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Vezetői összefoglaló 
 
 

Magyarországon az ESKI adatai alapján, a B típusú krónikus vírus hepatitis incidenciája 
1,3/100.000 fő, vagyis 130 fő évente.  A lakosság kevesebb, mint 2%-a vírushordozó. 

Hazánkban kb. 7-15.000 beteggel kell számolni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

2007-ben nagyságrendileg 176 millió, míg 2008-ban 302 millió Ft-ot költött a betegek 

gyógyítására.  A hepatitis B kezelésének összköltségében a társadalombiztosítás által 

támogatott gyógyszerkészítmények finanszírozása teszi ki a legnagyobb részarányt, mely 
2007-ben 92% volt, 2008-ban 95%-ra növekedett.  

 

Az epidemiológiai adatok alapján feltételezhető, hogy a betegszám nagyarányú 
emelkedésével nem kell számolni a közeljövőben, azonban a finanszírozási 

számadatokat figyelve prognosztizálható a gyógyszerköltség további emelkedése. A 

Finanszírozási Protokollban megfogalmazott indikációs feltételek orvos szakmai 
szempontok szerint történő definiálásával az indokolatlan gyógyszeralkalmazásból eredő 

többlet költségkiáramlás megfékezését kívánjuk elérni. 
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I Háttér 
 
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. Hazánkban kb. 7-15.000 beteggel kell számolni. 

 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2007-ben nagyságrendileg 176 millió Ft-ot, míg 
2008-ban 302 millió Ft-ot költött a Hepatitis B–ben szenvedő betegek gyógyítására. [OEP, 

2009] 

 
 
I.1 Betegség ismertetése 
 
A hepatitis B vírus a Hepadnaviridae család tagja, mely egy DNA vírus és elsősorban a 

hepatocytákat fertőzi meg. A fertőző „Dane” részecske belső magból és külső burokból áll. A 

belső mag circuláris, kétszálú DNS-t és DNS–polymerasét tartalmaz; a megfertőzött 

májsejtek sejtmagjában replikálódik. Az ismeretlen okból nagy mennyiségben képződő 

felszíni burok a cytoplazmában kerül rá és alakul ki az újabb fertőzőképes virion. 

 

 

I.1.1 Járványtan 
 

A HBV általában parenterálisan terjed, fertőzött vér és vérkészítmények útján. A donorvér 

rutin szerű szűrése jelentősen csökkentette a fertőzések átvitelét de a kábítószer élvezők 

által közösen használt injekciós tűk még mindig komoly veszélyt jelentenek.  A következő 

diagram a vérrel átvihető betegségek előfordulási gyakoriságának alakulását mutatja az 

elmúlt évtizedben. 
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1. ábra A transzfúzió okozta fertőzések penetrációja 

 
Forrás: NCCN –practice guidlines 
 

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, az Észak 

Amerikában és Európában észlelhető 0,5% alattitól a Távol-Keleten tapasztalt 10%-ot 

meghaladó prevalenciáig. A vertikális transzmisszió különösen azokon a vidékeken fontos, 

ahol a fertőzés prevalenciája magas.  

 
 

I.1.2 Diagnosztika 
 

A HBV fertőzésben legalább háromféle antigén-antitest rendszer mutatható ki. A felületi 
antigén (HbsAg) a vírus felületi burkával kapcsolatos, a heveny fertőzések kapcsán ez 

mutatható ki a szérumból legelőször és jelzi, hogy a beteg vére fertőző. A HbsAg az 

inkubációs szakban jelenik meg általában 1-6 héttel a klinikai vagy laboratóriumi tünetek 

kialakulása előtt. A neki megfelelő antitest az anti-HBs csupán hetekkel vagy hónapokkal 

később a klinikai gyógyulás után jelenik meg és egész életen át kimutatható marad. 

Kimutatása ezért részleges immunitást adó, korábban már kiállott HBV fertőzést jelent. A 

betegek közel 10%-ban a HbsAg a heveny fertőzés után is perzisztál és anti-HBs antitestek 
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nem képződnek. Ezeknél a betegeknél rendszerint idült hepatitis alakul ki vagy tünetmentes 

vírushordozókká válnak. 

 

A core antigén (HbcAg) a vírus belső magjával kapcsolatos. Megtalálható a fertőzött 

májsejtekben, a szérumból csak speciális módszerekkel mutatható ki. A mag elleni antitest 
(anti-HBc) a klinikai tünetek kialakulásakor jelenik meg, titere ezután fokozatosan, éveken át 

csökken. Rendszerint megtalálható idült HbsAg hordozókban is, akikben nem alakult ki anti-

Hbs reakció. Idült fertőzésekben az anti-HBc elsősorban IgG típusú, míg heveny fertőzésben 

az IgM típusú anti-HBc dominál. Az IgM típusú anti-HBc bizonyos esetekben a friss HBV 

fertőzés egyetlen jele lehet, amely a HbsAg eltűnése és az anti-HBs megjelenése közötti un. 

ablak időszakban is kimutatható. 

 

Az e antigén (HbeAg) a vírus magjából származó peptid és csak HbsAg pozitív szérumban 

fordul elő. A vírus DNS-polymerase termelődésével párhuzamosan jelenik meg. Kimutatása 
aktív vírus replikációt jelez. A vizsgált vér erősen fertőző és a folyamat nagy 

valószínűséggel megy át idült májbetegségbe. A megfelelő antitest (anti-Hbe) jelenléte 

viszont kisebb fertőzőképességet és jobb prognózist jelent. 

 

Hepatitis D vírus (HDV) vagy delta ágens sajátos, hiányos RNS vírus, amely csak HBV 

jelenlétében képes replikálódni, önmagában nem. Heveny B vírus társfertőzése vagy idült B 

hepatitis felülfertőződése során jelenik meg.  

