nyílt 

beavatkozást jelent. A standard beavatkozás egy változata az idegmegtartó beavatkozás. 
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VII Költségvetési kihatások elemzése 

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

A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2007.01.01 és a 2008.12.31. közötti 

idıszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következı volt: 

1. Elıször a gyógyszerfogyási adatok alapján meghatároztuk azt a betegcsoportot, aki a 

finanszírozási protokoll tárgyát képezı BNO-k bármelyikével a vizsgált idıszakban 

bármilyen támogatott készítményt kiváltott. 

2. Az így meghatározott TAJ- kör esetén lekértük a fekvı és a járó adatokat. Az így 

létrejövı adatbázisokat minden esetben BNO- szerint szőrtük.  

3. Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a különbözı finanszírozási 

technikák (pl. támogatás-volumen korlát, támogatás–volumen szerzıdések) okozta 

korrekciókat. 

VII.1.1 Összkiadás 

Heredaganatok kezelésére 2007-ben fordított közel 700 millió forint 47%-ban a 

gyógyszerforgalommal magyarázható, illetve 51%-ban a fekvıbeteg ellátás költségeivel. A 

járóbeteg ellátás csupán 2,16%-ot tett ki. 2008-ban az összkiadás megközelítıleg 20 millió 

forinttal csökkent, melynek már csupán 41,56%-át tették ki a gyógyszerkiadások. 
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1. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2007  

Forrás: OEP, 2009 

 

2. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2008 

Forrás: OEP, 2009 
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A 18,5 millió forintos költségcsökkenés egy jelentıs, 44 milliós gyógyszerkiadási 

csökkenéssel magyarázható.  A fekvı- és járóbeteg ellátás emelkedı kiadásai 

következtében az összkiadás csökkenése mérsékeltebb. 

 

13. Táblázat: Kiadások növekedése kasszánként 

Támogatáskiáramlás/ 
finanszírozás 2007 2008 Különbség 

Gyógyszerkassza 324 087 643 Ft 279 878 378 Ft -44 209 266 Ft 

Fekvıbeteg-ellátás 353 001 801 Ft 371 857 570 Ft 18 855 769 Ft  

Járóbeteg-ellátás 14 946 671 Ft 21 728 754 Ft 6 782 083 Ft 

Összesen 692 036 115 Ft 673 464 701 Ft -18 571 414 Ft 

Forrás: OEP 

 

 

 

VII.1.2 Járóbeteg ellátások 

 

A heredaganatos betegek esetében a járóbeteg-ellátás legjellemzıbb költségét a szövettani 

vizsgálatok jelentik. 2007-ben a teljes költség közel 19%-a erre a kódra lett lejelentve. 2008-

ra ez jelentısen visszaesett, alig 13% volt szövettani kódok száma, ellenben a vizsgálatok 

aránya 21% fölé emelkedett. 

 

14. Táblázat: Leggyakrabban elszámolt járóbeteg ellátások (2007) – TOP 10 

 OENO megnevezése Arány 

1. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  18,64% 

2. Vizsgálat  17,16% 

3. Mellkasfelvétel, kétirányú  12,26% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  6,67% 

5. Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén  3,82% 

6. Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat  3,24% 

7. Mellkasfelvétel, AP/PA  2,25% 

8. AFP meghatározása szérumban  2,04% 

9. Kiegészítı pontszám voluminózus anyag esetén  2,00% 

10. Kismedence transabdominalis UH vizsgálat  1,98% 

 Összesen 70,06% 

Forrás: OEP,2009 
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15. Táblázat: Leggyakrabban elszámolt járóbeteg ellátások (2008) – TOP 10 

 OENO megnevezése Arány 

1. Vizsgálat  21,33% 

2. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  13,56% 

3. Mellkasfelvétel, AP/PA  13,10% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  5,98% 

5. Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat  4,71% 

6. Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén  3,93% 

7. Mellkasfelvétel, kétirányú  3,31% 

8. Kismedence transabdominalis UH vizsgálat  3,00% 

9. AFP meghatározása szérumban  1,93% 

10. Kiegészítı pontszám voluminózus anyag esetén  1,43% 

  Összesen 72,28% 

Forrás: OEP,2009 

 

VII.1.3 Fekvıbeteg ellátások 

A jelentett HBCS-k alapján, 2007-ben a fekvıbetegek költségeinek 60,52%-ért a 

rosszindulatú daganatok „G” kemoterápiája felelıs. 2008-ban tovább erısödött a szerepe, 

62,83%-ban erre fordították a költségek legnagyobb részét. 
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16. Táblázat: A leggyakrabban elszámolt fekvıbeteg beavatkozások (2007) 

