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Azonosítószám: 11/2009 

 
1. Az eljárásrend tárgya 
2.  

2.1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése 
Vírusos májgyulladás (B15-B19) 

Idült vírusos májgyulladás B18 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 
BNO BNO megnevezés 

B1800 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel 
B1810 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül 

2.2. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

2. Táblázat: Fontosabb OENO kódok 
OENO OENO megnevezés 

11041 Vizsgálat 
88460 Vérvétel 
2627Q Anti-HBs AT kimutatása 
29950 DNS kivonása  biológiai mintából 
28938 Oligonucleotid hibridizáció membráncsíkon próbapáronként 
28920 Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként 
2627W Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel 
2639L Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módzserrel 
29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 

3. Táblázat: HBCS kódok 
HBCS HBCS megnevezés 
351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 

4. Táblázat: ATC kódok 
ATC ATC megnevezés 

L03AB05 INTRONA 18,30, 60 MILLIÓ NE (INF-alfa 2b) 

L03AB11 PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM (PegINF-alfa 2a) 

L03AB04 ROFERON-A 3, 6, 9 MILLIÓ NE/0,5 ML (INF-alfa 2a) 

J05AF05 ZEFFIX 100 MG FILMTABLETTA (lamivudin) 

J05AF10 BARACLUDE 0,05 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT (entecavir) 

J05AF10 BARACLUDE 0,5 mg FILMTABLETTA (entecavir) 

J05AF08 HEPSERA 10 MG TABLETTA (adefovir dipivoxil) 
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2.3. Kórkép leírása 

 
A hepatitis B vírus infekció egy globális egészségügyi probléma. Közel kb. 400 millióra 

tehető a fertőzött betegek száma a világon. Az ESKI adatai alapján, Magyarországon a 
lakosság kevesebb, mint 2%-a vírushordozó. Ezen betegeknek általában „csak” 5-

10%-a válik krónikussá. Az említett adatok alapján 10,000- 20,000 fő lehet 
maximálisan a hepatitis-B-ben szenvedő betegek száma. A betegség incidenciája 

1,3/100.000 fő, vagyis 130 fő évente.  Magyarországon a 2007. évben 176 millió Ft-ot 
2008. évben 302 millió Ft-ot költött az egészségbiztosító a hepatitis B-ben szenvedő 

betegek gyógyítására. 

 

Járványtan 

Kórokozója a hepatitis B vírus a Hepadnaviridae család tagja, mely egy DNA vírus. A 

fertőzést követően az esetek túlnyomó többségében (70%) tünetmentes infekció zajlik, 
tünetek csupán 30%-ban alakulnak ki. A fertőzött felnőttek 5-10%-ában jön létre 

chronicus fertőzés. Hazánkban kb. 7-15.000 beteg szorulhat ténylegesen kezelésre. 

A kórkép jelentőségét az adja, hogy a vírus általában parenterálisan terjed, fertőzött 
vér és vérkészítmények útján. A donorvér rutinszerű szűrése jelentősen csökkentette a 

fertőzések átvitelét, de a kábítószer élvezők által közösen használt injekciós tűk még 

mindig komoly veszélyt jelentenek. A fertőzés kockázata nagyobb haemodyalizált 

betegeken, onkológiai betegeken és vérrel érintkezésbe kerülő kórházi 
dolgozókon.  A fertőzés a parenterális úton kívül más módon is terjedhet, hetero és 
homosexuális érintkezéssel, valamint zárt intézményekben (pl. börtönök). 