 
 

I.1.3 Klinikai tünetek  
 
A primer fertőzést követően a HbsAg 4-10 hét múlva jelenik meg a vérben és IgM típusú 

antitestek alakulnak ki a HBV core antigénjével szemben. Az acut vírusfertőzés időszakában 

a viraemia igen magas, eléri a 10 9-10/mililiter nagyságrendet. A Hbe antigén kimutatható az 

esetek 75-100%-ában. Ebben a fázisban a vertikális és horizontális átvitel valószínűsége 

nagy. Az icterus kialakulását megelőzően a beteg rossz közérzetről, hányingerről, 
hányásról, jobb bordaív alatti fájdalomról, feszülésről, gyakran izületi fájdalmakról 
panaszkodik. 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.   
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Persistáló vírusinfekció esetén a vírusprodukció folytatódik, gyakran életfogytiglan, de 

krónikus fertőzés esetén a viraemia mértéke alacsonyabb szinten marad, mint az akut 

fertőzés esetén. Ez a szint az idő múlásával fokozatosan csökken és a teljes eltűnés 

(seroconversio) is bekövetkezhet. Ennek éves gyakoriságát az érintett populációban kb. 5- 

10%-ra becsülik.  

 

A HbeAg eltünését gyakran a transaminase szint átmeneti emelkedése előzi meg. Ez a 

fellángolás a folyamat immunológiai hátterére utal. Amennyiben a HbsAg jelenléte 
kimutatható, az mindig aktív vírusreplikációt jelent.  

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. 

 

 

I.1.4 Kezelési lehetőségek 
 

 

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

 

A vírusinfekció folyamatos jelenléte esetén sokkal nagyobb a kockázata a chronicus 

hepatitis, cirrhosis, illetve a hepatocellularis carcinoma kialakulásának. Különösen vonatkozik 

ez a HbeAg pozitív esetekre, de azok a HbeAg negatív vírushordozók, akiknek a vérében a 

vírusgenom nagyságrendje 105/milliliter körül, vagy ez alatt van.  

 

A terápia sikerét a HbeAg eliminálása és a keringésben kimutatható vírusok számának 

csökkenése, ill. seroconversio kialakulás (anti-Hbe antitestek kialakulása) jelzi.  
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II Érvényes szakmai protokollok összesítése és értékelése  
II.1 Hazai szakmai protokoll 
 

A jelenleg hatályos hazai Szakmai protokoll a krónikus vírushepatitisek antivirális 

kezeléséről, az Egészségügyi Közlöny LVIII Évfolyamának 3. számában jelent meg. A 

szakmai protokoll 2010. december 31-ig érvényes. 
 
A finanszírozási protokoll algoritmusa az alábbi: 

8
GPTemelkedés

9
GPT

normális

10
GPT

normális

11
GPTemelkedés

12
GPTemelkedés

13
GPT

normális

14
GPT

normális

15
GPT

emelkedés

16
májbiopszia

17
observatio

18
májbiopszia

19
T E RÁ P I A

20
májbiopszia

21
observatio

22
májbiopszia

4
PCR <20.000

IU/ml

5
PCR >20.000

IU/ml

2
HBeAg +

6
PCR >2.000

IU/ml

7
PCR <2.000

IU/ml

3
HBeAg -

1
Ananmnézis, fizikálisvizsgálat, labor diagnosztika:

6hónapon belül 3alkalommal emelkedettGPT
HBeAg, anti-HBVés/vagyHDV Ag

HBV DNSmennyiségi PCR

23
Abeteg teljeskörű tájékoztatása

26
Lamivudin

28
Adefovir dipivoxil /Entecavir

24
Peginterferon / Standard InterferonI. lépcső

II. lépcső

III. lépcső

25
Kontroll

27
Kontroll

29
Kontroll

Hepatitis Bhazai terápiás
algoritmusa

algoritmus 2

Chirrhosisbármely
stádiuma,

Immunszupprimált,
szervtranszplantált

beteg, HBsAg+
beteg függetlenül a
GPTésvírus titertől

Chirrhosis Child A,
HDV Ag / anti HDV
IgM+GPTszinttől
függetlenül; HBV
DNS - esetén is!
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1. Diagnosztika 
 

 Anamnézis, fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, a fontosabb értékek monitorozása 

 

 A kezelést eldöntő legfontosabb vizsgálatok: 

• Hat hónapon belül 3 alkalommal emelkedett GPT érték 

• HBeAg, anti HDV IgM és/vagy HDV Ag 

• HBV DNS mennyiségi PCR 

 

Egyéb vizsgálatok: 

• Differenciáldiagnosztika: HBeAg, anti-HBe; HDAg, anti-HD-IgM, totál anti-HD; anti-

HCV 

• A májbiopszia elvégzésének az indikációja az előző vizsgálati eredményektől 

függnek. 

 

1-22.  Diagnosztikus algoritmus 

A fent vázolt diagnosztikus algoritmus alapján a labor értékektől függően kerül sor a 

szakmai evidenciákra épülő terápiára megválasztására. 

 
23. Betegtájékoztatás 

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

várható kimeneteléről az esetleges mellékhatásokról, melyet a beteg által aláírt 
beleegyező nyilatkozatta igazolni szükséges.  Tehát a kezelés alapvető feltétele a 

kontraindikáció hiánya és a beteg teljes körű beleegyezése 

 
24.  Első terápiás lépcsőben alkalmazható 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 (lsd később) 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. 

 

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. 

• Terhesség, laktáció 

• Interferon allergia 
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• 65 év feletti korban egyedi elbírálás szükséges 

• Gyermekkor 3 év alatt 

• Az együttműködés hiánya 

• A beteg nem egyezik bele a kezelésbe 

 

25. Kontroll vizsgálatok (betegkövetés a kezelés során) 

 

• 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 

• 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. 

 

26. Második terápiás lépcső: lamivudin készítmények választhatók az alábbi 

esetekben:  

• 12 hónapos interferon kezelésre nem reagáló beteg.  

• Interferon kezelésre reagáló, de relapsust mutató beteg. 

•  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 

• HBV okozta cirrhosis bármely stádiuma. (Child-Pugh B,C) 

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

tünetmentes HBV hordozó állapot) 

• IgM anti-HD negatív.  
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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.  

• 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.  
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27. Kontroll vizsgálatok (betegkövetés a kezelés során) 

 

• 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. 

 

A Lamivudin nem toxikus, mellékhatásokról eddig nem számoltak be, ezért előrehaladott 

májbetegségben (dekompenzált cirrhosis végstádiumában is) lassú javulás várható. 

