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I. ADATLAP 

1. A dokumentum jellemzői 

Címe:    Egészségügyi szakmai irányelv Az asztma diagnosztikájának, 
kezelésének és orvosi gondozásának alapelveiről felnőttkorban 

Azonosító:    000819 
Típusa:    Klinikai egészségügyi szakmai irányelv 

  
Ez a dokumentum az Orvosi helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó) helyesírási szabályait 
használja. 

  



  

2. Kiadás és elérhetőség 
  

Kiadja:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 
    Egészségügyért Felelős Államtitkárság 

A megjelenés helye: 
nyomtatott verzió:    Egészségügyi Közlöny 

elektronikus elérhetőség: https://kollegium.gyemszi.hu 
  

  
3. Időbeli határok 

  
Az irodalomkutatás lezárásának ideje:            2013. 05. 01. 

A közzététel dátuma:                    2014. 05. 
A hatályba lépés dátuma:                2014. 06. 01. 

Az érvényesség lejárati dátuma:                2018. 06. 01. 
  

  
4. Hatókör 

  
Egészségügyi kérdéskör:            asztma 

Az ellátási folyamat szakasza(i):        diagnosztika, kezelés, gondozás 

  
Az érintett ellátottak köre:        asztmában szenvedő felnőttek, azaz 
                    18 év feletti betegek (kivéve a 

                    foglalkozási asztmában szenvedőket) 

Az érintett ellátók köre: 
Szakterület:                 19 Tüdőgyógyászat (pulmonológia) 
                    1900 tüdőgyógyászat 

                    1903 tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció 
                    1904 tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is) 

                    46 Sürgősségi betegellátás 
                    4601 központi ügyelet 

                    4602 sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás 
                    63 Háziorvosi ellátás 



                    6301 háziorvosi ellátás 

                    6303 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás 
Ellátási forma:                A1 alapellátás alapellátás 

                    A2 alapellátás ügyeleti ellátás 
                    J1 járóbeteg-szakellátás szakrendelés 

                    F1 fekvőbeteg-szakellátás aktív fekvőbeteg-ellátás 
                    F2 fekvőbeteg szakellátás    krónikus fekvőbeteg-ellátás 

                    F4 fekvőbeteg szakellátás rehabilitációs ellátás 
                    F6 fekvőbeteg-szakellátás sürgősségi ellátás 

Progresszivitási szint:             I-II-III. szint 
Egyéb specifikáció:             Nincs 

5. Felhasználói célcsoport és a felhasználás célja 

A jelen irányelv kizárólag a felnőtt (azaz 18 év feletti) betegpopulációra vonatkozik, célja, 
hogy segítséget nyújtson az asztmás betegek ellátásában kompetens szakembereknek. 

A kompetenciaszintek megjelölése: 

–    tüdőgyógyász szakorvos: az asztma diagnosztizálása, gyógyszeres kezelése, gondozása, 
inhalációs gyógyszerbeviteli úton adott asztma ellenes készítmények elrendelése és az 
inhalációs kezelés oktatása, az akut súlyos asztma ellátása; 

–    tüdőgyógyász és klinikai immunológus, allergológus szakorvos (a továbbiakban 
tüdőgyógyász-allergológus): az asztma diagnosztizálása, gyógyszeres kezelése - 
beleértve az allergénspecifikus immunterápiát – és gondozása, inhalációs 
gyógyszerbeviteli úton adott asztma ellenes készítmények elrendelése és az inhalációs 
kezelés oktatása, az akut súlyos asztma ellátása; 

–    háziorvos: az asztma gondozása a tüdőgyógyász vagy tüdőgyógyász-allergológus 
szakellátás írásos utasítása alapján és az abban megjelölt határidőig (maximum 6 hónap; 
formája: a szakellátás - a beteg ellátásáról készült összefoglalóban - a tájékoztatásán túl 
felkéri a háziorvost a szakellátási vizitek közötti ellátási/gondozási feladatok 
elvégzésében való közreműködésre, ennek keretében javaslatot ad a szükséges ellátási 
feladatokra vonatkozóan); akut/életveszélyt jelentő történéskor a kórállapot felismerése, 
elsődleges ellátása, a beteg szakintézetbe utalása, szükség esetén, az állapottól függően, 
megfelelő szintű szállításának megszervezése; 

–    intenzív terápiás szakorvos, oxiológus-sürgősségi orvostan szakorvos: az akut súlyos 
asztma ellátása; 

–    klinikai pszichológia és pszichiátria: az asztma lefolyását és kezelését befolyásoló 
pszichológiai probléma és/vagy mentális zavar fennállása esetén klinikai pszichológiai 
vagy pszichiátriai konzílium és/vagy kezelés; 



–    mozgásterapeuta: szükség esetén az asztmás betegek számára ajánlható légzőgyakorlatok, 
relaxációs tréning vezetése; 

–    dietetikus: táplálkozási anamnézis felvétele, tápláltsági állapot felmérése, individuális 
energia- és tápanyagbevitel meghatározása, az asztma gyógyszeres, elsősorban a 
szteroid terápia következményeként megváltozott tápanyagigényeknek megfelelő, 
individuális táplálkozási terv kidolgozása, a beteg edukációja. 

