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I. ADATLAP 

    1.    A dokumentum jellemzői 

Címe: Egészségügyi Szakmai Irányelv - A dohányzásról való leszokás 

támogatásáról 

Azonosító: 000637 

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 

Államtitkársága 

A megjelenés helye: 

Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny  

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

    3.    Időbeli határok  

Az irodalomkutatás lezárásának ideje: 2013. 09.  

A megjelenés dátuma: 2014. 12 

A hatályba lépés dátuma: 2014. 12. 01.  

Az érvényességének lejárati dátuma:2017. 09. 01.  

    4.    Hatókör  

Egészségügyi kérdéskör: A dohányzásról való leszokás (a továbbiakban: 

dohányzásleszokás) támogatása. 



Az ellátási folyamat szakasza(i):    Dohányosok kiszűrése, állapotfelmérés, 

terápia, gondozás. Az irányelv nem foglalkozik megelőzési kérdésekkel (sem 

egészségügyi, sem ágazaton kívüli szempontból). 

Az érintett ellátottak köre: Egészségügyi ellátásra kerülő személyek 

Az érintett ellátók köre: 

Szakterület: Valamennyi egészségügyi ellátó (orvosok, gyógyszerészek és 

egészségügyi szakdolgozók) alapszinten  

Kiemelt ellátók:  

    1801 Addiktológia 

    19 Tüdőgyógyászat (pulmonológia) 

    25 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 

    6301 Háziorvosi ellátás 

    6302 Házi gyermekorvosi ellátás 

    6303 Felnőtt- és gyermek- (vegyes) háziorvosi ellátás 

    6306 Iskola- és ifjúságorvoslás 

    71 Szakpszichológia 

    79 Védőnői ellátás 

    94 Megelőző orvostan és népegészségtan 

Ellátási forma:     A1 alapellátás 

J1, 3 járóbeteg-szakellátás  

F1, 2 aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátás  

E1 egyéb szolgáltatás bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 

szervezett egészségügyi ellátás 

E2 egyéb szolgáltatás fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása 

(dolgozók és fogvatartottak alapellátása) 

E3 egyéb szolgáltatás önálló „megelőző egészségügyi ellátások” 

Progresszivitási szint: I-II-III. szint 

Egyéb specifikáció: Állami, egyházi és magánellátók 



    5.    Felhasználói célcsoport és a felhasználás célja  

A dohányzásleszokás támogatásának szakmai irányelve valamennyi 

egészségügyi ellátó számára ajánlást fogalmaz meg az alapszintű leszokás 

támogatás, azaz a dohányzás tényének szűrése, státus felmérése és a leszokást 

támogató minimál intervencióra, valamint a leszokást támogató szakellátásba 

történő irányítás szempontjaira vonatkozóan. 

Az irányelv valamennyi ajánlását speciális szakellátásban dolgozók 

(tüdőgondozók és speciálisan képzett ellátók által működtetett leszokást 

támogató központok) alkalmazzák a minél eredményesebb dohányzásleszokás-

támogatási programok működtetéséhez. 

Az egészségügyi ellátók között kiemelkedő szerepet kapnak: 

–    a felnőtteket és serdülőket ellátó háziorvosok, akik a minimál 

intervenció területén annak teljes vertikumát gondozási feladatkör 

keretében végzik; 

–    a védőnők, akik az iskola-egészségügy és a terhesgondozás 

feladatkörében hangsúlyosan veszélyeztetett populáció 

dohányzásleszokását segítik; 

–    a tüdőgyógyászok, akik a tüdőgondozókban működő, területi leszokást 

támogató központokban dolgoznak;  

–    a népegészségügyi szakemberek, akik a különböző színtereken 

formálódó életmód-tanácsadás keretében támogatják a leszokni vágyókat. 

Valamennyi felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi ellátó számára 

tájékoztatást ad az irányelv arra vonatkozóan, hogy adott kórállapot, betegség 

vagy klinikai szituáció esetében az ellátott dohányzói státusza milyen mértékben 

és formában módosítja az állapot alakulását, gyógyulási készségét és a terápiás 

beavatkozások eredményességét. Ugyanakkor az irányelv nem ad arra 

vonatkozóan ajánlást, hogy ilyen esetben milyen döntési alternatívát kell 

választani, az, az adott kórállapottal foglalkozó irányelvek feladata. 