Hatásossága nem függ a vírus-titertől és az e-mínusz variánsra is hat. Májátültetés 

esetén kivédheti a graft újrafertőződését és rapid cirrhosis kialakulását. 

 

A lamivudin kezelés legnagyobb gátja a gyorsan kialakuló gyógyszerrezisztencia. 
Ennek következtében a vírusreplikáció fokozódik, de még mindig a korábbi szintnél 

alacsonyabb marad a vírusterhelés és a már említett szerokonverzió így is bekövetkezhet. 

A kezelés felfüggesztése esetén életveszélyes relapszus, fulmináns májelégtelenség 

léphet fel! 

 

 

28. Harmadik terápiás lépcső: adefovir dipivoxil / entecavir készítmények 

 
Adefovir dipivoxil 

 

Az Adefovir egy nucleotid analóg, egy prodrug, amely intracellularisan phosphoryláció után 

válik a hatékony gyógyszerré. Eredetileg a HIV vírus revers transcriptase enzimjének 

gátlására fejlesztették ki, de nefrotoxicus hatással rendelkezik, de alacsonyabb dózisban 

alkalmazva (10 mg/nap) hatékonyan gátolja a HBV replikációt, olyan esetekben is, amikor 

lamivudin rezisztencia fejlődött ki. Adefovir rezisztens mutánsokat még nem mutattak 
ki. 
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Választható az alábbi esetekben: 

• Lamivudin rezisztencia esetén a lamivudin kezelés kiegészítéseként, vagy 

önállóan.   

 

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.  

• Adefovir dipivoxil rezisztens mutánsok vizsgálata ugyanúgy, mint lamivudin esetén 

 

Entecavir 
 

Az Entecavir egy guanosin analóg vegyület, mely szelektíven gátolja a HBV 

polymerase aktivitását. Már igen alacsony dózisban (0,1 mg/nap) 4-5 log nagyságrenddel 

csökkenti a HBV genomok jelenlétét a vérben a 24 hetes monotherápia során. Ez is 

hatékony a lamivudin rezisztens HBV speciesek ellen. 

 

Választható az alábbi esetekben  

lamivudin rezisztencia esetén.  

 

Kezelési mód 

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

előiratában megadott séma szerint csökkentendők. 

 

29. A kezelés befejezése  
A kezelés végén vérkép, májfunkciók, HBV-DNS, HBeAg, anti-HBe vizsgálat, 6 hónappal 

később ezek mellett HbsAg vizsgálat szükséges. A hazai szakmai protokoll átvette a 

betegség nemzetközileg is elfogadott Child-Pugh szerinti besorolását: 

 

A Child-Pugh osztályozással a betegeket A, B és C stádiumba vagyis „Enyhe”, 

„Közepesen súlyos”, és „Súlyos” stádiumokba sorolhatók, amik az 5-6,7-9 és 10-15 

pontoknak felelnek meg. 
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Értékelés Abnormalitás foka Pontszám 

 
 

Encephalopathia 
 

Nincs 
1-2 fokozat 

3-4 fokozat * 

1 
2 
3 

 
Ascites 

 
 

Nincs 
Enyhe 

Közepes 

1 
2 
3 

 
Szérum bilirubin(mg/dl) 

 
 
 

SI egység= µmol/l 
 
 

<2 
2,0-3 

>3 
 

<34 
34-51 
>51 

1 
2 
3 
 
1 
2 
3 

 
Szérum albumin(g/dl) 

 
 

>3,5 
3,5-2,8 

<2,8 

1 
2 
3 

 
INR 

 
 

<1,7 
1,7-2,3 

>2,3 

1 
2 
3 

• pontozás Trey, Burns és Saunders (1996) szerint 

 

 

 

stádium megnevezés pontszám 

 

Child-Pugh A 
 

Enyhe (kompenzált cirrózis) 5-6 

 

Child-Pugh B 
 

Közepesen súlyos (dekompenzált cirrózis) 7-9 

 

Child-Pugh C 
 

 

Súlyos (dekompenzált cirrózis) 10-15 
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III Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 
 
III.1  AASLD PRACTICE GUIDELINES 
 
A guideline (2007. április) részletesen tárgyalja a betegek kivizsgálását, a terápiát, és a 

betegek monitorozását.  

Evidenciaszintek: 
 

I kategória:   randomizált, placebo kontrollos vizsgálatok által alátámasztott  

II-1 kategória:   placebo kontrollos vizsgálatok, randomizáció nélkül  

II-2 kategória:   kohorsz illetve eset tanulmányokon alapuló 

III. kategória:   elismert szakemberek ajánlása alapján 

 

 

Az irányelv felhasználásával a következő terápiás algoritmus vázolható fel: 

Diagnosztikus kritériumok

HBsAg +

HBeAg +

GPT >2xGPT 1-2xGTP<1x NFH

obszerváció

PCR > 20.000
szövettan: mérsékelt/súlyos

gyulladás /
dekompenzáció/ GPT kiugrás

HBeAg -

GPT < 1x
PCR < 2.000

GPT 1-2x
PCR 2-20.000

GPT >2x
PCR > 20.000

májbiopszia opcionális:
mérsékelt /súlyos gyulladás

HCC
monitorozás

T E R Á P I A

Hepatitis B diagnosztikus
és terápiás algoritmus

algoritmus 1

Forrás: AASLD 2007 NFH- normál laborérték felső határa 
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III.2 Kiemelten fontos szempontok 
 

III.2.1 A guideline által kiemelt főbb diagnosztikus kritériumok 
 

1.  HBsAg +> 6 hónap 

2.  Szérum HBV DNA> 20,000 IU/ml (105copies/ml), és alacsonyabb értékek 2,000-20,000 IU/ml 

(104-105 kópia/ml) mérhetők HBeAg- negatív krónikus hepatitis B esetekben 

3.  Folyamatosan magas vagy időszakosan emelkedett GPT szint 
4.  A májbiopszia enyhe vagy súlyos gyulladást mutat. A beteg további sorsát a kapott labor 

értékek határozzák meg. A megfigyelési időszakban GPT értékének a normál tartományon 

belüli hullámzása a mérvadó. (NFH-normális felső határa) 

 

 

III.2.2  Diagnosztikus és terápiás irányelvek a guideline szerint 
 
A szerológiai tesztek elvégzése mellett a gyakori HBeAg negativitás miatt a virális 
nukleinsav PCR technikával történő kimutatása is szükséges. A PCR vizsgálat nem 

csak a terápia megkezdése előtt szolgál fontos információval, de az antivirális kezelés 
eredményességének megítélése szempontjából is elengedhetetlen. 

