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A tirozinkináz-gátló (TKI) kezelés bevezetése óta a krónikus
mieloid leukémia (CML) jól kezelhető krónikus betegséggé
vált. A kezelési lehetőségek bővülésével a betegek egyre
nagyobb részénél érhetünk el megfelelő terápiás választ.
A javuló túlélés és a hosszú távú TKI-kezelés miatt fontos
a kezelés mellékhatásainak és a betegek társbetegségeinek
ismerete. Az osztályunkon CML miatt kezelt betegek több
mint felénél volt ismert olyan társbetegség, mely szerepet
játszott a TKI-kezelés megválasztásában. A szív-ér rendszeri
betegségek gyakorisága, illetve az egyes TKI-k mellett észlelt
kardiovaszkuláris mellékhatások miatt kiemelten fontos
a betegek kardiovaszkuláris státuszának felmérése. A jelen
összefoglalóban áttekintjük a CML kezelésének hazai és
nemzetközi irányelveit, illetve saját beteganyagunkon mutatjuk be a társbetegségek és a kardiovaszkuláris rizikóbecslés
szerepét. Magy Onkol 61:67-74, 2017
Kulcsszavak: krónikus mieloid leukémia, tirozinkináz-gátló,
diagnosztika, kezelés
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The introduction of tyrosine kinase inhibitor (TKI) treatment
has resulted in dramatically improved survival in chronic
myeloid leukemia (CML). With the new generation of TKIs
the majority of patients reach optimal molecular response.
Due to the improving survival and the need for lifelong treatment, the safety profile of the various TKIs and the comorbidities of patients have to be considered. More than half of
our CML patients had comorbidities that could have influenced the choice of therapy. Because of the high prevalence
of cardiovascular comorbidities, cardiovascular risk assessment plays an important role in the care of CML patients.
The aim of this article is to summarize the current national
and international guidelines of the treatment in CML and
to show the importance of comorbidities and cardiovascular
risk assessment in our CML patients.
Gaál-Weisinger J, Mucsi O, Körösmezey G, Szili B, Eid H,
Kiss R, Bödör C, Tárkányi I, Nagy Z, Demeter J. Novelties
and experience with tyrosine kinase inhibitor therapy in
chronic myeloid leukemia. Magy Onkol 61:67–74, 2017
Keywords: chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitors, diagnostics, treatment
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A CML TIROZINKINÁZ-GÁTLÓ KEZELÉSE

A krónikus mieloid leukémia (CML) a mieloproliferatív betegségek közé tartozó kórkép, melynek oka a hemopoetikus
őssejtben kialakuló genetikai eltérés, a 9-es és 22-es kromoszóma közötti reciprok transzlokáció, azaz a Philadelphia-kromoszóma kialakulása. Ezen eltérés vezet a konstitutívan aktív
BCR-ABL1 tirozinkináz létrejöttéhez.
A CML ritka betegség, incidenciája 1-1,5/100 000 fő/év,
azonban a hatékony tirozinkináz-gátló (TKI) kezelés bevezetése óta prevalenciája jelentősen emelkedik. Azon újonnan
diagnosztizált betegek túlélése, akik TKI-kezelésre megfelelő terápiás választ mutatnak, megegyezik az egészséges
populációéval. A betegek számára teljes gyógyulást továbbra is csak az allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció
hozhat, azonban a beavatkozás magas mortalitása miatt
a transzplantációnak ma többedvonalbeli kezelésként, illetve
előrehaladott stádiumban van szerepe.
A CML DIAGNOSZTIKÁJA
A CML diagnózisában a Philadelphia-kromoszóma kimutatása
mellett elsődleges szerepe van a BCR-ABL1 molekuláris
genetikai módszerekkel történő kimutatásának (1).
A CML az esetek nagy részében krónikus fázisban kerül
felismerésre. Az akcelerált fázis és a blasztos fázis diagnosztikus kritériumait a European LeukemiaNet (ELN) 2013-as
ajánlása tartalmazza (1. táblázat) (1).