A fertőzés reservoirjai világszerte az idült HBV hordozók. A fertőzés prevalenciája 

földrajzi és más tényezőktől függően jelentősen eltérő lehet 0,5 %-10%. Távol-Keleten 

akár 10%-ot is meghaladja. A vertikális transzmisszió különösen ezeken a vidékeken 

fordul elő.  
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Diagnózis felállítása 

A diagnosztikában az anamnézis felvétel valamint a fizikális vizsgálat mellett nagy 

jelentősége van a labor diagnosztikának. A beteg általános tünetekkel keresi fel 

háziorvosát. fáradékonyság, gyengeség, émelygés, hányinger, láz, urticariszerű kiütések, 

izületi fájdalmak, jobb bordaív alatti nyomás, feszülés, sötét vizelet. A labor diagnosztika 

magában foglalja a hagyományos „máj-panel” vizsgálatokat, a háromféle antigén-antitest 

rendszer (Hbe, Hbs, Hbc) kimutatását, valamint magának a vírusnak a jelenlétét illetve a 

vírus kópiaszám kimutatását is. Ez utóbbi igen érzékeny PCR technikával történik.  A 

vírus kópiaszámának az ismerete alapvető a terápia eldöntése, valamint a beteg 

monitorozása szempontjából. 

 

 

Klinikai lefolyás 
 

A betegnél a tünetek jelentkezését követően icterus alakul ki.  Az esetek túlnyomó 
többségében a vírus eliminálódik a májból kiterjedt májsejt destrukció nélkül is. A 

HbsAg és a HbeAg eltűnését követően magastiterű antitest szintek detektálhatók, de a 

HBV DNA alacsony szinten még hosszú ideig kimutatható. Persistáló vírusinfekció 

esetén a vírusprodukció folytatódik, gyakran életfogytiglan, de krónikus fertőzés esetén a 

viraemia mértéke alacsonyabb szinten marad. Szintje az idő múlásával fokozatosan 

csökken és seroconversio is bekövetkezhet. Ennek éves gyakoriságát az érintett 

populációban kb. 5- 10%-ra becsülik. Tartós HBV hordozás a primer hepatocellularis 
carcinoma (HCC) kialakulásának gyakoriságát a százszorosára növeli az átlagos 

populációhoz képest. A HbeAg pozitív csoportban a HCC kialakulásának 
gyakorisága még nagyobb.  
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Terápia 

 
A kezelés legfontosabb célja a viraemia csökkentése illetve megszüntetése, a 
vírusreplikáció gátlása, és a májkárosodás javítása, ill. gyógyítása. A vírus 

folyamatos jelenléte esetén sokkal nagyobb a kockázata a chronicus hepatitis, cirrhosis, 

illetve a hepatocellularis carcinoma kialakulásának. Leginkább veszélyeztetettek a 

HbeAg pozitív valamint a HbeAg negatív de magas vírus titerű betegek. A terápia 
eredményességét a HbeAg eliminálása és a keringésben kimutatható vírusok 
számának csökkenése, ill. seroconversio kialakulás (anti-Hbe antitestek 
kialakulása) jelzi. 

3. Fogalmak 

PCR  Polymerase Chain Reaction 

HCC  HepatoCelluláris Carcinoma 

4. Az ellátás igénybevételének rendje 

Egészségügyi Közlöny 10. számában 2008 februárjában megjelent és hatályossá vált 

Szakmai Protokollban részletesen szabályozva (lásd. Háttéranyag) 
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5. Finanszírozás rendje, Finanszírozási algoritmus 

 

1
Diagnosztika:

Anamnézis
fizikális vizsgálatok

labor diagnosztika (májpanel, PCR)
máj biopszia (szükség szerint)

2
Obszerváció

3
Szupportív

terápia

4
A beteg teljeskörű

tájékoztatása/beleegyező nyilatkozat

6
kontroll1. lépcső

5
Peginterferon/Standard

Interferon
Kontraindikáció hiányában

3. lépcső

10
kontroll

8
kontroll2. lépcső

7
Lamivudin

Interferonra nem reagáló
reagáló de relapszust mutató

pre-core mutáns
szervtranszplantált
immunszupprimált

kemoterápiában részesülő HBsAg+
Child C,D  cirrhosis esetén
kontraindikáció hiányában

9
Adefovir dipivoxil/Entecavir

lamivudin rezisztencia esetén
kontraindikáció hiányában

Hepatitis B finanszírozási
protokollja

algoritmus 3
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A finanszírozási algoritmus részletezése 

1: Diagnosztika 

A diagnózis felállításnak része:  

• anamnézis felvétele 

• fizikális vizsgálat 

• labordiagnosztika 

 

A laborvizsgálatok eredményei alapján kerül a beteg terápiára vagy megfigyelésre. 