 
III.2.2.1 Májbiopszia elvégzésének szempontjai 

 
A májbiopszia elsődleges célja a májkárosodás megítélése, a fibrózis mértékének 
meghatározása, valamint a máj egyéb betegségeinek a kizárása. A gyógyszeres kezelésre 

tartósan jól reagáló betegeknél a máj szöveti struktúrája javul. A biopszia eredménye 

azonban gyorsan romlik a betegség fellángolásakor.  

 

Azoknak a betegeknek, akiknek az GPT szintjük a normál felső határán van, kóros lehet a 

szövettani eredményük és amennyiben 40 évnél idősebbek, már magasabb mortalitási 
kockázattal kell számolni. A vizsgálat indikációjánál a guideline javasolja figyelembe venni 

tehát a beteg korát, GPT szintjét, HbeAg státuszát, HBV DNA szintjét, és egyéb klinikai 

tüneteket.  

 

Indokolt elvégezni a vizsgálatot olyan 40 életévet már betöltött betegeknél, akiknél 
határérték illetve enyhén emelkedett GPT értéket mértek. 
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Fiatal 30 év alatti betegeknél, akik HbeAg pozitívak és tartósan normál ALT szintjük van, a 

tanulmány nem ajánlja a biopszia elvégzését.  

 

III.2.3 A guideline szerinti gyógyszeres terápia 
 

III.2.3.1 Interferon készítmények 
 (Evidencia szintek zárójelben) 

 

• Az INF készítmények (standard és pegINF) subcután injekcióban adható. 

• Standard INF ajánlott dózis: 5MU naponta vagy 10 MU heti három alkalommal. 

PegINF –alfa ajánlott dózisa 180 mcg hetente egyszer.(I.) 

• Gyermekeknek 6MU/m2 heti háromszor a max 10 MU (I). PegINF –alfa nem ajánlott 

a gyermekeknek. 

• Az ajánlott kezelési idő HbeAg+ HBV-ben 16 hét standard INF esetén és 48 hét 

PegINF –alfa-val. (I) 

• Az ajánlott kezelési idő HbeAg- HBV-ben 48 hét mindkét fajta INF esetében.(II-3) 

 

III.2.3.2 Lamivudin  

 

• Szájon át adható 

• Ajánlott dózis felnőtteknek normál vesefunkció mellett, HIV co-infekció nélkül 100 

mg/nap.(I) Dózismódosításra kerülhet sor 50 ml/min GFR alatt. 

• Gyermekeknek 3mg/kg/nap maximum dózis 100mg/nap (I). 

• HIV co-infekció mellett a dózis emelkedik 150 mg-ra napi kétszer. A lamivudint 

kombinációban kell alkalmazni más antiretrovirális gyógyszerekkel. (I.) 

 

III.2.3.3 Adefovir dipivoxil/Entecavir  
 

Adefovir adagolása: 

 

• Ajánlott dózis felnőtteknek normál vesefunkció mellett 10 mg naponta.(I). 

Dózismódosításra kerülhet sor 50 ml/min GFR alatt. 
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Entecavir adagolása: 

 

• Szájon át adható 

• Ajánlott dózis felnőtteknek normál vesefunkció mellett 0.5 mg naponta előzetes 

lamivudin kezelés nélkül,  és 1 mg /nap akik korábban refrakterek voltak illetve nem 

reagáltak a lamivudin kezelésre. (I.) 

• Dózismódosításra kerülhet sor 50 ml/min GFR alatt 

 

III.2.3.4  A terápia hossza 
 

HbeAg+ krónikus infekcióban:  
 

• A kezelés addig tart, míg a betegnél be nem következik a seroconverzió, és a 

anti-Hbe megjelenése utáni 6 hónapos plusz kezelés is befejeződött (I) 

• A kezelés befejeztével a beteget szorosan monitorozni kell az esetleges 

relapszus miatt (I.). 

 

HbeAg- krónikus infekcióban: 
 

• A kezelést a HbsAg eltűnéséig kell folytatni.(I) 

 

Decompenzált esetek, transzplantációt követő hepatitis: 

 

• Élethosszig tartó kezelés szükséges. (II-3) 

 

HBV/HIV co-infekció: 

 

• Megfontolandó a májbiopszia fluktuáló illetve enyhén emelkedett ALT esetén.(II-

3) 

• Azon betegek, akik jelenleg nem kapnak HAART (highly avtive antiretroviral 

therapy) kezelést, és nem is terveznek a közeljövőben ilyen kezelést, kaphatnak 

antivirális terápiát, azonban ez nem hat a HIV infekcióra: pegINF-alfa, adefovir, 

entecavir.(II-3) 
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• Olyan esetekben, amikor a cél mindkét fajta infekció kezelése, olyan szerek 

választandók, amik a HIV/HBV vírusokra egyaránt hatnak: lamivudin +tenofovir, 

vagy emtricitabine +tenofovir. (II-3) 

• Amennyiben a beteg olyan HAART kezelésben részesül, amely HBV vírusra nem 

hat, akkor a beteg kaphat pegINF-alfát, adefovirt, vagy entecavirt. (II-3) 

• Lamivudin rezisztencia esetén tenofovir vagy adefovir adható.(III) 

• Amennyiben változik a HAART terápia nem szabad abbahagyni a HBV elleni 

gyógyszereket, vagy helyettesíteni szükséges ezeket, hacsak el nem érték a 

betegnél a HbeAg szerokonverziót és meg nem kapta a teljes terápiát.(II-3) 

 

 

III.2.3.5 Összefoglalva 
 

Az AASLD „I” evidencia szintű ajánlás: 

 

- HBV irányában vizsgálni kell a következő betegeket: hiperendemikus területen 

születettek, homosexuáliak, valaha is intravénás droghasználók, haemodializált 

betegek, HIV fertőzöttek, terhesek, HBV fertőzöttel kapcsolatban álló személyek. 