 HBCS megnevezése Arány 

1. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 60,52% 

2. Here mőtétei malignus betegségek miatt 15,10% 

3. Sugárterápia 6,22% 

4. Férfi reproduktív rendszer radikális mőtétei 3,62% 

5. Férfi reproduktív rendszer mőtétei súlyos társult betegséggel 2,59% 

6. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 2,37% 

7. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H" 2,17% 

8. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D" 1,64% 

9. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 0,13% 

10. Csípı, femurmőtétek velıőrszegezéssel 0,12% 

 Összesen 94,47% 

 

 

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

 HBCS megnevezése Arány 

1. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"  62,83% 

2. Here mőtétei malignus betegségek miatt  15,71% 

3. Sugárterápia  5,86% 

4. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"  3,41% 

5. Férfi reproduktív rendszer radikális mőtétei  2,16% 

6. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"  2,05% 

7. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"  2,02% 

8. Férfi reproduktív rendszer mőtétei súlyos társult betegséggel  1,69% 

9. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"  0,52% 

10. Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett  0,10% 

 Összesen 96,36% 

Forrás: OEP,2009 

 

Az adatokat beavatkozáskódokra lebontva a 10 leggyakrabban elvégzett, fekvıbeteg-

ellátásban elszámolt tevékenység közül 2007-ben és 2008-ban is a leggyakrabban jelentett 

beavatkozás a "kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)". 
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3. ábra: Fekvıbeteg-ellátásban elszámolt beavatkozások, 2007 

Forrás: OEP, 2009 

4. ábra: Fekvıbeteg-ellátásban elszámolt beavatkozások, 2008 

 Forrás: OEP, 2009 

 



A seminoma és nem-seminoma típusú csírasejtes heredaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 35 

 

 

 

VII.1.4 Gyógyszerkassza 

 

2007-ben 40%-át a teljes gyógyszerforgalomnak a Neulasta 6mg-os injekciós oldata 

jelentette. 2008-ra a pozíciója több, mint 5%-al javult, így már 45% feletti aránnyal a 

legjelentısebb tételt jelentette a gyógyszerkiadások között. 

 

 

5. ábra: Gyógyszer GySE 2007-2008 

 Forrás: OEP, 2009 
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VIII Finanszírozási protokoll algoritmusa – Seminoma 
típusú heredaganatok 
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A here-UH vizsgálat minden esetben elvégzendı.  

 

A primer beavatkozás orchiektómia. Súlyos és indokolt esetben megelızheti kemoterápia 

A serum tumormarkervizsgálatokat az orchiektómia elıtt el kell végezni. 

 

A retroperitoneális, mediastinalis is supraclavicularis nyirokcsomókat értékelni kell. Ha a 

nyirokcsomók negatívak a mellkas CT nem indokolt 

 

IS stádiumú betegség (vagyis tartósan emelkedett marker státusz, de képalkotó vizsgálat 

alapján nem bizonyítható betegség) esetén, a seminoma további kezelésére radioterápiás 

beavatkozás végzése javasolt. 

 

Elsıvonalban alkalmazható kemoterápiák: carboplatin monoterápia (seminoma I. stádium) 

BEP, EP 

 

Táblázat: kezelési lehetıségek stádiumok szerint 

Seminoma I. stádium Seminoma IIA/B Seminoma (IIC+) 

Surveillance (megfelelı feltételek és 
beteg-compliance esetén) Radioterápia 

3 ciklus BEP (jó 
prognózis) + sebészeti 

beavatkozás látható 
tumor esetén 

Carboplatin monoterápia 3 EP v 4 BEP 

4 ciklus BEP (közepes-
rossz prognózis) + 

sebészeti beavatkozás 
látható tumor esetén 

Sugárterápia   

 

Táblázat: kockázati csoportok 

Kedvezı prognózis Alacsony marker értékek, kis térfogat, teljes válaszadás az 
elsıvonalas terápiában, primer daganat a testisen 

Kedvezıtlen prognózis 
Nem teljes válasz a primer kemoterápiára, magas marker 
értékek, nagy térfogat, extratesztikuláris primer daganat, késıi 
relapszus 

 

. 
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IX Finanszírozási protokoll algoritmusa – Nem-seminoma 

típusú csírasejtes heredaganatok 
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A here-UH vizsgálat minden esetben elvégzendı.  

A primer beavatkozás orchiektómia. Súlyos és indokolt esetben megelızheti kemoterápia 

A serum tumormarkervizsgálatokat az orchiektómia elıtt el kell végezni. 

