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Vezetői összefoglaló 

 
Ma Magyarországon a hepatitis C-vírus fertőzés jelentős egészségügyi problémát jelent. A 

prevalencia hazánkban kb. 0,6-0,7 %, vagyis kb. 60-70.000 ember találkozott már a HCV 
vírussal.  A HCV-nek több genotípusa létezik. A genotípusok között különbség az antivirális 

kezelésre való reagáló képességben van.  

 

Magyarországon az antivirális kezelésre legkevésbé érzékeny 1b típusú HCV a 

leggyakoribb (90%).  

 

Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az előfordulás magas: 

politranszfundáltak (hemofiliások között 50–80%, hemodializáltaknál 30–40%, intravénás 

droghasználók esetében 70-90% a HCV szeropozitívak aránya).   

 

A krónikus májbetegek, cirrhosisban és hepatocellularis carcinomában szenvedők 
HCV pozitivitása igen magas, 60–90%.  

 

A betegség jelentőségét növeli, hogy hazánkban évente nő a májcirrhosisban szenvedők 

aránya: a C vírus okozta cirrhosis prevalenciája kétszeresére, a májkárosodás okozta 

halálozás háromszorosára nőhet az elkövetkezendő években.  

 

A krónikus hepatitis C vírus fertőzés a leggyakoribb indikációja a májátültetéseknek. 

 

A krónikus vírus hepatitiszek antivirális terápiájáról jelenleg hatályban lévő Szakmai Protokoll 

részletesen szabályozza a betegek kezelését, figyelembe véve a nemzetközi gyakorlatot.  

A rendelkezésünkre álló finanszírozási adatok alapján azonban megállapítható, hogy az 

elmúlt 2 évben a betegek gyógykezelésére fordított társadalom biztosítói kifizetés jelentősen 

megemelkedett.  

 

A költségek legnagyobb részét a társadalombiztosítás által támogatott 

gyógyszerkészítmények finanszírozása teszi ki.  

 

 Ennek oka, hogy a Szakmai Protokoll által előírt diagnosztikák elvégzésére jelentős 

késéssel van csak lehetőség. Labor eredmények hiányában a STOP szabályok betartása 
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nem minden esetben valósulhat meg, és a betegek kezelése 3-6 hónappal megnyúlik. A 

betegek egy csoportjánál a rövidített kezelés is elegendő lenne, azonban labor eredmények 

hiányában ez is elvész és jelentős indokolatlan költség kiáramlást eredményez.  

A Hepatitis Bizottság 2007-ben végzett számításai alapján a „rövidített kezelés” 

lehetőségének elvesztése, valamint a betegek továbbkezelésének többlet költsége közel 780 
millió forint indokolatlan gyógyszeralkalmazásból eredő többlet költségkiáramlást 
eredményezett. 
 

A költséghatékonyságot nagymértékben fokozná, ha a PCR eredmények a technikailag a 

legrövidebb idő alatt állnának rendelkezésre. 

 

 

I Háttér 

A hepatitis C vírus (HCV) okozta májgyulladás a transzfúziós hepatitisek leggyakoribb oka 

volt. A világban kb. 170 millióra becsülik a hepatitis C vírussal fertőzöttek számát, mely 

jelentős pandémiát jelent, mivel ez az össznépesség kb. 3%-a, és ez ötször nagyobb 
arányt jelent, mint a HIV1 vírus elterjedtsége. A véradók szűrése jelentősen csökkentette 

az infekció átvitelének gyakoriságát a korábbi 17%-ról a jelenlegi 0,001%-ra, de az új esetek 

megjelenése folyamatos, elsősorban az intravénás kábítószerek elterjedtsége miatt.  

 

A krónikus hepatitis C vírus fertőzés a leggyakoribb indikációja a májátültetéseknek. 
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I.1 Betegség ismertetése 
 

I.1.1 Epidemiológia  
 
A HCV elterjedtsége a világban igen jelentős eltéréseket mutat.  Ma Magyarországon a 

hepatitis C-vírusfertőzés jelentős egészségügyi problémát jelent. A fertőzöttek száma 

jelentősen meghaladja a krónikus B hepatitisben szenvedőkét. A prevalencia 
hazánkban kb. 0,6-0,7 %, vagyis kb. 60-70.000 ember találkozott már a HCV vírussal, ami 

nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít. A világon ez a szám kb. 3 %, 

Európában 0,9 %, Ázsiában 1-3%.  Magyarországon 1992 óta van lehetőség az interferon 

alapú kezelésre. 2007 év januárjáig összesen mindössze 7.500-8.000 beteg kapott 
kezelést. 
 
Egy átlagos háziorvosi praxisban közel 6-7 HCV fertőzött ember van, akiből mindössze 1 

került már kezelésre. Sokan esetleg nem is tudnak a betegségükről. Fontos tehát a korai 
diagnózis és a kezelés mielőbbi megkezdése, amivel gátat lehetne szabni a fertőzés 

tovább terjedésének illetve a betegeket meg lehetne óvni a krónikus hepatitis súlyos 

szövődményeitől. Számos esetben az átvitel módját nem sikerül azonosítani. 

  

Szennyezett tűvel történő sérülés esetén az átvitel gyakoriságát 10%-ra becsülik (0-10%), 

de a rizikó mértékének megállapítására jól alkalmazható az un. hármas szabály, mely 

szerint a hepatitis B vírus átvitelének gyakorisága 30%, a HCV –nek 3%, a HIV vírusnak 
0,3% körülire tehető. Szexuális úton történő átvitel valószínűsége csekély. Magyarországon 

a 10 évvel ezelőtti első felmérések 1,3%-os incidenciát mutattak, ez 2004-ben 0,6%-os.  
Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az előfordulás magas: 

politranszfundáltak (hemofiliások között 50–80%, hemodializáltaknál 30–40%, intravénás 

droghasználók esetében 70-90% a HCV szeropozitívak aránya).  

 

A krónikus májbetegek, cirrhosisban és hepatocellularis carcinomában szenvedők 
HCV pozitivitása igen magas, 60–90%.  

 

Egyéb rizikótényezőnek tekinthetőek a különböző orvosi beavatkozások (endoscopia), 

szervtransplantáció, acupunctura, piercing és tetoválás alkalmazása. A poszttranszfúziós 

eredetű hepatitisek a véradók kötelező szűrése óta (1992) már jóformán elenyésző. Vérrel 

átvihető betegségek előfordulási gyakorisága az elmúlt évtizedben: 
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Forrás: NCCN (2009) 
 

 

Hazánkban évente nő a májcirrhosisban szenvedők aránya: a C vírus okozta cirrhosis 
prevalenciája kétszeresére, a májkárosodás okozta halálozás háromszorosára nőhet az 

elkövetkezendő években. 

 

 

I.1.2 Patofiziológia 
 
 
A hepatitis C vírus a Flaviviridae családon belül a Hepacivírus genushoz tartozó egyszálú 
RNA vírus. A HCV-nek 6 fő genotípusa van (1-6), melyeken belül alcsoportok különíthetők 

el. A különböző genotípusok elterjedtsége az egyes kontinenseken és országokban igen 

eltérő. Európában és Észak-Amerikában az 1a és az 1b genotípus a leggyakoribb, melyet 

a 2-es és a 3-as genotípus követ. Ezeken a területeken más genotípusok gyakorlatilag nem 

fordulnak elő. A genotípusok között különbség az antivirális kezelésre való reagáló 

képességben van.  
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Magyarországon az antivirális kezelésre legkevésbé érzékeny 1b típusú HCV a 
leggyakoribb (90%).  

 

A vírus replikációs képessége igen intenzív, naponta 10 10-12 nagyságrendre tehető (10 

trillió/nap). A vírus fél életideje kb. 3 óra. A HCV elsődleges célsejtjét a hepatocyták, kisebb 

mértékben a B lymphocyták képezik.  A HCV fertőzést követően a viraemia persistál, 
melyhez különböző mértékű gyulladás és fibrosis társul. A hepatocyták fele általában 

fertőzött a vírussal. A vírus eliminációjában a cytotoxicus T lymphocytáknak döntő szerepe 

van. 

 

Amennyiben a T lymphocyták reagálása gyenge a HCV persistál és chronicus gyulladás 

alakul ki. 

 

 

I.1.3 Diagnosztika 
 
 
A diagnosztikus teszteket a serologiai és a molecularis vizsgálatok csoportjába 

sorolhatjuk, mely utóbbi a vírus antigének kimutatását jelenti. A szerológiai vizsgálatokat 

elsősorban szűrésre alkalmazzák. A jelenleg alkalmazott második- és harmadik-generációs 

enzim immunoassay (ELISA) módszerek alkalmazása során a fertőzést követően 4 - 10 

héttel mutathatóak ki az antitestek. Fals-negatív eredményeket kaphatunk különböző 

„immuncompromised” állapotokban (HIV-1 fertőzés, veseelégtelenség, stb.) és fals-

pozitivitás alakulhat ki pl. véradókban és egészségügyi dolgozókban minden azonosítható 

kockázati tényező, vagy májbetegség jele nélkül is. Ezekben az esetekben más módszereket 

kell alkalmazni a HCV fertőzöttség alátámasztására, vagy kizárására. Erre szolgál a 

rekombináns immunblot módszer, melyet a pozitív ELISA eredmények megerősítésére, 

vagy kizárására használnak.  

 

 

A HCV RNA jelenlétének vizsgálatára kifejlesztett módszerek segítségével 

meghatározható a vírusok milliliterenkénti kópiaszáma is (quantitativ vizsgálat), amely fontos 

markere az aktuális viraemiának és a kezelésre adott válaszreakciónak. 

 



Hepatitis C betegség diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

  OEP-EOSZEF   

 9

 A kópiaszám helyett újabban egységekben fejezik ki a vírusok nagyságrendjét (IU/ml). A 

HCV RNA qualitativ vizsgálata akkor fontos, ha az antitest kimutatás eredménytelen.  

 

Mint korábban említettük a HCV genotípusának meghatározása azért fontos, mert az 

egyes genotípusok eltérően reagálnak az alkalmazott interferon kezelésre. Az 1-es 
genotípusba tartozó HCV törzsek a legrezisztensebbek a kezelésre. A hagyományos 

májfunkciós próbák, a transaminase szintek emelkedése nincs szoros összefüggésben a 

betegség progressziójával, illetve kimenetelével.  