1. TÁBLÁZAT. Az akcelerált és a blasztos fázis diagnosztikus krité
riumai (2)
Akcelerált fázis
– Blasztarány 15–29% a csontvelőben vagy a perifériás vérben, vagy
a blaszt- és promielocitaarány együtt >30% a csontvelőben vagy
a perifériás vérben, de a blasztarány <30%
– Perifériás vérben a bazofil granulociták aránya >20%
– Perzisztáló trombocitopénia (terápiától független, <100 G/l)
– CCA/Ph+ kialakulása a kezelés közben
Blasztos fázis
– Blasztarány ≥30% a csontvelőben vagy a perifériás vérben
– Extramedulláris blasztos proliferáció

CCA/Ph+: klonális citogenetikai eltérések a Philadelphia-pozitív sejtekben

A TERÁPIÁS VÁLASZ MEGÍTÉLÉSÉNEK IRÁNYELVEI
A CML kezelésében ma már elsődleges szerepe van a tartós TKI-terápiának. A betegség felismerése után a kezelés
azonnali megkezdése szükséges. A TKI-kezelés mellett elért
terápiás válasz értékelése az ELN 2013-as ajánlása alapján
lehetséges (2. táblázat).
A CML kezelésében a hematológiai válasz mellett nélkülözhetetlen a citogenetikai, illetve a molekuláris válasz
megítélése is. A betegség kezelésekor komplett hematológiai
válaszról (CHR) beszélünk, ha a trombocitaszám 450 G/l alatti,
a fehérvérsejtszám 10 G/l alatti, nincsenek éretlen granulociták a perifériás vérben, a bazofil granulociták aránya 5% alatti
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és nincs tapintható szplenomegália. Komplett citogenetikai
válasz (CCyR) esetén nem észlelhetők Philadelphia-pozitív
sejtek. Major molekuláris válaszról (MMR) beszélünk, ha
a BCR-ABL1 szintben legalább 3 log csökkenést látunk, azaz
a BCR-ABL1 szintje ≤0,1%.
Optimális terápiás válasz esetén a terápia folytatása, terápiás kudarc esetén TKI-váltás javasolt. Az optimális válasz és
a terápiás kudarc közötti értékek úgynevezett figyelmeztető
jelek, ekkor a betegek szorosabb követése, a BCR-ABL1
mérés ismétlése javasolt.
A fenti ajánlások elsővonalbeli kezelés esetén érvényesek,
illetve olyan esetekben, amikor a terápiaváltás oka intolerancia. Másodvonalbeli kezelés esetén a terápiás válasz
kritériumai kissé eltérnek (3. táblázat).
Nem megfelelő terápiás válasz észlelésekor gondolni
kell arra is, hogy a beteg a kezelést nem megfelelően vagy
egyáltalán nem alkalmazza, továbbá fontos a beteg által
szedett többi gyógyszer ismerete az esetleges gyógyszerkölcsönhatás kizárása céljából.
A CML kezelése során, főként rezisztencia kialakulásakor a BCR-ABL1 génszakaszt érintő mutációk vizsgálata
is lényeges. Az egyes mutációk TKI-érzékenysége eltérő
lehet. Amennyiben a génszakaszt érintő mutáció igazolódik,
a TKI-kezelés megválasztásában az adott mutáció TKI-érzékenységét is figyelembe kell venni. A T315I mutáció az egyik
legismertebb és klinikai szempontból is fontos BCR-ABL1
mutáció. E mutációval szemben a jelenleg alkalmazott TKI-k
közül csak a ponatinib hatékony.
A KRÓNIKUS FÁZISÚ CML KEZELÉSE
A krónikus fázisú CML kezelésében ma már egyértelműen
a TKI-kezelés az elsődleges. Jelenleg az ELN-ajánlásoknak
megfelelően Magyarországon első vonalban elérhető az imatinib, a nilotinib és a dasatinib. Amennyiben ezekkel szemben
rezisztencia vagy intolerancia igazolódik, a bosutinib- vagy
a ponatinibkezelés jön szóba (3–5). A bosutinib jelenleg már
másodvonalban is alkalmazható. A fentieken túlmenően
T315I mutáció esetén a ponatinib az egyetlen hatékony TKI.
A CML kezelésének megválasztásakor figyelembe kell
venni a TKI-k mellékhatásprofilját is. Bármely TKI mellett
jelentkezhet májenzim-emelkedés, hematológiai mellékhatás
(anémia, trombocitopénia, neutropénia), bőrkiütés, illetve
különböző mértékű gasztrointesztinális tünetek. Az imatinib
ezenkívül okozhat perifériás, illetve periorbitális ödémát
és izomgörcsöket. A TKI-k mellett, elsősorban a nilotinib
alkalmazásakor leírták a QTc megnyúlását, azonban ennek
klinikai relevanciája nem tisztázott (6).
Nilotinibkezelés mellett gyakrabban észlelhető lipázemelkedés, pankreatitisz, vércukor-emelkedés, a vérzsírprofil kedvezőtlen irányú eltolódása, valamint alkalmazása
mellett gyakoribb a kardiovaszkuláris események (elsősorban a perifériás arteriookkluzív betegség) megjelenése. Az
ENESTnd vizsgálat 5 éves adatai alapján a nilotinibbel kezelt
betegcsoportban iszkémiás szívbetegség a betegek 3,9%-
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2. TÁBLÁZAT. A CML elsővonalbeli kezelésének értékelése (2)