6. A tartalomért felelősök köre 

A fejlesztést/adaptálást végző Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

    1.    Tüdőgyógyászat tagozat és 

    2.    Klinikai immunológiai és allergológiai tagozat 

Dr. Tamási Lilla PhD. (pulmonológus, allergológus klinikai immunológus, klinikai 
onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, Semmelweis Egyetem Pulmonológiai 
Klinika, Budapest, kapcsolattartó, társszerző 

Dr. Herjavecz Irén kandidátus, med. habil. (pulmonológus, allergológus klinikai 
immunológus), Klinikai immunológia és allergológia tagozat, OKTPI, Budapest, 
társszerző 

Dr. Csoma Zsuzsanna PhD. (pulmonológus, allergológus klinikai immunológus), 
Klinikai immunológia és allergológia tagozat, OKTPI, Budapest, társszerző 

Dr. Balikó Zoltán PhD., med. habil. (pulmonológus, belgyógyász, klinikai 
onkológus, hematológus, klinikai farmakológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, 
Pécsi Orvostudományi Egyetem Tüdőgyógyászati Tanszék, Pécs, társszerző 

Dr. Bálint Beatrix PhD. (pulmonológus, rehabilitációs szakorvos), Tüdőgyógyászat 
tagozat, Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk, társszerző 

Dr. Müller Veronika PhD., med. habil. (pulmonológus, laboratóriumi medicina, 
klinikai onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika, Budapest, társszerző 

Prof. Dr. Somfay Attila PhD., med. habil. (pulmonológus, rehabilitációs, 
belgyógyász, kardiológus és laboratóriumi medicina szakorvos), Tüdőgyógyászat 
tagozat, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Tüdőgyógyászati Tanszék, Szeged, társszerző 

Prof. Dr. Szilasi Mária PhD., med. habil. (pulmonológus, allergológus klinikai 
immunológus, klinikai onkológus, rehabilitációs, belgyógyász szakorvos), 
Tüdőgyógyászat tagozat, Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinika, Debrecen, 
társszerző 



Prof. Dr. Bártfai Zoltán PhD., med. habil. (pulmonológus, allergológus, klinikai 
immunológus, klinikai onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, Sopron, társszerző 

Dr. Bauknecht Éva (pulmonológus), Tüdőgyógyászat tagozat, Újpesti Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft Tüdőgondozó Intézet, Budapest, társszerző 

Dr. Böszörményi Nagy György kandidátus, med. habil. (pulmonológus, 
allergológus klinikai immunológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, OKTPI, 
Budapest, társszerző 

Dr. Gálffy Gabriella PhD. (pulmonológus, allergológus klinikai immunológus, 
klinikai onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika, Budapest, társszerző 

Prof. Dr. Horváth Ildikó DSc. (pulmonológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, 
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest, társszerző 

Prof. Dr. Losonczy György DSc. (pulmonológus, klinikai farmakológus, 
laboratóriumi medicina, klinikai onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, 
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest, társszerző 

Dr. Márk Zsuzsa (pulmonológus, allergológus klinikai immunológus, klinikai 
onkológus szakorvos), Tüdőgyógyászat tagozat, Tüdőgyógyintézet, Törökbálint, 
társszerző 

    3.    Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat 

Dr. Purebl György PhD. (pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos), Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest, társszerző 

    4.    Mozgásterápia, fizioterápia tagozat 

Dr. Borka Péter (gyógytornász-fizioterapeuta), Semmelweis Egyetem Fizioterápiás 
Tanszék, Budapest, társszerző 

Véleményező Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

    1.    Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Tagozat 

Prof. Dr. Novák Zoltán PhD., med. habil. (gyermekgyógyász, 
gyermekpulmonológus szakorvos), Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek 
Egészségügyi Központ, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged 

Dr. Nagy Béla PhD., med. habil (gyermekgyógyász, gyermekpulmonológus 
szakorvos), DE OEC Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen 

    2.    Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, védőnő) 
tagozat 



Dr. Szabó Ágnes (csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekpulmonológus 
szakorvos), Zsombó, Gyermekorvosi Rendelő 

    3.    Dietetika, humán táplálkozás tagozat 

Dr. Németh Istvánné (Dr. Tátrai Németh Katalin Ph.D.), Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, Budapest 

Henter Izabella, ESZK Dietetika humántáplálkozás Tagozat vezetője 

    4.    Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat 

Dr. Kristóf Katalin PhD. (orvosi mikrobiológia, laboratóriumi medicina szakorvos), 
Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Tanszék, Budapest 

    5.    Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat 

Dr. Nagy Géza PhD. (aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos), Miskolci 
Egyetem Misek Nonprofit Kft., Miskolc 

6. Foglalkozás-orvostan tagozat 

Dr. Kardos Kálmán kandidátus (tüdőgyógyász, belgyógyász szakorvos), Országos 
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, Budapest 

    7.    Oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd- és katasztrófa-orvostan tagozat 

Dr. Berényi Tamás (oxiológus, toxikológus, honvéd- és katasztrófa-orvostan 
szakorvos), Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, 
Budapest 

    8.    Háziorvostan tagozat 

Prof. Dr. Hajnal Ferenc PhD. med. habil. (belgyógyász, gasztroenterológus, 
háziorvostan, geriátria, foglalkozás-orvostan szakorvos), Szegedi Tudományegyetem, 
Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Intézet és Rendelő 

Az egészségügyi szakmai irányelv készítése során a szerzői függetlenség nem 
sérült. 

