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1. Azonosítószám: 23/2009 
 
2. Az eljárásrend tárgya 
 
 

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

Idült vírusos májgyulladás B18 

3. Fogalmak 

HCC HepatoCelluláris Carcinoma 

SVR  Sustained virologic response (tartós virológiai válasz 

 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 
BNO BNO megnevezés 
B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis  

3.1. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

2. Táblázat: OENO kódok 
OENO Megnevezés 

11041 Vizsgálat 
88460 Vérvétel 
28014 Vérkép, automatával IV. 
25567 Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel 
25566 Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel 
29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 
36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 
81581 UH vezérelt májbiopsia 
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3. Táblázat: HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezés 
351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 
9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására 
945A Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett 
4132 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett 
959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" 
3480 Májcirrhosis 

 

4. Táblázat: ATC kódok 

ATC ATC megnevezés 

L03AB04 ROFERON-A 3 MILLIÓ (6;9 MILLIÓ) NE/0,5 ML ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN 
(interferon alfa-2a) 

L03AB01 EGIFERON 3X10^6 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ (interferon alfa 
természetes) 

L03AB05 INTRONA 18, 30, 60 MILLIÓ NE TÖBBADAGOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS TOLLBAN 
(interferon alfa-2b) 

L03AB11 PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT 
FECSKENDŐBEN 1x,4x (interferon alfa-2a) 

L03AB10 PEGINTRON 80,100,120,150 MIKROGRAMM POR ÉS OLDÓSZER INJEKCIÓHOZ 
ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN (interferon alfa) 

J05AB04 REBETOL 200 MG KEMÉNY KAPSZULA  84x,168x (ribavirin) 

J05AB04 COPEGUS 200 MG FILMTABLETTA (ribavirin) 

3.2. Kórkép leírása 

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 iv. alkalmazott kábítószerek elterjedtsége, valamint 

az egyéb parenterális átviteli lehetőségek miatt. A krónikus hepatitis C vírus fertőzés a 

leggyakoribb indikációja a májátültetéseknek. Magyarországon a 10 évvel ezelőtti első 
felmérések 1,3%-os incidenciát mutattak, ez 2004-ben 0,6%-os. A fertőzések több mint 

90%-a 1a, 1b genotípus. Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az 
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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 fertőzés forrása a viraemiás beteg vagy hordozó. 

Az intravénás drogosok közös tű- és fecskendő használata eredményezi e társaság 

magas HCV-prevalenciáját.  A fertőzés eredete a betegek 40–50%-ában nem deríthető ki. 

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

Diagnózis 

 
A betegség diagnózisának felállításában az anamnézis felvétel és a fizikális vizsgálat 
mellett nagy szerepe van a laboratóriumi diagnosztikának.  A diagnosztikus tesztek 

szerológiai és molekuláris vizsgálatok csoportjába sorolhatók, mely utóbbi a vírus antigének 

kimutatását jelenti. Pontosan meghatározható a vírus titerszáma, és a genotípusa ami a  
terápia megtervezésében alapvető fontosságú. A terápia célja a vírus teljes kiirtása a 

szervezetből és így a betegség progressziójának gátlása. A terápia hatékonysága 
elsősorban a vírus genotípusától függ. A nemzetközi konszenzus alapján, ma mindenkit 

kezelni kell, amennyiben 

 

• a GPT emelkedett, 

• a HCV RNS PCR 50 IU/ml feletti, 

• a májbiopszia portális vagy bridging fibrosist, közepes fokú gyulladást és necrosist 

mutat 

 
 

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 kevesebb: 40-53%-os ez az 

eredmény.  A hazai krónikus hepatitis C-ben szenvedők 99%-ban az 1. genotípusba 

tartoznak. 
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Klinikai kép   

A krónikus C-hepatitis spontán remissziója és gyógyulása gyakorlatilag nem fordul elő. A 

betegek egy részénél a krónikus gyulladást (annak aktivitásától függetlenül), fibrosis kíséri, 

ennek gyorsasága és mértéke nagy egyéni különbségeket mutat, de ez szabja meg a beteg 

sorsát.  A cirrhosis kialakulása átlag 20–25 év, a progresszió igen lassú.  