Az irányelv standardokat és indikátorokat fogalmaz meg az ellátás külső 

minőségértékelése és belső minőségmérése számára. 

Az irányelv alkalmazása bármely népegészségügyi program esetében javasolt az 

életmód tanácsadás keretében zajló feladatok támogatására. 

Az irányelv a felnőtt és fiatalkori dohányosok leszokás támogatásáról szól. 

    6.    A tartalomért felelősök köre  

A fejlesztést végző Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

        1.    Addiktológia tagozat  



            Dr. Varga Gábor (pszichiátria, neurológia, addiktológia), a tagozat elnöke, 

GYEMSZI Nyugat-dunántúli Térségi Igazgatóság, igazgató, társszerző 

        2.    Foglalkozás-orvostan tagozat  

            Dr. Kudász Ferenc (foglalkozás-orvostan), Nemzeti Munkaügyi Hivatal - 

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály, társszerző 

        3.    Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus 

tagozat 

            Dr. Urbán Róbert PhD. (egészségfejlesztő szakpszichológus), Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, tanszékvezető egyetemi docens 

(egyéb képviselt szervezet: Országos Dohányzás Leszokás Támogatási 

Módszertani Központ), társszerző 

        4.    Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház-higiénia tagozat 

            Prof. Dr. Balázs Péter PhD. (sebészet, társadalom-orvostan, megelőző 

orvostan és népegészségtan), Semmelweis Egyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, igazgatóhelyettes, 

társszerző 

            Prof. Dr. Kiss István PhD. (közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és 

népegészségtan), Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 

Kar, Orvosi Népegészségtani Intézet, intézetigazgató, társszerző 

            Dr. Sándor János PhD. (közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és 

népegészségtan), Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző 

Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék, 

tanszékvezető, társszerző 

        5.    Tüdőgyógyászat tagozat  

            Dr. Kovács Gábor (belgyógyászat, tüdőgyógyászat, klinikai onkológia), a 

tagozat elnöke, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, 

főigazgató főorvos (egyéb képviselt szervezet: Országos Dohányzás 

Leszokás Támogatási Módszertani Központ, szakmai vezető), fejlesztő 

felelős és társszerző 

            Dr. Cselkó Zsuzsa (megelőző orvostan és népegészségtan), Országos Korányi 

Tbc és Pulmonológiai Intézet (egyéb képviselt szervezet: Országos 

Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ), társszerző 

            Dr. Fényes Márta (tüdőgyógyászat, belgyógyászat, klinikai farmakológia), 

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (egyéb képviselt 

szervezet: Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani 

Központ), társszerző 



            Prof. Dr. Müller Veronika PhD. (tüdőgyógyászat, klinikai onkológia, klinikai 

laboratóriumi vizsgálatok), Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai 

Klinika, igazgatóhelyettes, társszerző 

Véleményezést végző Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

        1.    Gyermek-alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, 

védőnő) Tagozat 

            Csordás Ágnes MSc. (védőnő, egészségügyi menedzser), Házi Gyermekorvosi 

szolgálat, vezető védőnő, Eger (egyéb képviselt szervezet: Magyar 

Védőnők Egyesülete, elnök) 

            Dr. Mezei Éva (csecsemő-gyermekgyógyászat, iskola-egészségtan és 

ifjúságvédelem, pszichoterápia), Házi Gyermekorvosi szolgálat, 

iskolaorvos, Eger 

            Dr. Simkó Róbert (csecsemő-gyermekgyógyászat, hematológia-onkológia), 

Házi Gyermekorvosi szolgálat, házi gyermekorvos, Miskolc 

            Dr. Stunya Edina (csecsemő-gyermekgyógyászat, iskolaorvostan és 

ifjúságvédelem), Házi Gyermekorvosi szolgálat, házi gyermekorvos és 

iskolaorvos, Miskolc 

        2.    Háziorvostan tagozat 

            Dr. Hertelendy László (háziorvostan, üzemorvostan, iskolaorvostan-

ifjúságvédelem) háziorvos, üzemorvos, Keszthely 

            Prof. Dr. Kalabay László PhD. (belgyógyászat, klinikai immunológia és 

allergológia, háziorvostan, egészségbiztosítás) Semmelweis Egyetem, 

Családorvosi Tanszék, tanszékvezető 

            Dr. Rinfel József (belgyógyászat, háziorvostan), Pécsi Tudományegyetem, 

Általános Orvostudományi Kar, Családorvosi Tanszék, háziorvos, 

Szentlőrinc 

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. 