Időpont

Optimális válasz

Figyelmeztető jelek

Terápiás kudarc

3 hónap

BCR-ABL1 ≤10% és/vagy
Ph+ ≤35%

BCR-ABL1 >10% és/vagy
Ph+ 36–95%

Nincs CHR és/vagy
Ph+ >95%

6 hónap

BCR-ABL1 <1% és/vagy
Ph+ 0% (CCyR)

BCR-ABL1 1-10% és/vagy
Ph+ 1–35%

BCR-ABL >10% és/vagy
Ph+ >35%

12 hónap

BCR-ABL1 ≤0,1% (MMR)

BCR-ABL1 0,1–1%

BCR-ABL1 >1% és/vagy
Ph+ >0%

12 hónap után

BCR-ABL1 ≤0,1% (MMR)

CCA/Ph- (-7 vagy 7q-)

CHR vagy CCyR vagy
MMR elvesztése, mutációk, CCA/Ph+

CCA/Ph–: klonális citogenetikai eltérések a Philadelphia-negatív sejtekben, CCA/Ph+: klonális citogenetikai eltérések a Philadelphia-pozitív sejtekben, CCyR: komplett citogenetikai válasz, CHR: komplett hematológiai válasz, MMR: major molekuláris válasz

3. TÁBLÁZAT. A CML másod-, harmadvonalbeli kezelésének értékelése (2)

Időpont

Optimális válasz

Figyelmeztető jelek

Terápiás kudarc

3 hónap

BCR-ABL1 ≤10% és/vagy
Ph+ <65%

BCR-ABL1 >10% és/vagy
Ph+ 65–95%

Nincs CHR vagy
Ph+ >95% vagy
új mutációk

6 hónap

BCR-ABL1 ≤10% és/vagy
Ph+ <35%

Ph+ 35–65%

BCR-ABL >10% és/vagy
Ph+ >65% és/vagy
új mutációk

12 hónap

BCR-ABL1 <1% (MMR) és/vagy
Ph+ 0% (CCyR)

BCR-ABL1 1–10% és/vagy
Ph+ 1–35%

BCR-ABL1 >10% és/vagy
Ph+ >35% és/vagy
új mutációk

12 hónap után

MMR

CCA/Ph- (-7 vagy 7q-) vagy
BCR-ABL1 >0,1%

CHR vagy CCyR elvesztése,
MMR elvesztése (2 mérés, egyik ≥1%),
új mutációk, CCA/Ph+

CCA: klonális kromoszómaeltérések, CCyR: komplett citogenetikai válasz, CHR: komplett hematológiai válasz, MMR: major molekuláris válasz, Ph+: Philadelphia-pozitív sejtek, -7: 7-es monoszómia, 7q-: 7-es kromoszóma hosszú karjának deléciója