-  HbsAg, anti-HBs tesztek végzése valamint a szeronegatív személyek vakcinációja 

szükséges.  

- HBV fertőzött anya gyermekének szüléskor HBIG adása, majd később HBV 

vakcinával történő teljes oltási sorozat. 

-  Mindazok a HbeAg+ és HbeAg – betegeket, akik a diagnosztikus kritériumokat 

teljesítik, tovább kell vizsgálni, hogy szükséges-e elkezdeni a kezelésüket. 

- HbeAg + betegek, akiknek a PCR eredményük 20.000 IU/ml vírus titer mutatott, de 

a GPT szintjük több mint 2 alkalommal volt normál vagy enyhén emelkedett vagy a 

májbiopszia súlyos gyulladást mutatott- a kezelés megkezdése szükséges 

 

 

- A kezelés bármely az adott indikációban törzskönyvezett készítménnyel 

elkezdhető, azonban a PegINF –alfa, adefovir vagy entecavir javasolt 
elsődlegesen. 

- Azokat a betegeket általában nem szükséges kezelni, ha a GPT normális esetleg 

kismértékben emelkedett (<2 alkalommal normális) 
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- Megfontolandó a kezelés, amennyiben a biopszia mérsékelt vagy súlyos szöveti 

gyulladást vagy jelentős fibrózist mutat 

- HbeAg negatív betegek, ha a HBV DNA>20,000 IU/ml és 2 alkalommal emelkedett 

GPT esetén mérlegelendő a kezelés  

 

- Gyerekek, több mint 2 alkalommal magasabb GPT esetén amennyiben az 

emelkedett GPT szint 6 hónapnál tovább tart a kezelés megfontolandó. A kezelés 

INF-alfával vagy lamivudinnal kezdhető 

- Azok a betegek, akik az elsődleges terápiára nem reagáltak nukleozid analógokat 
kaphatnak, amennyiben a kritériumoknak megfelelnek. 

- Standard INF ajánlott dózis: 5ME naponta vagy 10 ME heti három alkalommal. 

PegINF –alfa ajánlott dózisa 180 mcg hetente egyszer. 

- Gyermekeknek adható 6ME/m2 kétszer hetente maximum 10MU INF alfa. 

- Lamivudin ajánlott dózisa felnőtteknek normál vesefunkció mellett, HIV co-infekció 

nélkül 100 mg/nap. Dózismódosításra kerülhet sor 50 ml/min GFR alatt. 

- Gyermekeknek 3mg/kg/nap maximum dózis 100mg/nap (I). 

 

- HIV co-infekció mellett a dózis emelkedik 150 mg-ra napi kétszer. A lamivudint 

kombinációban szükséges alkalmazni más antiretrovirális gyógyszerekkel. 

- Adefovir ajánlott dózis felnőtteknek normál vesefunkció mellett 10 mg naponta. 

Dózismódosításra kerülhet sor 50 ml/min GFR alatt. 

- Entecavir ajánlott dózisa felnőtteknek normál vesefunkció mellett 0.5 mg naponta 

előzetes lamivudin kezelés nélkül,  és 1 mg /nap akik korábban refrakterek voltak 

illetve nem reagáltak a lamivudin kezelésre. 

- Nukleozid analóg  (NA) terápia hossza HbeAg+ krónikus infekcióban A kezelés 

addig tart, míg a betegnél be nem következik a szerokonverzió, és a anti-Hbe 

megjelenése utáni 6 hónapos plusz kezelés is befejeződött. A kezelés befejeztével a 

beteget szorosan monitorozni kell az esetleges relapszus fellépése miatt. 

- HbeAg- krónikus infekcióban a kezelést a HbsAg eltűnéséig kell folytatni. 

 

 „II 1-2-3” evidencia szintű ajánlás: 
 

- Azok az anti-HBC pozitív betegek, akik nem endémiás területen élnek, nincs HBV 

infekcióra rizikófaktoruk részesüljenek HBV elleni vakcinációban. (II-2) 
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- A krónikus B hepatitisben szenvedő betegeket Hepatitis A elleni vakcinációban kell 

részesteni.(II-3) 

- A HBV hordozó állapot a legnagyobb rizikó a májrák kialakulásának veszélye 

szempontjából: a 40 év feletti Ázsiai férfiak; az 50 év feletti Ázsiai nők; akiknek 

cirrhosis-uk van; akiknek a családi anamnézisben májrák szerepel; 20 év feletti 

afrikaiak;  és bármely HBV hordozó 40 évnél idősebb beteg, folyamatos magas  vagy 

intermittáló GPT szinttel és/vagy 2,000 IU/ml feletti HBV DNA értékkel. Ez utóbbi 

betegeket félévente monitorozni szükséges. (II-2) 

 

- Azok a magas rizikójú betegek, akik olyan helyen élnek, ahol az ultrahang 

diagnosztika nem mindig elérhető, időnként AFP meghatározás szükséges. (II-2) 

- HBeAg + esetekben ha a GPT több mint 2 alkalommal normális vagy enyhén 

emelkedett, biopszia súlyos májbetegséget mutat, és a HBV DNA>20,000IU/ml. 3-6 

hónapos késleltetett kezelés javasolt azoknál a betegeknél, akik kompenzált 

májbetegek az esetlegesen spontán bekövetkező HbeAg seroconversió miatt (II-2) 

 

- HBeAg + esetekben ha a GPT normális esetleg kismértékben emelkedett  (<2 

alkalommal normális) Májbiopszia mérlegelendő főleg a 40 év feletti betegeknél (II-3) 

- Májbiopszia javasolt HbeAg negatív betegeknél, 2,000-20,000IU/ml közötti HBV DNA 

szinttel, és határértéken mozgó ALT esetén(II-2) 

- Amennyiben lamivudin rezisztencia miatt a betegnél adefovirra tértek át és adefovir 

rezisztencia mutatkozik, lamivudin újra adható, azonban ennek eredménye 

bizonytalan. (II-2) 

- Entecavir rezisztens betegeknek adefovir adható(II-3). Entecavir rezisztencia 

kérdése még több ponton tisztázatlan.(II-3) 

- Kompenzált cirrhosisban szenvedő betegeknél a kezelés megfontolandó 

amennyiben az GPT normál vagy alig emelkedett és a HBV DNA magasabb, mint 

2,000IU/ml (II-2) Ezen betegcsoportnál előnyben kell részesíteni az NA –kat, mert az 

INF–alfa terápiához a hepatitis fellángolása kapcsolódhat. A hosszabb kezelési időt is 

figyelembe véve inkább az adefovir vagy entecavir választandó(II-3) 
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- Dekompenzált cirrhosisban szenvedő betegeket nukleozid analóg (NA) 
szerekkel kell kezelni, a gyorsan kialakuló virológiai válasz miatt és kisebb az 

esélye a gyógyszer rezisztencia kialakulásának.(II-1) Lamivudin / adefovir kombinált 

terápia is választható a gyógyszer rezisztencia elkerülése céljából. INF-alfa/PegINF-

alfa nem használható decompenzált májchirrózisban. 