 

A májszövet histológiai vizsgálata jelenti az egyetlen olyan objektív meghatározást (un. 

„staging”), amely az adott betegség aktivitására és progressziójára utal. 

 

 

I.1.4 Klinikai lefolyás 
 
 
A betegség hosszú ideig tünetmentesen lappang. Némelyeknél nincs egyáltalán tünet, 

más betegeknél hányinger, fáradékonyság, hasi diszkomfort tünetegyüttes állhat fenn. 

A klinikai tüneteket a hepatitisre jellemző laboratóriumi eltérések kísérik. 

 

20-30 év elteltével a betegek 20-30 %-ban alakul ki cirrhosis, majd ebből 
hepatocelluláris carcinoma, évente a betegek 5-6%-ában. 

 

A HCV önmagában nem rendelkezik májsejt károsító hatással. A vírusmennyiség és a 

májbetegség progressziója között nincs direkt összefüggés. Az egyetlen elváltozás, amit a 

HCV fertőzés kapcsán észleltek az a hepatocytákban megfigyelhető lipid akkumuláció volt. 

 

A fibrosis kialakulása jelenti a chronicus HCV fertőzések progressziójában azt a 
tényezőt, mely a legfontosabb szerepet játssza a betegség kimenetelében.  

 

 

Ez a folyamat a máj strukturális átalakulásához, fibrózus septumok kialakulásához 

vezet. Cirrhozisról akkor beszélünk, ha fibrózus gyűrűk veszik körül az ép májszövet 

részeket. 
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A fibrosis progressziója a máj chronicus gyulladásával van összefüggésben, mely 

folyamatos májsejt pusztulást eredményez. Ebben külső körülmények is szerepet 

játszanak, legjelentősebb a rendszeres alkoholfogyasztás, HIV-fertőzés, más hepatitis 

vírusokkal történt felülfertőződés, diabetes, obesitas, immundepresszió stb.  

 

Cirrhosis visszafordulásáról is beszámoltak már sikeres víruselimináció 

eredményeképpen. A chronicus HCV infekció legsúlyosabb, végső komplikációja a 

hepatocellularis carcinoma kialakulása. Ennek éves incidenciája kb. 1-4% a HCV 
infekció eredményeképpen kialakult cirrhosisos betegek esetében.   

 

A hepatocellularis carcinoma kialakulásának legfontosabb rizikótényezője a cirrhosis, 
de a fent említett egyéb tényezők is szerepet játszhatnak. A HCV direct onkogén szerepe 

még nem kellően bizonyított. 

 

 

I.1.5 Terápia 
 
Valamennyi chronicus HCV fertőzésben szenvedő beteg potenciális jelöltje az antivirális 

kezelésnek, de minden esetben egyéni mérlegelésre van szükség.  

 

A kezelés indikált azokban az esetekben, ahol a vírus RNA detektálható mennyiségben 
van jelen a beteg szérumában, folyamatosan emelkedett transaminase értékek 
mérhetők, és az elvégzett májbiopszia során különböző fokú fibrosis és gyulladás 
észlelhető.  

 

Olyan betegek esetén, ahol májfunkció eltérés nem észlelhető és a májbiopszia során csak 

minimális gyulladásos elváltozások vannak, nagy a valószínűsége a spontán javulásnak. 
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I.1.5.1 Alkalmazott gyógyszerek 
 
Manapság a krónikus C vírushepatitis kezelésében első választású kezelési mód  

 

• a pegylált interferon és ribavirin kombinációja.  

 
A PEG-INFα-2b 1,5 µg/kg heti egyszeri adagban kiegészítve napi 800 mg/nap ribavirinnel 

magasabb arányú tartós vírusremisziót (sustained virological response, SVR) eredményezett 

(54%), mint a hagyományos interferon + ribavirin kombináció (47%). Hasonló vizsgálatok a 

PEG-INFα-2a 180 µg/hét + 1000/1200 mg/nap ribavirin esetében az SVR arányát 56%-nak 

találták. 

 

A gyógyszeres terápia fontos része az időszakosan elvégzett PCR vizsgálatok, ugyanis a 

vírus titer változása a kezelésre adott virológiai választ mutatja és alapvetően 
befolyásolja a beteg további gyógyszerelését.  
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II Érvényes szakmai protokollok összesítése és értékelése  
 
 
A jelenleg hatályos hazai szakmai protokoll a krónikus vírushepatitisek antivirális 

kezelésésről, az Egészségügyi Közlöny LVIII Évfolyamának 10. számában jelent meg. A 

szakmai protokoll 2010. december 31-ig érvényes. 
 

A diagnosztikával kapcsolatos ajánlásokat az Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai 

Kollégiuma is véleményezte. A protokollban leírtak kiegészítendők az OGYI által elfogadott 

gyógyszer alkalmazási előiratokban foglaltakkal. 

 

 

Forrás: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a krónikus vírushepatitisek 
antivirális kezelésésről (www.eum.hu) 
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II.1 A hazai szakmai protokoll bemutatása 
 
 

II.1.1 A diagnózis és a kezelés indikációja  
 
HCV-RNS (real time RT-PCR) pozitivitás és vírus genotípus meghatározás OEP által 

akkreditált víruslaborban, CE jelzésű teszttel. (A beteg molekuláris diagnosztikai 

vizsgálatainak végzése – az értékelhetőség és a követés miatt – a kezelés egész időtartama 

alatt azonos módszerrel és azonos laboratóriumban végzendő.)  

Amennyiben a beteg kezelése várhatóan szükséges és lehetséges (anti-HCV pozitivitás, 

emelkedett GPT érték, nincs kontraindikáció), úgy csak mennyiségi HCV-RNS vizsgálat 

történjen a kezelés megkezdése előtt. Ha mennyiségi HCV-RNS vizsgálat addig nem történt, 

HCV 1 és 4 genotípus esetén a kezelés megkezdése előtt ennek meghatározása szükséges.  

 

• Hat hónapon belül 3 alkalommal emelkedett GPT (ALT) érték és/vagy 
szövettanilag igazolt krónikus hepatitis (aktivitást és/vagy fibrosist mutató 
hisztológia). A májbiopsziát kiválthatja non-invaziv fibrózis score vizsgálat. 

Konzekvensen emelkedett GPT (ALT) és HCV-RNS pozitivitás esetén májbiopszia 

nem feltétlenül szükséges.  

• Normál GPT (ALT) szint esetén a beteg kezeléséről egyénileg kell dönteni, melyet 

befolyásol a beteg kora, motiváltsága, a genotípus, és egyéb faktorok. HCV 1 és 4 

genotípus esetén májbiopszia végzése szükséges. 

• Klinikailag manifeszt (icterussal járó) akut C hepatitis vagy ismert dátumú expozició 

esetén, a 4-6. héten anti-HCV szerológiai vizsgálat és HCV-RNS (real time RT-PCR) 

vizsgálat, ha pozitív: 8-12. héten HCVRNA RT-PCR ismétlése, pozitivitás esetén 6 

hónapos pegilált interferon monoterápia.  

• Három éves kor felett igen indokolt esetben gyermekgyógyász és hepatológus 

konzílium alapján standard interferon és ribavirin javasolható.  

• Kontraindikácó hiánya.  

 

• A beteg beleegyezése.  
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Olyan anti-HCV pozitív betegnél, akinél antivirális kezelés biztosan nem végezhető (pl. 

kontraindikált, vagy a kezelést a beteg nem vállalja), HCV-RNS vizsgálat végzése 

indokolatlan.  

 

 

II.1.2 Terápia 
 

A legjobb eredmények krónikus C hepatitis kezelésében peginterferon + ribavirin 

kombinációval érhetők el, de megfelelő indikációkban standard interferon+ ribavirin; 

interferon monoterápia; természetes interferon kezelések is választhatók.  

 

A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A  és hepatitis B ellen vakcináció javasolt.  

 

 Peginterferon + ribavirin  

• Hetente 1×1,5 mcg/ttkg peginterferon-alfa-2b vagy hetente 1×180 mcg peginterferon-

alfa-2a + napi 800- 1200 mg (>10,6 mg/ttkg) ribavirin. A kezelés időtartama függ a 

genotípustól és a kezelésre adott választól, lásd a „Kezelési algoritmus” diagrammot.  

 

Standard interferon + ribavirin  

• Kifejezett thrombopenia vagy leukopenia hajlam esetén ajánlott, heti 3×3-6 ME 

standard interferon + fenti dózisú ribavirin.  

 

 Interferon monoterápia  

• Ribavirin ellenjavallata esetén a fenti dózisú peginterferon, vagy standard interferon 

monoterápia adható.  

 

Természetes interferon  

• A STOP szabály alkalmazása során az interferon/peginterferon kezelésből kiesett 

betegek kezelése liofolizált természetes human leukocyta interferonnal folytatható. 

Dózis: heti 3×3 ME. Ribavirin együtt adása nem szükséges. A kezelés biokémiai 

relapsus esetén engedélyezést követően ismételhető.  
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A gyógyszerek rendelésének szempontjai 
 (további részletek az alkalmazási előiratokban) 

 

• Bármely kezelés feltétele az indikáció fennállása   

• Kontraindikáció esetén az adott kezelés nem kezdhető el, a zajló kezelés 

felfüggesztendő!  

• A kezelés megkezdése előtt a beteget tájékoztatni kell a betegség és a terápia 

részleteiről. A tájékoztatás tudomásulvételéről és a kezelés vállalásáról a betegtől 

aláírt nyilatkozat szükséges!  

 
Interferon/Peginterferon 
 

A készítmény rendelésének feltételei:  

• A teljes interferon/peginterferon dózissal történő kezelés megkezdésének feltétele az 

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. Peginterferon-ribavirin kombinált 

kezelés 50 ml/perc alatti kreatinin clearance esetén nem adható. Ezekben az 

esetekben peginterferon monoterápia javasolt. 15-50 ml/perc közötti kreatinin 

clearance esetén az alkalmazási előiratban előírt dóziscsökkenés indokolt 

peginterferon-alfa-2b esetén. 180 µmol/l plazma kreatinin szint felett peginterferon-

alfa-2b nem adható.  