ánál, cerebrovaszkuláris betegség 1,4%-nál, perifériás arteriookkluzív betegség 1,4%-nál fordult elő, amely magasabb,
mint az imatinib mellett észlelt arányok. A nilotinib mellett
gyakoribb volt a hiperkoleszterinémia és hipertrigliceridémia
kialakulása is (7, 8).
A dasatinib alkalmazása mellett gyakori a pleurális folyadékgyülem kialakulása, mely változó súlyosságú lehet,
valamint fokozott a pulmonális hipertenzió kockázata is.
A DASISION vizsgálat 3 éves adatai alapján a dasatinibkezelésben részesülő betegek 31%-ánál fordult elő folyadékretenció, 19%-ánál pleurális folyadék kialakulása, mely az
esetek nagy részében enyhe-mérsékelt fokú volt. A betegek
2%-ánál alakult ki grade 3/4 pleurális folyadékgyülem (9).
A bosutinib igen gyakori mellékhatása a hasmenés.
A BELA vizsgálat során (mely a bosutinibet és az imatinibet
hasonlította össze korábban nem kezelt CML-es betegeknél)
a betegek 70%-ánál jelentkezett hasmenés, ez a betegek
12%-ánál súlyos fokú volt. A hasmenés általában a kezelés megkezdésekor jelentkezett, és tüneti kezeléssel, a TKI
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szüneteltetésével vagy dóziscsökkentéssel a betegek nagy
részénél uralható volt (10).
A TKI-k közül a ponatinib teljes, napi 45 mg-os adagú
alkalmazása mellett a legnagyobb a kardiovaszkuláris betegségek, elsősorban az artériás tromboembóliás betegségek kialakulásának kockázata. A PACE klinikai vizsgálatban
Ph+ akut limfoid leukémia, illetve korábban nilotinib- vagy
dasatinibkezelésben részesülő CML miatt gondozott betegek
részesültek ponatinibkezelésben. A vizsgálat során a ponatinibbel kezelt betegeknél 7,1%-ban észleltek kardiovaszkuláris, 3,6%-ban cerebrovaszkuláris, és 4,9%-ban perifériás
vaszkuláris eseményt (11).
Első vonalbeli kezeléskor a TKI-választást meghatározza
a beteg kora, kockázati tényezői, illetve társbetegségei. Bár
a 2. generációs TKI-k hatékonyabbak az imatinibnél, mellékhatásaik korlátozzák alkalmazhatóságukat. Az első vonalbeli
kezeléskor a mellékhatások figyelembevételével a következő
irányelvek alkalmazhatók: fiatal, komorbiditással nem rendelkező, nagy kockázatú betegek esetén 2. generációs TKI adása
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javasolt, komorbiditások megléte esetén pedig ezek alapján
választandó ki a megfelelő TKI. A nilotinib nem javasolt ismert
diabetes mellitus, perifériás érbetegség, hiperlipidémia,
illetve hasnyálmirigy-betegség, korábbi pankreatitisz esetén.
A dasatinib alkalmazása kerülendő egyes kardiopulmonális
betegségek (pl. pleurális folyadékkal járó állapotok, emelkedett kisvérköri nyomás, szívbetegség) esetén. Idősebb, nem
nagy kockázatú, több komorbiditással rendelkező betegeknél a jól tolerálható imatinib részesíthető előnyben (12–14).
A CML kockázati csoportba sorolása szempontjából többféle
pontrendszer ismert, ilyenek a Sokal score, az Euro score
és az EUTOS score, a pontértékek meghatározását online
kalkulátorok könnyítik.
Az elsővonalbeli kezelés sikertelensége esetén TKI-váltás
indokolt, a fentiek figyelembevételével. Amennyiben a terápiaváltás progresszió miatt szükséges, javasolt a BCR-ABL1
mutációk vizsgálata, illetve ezek figyelembevétele a TKI-kezelés megválasztásában.
Amennyiben imatinib, nilotinib, dasatinib vagy bosutinib
nem alkalmazható, úgy harmadik generációs TKI, a ponatinib
adását mérlegeljük. A ponatinib rendkívül hatékony TKI, valamint jelenleg az egyetlen TKI, ami hatékony T315I mutáció
esetén, azonban a gyakori kardiovaszkuláris mellékhatások
miatt fokozott elővigyázatossággal alkalmazható (11).
A javuló életkilátások, illetve a tartós kezelés mellett jelentkező mellékhatások miatt felmerül a TKI-k elhagyásának
lehetősége. Jelenlegi ismereteink szerint a TKI-k élethosszig
tartó szedése szükséges, a TKI-k elhagyására csak évekig
tartó TKI-kezelést követően, tartósan a megfelelő mélységű
molekuláris választ elért betegeknél van lehetőség, kizárólag
klinikai vizsgálat keretében (15).
SAJÁT TAPASZTALATOK
Klinikánk hematológiai osztályán, ill. ambulanciáján 61 beteg
(39 férfi és 22 nő) részesült TKI-kezelésben a CML diagnózisát követően. A betegek életkora a CML diagnózisakor
átlagosan 54 év volt.
Jelenleg 48 beteg áll aktív kezelés alatt, 6 beteg gondozása szűnt meg ismeretlen okból és 7 beteg hunyt el. A halál
okaként 2 esetben a hematológiai alapbetegség progressziója,
illetve hematológiai komorbiditás, 2 esetben szolid tumor,
2 esetben kardiális ok, 1 esetben pedig trauma szerepelt.
A betegek kezelését, illetve a terápiaváltások okait a 4. táblázat tartalmazza.
Betegeink közül 54-en részesültek első vonalban imatinib-, 3-an nilotinib-, 3-an bosutinib-, illetve 1 beteg dasatinibkezelésben. Ponatinib alkalmazására CML indikációban
eddig nem került sor osztályunkon. Terápiaváltásra 20 betegnél kényszerültünk (13 esetben progresszió, 7 esetben
intolerancia miatt). Másodvonalban 13 esetben nilotinib-,
6 esetben dasatinib-, 1 esetben imatinibkezelést kezdtünk.
Egy betegnél más centrumban első vonalban 2. generációs
TKI-kezelést kezdtek, azonban intolerancia (heveny pankreatitisz kialakulása) miatt másodvonalban a kezelést imatinib