 

A retroperitoneális, mediastinalis is supraclavicularis nyirokcsomókat értékelni kell. Ha a 

nyirokcsomók negatívak a mellkas CT nem indokolt 

 

IS stádiumú betegség (vagyis tartósan emelkedett marker státusz, de képalkotó vizsgálat 

alapján nem bizonyítható betegség) esetén kemoterápiás kezelés végzése javasolt 
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Elsıvonalban alkalmazható kemoterápiák: carboplatin monoterápia (seminoma I. stádium) 

BEP, EP 

 

Táblázat: kockázati besorolás  

Kedvezı kockázat 

Tesztikuláris vagy retroperitoneális primer tumor és nincs nem 
pulmonális viszcerális metasztázis, 
valamennyi poszt-orchiektómia marker: 
AFP < 1000 ng/mL 
βHCG < 5000 iu/L 
LDH < a normális felsı  
Szintjének 1,5-szerese 

Közepes kockázat 

Tesztikuláris vagy retroperitoneális primer tumor és nincs nem 
pulmonális viszcerális metasztázis, 
valamennyi poszt-orchiektómia marker: 
AFP 1000 - 10 000 ng/mL 
βHCG 5000 – 50 000 iu/L 
LDH a normális felsı szintjének 1,5-10-szerese 

Magas kockázat 

Mediastinalis primer tumor vagy nem-pulmonaris visceralis 
metasztazisok vagy 
AFP 10 000 ng/mL < 
βHCG 50 000 iu/L < 
LDH magasabb, mint a normális felsı szintjének 10-szerese 

 

 

Táblázat: kezelési lehetıségek stádium szerint 

Nem-Seminoma I. stádium Nem-seminoma IIA/B Nem-seminoma (IIC+) 

Surveillance (megfelelı 
feltételek és beteg-
compliance esetén) 

3 EP v 4 BEP (emelkedett 
marker szint) 

3 ciklus BEP (jó prognózis) + 
sebészeti beavatkozás 
látható tumor esetén 

Adjuváns kemoterápia (BEP) 
v. RLA, ha a betegek nem 

akarnak surveillance 
programban részt venni 

Surveillance (nem emelkedett 
marker szint) 

4 ciklus BEP (közepes-rossz 
prognózis) + sebészeti 

beavatkozás látható tumor 
esetén 
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4. A heredaganatok 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 finanszírozási ellenırzés során elsısorban azt szükséges vizsgálni, hogy a kezelıorvosok 

betartották-e a kihirdetett finanszírozási eljárásrend szerinti terápiás lépcsıket 

 

A legfontosabb ellenırzési sarokpontok a következık: 

- A here UH vizsgálata megtörtént-e? 

- Stádiumbesztásra vonatkozó adatok megtalálhatóak-e? 

- Szérum tumormarkervizsgálatok eredményei 

 

Természetesen – figyelemmel az aktuális ellenırzés prioritásaira – az említett szempontokon 

kívül egyéb szempontok vizsgálatára is kiterjedhet az ellenırzés. 

 

A dokumentáció tartalmi és formai megfelelıségének vizsgálata az ellenırzés részét 

képezi. 

 

5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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X Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

X.1 Jelenleg érvényes finanszírozás 

A 2010. július 1-én hatályos jogszabályi környezet alapján a seminoma és a nem-seminoma 

típusú heredaganatok kezelése döntı többségében a gyógyszerkassza és fekvıbeteg ellátás 

terhére történik.  

X.2 Javasolt finanszírozás 

A jelenlegi finanszírozáshoz képest új terápiák befogadását nem javasoljuk.  
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XII Függelék 

 

Magyarországon nyilvántartott kemoterápiás protokollok: 

7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint 

7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (carboplatin alapú) 

7314* Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (mint fent) 

7315* Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint 

7316J Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint 

7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint (etoposide-cisplastin-bleomycin) 

7332* Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (etoposide-cisplastin-bleomycin) 

7338J Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint (cisplastin-vinblastine-bleomycin) 

73391 Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint  (carboplatin-vinblastine-bleomycin)  

73611 Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint (cisplatin-ifosfamide-mesna-etposide) 

73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (etoposide-cisplastin-bleomycin) 

73731 Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint (cisplastin-ifosfamide-mesna-etoposide) 

74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (carboplatin-etoposide) 

74631 Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (cisplastin-etoposide) 

7966J Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt (cisplastin-etoposide) 

7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (cisplatin-ifosfamide-mesna-etposide) 

7970J Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt (bleomycin, vinblastin, cisplastin) 

7971X Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (Actinomycin-D, Vinblastine, 

Cyclophosphamide, Mesna) 

79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (Actinomycin-D, Vinblastine, 

Cyclophosphamide, Mesna) 

7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (etoposide-cisplastin-bleomycin) 

79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (etoposide-carboplatin-bleomycin) 

7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt 
 