- Az ajánlott kezelési idő HbeAg- HBV-ben 48 hét mindkét fajta INF esetében.(II-3) 

- Decompenzált esetek, transzplantációt követő hepatitisben élethosszig tartó kezelés 

szükséges. (II-3) 

- HBV/HIV co-infekció esetén megfontolandó a májbiopszia fluktuáló illetve enyhén 

emelkedett ALT esetén. 

 

- Azon betegek, akik jelenleg nem kapnak HAART (highly avtive antiretroviral therapy) 

kezelést, és nem is terveznek a közeljövőben ilyen kezelést, kaphatnak antivirális 

terápiát, azonban ez nem hat a HIV infekcióra: pegINF-alfa, adefovir, entecavir. 

- Olyan esetekben, amikor a cél mindkét fajta infekció kezelése, olyan szerek 

választandók, amik a HIV/HBV vírusokra egyaránt hatnak: lamivudin +tenofovir, vagy 

emtricitabine +tenofovir. 

- Amennyiben a beteg olyan HAART kezelésben részesül, amely HBV vírusra nem hat, 

akkor a beteg kaphat pegINF-alfát, adefovirt, vagy entecavirt. (II-3) 

- Amennyiben változik a HAART terápia nem szabad abbahagyni a HBV elleni 

gyógyszereket, vagy helyettesíteni szükséges ezeket, hacsak el nem érték a 

betegnél a HbeAg szerokonverziót és meg nem kapta a teljes terápiát. 

 

 

 

„III” evidencia szintű ajánlás: 
 

- A vírushordozókat tájékoztatni kell arról, hogyan védhetik meg környezetüket az 

átfertőződéstől. 

- A beteggel kapcsolatban álló személyeket -akik még HBV negatívak -Hepatits B 

vakcinációban kell részesíteni.(III) Mindazoknál a személyeknél, akik továbbra is 

veszélyeztetettek (pl HBsAg anyák újszülöttjei, kórházi dolgozók, dializált betegek, HBV 

hordozók szexuális partnerei) a vakcináció eredményességét tesztelni szükséges. 
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- Posztvakcinációs teszteket kell végezni 9 és 15 hónapos csecsemőknél, illetve a 

vakcinációt követő 1-2 hónapban (III) Krónikus haemodializált betegek esetén évente 

szükséges végezni ilyen utánkövetéses teszteket. 

- Teljes alkoholtilalom vagy az alkohol fogyasztás limitálása ajánlott a HBV hordozó 

betegeknél. 

- HBeAg + betegek, Normális GPT szint mellett 3-6 havonta szükséges ezt a 

laborparamétert ellenőrizni. Amint az GPT elkezd emelkedni a HBV DNA vizsgálattal 

együtt gyakrabban kell ellenőrizni. A HBeAg státuszt 6-12 havonta kell 

felülvizsgálni.(III) 

 

- Azok a betegek akik HbeAg pozitívak és a vírus DNS szintjük>20,000IU/ml és az 

GPT szintjük 3-6 hónapon belül 1-2 alkalommal volt a normális  érték felső határán, 

vagy azok a  betegek akik HbeAg pozitívak és a vírus DNS szintjük>20,000IU/ml és 40 

év felettiek megfontolandó a májbiopszia elvégzése. Amennyiben a biopszia 
mérsékelt vagy súlyos gyulladást vagy jelentős fibrózist mutat megfontolandó a 

betegek kezelése.(III) 

- Azok a betegek, akik HbeAg pozitívak és a HBV DNA szintjük> 20,000IU/ml és 3-6 

hónapon belül az ALT szintjük több mint 2 alkalommal volt a normális érték felső 

határán megfontolandó a kezelés.(III) 

- HbeAg- negatív betegek esetében normál GPT szint mellett, ha a HBV DNA 

szintjük <2,000 IU/ml a GPT értéket 3 havonta szükséges ellenőrizni az első évben, 

hogy megbizonyosodjanak a beteg „inaktív hordozó” állapotáról, majd ezt követően 

félévente. Szorosabb betegmonitorozás szükséges, ha GPT a normális felső határát 

átlépte. 

 

- HBeAg + esetekben amikor a  GPT több mint 2 alkalommal normális vagy enyhén 

emelkedett, biopszia súlyos májbetegséget mutat, és a HBV DNA>20,000IU/ml., az 

icterussal járó akut GPT kiugrás mellett a beteg azonnal kezelendő.(III) 

- Amennyiben a betegnél nem következett be a 2 log vírus titer csökkenés 6 

hónapos NA kezelés alatt, megfontolandó a gyógyszerváltás (III.) 

- Adefovir rezisztencia esetén ellenjavallat híján lamivudin vagy entecavir adható.(III) 

- Dekompenzált cirrhosisban szenvedő betegek terápiájában Entecavir is választható de 

ezzel kapcsolatos információk eléggé hiányosak.  

- HBV/HIV co-infekció esetén a kritériumoknak megfelelő betegek kezelendők (III) 

- Lamivudin rezisztencia esetén (tenofovir) vagy adefovir adható. 
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IV Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 
 
A nemzetközi finanszírozási gyakorlat esetén az egyik legkiterjedtebb technológiaértékelő 

apparátussal rendelkező intézmény a National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) irányelveit vettük figyelembe. 

 

IV.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 
A NICE technológiaértékelő bizottsága 2009 februárjában peginterferon alfa, adefovir 

dipivoxil valamint entecavir készítményekkel kapcsolatosan publikált irányelvet a Hepatitis B 

gyógyszeres kezelésével kapcsolatosan. 