4. TÁBLÁZAT. CML miatt gondozott betegeink TKI-kezelése és a terá
piaváltás okai
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*A bosutinib elsővonalbeli kezelésként nem elérhető, e betegeinket klinikai vizsgálat keretében kezeltük

adásával folytattuk. A beteg imatinib mellett megfelelő terápiás választ ért el.
11 betegnél volt szükség a másodvonalban adott TKI-kezelés megváltoztatására, 7 esetben intolerancia, 2 esetben
progresszió miatt, illetve 1 esetben a korábbi váltás szükségtelenné vált az ismételt BCR-ABL1 meghatározást követően,
ekkor a beteg a korábban, első vonalban alkalmazott TKI-kezelést kapta vissza. Egy esetben a megkezdett terápiával
szemben kontraindikáció merült fel: a betegnél perifériás
érbetegség igazolódott, emiatt a nilotinibet elhagytuk és
a korábban alkalmazott imatinibkezelést folytattuk. Harmadvonalban 6 beteg részesült dasatinib-, 2 beteg imatinib-,
2 beteg nilotinib-, 1 beteg bosutinibkezelésben. További 2
esetben progresszió, 1 esetben intolerancia miatt ismételt
TKI-váltás történt. Negyedvonalban mindhárom beteg bosutinibkezelésben részesült, közülük egy betegnél progresszív