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

programmal 

        1.    Az egészségügyi szakmai irányelv előzményei: 



            Jelen fejlesztés az alábbi, lejárt érvényességi idejű szakmai irányelv témáját 

dolgozza fel. 

            Azonosító: - 

            Cím: A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve [1] 

            Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny 2009. évfolyama, 21. szám  

            Elektronikus elérhetőség: 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2009/21.pdf 

        2.    Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel: 

            Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv(ek) ajánlásainak adaptációjával 

készült.  

            Szerző(k): Behrakis PK, Bilir N, Clancy L, Dautzenberg B, Konstantinovich 

Demin A, Gilljam H, Trofor A. 

            Tudományos szervezet:    European Network for Smoking and Tobacco 

Prevention aisbl (ENSP) [2] 

            Cím: European Smoking Cessation Guidelines 

            Megjelenés adatai: 2012 

            Elérhetőség: www.ensp.org 

            Szerző(k): Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, Bailey WC, Benowitz NL, Curry SJ, 

Dorfman SF, Froelicher ES, Goldstein MG,Healton CG, Henderson PN, 

Heyman RB, Koh HK, Kottke TE, Lando HA, Mecklenburg RE, 

Mermelstein RJ, Mullen PD, Orleans CT, Robinson L, Stitzer ML, 

Tommasello AC, Villejo L, Wewers ME, Murray EW, Bennett G, 

Heishman S, Husten C, Morgan G, Williams C, Christiansen BA, Piper 

ME, Hasselblad V, Fraser D, Theobald W, Connell M, Leitzke C. 

            Tudományos szervezet:     U. S. Department of Health and Human Services, 

Public Health Service [3] 

            Cím: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update 

            Megjelenés adatai: 2008. május 

            Elérhetőség: www.ahrq.gov/path/tobacco.htm#Clinic  

        3.    Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel: 

            Jelen irányelv nem áll kapcsolatban más hazai egészségügyi szakmai 

irányelvvel. 



        4.    Kapcsolat népegészségügyi program(ok)kal: 

            Jelen irányelv az alábbi népegészségügyi programok megvalósításában játszik 

szerepet.  

            Cím: Semmelweis Terv: Népegészségügy [4] 

            Elérhetőség: www.kormany.hu 

            Az egészségügyi szakmai irányelv ajánlásainak szerepe a kapcsolódó 

népegészségügyi program megvalósításában:  

            A dohányzás visszaszorításához ajánlások megfogalmazása. 

            Cím: SH/8/1 Svájci Hozzájárulás Program az egészségügy forrásainak 

felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 

modellprogram virtuális ellátó központ támogatásával [5] 

            Elérhetőség: www.gyemszi.hu 

Az egészségügyi szakmai irányelv ajánlásainak szerepe a kapcsolódó 

népegészségügyi program megvalósításában: 

Az életmód-tanácsadás keretében zajló leszokás támogatási tevékenység ellátási 

folyamatának szakmai alapjait adja meg, egyben a projekt kapcsán az irányelv 

ajánlásai pilotszerű értékelésre kerülhetnek. 

    8.    Kulcsszavak: 

dohányzás, leszokás, nikotinfüggőség, életmód-tanácsadás 

II. CÍM 

Egészségügyi szakmai irányelv – 

A dohányzásról való leszokás támogatásáról 

Az érvényesség időtartama: 2014. 12. 01.–2017. 09. 01.  

III. ELŐSZÓ 

A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi 

szakemberek és egyéb felhasználók döntéseit segítik meghatározott 

egészségügyi környezetben. A szisztematikus módszertannal kifejlesztett és 

alkalmazott egészségügyi szakmai irányelvek tudományos vizsgálatok által 

igazoltan javítják az ellátás minőségét. Az egészségügyi 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 az egészségügyi szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb 

gyakorlatot képviselik, amelyek az egészségügyi szakmai irányelv 

megjelenésekor a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak, nem pótolhatják minden 

esetben az egészségügyi szakember döntését, ezért azoktól indokolt esetben 

dokumentáltan el lehet térni.  