 

IV.1.1 Interferonok  
 

• hosszú távú alkalmazását a súlyos mellékhatások miatt nem javasolják.  

• Alkalmazásuk kontraindikált dekompenzált májcirrhosisban.  

• Peginterferon alfa-2a az elsődlegesen választandó szer krónikus Hepatits B-ben 

(HBeAg-+/-) szenvedő betegek részére. 

 

IV.1.2 Lamivudin 
 

• A rövid és hosszabb távú kezelésekben egyaránt javasolják.  

• HBeAg-positive krónikus hepatitis B esetekben a kezelés időtartama egy év a HBeAg 

seroconversió eléréséig.  

• HBeAg-negative krónikus hepatitis B esetekben is a hosszabb időtartamú terápia 

vezet tartós eredményre.  

 
A hosszú távú kezelés legfőbb veszélye a gyógyszer rezisztencia kialakulása. 

• Lamivudin kezelés során az esetek 60%-ban alakul ki 3 éves kezelési időtartama 

alatt. Rezisztencia gyakrabban jelentkezik azoknál a betegeknél, akiket 

monoterápiára 



Hepatitis B betegség diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

  OEP-EOSZEF   

 27

 
 
IV.1.3 Adefovir dipivoxil 
 

• interferon alfa vagy peginterferon alfa-2a kezelés eredménytelensége esetén 

• az interferon kezelésre reagáló de relapszust mutató betegeknél 

• amennyiben  az interferon alfa vagy peginterferon alfa-2a kezelés kontraindikált 

• Adefovir dipivoxil kezelés csak lamivudin kezelés után javasolják. Önállóan vagy 

lamivudinnal kombinálva adható lamivudinra rezisztens  esetekben. 

 

IV.1.4 Entecavir 
 

HBeAg-pozitív krónikus hepatitis B esetekben metaanalízisek bizonyítják, hogy 

entecavir mellett érhető el a legjobb eredmény (komparátorok: lamivudin, peginterferon 

alfa-2a) 

 

• Vírus számának a csökkenésében (mindegyik komparátorral szemben) 

• GPT normalizációban (mindegyik komparátorral szemben) 

• Hisztológiai javulás (1 éves lamivudin kezeléssel szemben) 

 

 

HBeAg-negativ krónikus hepatitis B-ben szenvedő betegek esetén: 

 

• Vírus számának a csökkenésében (komparátorok lamivudin, peginterferon alfa-2a) 

• ALT normalizációban (mindegyik komparátorral szemben 1 év alatt, de ez 

kiegyenlítődik 2 éves kezelés alatt) 
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V Betegszám 
 
V.1 Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 
 
Az ESKI adatai alapján, Magyarországon a lakosság kevesebb, mint 2%-a vírushordozó. A 

betegség incidenciája 1,3/100.000 fő, vagyis 130 fő évente. Hazánkban kb. 7-15.000 

beteggel kell számolni. 
 

2. ábra: Havi betegszám alakulása 2007-2008. években 

Forrás: OEP, 2009 
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VI  Költségvetési kihatások elemzése 
 
VI.1  A területre fordított kiadások 2007-2008 
 
Magyarországon az ESKI adatai alapján, a B típusú krónikus vírus hepatitis incidenciája 
1,3/100.000 fő, vagyis 130 fő évente.  A lakosság kevesebb, mint 2%-a vírushordozó. 

Hazánkban kb. 7-15.000 beteggel kell számolni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

2007-ben nagyságrendileg 176 millió, míg 2008-ban 302 millió Ft-ot költött a betegek 

gyógyítására. A hepatitis B kezelésének összköltségében a társadalombiztosítás által 

támogatott gyógyszerkészítmények finanszírozása teszi ki a legnagyobb részarányt, mely 
2007-ben 92% volt, 2008-ban 95%-ra növekedett.  

 

 
3. ábra: A területre fordított összes kiadás 

 

 
Forrás: OEP, 2009 
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4. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti bontása 

Forrás: OEP, 2009 

 

 
 

5. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása – 2007 

Forrás: OEP, 2009 
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6. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása – 2008 

Forrás: OEP, 2009 
 

 

7. ábra: Egy betegre fordított összes kiadás 
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A fekvőbeteg ellátás során a következő HBCS-kódokon történt a legnagyobb kiáramlás 

2007-ben. 

 
1. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kód – 2007 

HBCS esetszám 
Térítési díj 

(eFt) 

351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 54 5 050 

Forrás: OEP, 2009 

 

2. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kód - 2008 

HBCS esetszám Térítési díj - eFt

351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 33 3 018 

Forrás: OEP, 2009 

 

A járóbeteg-ellátás során a legnagyobb kiadást generáló ellátások a következők voltak: 

 
3. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő járóbeteg beavatkozások  

2007.év 2008 
OENO 

beteg- 
szám 

eFt 
beteg- 
szám 

eFt 

2639L 
Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása DNS 

módszerrel 
170 2 458 170 3 042 

29950 DNS kivonása biológiai mintából 179 1 379 171 1 616 

28938 
Oligonukleotid hibridizáció membráncsíkon 

próbapáronként 
25 975 16 669 

11041 Vizsgálat 275 636 373 987 

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 350 570 367 788 

88460 Vérvétel 340 219 390 321 

99910 Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért 193 180 273 353 

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 76 92 67 87 
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29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 16 85 5 34 

28920 
Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer 

páronként 
33 78 25 61 

2627W Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel 2 3 14 52 

2627Q Anti-HBs AT kimutatása 2 2 21 50 

 
 
4. táblázat: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása  

Tb.támogatás Betegszám eFt/beteg 
Gyógyszer 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

BARACLUDE       0   9 924     0    11     0   902 

HEPSERA  47 604  92 950    50    90   952 1 033 

INTRONA     727   1 828     3     4   242   457 

PEGASYS  43 234 110 278    74   105   584 1 050 

ROFERON   7 779   1 044    15     3   519   348 

ZEFFIX  62 837  72 584   321   377   196   193 

Összsen 162 181 288 608   403   484   402   596 

Forrás: OEP, 2009 

 