• Gyermekkorban, 3 év felett lásd 3.4.3. pontot!  

• 65 év felett egyedi elbírálás szükséges.  

 

 

 Kontraindikációk:  

• Dekompenzált 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, 25 G/l alatti 

thrombocytaszám a kezelés során.  
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• Kezeletlen hyperthyreosis.  

• Labilis, nehezen kontrollálható diabetes mellitus.  

• Cardiorespiratoricus elégtelenség  

• Kezeletlen pszichiátriai betegségek: major depresszió, súlyos szorongásos 

zavarok, pszichotikus állapot.  

• Neurológiai betegségek: konvulzió hajlam, cerebrovascularis betegség (neurológiai 

konzílium javasolt).  

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

• Terhesség, lactatio.  

• Interferon allergia.  

• Gyermekkor, 3 év alatt.  

• Együttműködés (compliance) hiánya.  

• A beteg a kezelésbe nem egyezik bele.  

 

Betegkövetés  

• Havonta vérkép, vércukor, szérum bilirubin, májenzimek, KN, kreatinin. A vérkép 

vizsgálata az injekció beadása után 5-7 nappal történjen.  

• Fogamzásképes korú nőknél a kezelés előtt, és a kezelés ideje alatt, majd az azt 

követő hat hónapban havonta terhességi próba végzendő, illetve menstruációs 

zavarok esetén soron kívül. A kezelés alatt és utána fél évig mindkét nemnél adekvát 

fogamzásgátló rendszabályok betartása szükséges.  

• Három havonta TSH, sz.e. pajzsmirigyhormon szint.  

• Javasolt a kezelés megkezdése előtt, és a 8-12. héten, illetve ilyen irányú panaszok 

megjelenése esetén a szorongásos- és a hangulatzavarok szűrése, ilyen tünetek 

esetén megfelelő szorongásoldó, illetve antidepresszáns kezelés beállítása, 

amelyhez pszichiáter segítsége lehet indokolt. Veszélyeztető állapot szintjét elérő 

tünetek (leggyakrabban suicid késztetés) megjelenése esetén a kezelés 

felfüggesztése, és sürgős pszichiátriai konzílium szükséges.  

 

 

 Hematológiai szempontok  

• Az interferon kihagyása szükséges, ha az absolut neutrophyl granulocytaszám 0,5 

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

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

esetén az interferon dózisa csökkentendő.  
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• 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.  

 

Ribavirin 
 
 A készítmény rendelésének feltételei  

• Krónikus vírushepatitis kezelésére csak interferonnal együtt alkalmazható.  

• 65 év felett egyedi elbírálás.  

• Fogamzóképes nőknél a ribavirin kezelés megkezdése előtt közvetlenül, és a 

kezelés során havonta terhességi tesztet kell végeztetni és csak ennek negatív 

eredménye esetén lehet a kezelést végezni!  

 

Kontraindikációk:  

• A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni 

túlérzékenység.  

• Anaemia, anaemiára hajlamosító betegségek (pl. thalassemia, sarlósejtes 

vérszegénység). Coronaria betegség, vagy cerebrovascularis betegség esetén 120 

g/l Hb érték alatt, ezek nélkül 100 g/l Hb alatt kezelés nem kezdhető. Az interferon + 

ribavirin kezelés alatt kialakult 85 g/l alatti Hb esetén a kezelés felfüggesztése 

szükséges.  

• Súlyos szívbetegség az előző 6 hónapban, beleértve az instabil vagy kezeletlen 

szívbetegséget.  

• Súlyos májbetegség.  

• Krónikus veseelégtelenség (kreatinin clearance <50 ml/perc, szérum kreatinin > 

200 µmol/l) és/vagy művesekezelés.  

• Terhesség, lactatio.  

 

 Betegkövetés  

• Az interferon kezelésnél leírt havonkénti követés + szérum húgysav vizsgálat.  

• Ribavirin kezelés során, vagy azt követően fél éven belül kialakult terhesség esetén a 

beteget figyelmeztetni kell a ribavirin rendkívül erős teratogén hatására, terhesség 
megszakítást indokolt javasolni!  



Hepatitis C betegség diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

  OEP-EOSZEF   

 18

 
 
Hematológiai szempontok  

• A ribavirin kihagyása szükséges 85 g/l Hb érték alatt, coronaria-, vagy 

cerebrovascularis betegségben szenvedőknél 100 g/l Hb érték alatt. Ha a 

kezelhetőség feltételei visszaálltak, a kezelés csökkentett dózissal újra 

megkísérelhető.  

• A ribavirin dózisának 200 mg-os csökkentése szükséges 100 g/l Hb érték alatt. 

coronaria-, vagy cerebrovascularis betegségben szenvedőknél 120 g/l Hb érték alatt. 

További Hb csökkenés esetén újabb dóziscsökkentés, vagy kihagyás lehet 

szükséges.  

• Súlyos cytopenia esetén a hematológiai paraméterek hetente ellenőrizendők.  

• Hematológus javaslatára a kezelés kiegészíthető erythropoetinnel.  

 

A terápia hatékonysága elsősorban a vírus genotípusától függ. A 2,3. genotípusban a terápia 

eléri a 80-87%-os tartós virológiai válasz, ami a vírus eradikációját jelenti, míg az 1. 

genotípus esetében ennél szerényebb: 40-53%-os ez az eredmény. A hazai krónikus 

hepatitis C-ben szenvedők 99%-ban az 1. genotípusba tartoznak. 
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II.1.3 Kezelési algoritmus, STOP szabályok  
 
HCV 2-es és 3-as genotípus 
 

• a kezelés tartama 6 hónap. A kezelés alatt és befejezésekor HCV-RNS vizsgálat 

nem szükséges.  

 

HCV 1-es és 4-es genotípus 
 

• a kezelés tartama reagáló beteg esetén általában egy év, azonban alacsony kiinduló 

vírusszám (<400.000 U/ml), és 1/4 vagy 2/6 kiinduló fibrosis score, valamint ún. 

„rapid virológiai válasz” esetén (egy hónap után érzékeny qualitatív PCR 

módszerrel HCV-RNS negatív) a kezelés 6 hónap után befejezhető.  

 

 

A „rapid virológiai válasz” betegcsoportnál a kezelés 4. hetét követően érzékeny 

qualitatív PCR módszerrel HCV-RNS meghatározása szükséges. Ha ez negatív, a 

kezelés még 20 hétig folytatandó. Ha a 4. hét után a PCR pozitív, a kezelés további 8 
hétig folytatandó, majd a kezelés a 12. hetet követő mennyiségi HCVRNS vizsgálat 
eredményétől függ. 

  

Olyan HCV 1-es vagy 4-es genotípusú betegnél, akinél rövidített, 24 hetes kezelés nem 
végezhető, csak a kezelés 12. hetében szükséges mennyiségi HCV-RNS vizsgálat:  

 

• Ha 12 hét kezelés után a HCV-RNS titer csökkenése kisebb, mint 2 log, és a GPT 

sem normalizálódott, a beteg nem-reagáló, a kezelés a 12. heti PCR-lelet 

kézhezvételekor befejezendő (STOP szabály-1).  

• Ha 12 hét kezelés után a HCV-RNS nem detektálható a kezelés folytatható az egy 

év leteltéig.  

• Ha a 12 hét kezelés után a HCV-RNS vírustiter-csökkenés legalább 2 log 

nagyságrendű, de a PCR nem negatív, akkor a hatodik hónapban ajánlott a minőségi 

PCR, ha ez negatív, ajánlott az összesen 72 hetes kezelés.  
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• Ha a vírustiter a 12. héten csökken, de a csökkenés nem éri el a 2 log mértéket, 

ugyanakkor a GPT normális (biokémiai válasz), a kezelés még 3 hónapig folytatható; 

a további kezelés a 24. héten végzett qualitatív HCV-RNS vizsgálat eredményétől 

függ:  

 Ha negatív, a kezelés további 12 hónapig folytatható (lassú reagáló).  

 Ha pozitív, a beteg nem-reagáló: a kezelés befejezendő (STOP szabály-2).  

 

• A STOP szabály hatálya alá eső, nem reagáló beteg számára csak a korábbinál 

igazoltan hatékonyabb új gyógyszeres kezelés vagy gyógyszerkombináció, vagy 

természetes interferon rendelhető.  

• A tartós vírusválasz megítélésére a kezelés alatt HCV-RNS negatívvá vált betegeknél 

a kezelés befejezése után 6 hónappal GPT, és minőségi HCV-RNS vizsgálat 

szükséges. A tartós vírusválaszt mutató betegeknél a HCV-RNS későbbi követése 

nem szükséges, relapszus gyanúja esetén (emelkedett GPT) lehet indokolt újabb 

HCV-RNS vizsgálat.  

 

• A nem-reagáló betegeket a hematológiai paraméterek rendeződéséig havonta 
javasollt kontrollálni (vérkép), majd a kezelőorvos megítélése szerinti gyakorisággal 

(pl. cirrhosis esetén évente hasi ultrahang és AFP vizsgálat).  

 

II.1.4 Speciális betegcsoportok 
  
Vesebetegek  
A kezelési mód megválasztása a szérum kreatinin szinttől és/vagy a kreatinin clearance-től 

függ. Ribavirin 200 µmol/l feletti kreatinin és/vagy 50 ml/perc alatti kreatinin clearance esetén 

ellenjavallt. Ezekben az esetekben peginterferon monoterápia javasolt, az alkalmazási 

előiratban rögzített dóziscsökkentéssel.  

 

• Hemodialyzált betegek esetén peginterferon alfa-2a javasolt, 135 µg/hét dózisban.  

• A kezelés időtartamát a nem vesebetegekre vonatkozó szabályok határozzák meg.  

 
  Extrahepatikus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemias vasculitis)  

• Amennyiben májérintettség bizonyítható, akkor a kezelés megfelel az előzőekben 

leírtaknak.  
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• Ha a GPT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható, egy éves 

interferon kezelés végezhető. (Indokolt esetben további kezelés kérvényezhető.)  

 
Gyermekek  

• Az interferon alfa 2a ill. peginterferon készítmények felnőttek számára kerültek 

törzskönyvezésre – az ellenjavallatok között a 3 év alatti életkor szerepel. A 3 és 18 

év közötti betegeknél végzett kezelésről korlátozottan állnak rendelkezésre 
adatok.  