Az egészségügyi szakmai irányelvben foglaltakkal a fent felsorolt egészségügyi 
szakmai kollégiumi tagozatok vezetői dokumentáltan egyetértenek. 

Betegszervezetek: 

Asztmás Betegek Országos Szövetsége – a Cselekvési terv véleményezése 

7. Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel és népegészségügyi 
programmal 



Egészségügyi szakmai irányelv előzményei: 

Jelen fejlesztés az alábbi, lejárt érvényességi idejű szakmai irányelv témáját dolgozza 
fel. 

Cím:     Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról 

Készítette:    Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium 2008. 

Érvényes:        2013. 12. 31. 

Azonosító:     nincs 

Megjelent: 

nyomtatott verzió:    Egészségügyi Közlöny 2008. 10. 

elektronikus elérhetőség: 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/T%C3%9CD%C5%90_Az%
20 
asztma%20diagnosztiz%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l,%20kezel%C3%A
9s%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20gondoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_
mod0_v0.pdf 

A jelen irányelv 18 évet betöltött, felnőtt betegekre vonatkozik. A 18 év alatti 
gyermek betegekkel a gyermekkori asztmára vonatkozó, 001078 azonosító számú, 
jelenleg fejlesztés alatt álló irányelv foglalkozik részletesen, amellyel a harmonizáció 
azáltal biztosított, hogy a jelenlegi irányelv fejlesztői a gyermekkori asztma 
irányelvének fejlesztésében is részt vesznek véleményezési joggal. 

Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel: 

Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv ajánlásainak adaptációjával készült. 

Cím:    Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for 
Asthma (GINA) 2012. Letölthető az alábbi weboldalról: http://www.ginasthma.org/. 
[1] 

Kiadás dátuma:    2012. 12. 

Elérhetőség: 
http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_March13.pdf 

Az irányelv a GINA irányelv adaptációja; az ebből [1] átvett, magyarra fordított 
szöveg és állítások mögött külön referenciamegjelölés nem szerepel. A GINA által 
nem tartalmazott ajánlások mögött a konkrét forrás megjelölésre került, illetve ezen 
források összegyűjtve a dokumentum Irodalomjegyzék fejezetében külön is 
feltüntetésre kerültek. 

Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel: 



Jelen irányelv az alábbi, a közzététel időpontjában megjelenés alatt álló hazai 
egészségügyi szakmai irányelvekkel áll kapcsolatban. 

a)    Cím:     Egészségügyi szakmai irányelv – 
    A gyermekkori asztmáról 
Készíti:     egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai 
Azonosító:     001078 
Kiadás dátuma, tervezetten:     2014 

 
b)    Cím:     Egészségügyi szakmai irányelv – 
    A foglalkozási asztmáról 
Készíti:     Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai 
Azonosító:     000653 
Kiadás dátuma, tervezetten:     2014 
  
c)    Cím:     Egészségügyi szakmai irányelv – 
    A felnőttkori asthma bronchiale kezelésére rendelt gyógyszerkészítmények 
    hatékony és biztonságos alkalmazására irányuló, lakossági  
    gyógyszerellátás keretében történő gyógyszerészi tanácsadásról 
Készíti:     Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai 
Azonosító:     001239 
Kiadás dátuma, tervezetten:     2014 

Kapcsolat népegészségügyi programmal 

Jelen irányelv nem áll kapcsolatban népegészségügyi programmal. 

8. Kulcsszavak 

Asztma, diagnózis, légzésfunkció, kezelés, gondozás 

II. CÍM 

Egészségügyi szakmai irányelv - 

Az asztma diagnosztikájának, kezelésének és orvosi gondozásának alapelveiről 
felnőttkorban 

Az érvényesség időtartama:        2014. 06. 01.–2018. 06. 01. 

III. ELŐSZÓ 

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek az egészségügyi szakemberek és egyéb 
felhasználók döntéseit segítik meghatározott egészségügyi környezetben. A szisztematikus 
módszertannal kifejlesztett és alkalmazott szakmai irányelvek tudományos vizsgálatok által 
igazoltan javítják az ellátás minőségét. A szakmai irányelvben megfogalmazott ajánlások 
sorozata az elérhető legmagasabb szintű tudományos eredmények, a klinikai tapasztalatok, az 
ellátottak szempontjai, valamint a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak együttes 



figyelembevételével kerülnek kialakításra. Az irányelv szektorsemleges módon fogalmazza 
meg az ajánlásokat. Bár a szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb gyakorlatot képviselik, 
amelyek a szakmai irányelv megjelenésekor a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak, nem 
pótolhatják minden esetben az egészségügyi szakember döntését, ezért attól indokolt esetben 
dokumentáltan el lehet térni. 