5. TÁBLÁZAT. CML miatt kezelt betegeinknél történő BCR-ABL1 ellenőrzések száma a kezelés éveiben
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A Novartis cégcsoport saját
generikus imatinib készítménye
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alkalmazási elôírás • Imatinib Sandoz® 100 mg és 400 mg filmtabletta
Összetétel: 100 mg, illetve 400 mg imatinib filmtablettánként. Javallatok: Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma (bcr-abl)
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betegség miatt a korábban alkalmazott nilotinibkezelésre
váltottunk.
A terápiás válasz megítélése céljából a CML miatt gondozott betegeknél az ajánlásoknak megfelelően 3 havonta
végzünk BCR-ABL1 meghatározást. A kezelés alatt az átlagos
évi molekuláris kontrollok számát az 5. táblázat mutatja.
A CML miatt gondozott betegeknél egyre inkább szerepet
kap a személyre szabott kezelés, melyben fontos szerep jut
a mutációs státusz mellett a társbetegségek ismeretének
is. CML miatt gondozott betegeinknél jelentős arányban volt
ismert kardiovaszkuláris vagy endokrinológiai társbetegség,
ezek arányát az 1. ábra mutatja be. A betegek több mint felénél
szerepel hipertónia (31 beteg). 15 betegnél hiperlipidémia, 9
betegnél diabetes mellitus, 8 betegnél szívritmuszavar, 7 betegnél iszkémiás szívbetegség, 5 betegnél cerebrovaszkuláris
betegség, 4 betegnél perifériás érbetegség ismert. Obstruktív
tüdőbetegség 5 betegnél volt ismert, illetve 3 betegnél jelentkezett pleurális folyadékgyülem, ez utóbbi azonban minden
alkalommal dasatinib szedésével volt összefüggésbe hozható.
Pulmonális hipertóniát egy betegnél sem észleltünk.
Egy betegünket JAK2 V617F pozitív esszenciális trombocitémia, illetve policitémia vera miatt gondoztuk, majd
progrediáló leukocitózis hátterében CML igazolódott. A JAK2
V617F pozitív mieloproliferatív betegség és a CML együttes
előfordulása rendkívül ritka, hazánkban eddig egy esetet
publikáltak (16). Egy másik betegünk esetében a CML diagnózisával egy időben krónikus limfoid leukémia is igazolódott,
ez utóbbi kezelést nem igényelt.
Az újonnan diagnosztizált betegeknél a nemzetközi és
hazai ajánlásoknak megfelelően a kezelés kezdetekor történik kardiovaszkuláris kivizsgálás, mely EKG-vizsgálatot,
szívultrahang-vizsgálatot, illetve a perifériás érbetegség
megítélése céljából boka-kar index mérést foglal magába.
A korábban diagnosztizált betegeknél a fenti vizsgálatokat
szintén elvégeztük.
Szűrő jellegű boka-kar index vizsgálat eddig 41 betegnél
történt. A boka-kar index a boka magasságában és a felkaron
mért szisztolés vérnyomásértékek hányadosa. Értékét 0,9–1,3
között tekintjük megfelelőnek, 0,4–0,9 között perifériás érbetegség, 0,4 alatti érték esetén pedig súlyos perifériás
érbetegség véleményezhető. A vizsgált betegek közül 14
esetben igazolódott perifériás érbetegség legalább az egyik
oldalon, egy esetben észleltünk súlyos perifériás érbetegséget. A kóros boka-kar indexet elért betegek közül összesen
hárman részesültek korábban vagy a vizsgálat elvégzésekor
nilotinibkezelésben. A súlyos perifériás érbetegséget egy
negyedvonalban bosutinibkezelésben részesülő betegnél
észleltük, terápiaváltást ebben az esetben nem tartottunk
szükségesnek. Az igazolt perifériás érbetegség miatt egy
esetben terápiaváltást tartottunk indokoltnak, a korábban
alkalmazott nilotinibkezelést imatinibre váltottuk, emellett
a betegnél elért molekuláris válasz megmaradt.
A CML miatt kezelt betegeknél a fentiek mellett további rizikófaktorok vizsgálata is javasolt, ezek közé tartozik

1. ÁBRA. Társbetegségek aránya CML miatt kezelt betegeinknél. DM:
diabetes mellitus, ISZB: iszkémiás szívbetegség, COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség

a dohányzás, a pozitív családi anamnézis, az obezitás, illetve a kóros lipidanyagcsere megléte vagy hiánya. A fenti
vizsgálatok elvégzése és a rizikófaktorok ismerete minden
betegnél szükséges.
A CML kezelésében alkalmazott TKI-k mellett a hepatitisz
B vírus reaktivációjának kockázata megnő, emiatt szükséges
a betegek hepatitisz B szerológiai vizsgálata a kezelés megkezdése előtt. Osztályunkon, ill. ambulanciánkon az újonnan
diagnosztizált betegek, illetve a TKI-kezelésben részesülő
betegek szűrővizsgálata is megtörtént. Egy betegnél hepati
tisz B core antigén elleni antitest jelenlétét igazoltuk, emiatt
entecavir profilaktikus adását kezdtük meg. Hepatitisz B
reaktivációt egy betegnél sem észleltünk (17).
ÖSSZEFOGLALÁS
A TKI-k bevezetésével a CML az esetek nagy részében egy jól
kezelhető krónikus betegséggé vált. Az új generációs TKI-k
mellett a korábban terápiarezisztens betegek egy részénél
is megfelelő választ érhetünk el. A kezelés elsődleges célja
továbbra is a megfelelő terápiás válasz elérése, de egyre
inkább előtérbe kerülnek a kezelés hosszú távú hatásai.
A kezelés kiválasztásában a nemzetközi és hazai irányelvek követendőek, de a hosszú távú alkalmazás miatt fontos
a társbetegségek és a TKI-k mellékhatásspektrumának
pontos ismerete is. Betegeink több mint felénél volt olyan
társbetegség, mely befolyásolta a terápiaválasztást. Az egyes
TKI-k mellett észlelt kardiovaszkuláris mellékhatások miatt
szükséges a betegek kardiovaszkuláris rizikófaktorainak
ismerete, mely további diagnosztikus teendőket igényel.
Nagy Zsolt és Demeter Judit egyenlő mértékben járultak hozzá
a munkához.
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