• Három éves kor felett indokolt esetben gyermekgyógyász és hepatológus együttes 

javaslata alapján egy éves kombinált interferon alfa 2b és ribavirin kezelés 

javasolható. Dozírozás az alkalmazási előirat szerint.  

• Peginterferon alfa 2b használata 3 éves kor felett az indikáción túli 
gyógyszerrendelés szabályai szerint lehetségessé válhat.  

 

 
 Rekurrens C hepatitis  

• Előzőleg már interferon monoterápiában, vagy standard interferon + ribavirin 

kezelésben részesült, reagáló, de visszaeső betegeknél a peginterferon + ribavirin 

kezeléstől várható csak eredmény.  

• Peginterferon + ribavirin kezelést követő relapszus esetén a beteg újrakezelése a 

kezelés hatékonyságát ismerten csökkentő tényezők (pl. obesitas, vas 

túlterhelés, alkoholfogyasztás, depressio, stb) rendezése után hatékony kezelési 

sémával (teljes dózisú pegilált interferon, maxinálisan tolerálható dózisú ribavirin, 

esetleg a kezelés időtartamának meghosszabbítása 72 hétre) megkísérelhető, 

amennyiben megfelelő adherencia várható.  

 

 
  Akut C hepatitis  

• Akut C hepatitis, vagy ismert dátumú expozició esetén a 3. hónapban is fennálló 

HCV-RNS pozitivitás esetén 6 hónapos peginterferon monoterápia végezhető, ha 

az indikáció egyéb feltételei is adottak.  
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HIV és HCV coinfectio  

• Heti 1× adott teljes dózisú peginterferon és napi 800 mg ribavirin javasolt 1 évig, 
genotípustól függetlenül. Aktív retrovirális kezelés, ill. <200/µl CD4 sejtszám esetén 

fokozott ellenőrzés indokolt a tejsav acidosis ill. a cytopenia lehetősége miatt.  

 

 

 

A beteg beleegyező nyilatkozata 

A kezelés előtt ismertetni kell a beteggel a kezelés célját: a vírus teljes kiirtását, a cirrhosis 

késleltetését és a májrák megelőzését.  
A kezelés sikere a beteg együttműködésén nagyban múlik. Gyakran a terápia alatt 

rosszabbul érzik magukat mint előtte, de a beteg megfelelő felkészítése és vezetése, a 

tudatosan vállalt terápia ezen sokat tud segíteni. 
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III Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

III.1 American Association for the Study of Liver Diseases 

AASLD PRACTICE GUIDELINES 
 

III.1.1 A hepatitis C diagnosztikája és terápiája 
 
Osztályozás (állítások) 

 

I. osztályú indikáció:  
Evidencia által alátámasztott, széles egyetértésen alapuló, hogy az adott 

terápia, diagnosztikus eljárás az adott kórképben hasznos, eredményes. 

II. osztályú indikáció:  
Az eljárás /terápia hasznosságával kapcsolatban megoszlanak a vélemények 

II/a osztályú indikáció: A szakemberek inkább támogatják 

II/b osztályú indikáció: Inkább elvetik a hasznosságát 

III. osztályú indikáció.  
Káros, nem vezet eredményre az adott terápia, eljárás. 

 

A guideline-ban használt evidencia szintek, ami alapján a fenti állításokat alátámasztják: 

Evidencia szint A: multicentrikus, randomizált vizsgálatok által alátámasztott, meta-analízis 

Evidencia szint B:   Randomizáció nélküli vizsgálat által alátámasztott 

Evidencia szint C:   egy-egy esettanulmány által alátámasztott  

 

Irányelvek (zárójelben az evidencia szintek) 

A Hepatitis C rizikónak kitett személyeket szűrni kell, hogy a fertőzésre idejekorán fény 

derüljön. (Class I, level B) Amennyiben a fertőzés bebizonyosodott, fel kell hívni a beteg 

figyelmét, hogy miként tudja megvédeni a környezetét a fertőzéstől.(Class I level C) 
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Diagnózis 
 
Fertőzésre gyanús esetekben a betegnél anti-HCV labor tesztet kell végezni először (Class I, 

level B) HCV RNA teszt elvégzése indokolt: 

 

• az anti-HCV pozitív betegeknél (Class I, level B) 

• Akiknél az antivirális terápia megkezdését mérlegelik, érzékeny kvantitatív PCR 

vizsgálat elvégzése indokolt  (Class I, level A) 

• Azok a betegek, akiknél a HCV teszt negatív, immunszupprimáltak, illetve gyanú van 

akut fertőzésre (Class I, level B) 

• A HCV genotípust minden esetben meg kell határozni, mert ez az alapja az 
interferon terápia megtervezésének a dózis, terápia hossza, a válaszkészség 
megítélése stb. szempontjából is. (Class I, level A) 

 
 
 

 
Tartós virológiai válasz a genotípus függvényében INF és PegINF kezelést követően (forrás: AASLD 

guideline 2004) 
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Májbiopszia 
 
 
A vizsgálat elvégzése indokolt, amennyiben a kezelőorvosnak szükséges a terápia 

megtervezése valamint a kezelés kimenetelének a megítélése szempontjából. (CIIa, level B) 

A vizsgálat pontos képet ad a fibrózis mértékéről. Jelenleg léteznek non-invazív tesztek 

a fibrózis meglétének illetve fokának megítélésére, azonban a rutin gyakorlatban ezek nem 
helyettesítik a szövettani vizsgálatot.(Class IIb, level C) 

 

Alkalmazott terápia és a beteg követése 
 
 Az egyénre szabott terápia igazodik a betegség súlyosságához, számba véve a lehetséges 

mellékhatásokat, a várható válaszkészséget, a beteg társbetegségeit, valamint a beteg 

személyes hozzáállását is. (Class IIa, Level C). Azon betegeknél, akiknél kivitelezhető a máj 

szövettani vizsgálata, indokolt elvégezni bridging fibrózisnál vagy kompenzált 
májcirrhozisnál, amennyiben a gyógyszeres kezelésnek nincsen kontraindikációja. (Class I, 

Level B). 

 

A legeredményesebb terápia krónikus HCV infekcióban a pegINF- ribavirin kombináció. 

(Class I, Level A). Érzékeny quantitative PCR vizsgálatot kell végezni a kezelés 
megkezdésénél, valamint 12 hetes kezelést követően. (Class I, Level A). 

 
 
Mérföldkövek a Hepatitis C kezelésében: 

 
Tartós virológiai válasz aránya az újonnan bevezetett terápiáknál. (forrás.: AASLD guidline 2004) 
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Tartós virológiai válasz a genotípus függvényében INFalfa 2-a, 2-b és PegINF alfa 2-a és 
ribavirin kombinációs kezelést követően (forrás.: AASLD guidline 2004) 
 
Alkalmazott terápia és a beteg követése HCV 1, 4  genotípusok esetén: 

• A kezelési terv egy 48 hetes kombinált terápia. Peginterferon alfa-2a  180 µg 

subcutan a ribavirin dózisa pedig tsk-ként változik. 75 kg testsúly alatt 1000mg e 
felett pedig 1200 mg. Peginterferon alfa 2b esetén 1,5 µg/kg subcután hetente 

kombinálva ribavirinnel: 800 mg ribavirin 65 kg alatt 1000 mg 85 kg testsúlyig, 1200 
mg 85 kg felett, és 1400 mg 105 kg felett. (Class I, Level A). 

 

• Amennyiben a betegnél nem alakul ki a 12 hetes kezelés alatt gyors virológiai 

válaszreakció (nagyobb mint 2 log  vírus szám csökkenés 12 hét alatt) (nem gyors 
reagáló típus) a kezelést fel kell függeszteni.  (Class I, Level A). 

 

• Azon betegeknél, akiknél 12 hetes kezelést követően kimutatható a vírus, 24 hetes 

kezelés után újból el kell végezni a vizsgálatot. Amennyiben a HCV RNA ekkor is jelzi 

a vírus jelenlétét a kezelést abba kell hagyni.  (Class I, Level A) 

 

• Azon betegeknél, akik 1-es genotípussal fertőződtek és késleltetett vírus választ 
mutatnak (HCV RNA negatívvá válik 12-24 hetes kezelés között) megfontolandó a 

kezelés kiterjesztése 72 hétig. (Class IIa,Level B). 

• Azok az 1-es genotípussal fertőzött betegek, akiknél  a terápia kiterjesztése történt  

48 illetve 72 hétig és a terápia végére a legérzékenyebb PCR vizsgálattal kimutatva 

is a  HCV RNA negatívvá válik, 24 héttel a kezelést követően újra el kell végezni a 

vizsgálatot hogy megbizonyosodjanak a tartós vírus válaszról. (SVR: a kezelést 

követő 24. héten negatív HCV RNA) (Class I,Level A). 
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AASLD terápiás algoritmus 1-es genotípus esetén: 

 
 

a beteg igazolt
anti HCV pozitív

mennyiségi PCR és genotípus
meghatározás: 1-es típus

májbiopszia javasolt

portális fibrózisnál súlyosabb,
kezelés indokolt

nincs vagy csak portális
fibrózis, kezelés nem

szükséges

kezelés
Interferon+ ribavirin

1.000 mg< 75 kg
1.200 mg> 75 kg

mennyiségi PCR
12 hetes kezelés után

gyors virológiai válasz
(vírus nem detektálható)

vírus titer csökkenés
> 2 log

vírustiter csökkenés
< 2 log

teljes 48
hetes kezelés

24 héten
minőségi PCR kezelés végevírus nem

detektálható
vírus

detektálható

minőségi PCR a kezelés végén (48 hét) és a 72. héten
(a tartós virológiasi válasz elérése miatt)

Hepatitis C
kezelési algoritmus

1-es genotípus esetén

algoritmus 1

 
forrás : AASLD Hepatology, Vol. 49, No. 4, 2009; (1363.p) 
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Alkalmazott terápia és a beteg követése HCV 2, 3 genotípusok esetén: 
 

• A peginterferon és ribavirin kombinált kezelést 24 hétig kell folytatni. A ribavirin 
dózisa 800 mg. (Class I, Level A). 