 

A kezelés feltételei  

• Hat hónapon belül 3 alkalommal emelkedett GPT érték, és/vagy szövettanilag igazolt 

krónikus hepatitis, hisztológiai aktivitással. (Konzekvensen emelkedett GPT és 

nagyobb, mint 20 000 IU/ml feletti értékű HBV-DNS titer esetén a májbiopsziától el 

lehet tekinteni.)  

• Kontraindikácó hiánya.  

• A beteg beleegyezése 

 

A kezelést eldöntő vizsgálatok:  

• HBV DNS mennyiségi PCR,  

• HBeAg, anti HDV IgM és/vagy HDV Ag,  

• Májbiopszia: szövettanilag igazolt krónikus hepatitis, hisztológiai aktivitási index,  

• Kísérő betegségek. 

 

A kezelési tervet befolyásolja: 
 Differenciáldiagnosztika: HBeAg, anti-HBe; HDAg, anti-HD-IgM, totál anti-HD; anti-HCV.  

 

2: Obszerváció 
A labor eredmények alapján csak obszervációra kerül sor: 

• HbeAg+, PCR<20.000 IU/ml, GPT szintje normális  

• HbeAg-, PCR<2.000 IU/ml, GPT szintje normális  
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Májbiopszia lehet szükséges: 

• HbeAg+, PCR<20.000 IU/ml, GPT szintje emelkedett 

• HbeAg+, PCR>20.000 IU/ml, GPT szintje normális 

• HbeAg-, PCR>2.000 IU/ml, GPT szintje normális  

• HbeAg-, PCR<2.000 IU/ml, GPT szintje emelkedett 

 

3: Szupportív terápia: diétás étrend, alkohol megvonása, hepatotoxikus szerek kerülése 

 

TERÁPIA 
 

A kezelés indikációja:  

• HBeAg pozitív, HBV DNS> 20.000 IU/ml (2×104 IU/ml = 105 copies/ml) felett, GPT 

emelkedett, vagy  

• HBeAg negatív, HBV DNS> 2.000 IU/ml (2×103 IU/ml) felett, GPT emelkedett 

• anti-HDV IgM pozitivitás, HBV DNS negativitás is a kezelés indikációja. 

   

4: A beteg beleegyező nyilatkozata 

• A kezelés megkezdése előtt a beteget teljes körűen tájékoztatni kell a terápia 

várható kimeneteléről, az esetleges mellékhatásokról és erről egy aláírt beleegyező 

nyilatkozat szükséges.  

 

5: Interferon készítmények 

 

Pegilált interferon készítmények: PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM (PegINF-alfa 2a) 

• Adag: 180 µg/hét monoterápia. 

• A kezelés időtartama általában 1 év.  

• Anti-HD-IgM pozitív esetekben a kezelés időtartama másfél év.  

• Beszűkült veseműködés esetén a peginterferon alfa-2a adagja heti 135 µg.  

• Cirrhosis-Child-A stádiumnál HDVAg  vagy anti-HDV IgM + esetén GPT-től 

függetlenül HBV DNS – esetén is Interferonnal kezelendő 
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Standard interferonok: INTRONA 30 MILLIÓ NE (INF-alfa 2b), ROFERON-A 6 MILLIÓ 

NE / 0,5 ML (INF-alfa 2a) 

• Alternatíva 18 év alatti életkorban, alacsony fvs és/vagy thrombocyta szám mellett, 

anamnézisben cytopenia esetén hetente 3×5-6 ME/m2 (9-10 ME) standard interferon 

alfa-2a vagy alfa-2b.  

 

 

A készítmények rendelésének feltételei 
 

• Teljes dózissal történő kezelés feltétele a 1,5 G/l absolut neutrophil 

granulocytaszám és a 75 G/l feletti thrombocytaszám.  

• A kezelés és a választott kezdő dózis egyéni mérlegelése szükséges 0,75-1,5 G/l 

absolut neutrophil granulocytaszám és 50-75 G/l thrombocytaszám között.  