IV. DEFINÍCIÓK 

1. Fogalmak 

Asztma: Az asztma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amelynek kialakulásában 
számos gyulladásos sejt és sejtalkotó játszik szerepet. A gyulladás következményes légúti 
hiperreaktivitással jár, amelynek eredményeként visszatérő sípoló légzéssel, nehézlégzéssel, 
mellkasi feszüléssel és köhögéssel járó epizódok alakulnak ki. A tünetek leginkább éjszaka 
vagy kora reggel jelentkeznek, terhelésre súlyosbodnak, és kiterjedt, de változó mértékű légúti 
obstrukcióval kapcsolatosak, amely spontán vagy gyógyszeres kezelés hatására gyakran 
reverzíbilis [2]. 

2. Rövidítések 

AIA: acetilszalicilsav indukálta asztma 

BHR: bronchialis hiperreaktivitás 

COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség 

COX-1: ciklooxigenáz-1 

FENO: a kilélegzett levegő nitrogén-monoxid-koncentrációja 

FEV1: erőltetett kilégzési másodperctérfogat 

FVC: forszírozott vitálkapacitás 

GINA: Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma 

ICS (inhaled corticosteroid): inhalációs kortikoszteroid 

LABA (long acting beta-agonist): hosszú hatású inhalációs béta-2-receptor-agonista 

LTE4: leukotrién-E4 

LTRA: leukotrién-receptor-antagonista 

NSAID: nem szteroid gyulladáscsökkentők 

PaCO2: a szén-dioxid artériás parciális nyomása 

PaO2: az oxigén artériás parciális nyomása 



PC20: 20%-os FEV1-érték-csökkenéshez szükséges koncentráció 

PEF: kilégzési csúcsáramlás 

RABA (rapid acting beta-agonist): gyors hatású béta-receptor-agonista 

SA: súlyos asztma 

SABA (short acting beta-agonist): rövid hatású béta-receptor-agonista 

SAMA (short acting muscarinic antagonist): rövid hatású antikolinerg szer 

SaO2 : artériás oxigénszaturáció 

SCS (systemic corticosteroid): szisztémás kortikoszteroid 

SLIT: sublingualis immunterápia 

Th: T helper sejt 

3. Bizonyítékok szintjének meghatározási módja 

Ahol ez jelzésre kerül, ott az adaptált nemzetközi Global Strategy for Asthma Management 
and Prevention, 2012 UPDATE GINA irányelv bizonyítékszint-besorolását változtatások 
nélkül vette át a fejlesztőcsoport. A forrásirányelv bizonyítékszintjének besorolási módja: 

A bizonyítékok 
szintje 

Forrás 

A Randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok. Nagy adatmennyiség áll 
rendelkezésre. 

B Randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok. Korlátozott adatmennyiség 
áll rendelkezésre. 

C Nem randomizált vizsgálatok. Obszervációs vizsgálatok. 

D Tudományos testületek véleménye. 

4. Ajánlások rangsorolásának módja 

Az adaptált GINA irányelv nem alkalmaz ajánlás-rangsorolást, csak a bizonyítékok szintjének 
jelölését, amit úgy indokolnak, hogy nem lehet az egész világra egységesen érvényes 
ajánláserősséget meghatározni, hiszen az az adott egészségügyi ellátórendszer és 
betegpopuláció preferenciáján alapul, ami területenként, országonként más és más. A 
fejlesztőcsoport döntése alapján nem alkalmaztak külön rangsorolási jelölést az ajánlások 
erősségére az irányelv adaptálása során. 

A fejlesztők úgy ítélték meg, hogy a GINA irányelv ajánlásai a magyar ellátórendszerben 
változtatás nélkül megvalósíthatók. Az ajánlások szövegében a megfogalmazás módja (pl. 
kell, javasolt, lehet, nem javasolt) tükrözi a fejlesztők véleményét a magyar ellátói 



környezetben való alkalmazhatóságról, amely megegyezik a forrásirányelv 
megfogalmazásával. 

V. BEVEZETÉS 

1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása 

Az asztma becsült előfordulási gyakorisága világszerte mintegy 300 millió ember, Európa 
legtöbb országában az átlagos asztmaprevalencia 5–10% körüli. Hazánkban a tüdőbeteg-
gondozó intézetek által nyilvántartott asztmások száma 2011-ben 262 000 fő volt [3]. Az éves 
új megbetegedések száma (incidencia) az utóbbi 5 évben 15 000–20 000 között mozgott. Ez a 
szám nem tartalmazza a különböző tüdőgyógyászati fekvőbeteg-intézmények ambulanciáin, 
illetve a háziorvosi praxisokban gondozott betegeket, így feltehetően alulbecsüli az asztma 
valódi előfordulási gyakoriságát. Az asztma mortalitása nem korrelál a betegség előfordulási 
gyakoriságával; évente világszerte 250 000 ember halálát okozza a betegség, a mortalitás 
alakulása Európában 5/100 000 asztmás/év körüli érték. 