• Azon betegeknél, akiknek a 24 hetes terápia végére a legérzékenyebb PCR 
vizsgálattal kimutatva is a HCV RNA negatívvá válik, 24 héttel a kezelést 
követően újból kell ellenőrizni a tartós vírus válasz megítélése miatt. (Class 
I,Level A). 

• Azoknál a betegeknél, akik HCV cirrózisuk van és a terápia végére elérték a tartós 

vírus választ -függetlenül a genotípustól- 6 illetve 12 hónapos utánkövetési 
periódus szükséges a májrák kialakulásának veszélye miatt.(Class IIa, LevelC) 
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AASLD terápiás algoritmus 2,3 -as genotípus esetén: 
 

anti HCV + tünetek

mennyiségi PCR
genotípus meghatározás: 2,3 típus

májbiopszia mérlegelendő

K E Z E L É S
peginterferon+ ribavirin

800 mg 24 héten át

minőségi PCR a 24 kezelési héten a terápia
értékelése szempontjából

vírus
detektálható

vírus nem
detektálható

minőségi PCR a 48 héten ( 24
héttel a kezelés befejezését

követően)
terápia nem eredményes

Hepatitis C
terápiás

algoritmus
2,3 genotípus

esetén

algoritm us 2

 
forrás : AASLD Hepatology, Vol. 49, No. 4, 2009; (1363.p) 
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III.1.2 További fontos terápiás szempontok 
 

A nem reagáló illetve a relapszust mutató betegek kezelése 

• Azon betegeknél, akik az alap kombinált terápiával nem értek el tartós vírus választ 

a kezelés újrakezdése nem javasolt, esetleg más fajta peginterferon 

adható.(relapszusban Class III level C, nem reagálóknál Class III. level B) 

• A kombinált kezelés újrakezdésére lehet szükség a relapszust mutató illetve a nem 

reagáló betegeknél, akiknél bridging fibrózist és cirrhosist mutat a szövettan és az 

előző kezelés non-pegilált interferonnal történt. (Class IIa, level B) 

• A korábban már pegINF kezelésben részesülő bridging fibrózissal vagy 
cirrhosissal társult betegeknél, akik a kezelésre nem reagáltak már nem ajánlott az 

ismétlő terápia (Class III. level B) 

 

Terápia normál GPT szint esetén 
 

• Függetlenül a szérum GPT szinttől a terápia megkezdését minden betegnél 
egyénre szabottan kell eldönteni. Figyelembe kell venni a májbiopszia eredményét, 

a májbetegség súlyosságát, a várható mellékhatásokat, a válaszreakciókat és a 

társbetegségeket. (Class I, Level B). 

• A kezelés nem tér el a magas GPT szinttel rendelkező betegek kezelésétől. (Class I, 

Level B). 

 

Diagnózis és terápia HIV co-infekció esetén 

• Az anti-HCV tesztet minden HIV fertőzött betegnél el kell végezni.  (Class I, Level 

B). 

• Azon betegeknél, akiknek pozitív az anti-HCV tesztjük HCV RNA vizsgálat elvégzése 

indokolt, valamint azon betegeknél is, akiknek a tesztjük negatív de májbetegségben 

szenvednek (Class I, Level B). 

• A HIV fertőzött betegek hepatitisét akkor szükséges kezelni, ha valószínűsíthető a 

súlyos májbetegség, valamint ha a terápia előrelátható hatása várhatóan felülmúlja a 

kezelés rizikóját.(Class I, Level A). 

• A HIV fertőzöttek terápiája is a peginterferon-ribavirin kombinált kezelés 48 hétig, 

hasonlóan, mint HCV monoinfekció esetén.  (Class I, Level A). 

• Azok a HIV betegek, akik zidovudint vagy didanozint kapnak különös odafigyeléssel 

indítható csak el a ribavirin terápia a gyógyszerinterakciók miatt (Class I, level C) 
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• Decompenzált májcirrózisú HIV beteg kombinált kezelése nem javasolt, szükség 

esetén májátültetés választható. (Class IIa, Level C). 

 

Kompenzált illetve dekompenzált májcirrhózisos betegek kezelése 
 
Az ajánlásban a szerzők utalnak a Child-Turcotte-Pugh pontrendszer módosított 

változatára, mely a következőt tartalmazza.  Módosított Child-Turcotte-Pugh pontrendszer 
a májbetegség fokának megítéléséhez: 

 

változó 1 pont 2 pont 3 pont 

Serum bilirubin, mg/dL 2.0 2.0-3.0 3.0 

Serum albumin, g/dL 3.5 2.8.0-3.5 2.8 

Prothrombin time INR 1.7 1.7-2.3 2.3 

Ascites nincs Könnyen kontrollált Nehezen kontrollált 

Encephalopathia nincs minimális Koma felé haladó 

forrás : AASLD Hepatology, Vol. 49, No. 4, 2009 (1356. p) 

 
A betegnél fennálló labor paraméterek és tünetek pontjainak összegéből alakul ki az 

osztályozás. Minél magasabb a pontszám, annál súlyosabb a beteg állapota: 

 

Class A: 5-6 
Class B: 7-9 
Class C:10-15 
 

• Hepatitis C-hez kapcsolódó kompenzált cirrhosis (CTP Class A) kezelése esetén is a 

standard kombinált terápia választandó, csak a beteg szorosabb  felügyeletet 

igényel a várható mellékhatások fellépése miatt. (Class I,level A). 

• Decompenzált chirrhosis esetén megfontolást érdemel a májátültetés. (Class I, Level 

B). 

• Csökkentett dózisú INF terápia kezdhető szigorú felügyelettel dekompenzált 
májcirrhosisba (CTP Class B, C) szigorú felügyelet mellett, főleg azon betegeknél, 

akik májtranszplantációra jegyeztek elő. (Class IIb, Level B). 

• Szükség esetén eritropoetin adására lehet szükség, részben a beteg általános 

életminőségének javítása, részben pedig a gyógyszerek dózisának mérséklése 

céljából. (Class IIb, Level C). 
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Szervtranszplantációt követő HCV infekció kezelése 

• A terápia alapja a peginterferon alfa önállóan vagy kombinálva ribavirinnel 
(Class IIa, level B) 

• Interferon alapú terápia általánosságban nem alkalmazható szív, tüdő és vese 
átültetést követően, kivétel azon betegnél, akinek egyre jobban fibrotizálódó 

cholestasisos hepatitise van.(Class III level C) 

 
Egyéb ajánlás 

• A krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegeknek hepatits A ás B elleni vakcináció 

szükséges.(Class IIa, level C) 

• A betegeknek alkohol fogyasztás mellőzését szükséges javasolni.(Class IIb, level 

C) 

• A gyógynövényeknek a betegség terápiában nincsen létjogosultsága (Class III, 

level C) 
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III.1.3 Összefoglalva 
 

Az AASLD ajánlásait összefoglalva „A” evidencia szintű ajánlás 
 

- Akiknél az antivirális terápia megkezdését mérlegelik, érzékeny kvantitatív PCR 

vizsgálat elvégzése indokolt   

- A HCV genotípust minden esetben meg kell határozni, mert ez az alapja az interferon 

terápia megtervezésének a dózis, terápia hossza, a válaszkészség megítélése stb. 

szempontjából is.  

- A legeredményesebb terápia krónikus HCV infekcióban a pegINF- ribavirin 

kombináció.  

- Érzékeny quantitative PCR vizsgálatot kell végezni a kezelés megkezdésénél, 

valamint 12 hetes kezelést követően 

 

 

 

- 1 és 4 –es genotípusok esetén a kezelési terv egy 48 hetes kombinált terápia. 

Peginterferon alfa-2a 180 µg subcutan a ribavirin dózisa pedig tsk-ként változik. 75 kg 

testsúly alatt 1000mg e felett pedig 1200 mg. Peginterferon alfa 2b esetén 1,5 µg/kg 

subcután hetente kombinálva ribavirinnel: 800 mg ribavirin 65 kg alatt 1000 mg 85 kg 

testsúlyig, 1200 mg 85 kg felett, és 1400 mg 105 kg felett.  

- Amennyiben a betegnél nem alakul ki a 12 hetes kezelés alatt gyors virológiai 
válaszreakció (nagyobb, mint 2 log vírus szám csökkenés 12 hét alatt) (nem gyors 

reagáló típus) a kezelést fel kell függeszteni.   

- Azon betegeknél, akiknél 12 hetes kezelést követően kimutatható a vírus, 24 hetes 

kezelés után újból el kell végezni a vizsgálatot. Amennyiben a HCV RNA ekkor is jelzi 

a vírus jelenlétét a kezelést abba kell hagyni.   

- Azok az 1-es genotípussal fertőzött betegek, akiknél  a terápia kiterjesztése történt  

48 illetve 72 hétig és a terápia végére a legérzékenyebb PCR vizsgálattal kimutatva 

is a  HCV RNA negatívvá válik, 24 héttel a kezelést követően újra el kell végezni a 
vizsgálatot hogy megbizonyosodjanak a tartós vírus válaszról. (SVR: a kezelést 

követő 24. héten negatív HCV RNA)  

- A peginterferon és ribavirin kombinált kezelés 24 hétig kell folytatni. A ribavirin dózisa 

800 mg.  
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- Azon betegeknél akiknek a 24 hetes  terápia végére a legérzékenyebb PCR 

vizsgálattal kimutatva is a  HCV RNA negatívvá válik, 24 héttel a kezelést követően 

újra kell ellenőrizni hogy megbizonyosodjanak a tartós vírus válaszról.  

- A HIV fertőzött betegek hepatitisét akkor szükséges kezelni, ha valószínűsíthető a 

súlyos májbetegség, valamint ha a terápia előrelátható hatása várhatóan felülmúlja a 

kezelés rizikóját. 

- A HIV fertőzöttek terápiája is a peginterferon-ribavirin kombinált kezelés 48 hétig, 

hasonlóan, mint HCV monoinfekció esetén.   

- Hepatitis C-hez kapcsolódó kompenzált cirrhosis (CTP Class A) kezelése 

esetén is a standard kombinált terápia választandó, csak a beteg szorosabb  

felügyeletet igényel a várható mellékhatások fellépése miatt 

 

 

 

 

 

 „B” evidencia szintű ajánlás: 
 

- Fertőzésre gyanús esetekben a betegnél anti-HCV labor tesztet kell végezni 

először. 