• Az interferon kihagyása szükséges, ha az abszolút neutrophil granulocyta szám 

0,5 G/l alatti, vagy a thrombocytaszám 25 G/l alatti.  

• Beszűkült veseműködés esetén a kezelési mód megválasztása a plazma kreatinin 

szinttől és/vagy a kreatinin clearance szinttől függ.  

• 65 év felett egyedi elbírálás szükséges. 

• Kontraindikáció hiánya 

 

Kontraindikációk 
 

• Decompenzált májcirrhosis (Child B és C) 

• Autoimmun betegség (1:300 feletti ANA, anti-DNA, SMA, AMA pozitivitás) 

• Cytopenia: 0,5 G/l alatti absolut neutrophyl granulocytaszám, 25G/l alatti 

thrombocytaszám a kezelés során. 

• Kezeletlen hyperthyreosis 

• Labilis diabetes mellitus 

• Cardiorespiratoricus insufficientia 

• Kezeletlen pszichiátriai betegségek: major depresszió, súlyos szorongásos 

zavarok, pszichotikus állapot. 

• Neurológiai betegségek: konvulzióhajlam, cerebrovascularis betegség neurológiai 

konzílium javasolt). 

• Addiktológiai betegség: manifeszt fennálló drog- vagy alkohol dependencia. 
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• Terhesség, laktáció 

• Interferon allergia 

• 65 év feletti korban egyedi elbírálás szükséges 

• Gyermekkor 3 év alatt 

• Az együttműködés hiánya 

• A beteg nem egyezik bele a kezelésbe 

 

 

6: Kontroll vizsgálatok Interferon terápia alatt  

 

• Az első két hétben hetente, majd havonta: vérkép, vércukor, szérumbilirubin, 

májenzímek, CN, creatinin 

• Háromhavonta: TSH, szükség esetén pajzsmirigy hormonszint.  

• Fokozott ellenőrzés depresszió esetén, antidepresszáns alkalmazása, psychiátriai 

konsilium 

• Fogamzás gátlás szükséges 

• A kezelés végén és 6 hónap múlva: HbsAg, HbeAg/anti Hbe, ill. GPT és HBV DNA 

• 0,75 G/l alatti neutrofil granulocytaszám és/vagy 50 G/l alatti thrombocytaszám 

esetén az interferon dózisa csökkentendő. Ha a kezelhetőség feltételei visszaálltak, a 

kezelés csökkentett dózissal folytatható. (Egyes esetekben a kiinduló dózisra történő 

visszatérés is lehetségessé válhat.) 

• Súlyos cytopenia esetén a hematológiai paraméterek 1-4 hetente ellenőrzendők. 

• Hematológus javaslatára a kezelés kiegészíthető granulocyta colonia stimuláló 

faktorral. 
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7: Lamivudin 

 

• 12 hónapos interferon kezelésre nem reagáló beteg.  

• Interferon kezelésre reagáló, de relapsust mutató beteg.  

 

Elsődlegesen választható szerként az alábbi esetekben 
 

• HBeAg negatív, de HBV-DNS pozitív, anti-HBc-IgM negatív krónikus hepatitis (pre-

core mutáns).  

• Szervtranszplantált HBV-DNS pozitív beteg.  

• Immunszuppresszív vagy kemoterápiában részesülő HBsAg pozitív beteg . 

bármekkora vírus titer és GPT érték mellett 

• Cirrhosis C,D  stádiuma.  

• Interferon bármely okból ellenjavallt. (allergia, lactatio, veseelégtelenség, 

tünetmentes HBV hordozó állapot) 

 

A készítmény rendelésének feltételei: 

• A napi 100 mg teljes dózissal történő kezelés feltétele a normális veseműködés.  

• Beszűkült, de 50 ml/percet elérő kreatinin clearance érték esetén az alkalmazott 

dózis heti 3×100 mg. 

 

Kontraindikációk 
 

• Allergia a készítményre. 

• Lactatio.  

• Veseelégtelenség 50 ml/perc alatti kreatinin clearance értékkel.  