Az asztmának nagy a társadalmi jelentősége, mivel sok beteget érint, és döntően a 
munkaképes korosztály megbetegedése. A közvetlen egészségügyi (gyógyszerelés, kórházi 
vagy sürgősségi ellátás stb.) és a közvetett, nem egészségügyi (korai halálozás, munkahelytől 
távol töltött napok stb.) kiadások egyértelmű összefüggést mutatnak az asztma súlyosságával 
és az asztmakontroll fokával. 

A világ különböző régióiban végzett költségelemzések alapján az alábbi tények állapíthatók 
meg: 

–    az asztma ellátásának költsége a betegség súlyosságának és kontrolláltsági szintjének 
függvénye, és az exacerbációk elkerülésének sikerességétől függ; 

–    a sürgősségi ellátás drágább a tervezett megelőző kezelésnél; 

–    a nem egészségügyi, indirekt költségek asztma esetében jelentősek; 

–    az asztma megelőző kezelésének költséges volta ellenére a megfelelő megelőző terápia 
elmulasztása drágább; 

–    a rossz gyógyszer-adherencia ugyan csökkenti a gyógyszerkiadásokat, de az emiatt 
gyakorivá váló sürgősségi ellátás és hospitalizáció drágává teszi a kezelést. 

Az asztma nem gyógyítható betegség, azonban a fenntartó kezelés fejlődése 
eredményeképpen napjainkban rendelkezésre állnak azok a készítmények, amelyek 
alkalmazásával a tünetek kialakulása a betegek jelentős részében megelőzhető. Ennek ellenére 
a betegek nem elhanyagolható hányada, mintegy fele még napjainkban is tünetes, betegségük 
nem megfelelően kontrollált, sem nemzetközi szinten, sem hazánkban [4]. 

2. Célok 

Az irányelv célja, hogy segítséget nyújtson a 18 évet betöltött, felnőtt asztmás betegek 
ellátásában kompetens szakembereknek (ld. kompetenciaszintek), továbbá hogy a betegek 
országszerte egységes, a legújabb tudományos bizonyítékoknak megfelelő ellátásban 



részesüljenek. A szakmai irányelvek útmutatásai alapján végzett kezelés költségkímélő, a 
korszerű terápiával az asztmakontroll a betegek nagy részében elérhető és fenntartható. 

Konkrét cél a megfelelő asztmakontroll elérése, ennek megfelelően az, hogy 

–    csökkenjen az asztma költséges ellátást igénylő exacerbációinak száma; 

–    csökkenjen a sürgősségi vizitek száma; 

–    csökkenjen az asztma miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma; 

–    a tünetek kialakulása a betegek jelentős részében megelőzhető legyen; 

–    csökkenjen az asztma miatti táppénzes napok (iskolai hiányzás, munkahelyi hiányzás) 
száma; 

–    a betegek életminősége javuljon. 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ 

Meghatározó ajánlások 

Az asztma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amelynek kialakulásában számos 
gyulladásos sejt és sejtalkotó játszik szerepet. A gyulladás következményes légúti 
hiperreaktivitással jár (BHR), amelynek eredményeként visszatérő sípoló légzéssel, 
nehézlégzéssel, mellkasi feszüléssel, és köhögéssel járó epizódok alakulnak ki. A tünetek 
leginkább éjszaka vagy kora reggel jelentkeznek, terhelésre súlyosbodnak és kiterjedt, de 
változó mértékű légúti obstrukcióval kapcsolatosak, amely spontán vagy gyógyszeres kezelés 
hatására gyakran reverzíbilis [2]. 

Az asztma multifaktoriális etiológiájú kórkép, kialakulásában genetikai és környezeti 
tényezők játsszák a fő szerepet. Klinikai manifesztációi adekvát gyógyszeres kezeléssel és 
megfelelő gondozással jól kontrollálhatók, de maga a betegség nem gyógyítható. A megfelelő 
tüneti kontroll folyamatos fenntartásával csökkenthető a költséges ellátást igénylő és a 
betegeket veszélyeztető exacerbációk és a sürgősségi vizitek száma. 

Európa legtöbb országában az asztma átlagos prevalenciája 5–10% körüli. Hazánkban a 
tüdőbeteg-gondozó intézetek által nyilvántartott asztmások száma 250 000. Az éves új 
megbetegedések száma az utóbbi 5 évben 15 000–20 000 között volt. 

Az asztma diagnózisának, kezelésének és gondozásának alapvető folyamatai 

A jelen irányelv a GINA nemzetközi irányelv hazai adaptációja. A GINA irányelvből átvett 
állítások mögött külön referenciamegjelölés nem szerepel. A GINA által nem tartalmazott 
ajánlások mögött a konkrét forrás megjelölésre került. 

Ajánlás1 

Az asztma diagnózisának és az első fenntartó/megelőző kezelés beállításának az 1. 
ÁBRA szerinti makroalgoritmusnak megfelelően kell történnie. 



1. ÁBRA. 