- HCV RNA teszt elvégzése indokolt az anti-HCV pozitív betegeknél 

- HCV RNA teszt elvégzése indokolt, akiknél a HCV teszt negatív, 

immunszuprimáltak, illetve gyanú van akut fertőzésre  

- Májbiopszia elvégzése indokolt, amennyiben a kezelőorvosnak szükséges a 

terápia megtervezése valamint a kezelés kimenetelének a megítélése 

szempontjából.  

- Azon betegeknél, akiknél kivitelezhető a máj szövettani vizsgálata, indokolt 

elvégezni bridging fibrózisnál vagy kompenzált májcirrhozisnál, amennyiben 

a gyógyszeres kezelésnek nincsen kontraindikációja.  

- Azon betegeknél, akik 1-es genotípussal fertőződtek és késleltetett vírus választ 

mutatnak (HCV RNA negatívvá válik 12-24 hetes kezelés között) megfontolandó 

a kezelés kiterjesztése 72 hétig.  

- A nem reagáló betegeknél, akik az alap kombinált terápiával nem értek el tartós 

vírus választ a kezelés újrakezdése nem javasolt, esetleg más fajta peginterferon 

adható 
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- A kombinált kezelés újrakezdésére lehet szükség a relapszust mutató illetve a 

nem reagáló betegeknél, akiknél bridging fibrózist és cirrhosist mutat a szövettan 

és az előző kezelés non-pegilált interferonnal történt.  

- A korábban már pegINF kezelésben részesülő bridging fibrózissal vagy 

cirrhosissal társult betegeknél, akik a kezelésre nem reagáltak már nem 

ajánlott az ismétlő terápia  

- Terápia normál GPT szint esetén függetlenül a szérum GPT szinttől a terápia 

megkezdését minden betegnél egyénre szabottan kell eldönteni. Figyelembe 

kell venni a májbiopszia eredményét, a májbetegség súlyosságát, a várható 

mellékhatásokat, a válaszreakciókat és a társbetegségeket.  

- Az anti-HCV tesztet minden HIV fertőzött betegnél el kell végezni.   

- Azon betegeknél, akiknek pozitív az anti-HCV tesztjük HCV RNA vizsgálat 

elvégzése indokolt, valamint azon betegeknél is, akiknek a tesztjük negatív de 

májbetegségben szenvednek. Decompenzált chirrhosis esetén megfontolást 

érdemel a májátültetés.  

- Csökkentett dózisú INF terápia kezdhető szigorú felügyelettel dekompenzált 

májcirrhosisba (CTP Class B, C) szigorú felügyelet mellett, főleg azon betegeknél, 

akik májtranszplantációra jegyeztek elő.  

 

 

 „C” evidencia szintű ajánlás: 
 

- Jelenleg léteznek non-invazív tesztek a fibrózis meglétének illetve fokának 

megítélésére, azonban a rutin gyakorlatban ezek nem helyettesítik a szövettani 

vizsgálatot. 

- Az egyénre szabott terápia igazodik a betegség súlyosságához, számba véve a 

lehetséges mellékhatásokat, a várható válaszkészséget, a beteg társbetegségeit, 

valamint a beteg személyes hozzáállását is. 

- A 2,3 genotípussal fertőzött betegeknél, akik HCV cirrózisuk van és a terápia 

végére elérték a tartós vírus választ -függetlenül a genotípustól- 6 illetve 12 

hónapos után követési periódus szükséges a májrák kialakulásának veszélye miatt 

- Azok a HIV betegek, akik zidovudint vagy didanozint kapnak különös odafigyeléssel 

indítható csak el a ribavirin terápia a gyógyszerinterakciók miatt.  
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- Dekompenzált májcirrózisú HIV beteg kombinált kezelése nem javasolt, szükség 

esetén májátültetés választható.  

- Szükség esetén eritropoetin adására lehet szükség, részben a beteg általános 

életminőségének javítása, részben pedig a gyógyszerek dózisának mérséklése 

céljából.  

 

 

- Interferon alapú terápia általánosságban nem alkalmazható szív, tüdő és vese 

átültetést követően, kivétel azon betegnél, akinek egyre jobban fibrotizálódó 

cholestasisos hepatitise van. 

- A krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegeknek hepatits A ás B elleni 

vakcináció szükséges 

- A betegeknek alkohol fogyasztás mellőzését szükséges javasolni. 

- A gyógynövényeknek a betegség terápiában nincsen létjogosultsága  
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IV  Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 

A nemzetközi finanszírozási gyakorlat esetén az egyik legkiterjedtebb technológia értékelő 

apparátussal rendelkező intézmény a National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) irányelveit vesszük figyelembe. 

IV.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 

A NICE az enyhe valamint a súlyosabb állapotú betegek kezelésével kapcsolatban közöl 

klinikai hatásossági és költség-hatékonysági irányelveket: 

 

Irányelvek az enyhe fokú betegség kezelésére 
 

• Peginterferon alfa-2a és ribavirin vagy peginterferon alfa-2b és ribavirin kombinált 
terápia javasolt –a gyógyszerek alkalmazási előiratban foglaltak szerint- enyhe fokú 

krónikus hepatits C terápiájában. 

• Peginterferon monoterápia is javasolható azon betegeknek, akiknek kontraindikált 

vagy nem tolerálják a ribavirint  

• A beteg kezelésének megkezdéséről a kezelőorvosa dönt. Amennyiben azonnali 
kezelésre kerül sor, májbiopsziát nem szükséges végezni. Amennyiben a beteget 

csak observálják, ez esetben szükséges lehet a májbiopszia elvégzése. 

• A kezelés időtartama függhet a választott gyógyszertől (alkalmazási előirat) a 

vírus genotípusától, a kezdeti vírusmennyiségtől, a gyógyszeres terápiára adott 

választól. 

• Amennyiben az első körben alkalmazott peginterferon-alfa kezelés önállóan vagy 

kombinációban nem hoz kielégítő eredményt (vírusszám csökkenés alapján 12 

hetes kezelést követően) újbóli kezelés nem javasolt. 

• 18 év alattiak valamint májtranszplantációt követően a betegek peginterferon alfa 

mono illetve kombinált terápiájára nincsen elegendő bizonyíték. 
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Három klinikai vizsgálatot közölnek peginterferon alfa 2a-val és 5 vizsgálatot 
peginterferon alfa 2b-vel. A kezelt betegek enyhe fokú hepatitis C- ben szenvedtek. Egy 

csoport mindkét fajta vizsgálatban kombinált terápiában részesült (PegINF+ribavirin). A 

komparátorok a vizsgálatokban különböztek.  

A peginterferon alfa 2a-vizsgálatokban rövidebb (24 hetes) illetve hosszabb (48 hetes) 
gyógyszeres terápia összehasonlítása történt, a harmadikban pedig pegilált interferon 
terápiát mértek össze non-pegilált formával. 
 
Összefoglaló megállapítások: 

- Közel hasonló virológiai válaszreakciót tapasztaltak enyhe, mérsékelt és 

súlyosabb esetekben az alkalmazott gyógyszerektől függetlenül (kombinált, 

monoterápia, pegilált non-pegilált formák) 

- Peginterferon alfa2a-2b és ribavirin kombináció esetén magasabb arányban 

értek el terápiás választ, mint non-pegilált interferonok esetében. Pegilált 

formákkal még monoterápiában is jobb eredményeket tapasztaltak, mint non-

pegilált gyógyszerekkel. 

- HCV genotípus 1 esetén a tovább kezelés (48 hétig) szignifikánsan növelte a 
tartós virológiai választ adó betegek arányát. (40-52%) A 2,3 genotípusok 
esetében a 24 hetes terápia elegendőnek mutatkozott. (75-80%) 

 

Költség hatékonysági vizsgálatok az enyhe fokú betegség kezelésekor 
(Összefoglaló megállapítások) 

 

Hat költség hatékonysági vizsgálatot közöl a NICE.  

- 2 vizsgálat alátámasztotta a korai kombinált interferon alfa-2a terápia költség 
hatékonyságát a késleltetett kezeléssel szemben. Megállapítást nyert hogy a korai 

kezeléssel jelentős plusz költség takarítható meg. Kifejezetten igaz ez a 2,3 
genotípusra. 

- Egy a Roche által közölt modell szerint a kombinált kezelés költséghatékonyabb a 
nem kezeléssel szemben. Egy QALY előállítási költsége négyszeres volt az 1-es 

genotípusnál, mint 2 és 3 genotípus kezelése esetén. 

- Schering-Plough által közölt vizsgálat is hasonló eredményeket mutat, háromszoros 

költségnövekedéssel az 1-es genotípus esetén. 
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- Összességében elmondható, hogy költséghatékonyabb a pegilált formával 

történő kezelés a nem pegilált formával összehasonlítva. 

 

A korai kezelés fontosságát az is alátámasztja, hogy ezzel a betegség továbbadásának az 

esélye is csökken, ami tovább emeli a kezelés költséghatékonyságát. 
A kezelés elkezdésének szempontjából fontos kérdés, hogy az enyhe fokú forma milyen 
arányban progrediál súlyosabb formába. Amennyiben ez az arány megfelelően alacsony, 

nem célszerű kitenni ezeket a betegeket a kezelés kockázatának. Nehéz azonban 

megmondani, hogy kik azok a betegek, akiknél a betegség progressziójával nagyobb 

arányban kell számolni.  
Általánosságban elmondható, hogy a fiatal betegcsoportban, a nem rég fertőzötteknél 
és nőknél ez a folyamat általában lassabb.  
A kezelés megkezdése a beteggel egy közös döntés eredménye, amelynél a risk/benefit 

arányt komolyan kell mérlegelni. A májbiopszia fontosságát hangsúlyozzák azokban az 

esetekben, ahol a beteg inkább a halasztott terápiát választja.  

 

Irányelvek a mérsékelt és súlyos állapotú betegek kezelésére 

 

Mérsékelt és súlyos állapotú betegek kezelésére is a kombinált peginterferon és ribavirin 

kezelés javasolt, akik: 

• Korábban interferon alfa vagy peginterferon alfa kezelésben nem részesültek 

• Korábban már részesültek akár monoterápiában is interferon alfa kezelésben 

• Korábban részesültek peginterferon alfa monoterápiában, erre reagáltak, de 

relapszust mutatnak, vagy nem reagáltak a kezelésre. 