A progressziót gyorsítja a rendszeres alkoholfogyasztás, a hemochromatosis, a 

szuperinfekció egyéb hepatitisvírussal. Az alkoholos cirrhosis HCV fertőzésben az alkohol 

elhagyása után is progrediálhat. Kompenzált HCV-cirrhosis hirtelen fulmináns 

dekompenzációját okozhatja akut HAV fertőzés. HIV pozitív betegben az AIDS lefolyását a 

krónikus C-hepatitis enyhe formája is gyorsítja.  A progresszió gyorsabb túlsúlyos 

betegekben (27 feletti testtömeg-index), férfiaknál és 50 éves kor felett. 
Hemodyalizáltak, és szervtranszplantált betegeknél az akut szakasz súlyosabb, majdnem 

mindig krónikussá válik, és a progresszió rapid. A prognózis összefüggése a HCV vírustiter 

nagyságával még nem kellően bizonyított. A betegség terápiájában használatos 

készítmények az alábbiak. 

• Pegilált / Standard Interferon készítmények és ribavirin hatóanyagú 

készítmények kombinációja 

 
A kezelés hatékonysága függ a genotípustól: 

• Genotípus 2,3 esetén:  Pegylált interferon+ribavirin 24 hetes terápia után  a szakma 

80-87% -os  tartós virológiai választ (SVR) közöl.  

• Genotípus 1,4 esetén: ugyanazon kombinációval 48 hetes terápia után is csupán 40-

53% -os eredményt írnak le. 

4. Az ellátás igénybevételének rendje 

Az Egészségügyi Minisztérium honlapján és az Egészségügyi Közlöny LVIII 
Évfolyamának 10. számában 2008. február 21-én megjelent és hatályossá vált 

szakmai protokollban részletesen szabályozva (lásd. Háttéranyag) 
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A Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus: 

2
beteg téjékoztatása/terápiába beleegye ző

nyilatkozat

3
geno típus m eg határoz ás

4
2,3 geno típus

5
24 hét terá pia

30
kon troll

6
1,4 geno típus

7
m ájb io p szia

10
tit er< 400 .000 IU/m l
és 1/4 ,2/6  f ibrosis

11
4 hét terápia

12
m inőség i PCR

13
po zitív

14
8 hé t terápia

8
titer>400 .000IU/m l

9
12 hé t terápia

15
m e nnyis égi PCR  a 12. héten

16
negatív

17
20 hét te ráp ia

30
kon trol l

18
vírustiter csökkenés >2  lo g

22
vírustiter csökkenés < 2  log

19
vírus ne m

de tektálható

21
vírus

detektálható

23
GPT

norm alizáló dott

24
GPT em elkedett

20
36 hé t terápia

30
kont rol l

25
12 hét terápia

26
m inőség i PC R

27
vírus

detektálható

28
vírus nem

detektálható

29
48 hét teráp ia

30
kon tro ll

ST OP

1
D iagno sztika ,(a na m nézis, fiziká lis)

m ájp anel ( lab or)
m e nnyis égi/m inőség i PCR

Hepatit is C finanszírozási
protoko ll algoritmus 3

STOP
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STOP

 



  A Hepatitis C kezelése 
 finanszírozási protokoll-tervezet 

OEP-EOSZEF 

 6

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.  
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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%).  

 

 
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, akkor 

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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5. A finanszírozási ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok 

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? 

6. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási 
irányelveknek megfelelően állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a 

döntések alapjául szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás.  

7. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni: 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya 

 

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

9. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2013. január 1. 
10. A felülvizsgálat tervezett időpontja: 2012. június 30. 

 