IV. DEFINÍCIÓK  

    1.    Fogalmak 

Akkreditált tanfolyam: a dohányzásról való leszokást támogató, akkreditált 

szakemberképzés. 

Leszokási centrum: a leszokás támogatására képzett szakemberek által vezetett 

egyéni, csoportos vagy telefonos tanácsadás helyszíne. 

Minimál intervenció: a klasszikus „5A” leszokás támogatási módszer első 

három tagja, kb. 3 perces időtartamú. 

„5A” módszer: a leszokás támogatás lépései; részei: 

–    „Ask”: a dohányzási szokásokra történő rákérdezés 

–    „Advise”: dohányzás esetén a leszokás tanácsolása 

–    „Assess”: a leszokás szándékára való rákérdezés, a motiváció felkeltése 

vagy megerősítése 

–    „Assist”: a leszokási folyamat támogatása 

–    „Arrange follow-up”: a leszokás folyamatának követése, a visszaesés 

megelőzése. 

Motivációs interjú: a leszokásra nem kellően motivált pácienseknél a leszokás 

motivációjának erősítésére alkalmas módszer; alapelemei: 

–    az empátia kifejezése  

–    az ellentmondásosság (diszkrepancia) felismertetése 

–    a vita és utasítás kerülése (a páciens döntése) 

–    az ellenállás és okának feldolgozása 

–    az önbizalom támogatása és erősítése. 

„5R” módszer: olyan esetben alkalmazható, amikor a dohányzó aktuálisan nem 

kíván leszokni, és a tanácsadó nem képzett a motivációs interjú alkalmazásában; 

részei: 



–    „Relevance”: a leszokás jelentőségének egyénre szabott hangsúlyozása 

–    „Risk”: egyénre szabott kockázati tényezők (pl. COPD exacerbációja, 

terméketlenség, malignus betegségek) ismertetése 

–    „Rewards”: a leszokással járó egyénre szabott előnyök ismertetése 

–    „Road-blocks”: a leszokást akadályozó, megnehezítő körülmények 

feltárása 

–    „Repetition”: a leszokás tanácsolása többszöri alkalommal. 

Nikotinfüggőség: Lásd bővebben az 1. TÁBLÁZATOT! A WHO 

meghatározása szerint nikotinfüggőség akkor áll fenn, ha az alábbi 7 kritérium 

közül legalább 3 megfigyelhető a megelőző 12 hónap során 

–    erős dohányzás iránti vágy 

–    kontroll nélküli dohányfogyasztás 

–    csökkent dohányfogyasztás esetén megvonási tünetek  

–    nyilvánvaló káros hatások ellenére is folyamatos dohányfogyasztás 

–    a dohányzás más tevékenységek elé helyezése 

–    magas tolerancia 

–    a nikotinmegvonás tünetei. 

    2.    Rövidítések  

BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

CO: szénmonoxid 

COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

DSM-IV-R: Mentális zavarok diagnózisa és statisztikai kézikönyve-IV 

(felülvizsgálat) 

EH: esélyhányados 

FGF: fibroblastnövekedési faktor 

HDL: magas sűrűségű lipoprotein 

LDL: alacsony sűrűségű lipoprotein 



nAch: nikotinos acetilkolin 

NO: nitrogén-monoxid 

OTC: vény nélkül kiadható gyógyszerek 

PAD: perifériás artériás betegség 

PESCE: „A dohányzásról való leszokás gazdasági kérdései a háziorvosi 

gyakorlatban” című vizsgálat 

RK: relatív kockázat 

SMS: rövidüzenet-szolgáltatás 

VEGF: vascularis endothelialis növekedési faktor 

VLDL: nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein 

WHO: Egészségügyi Világszervezet 

    3.    Bizonyítékok szintjének meghatározási módja  

Az irányelv ajánlásai és egyéb megállapításai különböző erejű bizonyítékokon 

alapulnak, amelyeket –, az ajánlás, megállapítás végén zárójelben – „A”, „B”, 

„C” betűkkel jelölünk, megjelölése a szövegrész végén pl. „A szintű evidencia”. 