• Amennyiben a beteg interferon alfa terápiában részesül, át kell térni a peginterferon 

alfa formára. 

 

Javasolt kezelési idők: 

• 2 és 3 genotípus eseté a kezelés időtartama 24 hét 

• 1, 4,5,6 genotípusok esetén a kezdő terápia 12 hétig tart. Amennyiben a vírus szám 

PCR technikával kimutatva legalább 2 log nagyságrendet csökken, folytatandó a 

kezelés 48 hétig. Amennyiben a csökkenés mértéke kisebb, mint 2 log a kezelést 

abba kell hagyni. 

• Amennyiben a beteg több genotípus fajtával fertőződött, úgy kell kezelni, mintha 1-es 

genotípusú lenne a betegsége. 
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• Amennyiben a betegnek kontraindikált a ribavirin alkalmazása, peginterferon 

monoterápiában kell részesíteni. 

 

• A vírus genotípusától függetlenül szükséges meghatározni a vírusterhelést a 
kezelés 12 hetében. Nagyobb, mint 2 log csökkenés esetén a kezelés 
folytatandó 48 hétig. Ellenkező esetben a kezelést meg kell szakítani a 12. 
héten. 

 

Azon betegeknél, akiknek valamilyen okból ellenjavallt a májbiopszia elvégzése, a 

kezelőorvos ennek hiányában kell felállítania a kezelési tervet. 
 

Nincsen egyértelmű bizonyíték a kombinált kezelésre: 

• Korábban már kapott kombinált terápiát és/vagy 

• 18 évnél fiatalabb betegek és/vagy 

• máj transzplantációt követően  

 
 
Költség hatékonysági vizsgálatok a mérsékelt és súlyos állapotú betegek kezelésekor 

(Összefoglaló megállapítások) 

 

Peginterferon +ribavirin versus interferon +ribavirin kombinált terápia  
 

- Peginterferon készítményekkel történő kezelés sokkal költséghatékonyabbnak 

bizonyul, mint a non pegilált formával.  

- Genotípus1 esetén a 48 hetes kezelés a költséghatékonyabb szemben a 24 
hetes kezeléssel.  

- Genotípus 2, 3 esetében pedig igen magas arányban tapasztaltak virológiai választ a 

24. héten és költség hatékonynak is ez a terápiás idő bizonyult. 
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V Betegszám, éves várható költségvetési kiadás 
 

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

időszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következő volt: 

Először a gyógyszerfogyási adatok alapján meghatároztuk azt a betegcsoportot, aki a 

finanszírozási protokoll tárgyát képező BNO-k bármelyikével a vizsgált időszakban bármilyen 

támogatott készítményt kiváltott. 

1. Táblázat: Releváns BNO 
BNO BNO NÉV 

B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis 

 

Az így meghatározott TAJ-kör esetén lekértük a fekvő és a járó adatokat. Az így létrejövő 

adatbázisokat minden esetben BNO- szerint szűrtük. Az egyes kasszák elemzésekor nem 

vettük figyelembe a különböző finanszírozási technikák (pl. támogatás-volumen korlát, 

támogatásvolumen szerződések) okozta korrekciókat. 

V.1 Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

 
Magyarországon a 10 évvel ezelőtti első felmérések 1,3%-os incidenciát mutattak, ez 2004-

ben 0,6%-os. A betegség prevalenciája kb. 0,6-0,7 %, vagyis kb. 60-70.000 ember 
találkozott már a HCV vírussal, ami nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít. 

A világon ez a szám kb. 3 %, Európában 0,9 %, Ázsiában 1-3%. A fertőzöttek száma 

jelentősen meghaladja a krónikus B hepatitisben szenvedőkét. A fertőzések több mint 
90%-a 1a, 1b genotípus.  Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az előfordulás 

magas: politranszfundáltak (hemofiliások között 50–80%, hemodializáltaknál 30–40%, 

intravénás droghasználók esetében 70-90% a HCV szeropozitívak aránya). A krónikus 

májbetegek, cirrhosisban és hepatocellularis carcinomában szenvedők HCV pozitivitása igen 

magas, 60–90%.  
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Hazánkban évente nő a májcirrhosisban szenvedők aránya: a C vírus okozta cirrhosis 

prevalenciája kétszeresére, a májkárosodás okozta halálozás háromszorosára nőhet 

az elkövetkezendő években. 

 

Az OEP adatbázisa alapján 2007-2008-ban a vizsgált BNO-kal havi szinten átlagosan 688 
beteg (distinct TAJ) váltott ki gyógyszert. 
 
1. ábra: Havi betegszám (distinct TAJ) 

Forrás: OEP, 2009 
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V.2 A területre fordított kiadások 2007-2008 
 
2. ábra Összes kiadás évenkénti alakulása 
 

 
Forrás: OEP, 2009 
 
3. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása – 2007 

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

 
Forrás: OEP, 2009 
 
 
5. ábra: Egy betegre jutó összes kiadás – eFt 

 
Forrás: OEP, 2009 
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A fekvőbeteg ellátás során a következő HBCS-kódokon történ a legnagyobb kiáramlás 
2007-ben. 

 

2. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kódok - 2007 

HBCS Betegek 
szám 

Tb.térítési 
díj - eFt 

351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 441 42 295 

9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására 20 7 296 

576B Veseelégtelenség 18 év felett 15 4 556 

3480 Májcirrhosis 33 4 495 

959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K" 1 3 776 

959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I" 2 3 543 

4132 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett 38 3 358 

345D Cholecystectomia laparoscopica 16 3 035 

293D Crohn-betegség Infliximab kezeléssel 1 2 692 

9430 Sugárterápia 4 2 317 

341A Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei társult betegséggel 4 2 188 

773K Akut leukémia nagy dózisú vagy standard kemoterápiával 18 év 
felett 1 2 074 

7460 Véralvadási rendellenességek 14 2 013 

029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein 1 2 007 

5010 Súlyos bőrbetegségek 17 1 780 

276A Vékony-, vastagbél kisebb műtétei társult betegséggel 6 1 760 

410D Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással 9 1 669 

822A Depresszív szindrómák 60 év alatt 10 1 617 

537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens 13 1 501 

015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis 
érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett 11 1 375 

771D Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett 3 1 363 

748F Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett 9 1 109 

Forrás: OEP, 2009 
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2008-as adatokat az alábbi táblázat mutatja, mely során az összetétel jelentősen nem 

változott. 

3. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kódok - 2008 

HBCS betegek 
szám 

Tb.térítési díj -
eFt 

351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 388 39 785 

9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására  25  8 103 

945A Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év 
felett   4  4 508 

4132 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett  32  4 334 

576B Veseelégtelenség 18 év felett  13  4 009 

959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"   2  3 776 

3480 Májcirrhosis  27  3 760 

9540 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek 
kivételével   2  2 808 

959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"   1  2 769 

822A Depresszív szindrómák 60 év alatt  19  2 672 

345D Cholecystectomia laparoscopica  14  2 662 

2730 Nyelőcső kisebb műtétei   7  2 416 

5010 Súlyos bőrbetegségek  19  2 190 

959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"   2  2 106 

9430 Sugárterápia   4  1 988 

7460 Véralvadási rendellenességek  11  1 968 

537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens  14  1 873 

3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája   9  1 830 

190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több 
stenttel)   2  1 820 

745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett  10  1 462 

2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei   3  1 428 

8810 Kiterjedt égés műtéttel   1  1 412 

Forrás: OEP, 2009 
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A járóbeteg ellátás során a legnagyobb kiadást generáló ellátások a következőkek. 

4. táblázat:  Legnagyobb kiáramlást jelentő járóbeteg beavatkozások  
2007 2008 

OENO 
betegszám eft betegszám eft 

25567 Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, 
molekuláris biológiai módszerrel   737 31 012   990 62 290 

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 1 527  5 532 2 039  8 121 

11041 Vizsgálat 1 398  4 390 1 987  7 075 

25566 Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, 
molekuláris biológiai módszerrel   215  3 469   387  6 667 

99910 Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért   937  1 918 1 413  3 332 

88460 Vérvétel 1 607  2 326 2 114  3 011 

29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási 
módszerrel   131    867   164  1 152 

92231 Immunmoduláció   133    558   178    824 

21646 
További gyógyszerek szérumszintjének 

meghatározása kromatográfiás vagy 
immunkémiai mód 

    3      6    68    817 

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat   349    521   494    786 

99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért 
(beavatkozás után minimum 60 percig)    36     52   151    644 

28014 Vérkép, automatával IV.   720    470   752    577 

81581 UH vezérelt májbiopsia    30    257    53    538 

24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv 
meghatározása   448    375   436    418 

 
Forrás: OEP, 2009 
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Ahogy a fejezet bevezetőjében említettük a költségek legnagyobb részét a 

társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerkészítmények finanszírozása teszi ki.  

 
5. táblázat: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 

Tb.támogatás - eFt Betegszám - fő 
Egy betegre jutó 
Tb. támogatás - 

eFt. Gyógyszer neve 

2007.év 2008.év 2007.év 2008.év 2007.év 2008.év
EGIFERON     5 615    13 916    83   188    68    74 
INTRONA     1 307     3 075    20    40    65    77 
PEGASYS   933 383 1 386 836 3 542 5 180   264   268 

PEGINTRON   713 636 1 500 917 2 405 5 058   297   297 
ROFERON       559       456     9     6    62    76 
összesen: 1 654 500 2 905 201 1 442 1 958 1 147 1 484 

Forrás: OEP, 2009 

A Gyógyszerkassza kiadásnövekedését elsősorban a Pegasys és a Pegintron forgalom 

növekedése okozza. 