 

 

Kezelési mód 
 

• HBe-Ag pozitív krónikus B hepatitis: napi 1×100 mg lamivudin folyamatosan. A 

kezelés tartama: HBeAg pozitivitás esetén az anti-HBe szerokonverzió után minimum 

6 hónapig, maximum 2 évig.  
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• HBe-Ag negatív krónikus B hepatitis: napi 1×100 mg lamivudin folyamatosan, 

időtartama: a HbsAg / HBV DNS eltűnése, illetve az anti HBs megjelenése után 

minimum 6 hónapig, maximum 2 évig.  

• Egyéb indikáció esetén (HBV-cirrhosis, májtranszplantáció előtt és után, immun-

kompromittált beteg krónikus B-hepatitise, illetve HBV aktív replikáció) a kezelés a 

beteg élete végéig, vagy a kezelés indikációjaként  szolgáló állapot megszűnését 

követően legalább 6 hónapig folytatandó.  

• Beszűkült veseműködés esetén a javasolt dózis heti 3×100 mg.  

 

8: Kontroll vizsgálatok lamivudin kezelés alatt 
 

• Az első félév végén, majd a kezelés során félévenként, valamint a kezelés alatt 

jelentkező jelentős GPT emelkedés esetén HBV-DNS vizsgálat (real-time 

mennyiségi PCR) ajánlott. Viraemia újbóli megjelenése, a titer 1 log emelkedése 
lamivudin rezisztenciára utal, ezért gyógyszerrezisztens mutáns (lamivudin) 
vizsgálata szükséges. 

• Lamivudin rezisztencia esetén a kezelés kiegészítendő adefovir dipivoxil-lal vagy át 

kell térni entecavir kezelésre. 

 

 

 

9: Adefovir dipivoxil / Entecavir  

 

Adefovir dipivoxil választható 

 

• Lamivudin rezisztencia esetén a lamivudin kezelés kiegészítéseként, vagy 

önállóan.   

• Kontraindikáció hiánya 

 

Kezelési mód:  

 

• naponta 10 mg adefovir dipivoxil, vagy át kell térni az entecavir kezelésre. Beszűkült 
vesefunkciók esetén a dózisok a gyógyszerek alkalmazási előiratában megadott 

séma szerint csökkentendők.  
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• Adefovir dipivoxil rezisztens mutánsok vizsgálata ugyanúgy, mint lamivudin esetén 

 

Entecavir választható: 

• Lamivudin rezisztencia esetén.  

• Kontraindikáció hiánya 

 

Kezelési mód:  

• Dózisa napi 1 mg. Beszűkült vesefunkciók esetén a dózisok a gyógyszerek 

alkalmazási előiratában megadott séma szerint csökkentendők. 

6. Az ellenőrzés alapját képező finanszírozás szempontból lényeges sarokpontok 

A finanszírozási ellenőrzés során elsődlegesen azt ellenőrzik, hogy a kezelő orvosok 

betartották-e a kihirdetett finanszírozási rendet, különös tekintettel a következő főbb 

sarokpontokra: 

1. A kezelés megkezdése előtti diagnosztikus vizsgálatokat elvégezték és 

megfelelően dokumentálták? 

2. A mennyiségi PCR vizsgálatot minden (várhatóan terápiára kerülő) betegnél 

elvégezték? 

3. A terápia előtt a betegeket teljeskörűen tájékoztatták a kezelés várható 

kimeneteléről valamint az esetleges mellékhatásokról? A beteg írásos terápiába 

beleegyező nyilatkozata megtalálható a beteg dokumentációban? 

4. A gyógyszerválasztás orvos szakmailag indokolt, a finanszírozási 
protokollnak megfelelően történt? 

5.  A gyógyszerváltás ténye orvos szakmailag megfelelően alátámasztott és 

dokumentált? 

6. A kezelés során szükséges kontroll vizsgálatokat elvégezték és ezek 

eredményei megfelelően dokumentáltak? 
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7. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási irányelveknek 

megfelelően állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a döntések alapjául 

szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás.  

8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni: 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

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

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

11. A felülvizsgálat tervezett időpontja: 2012. június 30.  