Az asztma diagnózisának és az első fenntartó/megelőző kezelés beállításának 
makroalgoritmusa 

 

Az asztma rendszeres gondozása a 2. ÁBRÁN látható folyamatnak megfelelően kell, 
hogy történjen. 

2. ÁBRA. 

Az asztma rendszeres gondozásának makroalgoritmusa 

 

Az asztma diagnózisának felállítása 

Ajánlás3 

Az asztma diagnózisának gyanúja a jellemző tünetek alapján merül fel – tünetes 
periódusban alátámasztásához a reverzíbilis légúti obstrukció légzésfunkciós 
vizsgálattal/vizsgálatokkal történő igazolása-, tünetmentes periódusban a légutak 
kaliberingadozásának dokumentált detektálása vagy a légúti hiperreaktivitás 
bizonyítása szükséges [1, 2]. 

Ajánlás4 

A légzésfunkciós vizsgálatok történhetnek spirometria vagy teljestest-pletizmográfia 
segítségével, a légutak kaliberingadozásának igazolásához a kilégzési csúcsáramlás 
(PEF) értékeinek otthoni monitorozása szükséges (hordozható csúcsáramlásmérővel). A 
légúti hiperreaktivitás (BHR) igazolását a részletes részben leírt inhalációs vagy 
terheléses provokációs vizsgálattal lehet igazolni. 



Kompetenciaszint: A légzésfunkciós lelet értelmezése és az asztma diagnózisának felállítása 
tüdőgyógyász vagy tüdőgyógyász-allergológus szakorvos feladata. Az irányelv a 18 éves kor 
feletti betegekre vonatkozik. 

Az asztma diagnózisának felállítása a 3. ÁBRA szerint történik. 

3. ÁBRA. 

Az asztma diagnózisának felállítása 



 

Az asztma kezelésének alapjai 

Ajánlás5 



Az asztma ellátásának az alábbi öt alappillére van: 

–    partnerközpontú orvos-beteg kapcsolat kialakítása; 

–    a rizikótényezők felismerése és kiiktatása; 

–    az asztma kontrollszintjének felmérése, e szerinti megelőző/fenntartó kezelés, a 
kontrollszint rendszeres újraértékelése; 

–    az akut exacerbációk ellátása; 

–    megfelelő kezelés speciális körülmények (terhesség, perioperatív időszak) között is. 

Az asztma osztályozása és gyógyszeres kezelése 

Asztmában a rendelkezésre álló farmakoterápiás lehetőségek nagyfokban hatékonyak, a 
klinikai kontroll elérése és fenntartása, ezzel az életminőség javítása az esetek nagy részében 
megvalósítható. 

Ajánlás6 

A rendszeresen alkalmazott fenntartó/megelőző kezelés céljának asztmában a 
kontrollált állapot elérését és hosszú távú fenntartását, illetve a betegség jövőbeli 
rizikójának csökkentését kell tekinteni (1. TÁBLÁZAT; A evidencia). Az asztma 
kezelése három lépés ismétlődéséből áll: 1. a kontrollszint meghatározása; 2. kezelés a 
kontrollszint alapján; 3. betegellenőrzés, a kontrollszint ismételt meghatározása és 
szükség esetén a fenntartó kezelés módosítása. 

Ajánlás7 

Az asztmás beteg kontrollfokának meghatározása az 1. TÁBLÁZATBAN részletezett 
módon történjen. A fenntartó kezelés kiválasztásának menetét a 4. ÁBRA, az egyes 
terápiás lépcsőkön választható lehetőségeket az 5. ÁBRA tartalmazza. 

1. TÁBLÁZAT. 

Az asztma kontrollszintje, illetve a fokozott jövőbeli rizikót jelentő tényezők 

A) Az asztma klinikai kontrolljának meghatározása (lehetőség szerint 4 hetes periódusra vonatkoztatva) 

JELLEMZŐK KONTROLLÁLT 
(mindegyik igaz) 

RÉSZLEGESEN 
KONTROLLÁLT 

(bármelyik jellemző jelenléte 
bármely héten) 

NEM KONTROLLÁLT 

Nappali tünetek nincs (?2 
alkalom/hét) gyakrabban, mint heti 2x 

Fizikai aktivitás 
korlátozottsága nincs van 

Éjszakai tünetek, 
ébredések nincs van 

Rohamoldó gyógyszer 
iránti szükséglet 

nincs (?2 
alkalom/hét) gyakrabban, mint heti 2x 

Bármely héten  
a részlegesen kontrollált asztma legalább 

három jellemzője fennáll*** 



Légzésfunkció 
(PEF vagy FEV1)* normális  < a kívánt érték vagy személyes 

maximum 80%-a 
Az asztma exacerbációja kimeríti a nem kontrollált asztma fogalmát, és a fenntartó kezelés megfelelő voltának újraértékelését 

indokolja.** 
B) Az asztma jövőbeli kockázatát növelő tényezők felmérése: 
– az exacerbáció rizikója; 
– labilis asztma; 
– gyógyszer-mellékhatások; 
– gyors légzésfunkció-vesztés. 