Az európai [2] és az amerikai irányelv [3] besorolási rendszerében az „A” és „B” 

szintek megegyeznek, azonban a „C” szint értelmezése eltér. Mivel az amerikai 

irányelv egyértelművé teszi a szakértői vélemények leválasztását a 

bizonyítékokon alapuló állításoktól, így a fejlesztőcsoport az amerikai irányelv 

besorolási rendszerét vette alapul, mely a felhasznált tanulmányok típusa, 

minősége és esetszáma alapján sorolja be a bizonyítékokat e három kategóriába. 

Ha egy ajánlás mindkét irányelvből származik, az amerikai irányelv besorolása 

átvételre került, ha pedig kizárólag az európai irányelvből, akkor az ajánlást 

alátámasztó szakirodalom áttekintésével, az evidenciaszintje átsorolásra került 

az amerikai besorolás szabályainak megfelelően: amennyiben az ajánlás „C” 

szinten volt, és bizonyítékok alátámasztották az ajánlást, akkor „B”, 

bizonyítékok hiányában, „C” szintű besorolást kapott. 

A bizonyítékok besorolása, megbízhatóságuk csökkenő sorrendjében: 

A – Nagyszámú, jól megtervezett, randomizált, kontrollált vizsgálat, amelyek 

tárgya közvetlen összefüggésben van az ajánlással és egységes megállapításokat 

eredményeztek. 

B – Egyes randomizált, kontrollált vizsgálatokból származó bizonyítékok 

alátámasztják az ajánlást, azonban bizonyító erejük a következő okok miatt 

elmarad az optimálistól: kisszámú randomizált, kontrollált vizsgálat volt 

fellelhető, a vizsgálatok eredményei nem eredményeztek egységes 



megállapításokat, vagy a vizsgálatok tárgya nincs közvetlen összefüggésben az 

ajánlással. 

C – Releváns randomizált, kontrollált vizsgálat hiányában, a szakértői testület 

egyeztetett véleménye. 

    4.    Ajánlások rangsorolásának módja 

Az adaptált irányelvek nem rangsorolták az ajánlásokat. A jelen irányelvben a 

fejlesztőcsoport az addiktológiai zavarok esetén gyakorta alkalmazott 

kontinuum-szemléletű ajánlás rangsorolást alkalmazta. Ebben az esetben a 

GRADE rangsorolás került alkalmazásra, ami az erősen ajánlottól az erősen 

ellenzettig meghatározott folytonos ajánlás-erősség skálán mozog. Az ajánlások 

erősségét, vagyis az ajánlás vagy az ellenzés mértékét a szöveg nyelvi jellemzői 

fejezik ki.  

 

V. BEVEZETÉS  

    1.    A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása 

A világ felnőtt lakosságának csaknem 20%-a dohányzik rendszeresen. A WHO 

felmérése szerint, 2009-ben a dohányosok mintegy 5,9 trillió szál cigarettát 

szívtak el világszerte, amely 13%-os növekedést jelent az elmúlt évtizedet 

tekintve. Évente mintegy hatmillió ember idő előtti halálát okozzák a dohányzás 

következtében kialakuló betegségek. További, mintegy hatszázezer nemdohányzó 

halála a passzív dohányzás miatt elszenvedett egészségkárosodás 

következménye. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2030-ra előreláthatóan 

évente nyolc millióan halnak meg dohányzással összefüggő betegségek miatt 

[6].  

Magyarországon a felnőtt lakosság 28,9%-a dohányzik, 27,6%-a napi 

rendszerességgel. 2000-ben 30,6% volt a rendszeres dohányzók aránya, amely 

2006-2007 időszakában 33%-ra emelkedett, míg a legutóbbi, 2012-es felmérés 

idejére 27,6%-ra csökkent. Ez utóbbi tendencia leginkább a férfi dohányosok 

számának fogyásával hozható összefüggésbe, ugyanis a napi rendszerességgel 

dohányzók (2012: 32,3%) körében 2000 óta (2000: 38,2%), az alkalmi 

dohányzók (2012: 1,5%) körében pedig, 2007 óta (2007: 6%) mutatkozik 

csökkenés. A rendszeresen és alkalmilag dohányzó nők aránya (2012: 23,5%; 