Az Interferon készítmények közül a pegylált interferon (Pegasys) részaránya szembetűnő, 

amely megegyezik a nemzetközi szakirodalom által előírt kezelési gyakorlattal. 
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8. ábra : Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 

 

A Pegasys készítmény társadalombiztosítási támogatás kiáramlása két és félszeresére nőtt, 

Hepsera esetében kétszeres emelkedést realizáltunk 2008-ban.   
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9. ábra: Gyógyszerféleségek megoszlása 2007.év 

Forrás: OEP, 2009 

 

 
10. ábra: Gyógyszerféleségek megoszlása 2008.év 

HEPSERA
29.4%

INTRONA
0.4%

PEGASYS
26.7%

ROFERON
4.8%

ZEFFIX
38.7%

BARACLUDE
3.4%

HEPSERA
32.2%

INTRONA
0.6%

PEGASYS
38.2%

ROFERON
0.4%

ZEFFIX
25.1%



Hepatitis B betegség diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

  OEP-EOSZEF   

 36

 

 
11. ábra: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 2007.01. – 2008.12.hónapok között 

 
 
Forrás: OEP, 2009 

A Gyógyszerkassza kiadásnövekményét elsősorban a Hepsera és a Pegasys készítmények 

forgalom növekedése okozza. 
5. táblázat: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása hatóanyagcsoportonként 

 

TB.támogatás - eFt 
Hatóanyag 

2007 2008 

Adefovir dipivoxil 47 604 93 352 

Entecavir      0  9 924 

Interferon alfa-2a  9 550  1 828 

Lamivudin 62 837 72 584 

Peginterferon alfa-2a 43 234 110 278 

Forrás: OEP, 2009 
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12. ábra: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása hatóanyag-csoportonként 

Forrás: OEP, 2009 

 

 

13. ábra: Hatóanyag-összetétel alakulása 2007. és 2008. évben 
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A gyógyszercsoportok felhasználásának kisebb átrendeződése figyelhető meg az 

elmúlt években. A pegylált interferon részaránya tovább erősödött. A lamivudin 

arányának kisebb visszaesése mellett az adefovir dipivoxil (Hepsera) erősödése és egy új 

hatóanyag az entecavir (Baraclude) bevezetése ellensúlyozta. Az utóbbi két készítmény 

forgalom erősödése valószínűleg azzal magyarázható, hogy a készítményekkel 

kapcsolatban rezisztenciát még nem tapasztaltak. 

 

 

VII Finanszírozási sarokpontok megvalósíthatósága és 
eredményei 

 
A finanszírozási sarokpontok közül a legfontosabbak, és ezért folyamatos monitorozást 

indokolnak a következők 

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 teljes körűen 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? 

 
 
Indikátorok 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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VIII Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 
 
A jelenlegi jogszabályi környezetben az alábbi indikációkban és feltételrendszer mellett 

rendelhetők Eü100%-os támogatási kategóriában a krónikus hepatitis B kezelésében 

alkalmazott antivirális készítmények. (2009. július 26.) 

 

23/a1. Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B180, B18.1) szenvedő beteg részére a 

koordináló központ javaslata alapján a szakmai protokollnak megfelelően a kijelölt intézmény 

szakorvosa az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket. 

 

- INTRONA 18, 30, 60 MILLIÓ NE TÖBBADAGOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS 

- PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ 

- ROFERON-A 3, 6, 9 MILLIÓ NE/0,5 ML ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN 

 

23/a2 Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedő beteg részére, a 23. a) 

1. pontban szereplő gyógyszerekre nem reagáló beteg részére a kijelölt intézmény 

szakorvosa az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket. 

 

- ZEFFIX 100 MG FILMTABLETTA 28x 

 

23/a3 Krónikus hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedő, a 23. a) 1.-23. a) 2. pontban 

szereplő gyógyszerekre nem reagáló és lamivudin rezisztens beteg részére a kijelölt 

intézmény szakorvosa az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket. 

 

- BARACLUDE 0,05 MG/ML BELSÕLEGES OLDAT 1x210 ml (palack)+adagolókanál 

- BARACLUDE 0,5 MG FILMTABLETTA 30x1 (buborékfólia) 

- HEPSERA 10 MG TABLETTA 30x 
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A 32/2004 ESzCsM rendelet 2. számú mellékletének módosítását az alábbi módon 
javasoljuk. 
 
23/a1. Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B180, B18.1) szenvedő beteg részére - a külön 

jogszabályban foglalt finanszírozási protokoll alapján - a kijelölt intézmény szakorvosa 
az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket: 
 

- INTRONA 18, 30, 60 MILLIÓ NE TÖBBADAGOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS 

- PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ 

- ROFERON-A 3, 6, 9 MILLIÓ NE/0,5 ML ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN 

 

 

23/a2  Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedő beteg részére, 

amennyiben interferon egyértelműen kontraindikált (pre-core mutáció, 
szervtranszplantáció, immunszupprimált állapot, kemoterápiában részesülő HbsAg + 
beteg, cirrhosis Child B és C stádium) vagy  interferonra nem reagáló, vagy 
interferonra reagáló, azonban relapszust mutató esetekben - a külön jogszabályban 
foglalt finanszírozási protokoll alapján - a kijelölt intézmény szakorvosa az OEP által 
közleményben közzétett gyógyszereket: 
 

- ZEFFIX 100 MG FILMTABLETTA 28x 

 

23/a3 Krónikus hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedő, lamivudinra rezisztens 
betegek részére önállóan vagy lamivudinnal kombinálva - a külön jogszabályban 
foglalt finanszírozási protokoll alapján - a kijelölt intézmény szakorvosa az OEP által 
közleményben közzétett gyógyszereket: 
 

- BARACLUDE 0,05 MG/ML BELSÕLEGES OLDAT 1x210 ml (palack)+adagolókanál 

- BARACLUDE 0,5 MG FILMTABLETTA 30x1 (buborékfólia) 

- HEPSERA 10 MG TABLETTA 30x 
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IX Finanszírozási protokoll és ellenőrzési kritériumok 
 

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  

 

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 
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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) 

• Adagjs: 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 

 

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.  
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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. 

• 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 
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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. 

 

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) 
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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.  

• 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. 
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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.  

• 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. 
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