* Hörgtágító alkalmazása előtt. 

** Bármilyen exacerbáció esetén felül kell vizsgálni a fenntartó kezelés megfelelőségét (ld. a terápiát leíró fejezetet!). 

*** Definíció szerint, ha bármely héten exacerbáció alakul ki, a beteg asztmája nem kontrollált. 

4. ÁBRA. 

Az asztma kontrollszinten alapuló kezelési stratégiája felnőttek esetében 



 

5. ÁBRA. 

Az asztma rendszeres fenntartó/megelőző kezelésének gyógyszerei 



 

Terápiás lépések 

1. lépcső 2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 5. lépcső 
Betegoktatás, környezeti kontroll 

Szükség szerint rövid 
hatású ß2-agonista Szükség szerint gyors hatású ß2-agonista 

Egyet 
kiválasztani Egyet kiválasztani Eggyel vagy többel 

kiegészíteni a 3. lépcsőt*** 
Eggyel vagy mindkettővel 
kiegészíteni a 4. lépcsőt 

kis dózisú 
ICS* 

kis dózisú ICS + hosszú 
hatású ß2-agonista 

közepes vagy nagy dózisú 
ICS + hosszú hatású ß2-

agonista 

orális kortikoszteroid (a 
legkisebb szükséges 

dózisban) 
leukotrién-

antagonista† 
közepes vagy nagy dózisú 

ICS leukotrién-antagonista† anti-IgE-kezelés 

  kis dózisú ICS + 
leukotriénantagonista nyújtott hatású teofillin   

Fenntartó gyógy-
szerekre vonatkozó 

lehetőségek** 

  kis dózisú ICS + nyújtott 
hatású teofillin     

Az 5. ábrához tartozó magyarázatok: 

* Inhalációs kortikoszteroid. 

† Receptorantagonista vagy szintézisgátló. 

** A preferált alternatívák az egyes lépcsők esetében halványszürke, árnyékolt mezőben láthatók. Az alternatív 
rohamoldószerek közé tartoznak még: inhalációs antikolinerg szerek, egyes erre törzskönyvezett (ICS hatóanyaggal egy 
inhalácis eszközből adott) hosszú hatású ß2-agonisták és a rövid hatású teofillin. A ß2-agonisták rendszeres alkalmazása 
egyidejűleg rendszeresen alkalmazott ICS-kezelés mellett javasolt. 

*** A 4. lépcső lehetőségeinek értelmezése: a preferált alternatíva 4. lépcsőn a közepes vagy nagy dózisú ICS + hosszú 
hatású ß2-agonista. Emellett választható a korábbiakban alkalmazott 3. lépcső függvényében kis dózisú ICS + LABA 
kiegészítése LTRA vagy nyújtott hatású teofillinkészítménnyel vagy mindkettővel; közepes vagy nagy dózisú ICS 
kiegészítése LTRA vagy teofillinkészítménnyel; közepes vagy nagy dózisú ICS + LABA kiegészítése LTRA vagy nyújtott 
hatású teofillinkészítménnyel vagy mindkettővel. 

Megjegyzések: A folyamatos, tartós nagy dózisú ICS-terápia mellékhatásokkal járhat. A teofillinkészítmények hatékonysága 
elmarad a többi felsorolt készítmény hatékonyságától, mellékhatásaik és ismert gyógyszer-interakcióik jelentősek, ezért 
adásuk fenntartó kezelésként asztmában csak a többi terápiás lehetőség kimerülése esetén javasolt. 

Ajánlás8. 



Az asztma kezelésének legtöbb készítménye inhalációs gyógyszerbevitellel kerül a hatás 
helyszínére, így kis gyógyszeradagokkal optimális hatás érhető el. Az inhalációs kezelés 
sikeressége nagymértékben függ a megfelelő inhalációs eszköz kiválasztásától, annak 
beteg által történő helyes alkalmazásától, valamint az inhalációs eszköz tulajdonságaitól. 
Ez utóbbi kapcsán azonos hatóanyagok különböző eszközből a tüdőbe juttatva eltérő 
adagolást igényelhetnek, illetve számos beteg-specifikus tényező befolyásolja az 
inhalációs eszköz szakszerű kiválasztását. A megfelelő hatóanyag/hatóanyagok és 
megfelelő inhalációs eszköz/eszközök kiválasztása, valamint az inhalációs eszköz 
használatának oktatása tüdőgyógyász vagy tüdőgyógyász-allergológus szakorvos 
kompetenciája az asztmás betegek ellátása során.  

Ajánlás9 

A szakellátási vizitek javasolt időpontja: a diagnózis felállítása után 1–3 hónappal, majd 
3–6 havonta (az asztma kontrollszintjétől és súlyosságától függően). 

Ajánlás10 

Frissen diagnosztizált asztma esetén az elsőként bevezetendő fenntartó/megelőző terápia 
általában a 2. lépcső egyik lehetősége, a preferált választás a kisdózisú inhalációs 
kortikoszteroid (A evidencia); azon esetekben azonban, ahol az asztma diagnózisának 
felállításakor a nem kontrollált állapot kritériumai teljesülnek, javasolt a 3. lépcsőnek 
megfelelő gyógyszereléssel kezdeni a kezelést (A evidencia). 