6. ábra: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 2007.01.-2008.12. hónapok között 

Forrás: OEP, 2009 
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7. ábra Gyógyszerek megoszlása 2007. év 

Forrás: OEP, 2009 
 
8. ábra Gyógyszerek megoszlása 2008.év 

Forrás: OEP, 2009 
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6. táblázat: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása hatóanyagcsoportonként 

Tb.támogatás - millióFt hatóanyag 
2007.év 2008.év 

interferon alfa természetes      5.6     13.9 

interferon alfa-2a      0.6      0.5 

interferon alfa-2b      1.3      3.1 

peginterferon alfa-2a    933.4  1 386.8 

peginterferon alfa-2b    713.6  1 500.9 

Forrás: OEP, 2009 
 
 
 
7. Táblázat Kombinációs hatóanyag (ribavirin) 

Tb.támogatás - millióFt hatóanyag 
2007.év 2008.év 

Rebetol (ribavirin) 1080 1264 

Copegus (ribavirin) 678 956 
Forrás: OEP, 2009 
 
Mindkét készítmény forgalom emelkedése kimutatható, a Rebetol esetében a növekedés 

17%, míg Copegusnál ez az arány jóval magasabb.  (41%) 

 



Hepatitis C betegség diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

  OEP-EOSZEF   

 51

 

VI Finanszírozási sarokpontok megvalósíthatósága és 
eredményei 

A finanszírozási sarokpontok közül a legfontosabbak, és ezért folyamatos monitorozást 

indokolnak a következők:  

1. A terápia előtt a betegeket teljeskörűen tájékoztatták-e a kezelés várható 

kimeneteléről valamint az esetleges mellékhatásokról? A beteg írásos terápiába 

beleegyező nyilatkozata megtalálható a beteg dokumentációban? 

2. A kezelés előtt megtörtént-e a hepatitis C vírus genotípusának a 
meghatározása? 

3. Történt-e a májbiopszia 1,4 vírus genotípus esetén? 

4. A kezelés előtt minden betegnél történt PCR vizsgálat? 

5. Genotípus 1, 4 esetén 12 heti kezelés után mennyiségi PCR vizsgálat történt? 

6. A gyógyszeres terápia hossza a beteg labor eredményei alapján alátámasztott 
és dokumentált? 

7. A terápia befejezését követő 24. héten minőségi PCR vizsgálat történt? 

 

Indikátorok 

A terültre fordított közkiadások alakulása. 

A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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VII Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

A 2009. július 26-án hatályos jogszabályi környezet alapján a hepatitis C terápiájában 

releváns készítmények a következő indikációban adható: 

 

23/b1 Krónikus aktív hepatitis C-ben (BNO: B18.2) szenvedõ beteg részére a koordináló 

központ javaslata alapján, a szakmai protokollnak megfelelõen a kijelölt intézmény 

szakorvosa az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket. 

 

- COPEGUS 200 MG FILMTABLETTA 168x, 42x 

- EGIFERON 3X10^6 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ 

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

- PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ 1x, 4x 

- PEGINTRON 100, 120, 150, 80 MIKROGRAMM POR ÉS OLDÓSZER 

INJEKCIÓHOZ ELÕRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN 

- REBETOL 200 MG KEMÉNY KAPSZULA 168x,84x 

- ROFERON-A 3, 6, 9 MILLIÓ NE/0,5 ML ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN 1x,6x,12x 

 

A 32/2004 ESzCsM rendelet 2. számú mellékletének módosítását az alábbi módon 
javasoljuk: 

23/b1 Krónikus aktív hepatitis C-ben (BNO: B18.2) szenvedõ beteg részére - a külön 

jogszabályban foglalt finanszírozási protokoll alapján - a kijelölt intézmény szakorvosa 
az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket: 
 
- COPEGUS 200 MG FILMTABLETTA 168x, 42x 

- EGIFERON 3X10^6 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ 

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

- PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ 1x, 4x 

- PEGINTRON 100, 120, 150, 80 MIKROGRAMM POR ÉS OLDÓSZER 

INJEKCIÓHOZ ELÕRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN 

- REBETOL 200 MG KEMÉNY KAPSZULA 168x,84x 

- ROFERON-A 3, 6, 9 MILLIÓ NE/0,5 ML ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN 1x,6x,12x 
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VIII Finanszírozási protokoll és ellenőrzési kritériumok 
 

A Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus 

2
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3
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5
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7
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m inő ség i PCR

13
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8
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9
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15
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16
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30
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18
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22
víru stiter csökkenés < 2  log

19
vírus ne m
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21
víru s

det ektálható

23
GPT
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24
GPT em elkedett

20
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30
kont rol l

25
12 hét terápia

26
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27
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28
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29
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30
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A finanszírozási algoritmus részletezése 

 
1: Diagnosztika  

• Anamnézis,  

• Fizikális vizsgálat  

• Laboratóriumi diagnosztika 

 

 HCV-RNS (real time RT-PCR) pozitivitás és vírus genotípus meghatározás OEP által 

akkreditált víruslaborban, CE jelzésű teszttel. A beteg molekuláris diagnosztikai 

vizsgálatainak végzése – az értékelhetőség és a követés miatt – a kezelés egész 

időtartama alatt azonos módszerrel és azonos laboratóriumban szükséges végezni. 
Olyan anti-HCV pozitív betegnél, akinél antivirális kezelés biztosan nem végezhető (pl. 

kontraindikált, vagy a kezelést a beteg nem vállalja) HCV-RNS vizsgálat végzése 

indokolatlan. 
 

Amennyiben a beteg kezelése várhatóan szükséges és lehetséges: 

• anti-HCV pozitivitás,  

• emelkedett GPT érték,  

• nincs kontraindikáció úgy, csak mennyiségi HCV-RNS vizsgálat történjen a kezelés 

megkezdése előtt.  

• Ha mennyiségi HCV-RNS vizsgálat addig nem történt, HCV 1 és 4 genotípus esetén 

a kezelés megkezdése előtt ennek meghatározása szükséges.  

 
2: 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.  

 
3: Vírus genotípus meghatározás 

• A vírusnak több genotípus variánsa létezik. A genotípusok között különbség van a 

kezelésre való reagáló képesség szempontjából. Magyarországon az antivirális 

kezelésre legkevésbé érzékeny 1b típusú variáns a leggyakoribb (90%).  
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A terápia menete: 
 
4-5: A 2,3 genotípus esetén 

• 24 hetes terápia (Interferon/Ribavirin kombináció) elegendő a 70-80%-os tartós 

virológiai válasz eléréséhez. A terápia befejezése után 24 héttel minőségi PCR 

vizsgálat elvégzése (kontroll) (30) szükséges. 

 

6-7: Az 1,4 genotípus esetén  

• a kezelés megtervezéséhez szükséges a májbiopszia elvégzése, amennyiben 

nincsen kontraindikáció. 

 
A beteg terápiája a mennyiségi PCR eredményétől függ. 

 
8: Kezdetben magas vírus titerszám mellett (titer>400.000 IU/ml) 

• 12 hetes kezelés indokolt. (9) Majd ennek letelte után mennyiségi PCR vizsgálatot 

kell végezni.(15) 

 
10: Alacsony vírus titer szám mellett  

• 4 hetes terápia (11) után minőségi PCR elvégzése indokolt a terápia 

eredményességének megítélésére (12).  

 

Amennyiben 4 hetes kezelés után már nem mutatható ki vírus (16)  

• (gyors reagáló típus) további 20 hetes terápia indokolt (17). Majd a terápia után 24 

héttel minőségi PCR vizsgálat elvégzése (kontroll)(30) szükséges. 

 

Amennyiben a 4 hetes kezelés után detektálható a vírus (13) 

• további 8 hetes kezelés (14) szükséges, melyet így a terápia 12. hete után 

mennyiségi PCR vizsgálat (15) követ. 
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A 12 heti PCR eredménytől függően folytatható tovább a kezelés: 

 

18: 2 log-nál nagyobb mértékű vírus titer csökkenés mellett 

• amennyiben már nem detektálható vírus(19) további 36 hetes terápia (20) indokolt, 

majd a terápia befejezése után 24 héttel minőségi PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) 

30)szükséges. 

 
21: a 2 log-nál nagyobb mértékű vírus titer csökkenés mellett detektálható még vírus,  

• további 12 hetes terápia (25) következik. Majd ezt követően minőségi PCR 

vizsgálatot kell végezni. (26) 

 

Ha ekkor is kimutatható a vírus (27) (nem reagáló) a kezelést abba kell hagyni.(STOP)  
Amennyiben vírus már akkor nem mutatható ki (28) további 48 hetes terápia  (29)szükséges, 

majd a kezelés befejezése (STOP) és kontroll.(30) 
 

22: Ha kezelés 12 hetében elvégzett mennyiségi PCR kisebb, mint 2 log vírus titer 

csökkenést mutat ki.   

• a beteg GPT szintje dönt a kezelés további menetéről.  

• Akkorra már normalizálódott GPT (biokémiai válasz) esetén (23) 12 hetes terápia 

(25) folytatható majd tovább az algoritmus fa szerint.  

• Amennyiben a GPT még mindig emelkedett (24) a kezelést abba kell hagyni (STOP-

nem reagáló).  

 

Minden beteg esetében a kezelés leteltét követő 24 héten minőségi PCR kontroll vizsgálat 

elvégzése szükséges (24) 
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IX Költségvetési kihatások elemzése 

A rendelkezésünkre álló finanszírozási adatok alapján megállapítható, hogy a krónikus C 

típusú hepatitisben szenvedő betegek gyógykezelésére a társadalombiztosítás egyre többet 

költ. A költségek legnagyobb részét a társadalombiztosítás által támogatott 

gyógyszerkészítmények finanszírozása teszi ki.  
 

A májusban indított országos ellenőrzés során egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 

jelentős többlet költség abból adódik, hogy a hatályos Szakmai protokollban lefektetett 

kezelési idők (STOP szabályok) a labordiagnosztikai vizsgálatok jelentős késése miatt 
csak nehezen betarthatóak.  A betegek kezelése az eredmények megérkezéséig tovább 

folyik, ami akár 3-6 hónappal megnyújtja a kezelési időt. Lennének olyan betegek is, akik 

számára egy „rövidített kezelés”-re lenne csak szükség, ami így szintén elveszhet. A 

Hepatitis Bizottság 2007-ben végzett számításai alapján a „rövidített kezelés” lehetőségének 

elvesztése, valamint a betegek tovább kezelésének többlet költsége közel 780 millió forint 
felesleges költség kiáramlást eredményezett. A költséghatékonyságot nagymértékben 
fokozná, ha a PCR eredmények a technikailag a legrövidebb idő alatt állnának 
rendelkezésre. 
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