Ajánlás11 

Ezt követően az asztma aktuális kontrollszintje és a korábbi terápia alapján kell dönteni 
a fenntartó/megelőző kezelés folytatásáról vagy változtatásáról (A evidencia): 

–    kontrollált esetben a kontrollt eredményező kezelés fenntartása javasolt, 3 hónap 
kontrollált állapot után a visszalépés a terápiás lépcsőkön mérlegelhető, 6 hónap 
után javasolt; 

–    nem kontrollált betegség esetén felfelé lépés javasolt; 

–    részlegesen kontrollált betegség esetében a felfelé lépés megfontolandó a kontrollált 
állapot elérése érdekében. 

Ajánlás12 

Az asztma kontrollszinten alapuló kezelése a 4. ÁBRA szerinti stratégia alapján 
történjék, a választható terápiás lehetőségeket az 5. ÁBRA és az irányelv szakmai 
részletezése fejezet tartalmazzák. 

Ajánlás13 

Az asztma rendszeres fenntartó/megelőző kezelése során az egyes terápiás lépcsők 
tartalmát az 5. ÁBRA írja le. 

Az asztma akut exacerbációjának/állapotromlásának ellátása 



Ajánlás14 

Az enyhe exacerbáció területen kezelhető. A középsúlyos állapotromlás, ha a megkezdett 
terápia ellenére néhány órán belül nem javul, kórházi beutalást igényel. A súlyos 
exacerbáció minden esetben azonnali kórházi ellátást tesz szükségessé. Az akut, súlyos 
asztma (súlyos és fenyegető légzésleállással járó exacerbáció) olyan elhúzódó légúti 
obstrukciót jelent, amely nem befolyásolható a szokásos kezeléssel (2. TÁBLÁZAT). Az 
akut súlyos asztma definitív ellátása az esetek többségében (nem invazív vagy invazív) 
légzési intenzív terápiás osztály kompetenciája, míg az első (sürgősségi) ellátás a 
háziorvos/ügyeleti orvos – mentőszolgálat – sürgősségi osztály ellátóláncé. Az intenzív 
osztályos felvételről a felvételt kérő orvos és az intenzív terápiás orvos konzíliuma hoz 
döntést. 

2. TÁBLÁZAT. 

Az asztma exacerbációjának súlyossági fokozatai 

Az exacerbáció  
súlyossága 

Enyhe Közép-súlyos Súlyos Fenyegető légzésleállás 

Nehézlégzés járáskor beszédkor nyugalomban   
Testhelyzet fekszik ül kitámaszkodva ül   
Beszéd folyamatos szaggatott csak szavakat képes 

mondani 
zavart 

Éberség mérsékelt 
izgatottság 

izgatottság erős nyugtalanság zavartság, aluszékonyság 

Légzésszám emelkedett emelkedett >30/perc   
Légzési segédizmok nem igen igen paradox 
Sípolás mérsékelt hangos hangos „néma tüdő” 
Pulzusszám <100/perc 100-120/perc >120/perc bradycardia/tachycardia 
Pulzus paradoxus nincs legfeljebb 10–25 

Hgmm 
>25 Hgmm hiányzik, ami a légzőizmok 

kifáradásának jele 
Csúcsáramlás  
(a referenciaérték 
százalékában) 

>80% 60–80% <60% nem mérhető 

PaO2 normális >60 Hgmm <60 Hgmm   
PaCO2 <45 Hgmm <45 Hgmm >45 Hgmm   
SaO2 >95% 91–95% <90%   

Ajánlás15 

Az enyhe exacerbáció rövid hatású ß2-receptor-agonista ismételt használata mellett 
javulni kezd (pl. 2–4 puff salbutamol aeroszol 20 percenként az első órában, majd 4 
óránként ismételve az első 24 órában), és a szokásos fenntartó terápia emelését teszi 
szükségessé (egy lépcsővel magasabb a fenntartó terápiát leíró 5. ÁBRA szerint). 

Ajánlás16 

A közepesen súlyos exacerbációban rövid hatású ß2-agonista (SABA) ismételt használata 
mellett (6–10 puff 2 óránként) p. o. szteroid kúra indítása javasolt (methyl-prednisolon; 



0,5–1 mg/ttkg napi adag 3–4 részletben, 4–5 napig, majd 10 napig csökkentett dózisban). 
Amennyiben a hörgtágító és szisztémás kortikoszteroid bevezetése után néhány órával a 
beteg állapota nem javul, kórházi beutalás szükséges. 

Ajánlás17 

Az asztma akut állapotromlásának kórházi kezelése a 6. ÁBRA alapján történjen (a 
szisztémás szteroid minden esetben methylprednisolont jelent). 

6. ÁBRA. 

Az asztma akut állapotromlásának kórházi kezelése 



 

A kompetenciaszintek megjelölését a Felhasználói célcsoport és a felhasználás célja című 
fejezetben ismertettük. 