1,1%) a 2000-es évek eleje óta (2000: 23%, 3,3%) stagnál. Szembetűnő, hogy a 

felsőfokú iskolai végzettségű férfiak csoportja alacsonyabb dohányzási 

hajlandóságot mutat (20,1%), az alacsony iskolai végzettségű, dohányzó férfiak 

száma ennek dupláját teszi ki (45,3%). Ez utóbbi csoport még az elmúlt három 

év alatt is nőtt. A középfokú végzettségű férfiak 32%-a rendszeres dohányos. A 

nők csoportjában a középfokú iskolai végzettségűek (26,2%) vezető helyet 

foglalnak el a dohányzási gyakoriságot illetően, azonban kiemelendő, hogy mára 



a felsőfokú végzettségű nők dohányzási prevalenciája (18,1%) szinte eléri az 

alsó fokú végzettségűekét (22,2%) [7, 8]. 

Már a legfiatalabb (13-15 és 15-17 év közötti) korcsoportban is jelentős a 

rendszeres dohányosok aránya, de a felnőtt népességhez viszonyítva, viszonylag 

alacsony. A 13-15 éves korosztály 57%-a már kipróbálta a dohányzást (fiú: 61%, 

lány: 52%) és 7%-uk naponta dohányzik (fiú: 9%, lány: 5%). A 15-17 éves 

korosztályban a fiúk közel egynegyede, a lányok közül minden tizedik 

rendszeres dohányzó [9]. 

A dohányzás egészségkárosító hatásai szerteágazóak. Dohányzás hatására 

jelentősen fokozódik a cardiovascularis megbetegedések (hypertonia, 

érelmeszesedés, thrombosis, angina, szívinfarktus, agyvérzés, agyi érelzáródás), 

egyes daganatok (tüdőrák, szájüregi daganatok, gégerák, nyelőcsőrák és 

hólyagrák) és a COPD kockázata. Szerepet játszik a dohányzás a csontritkulás, a 

szürke hályog, a macula lutea degeneráció kialakulásában is. A dohányzás 

jelentős szövődménye a fertilitás csökkenése és az impotencia. A várandós 

anyák dohányzása nemcsak az anya, hanem a magzat egészségét, életkilátásait is 

rontja.  

Dohányzással összefüggésbe hozható betegséggel csaknem egymillió beteget 

kezeltek 2010-ben Magyarországon a járó- és fekvőbeteg-ellátás keretében. Az 

ellátott esetek 39%-ában COPD, 19%-ában érbetegség, 17%-ában ischaemiás 

szívbetegség, 11%-ában tüdőrák és 8%-ában stroke volt a diagnózis. 20470 

ember halt meg dohányzás következtében kialakuló egészségkárosodás miatt, 

amely az összes halálozás egyhatodát (16%) adta. Férfiak esetében az összes 

halálozás közel negyede (23%), nőknél tizede (9%) volt a dohányzás 

következménye. Aggasztó jelenség, hogy a korai halálozások (65 éves kor előtti) 

közel harmadát (29%) a dohányzás okozta, és a dohányzás miatt elhunytak közül 

minden második 65 évnél fiatalabb volt. Átlagosan a dohányzó férfiak legalább 

16, a dohányzó nők legalább 19 évvel rövidítették meg életüket. A veszteség 

kétharmada a gazdasági szempontból legaktívabb életszakaszra, a 35 és 65 év 

közötti időszakra esett. A tüdőrák halálozását tekintve Magyarország világelső, 

és ennek a betegségnek a 90 százaléka a dohányzásnak tulajdonítható. A 

dohányzással összefüggésbe hozható halálozások 34%-át tüdőrák, 22%-át 

ischaemiás szívbetegség, 15%-át COPD, 10%-át felső emésztőrendszeri 

daganatok, 6%-át cerebrovascularis betegségek és további 14%-át más 

rosszindulatú daganatok, influenza és tüdőgyulladás okozta [10]. 

A dohányzás nemcsak számos betegség gyakoriságát növeli meg, hanem a 

lefolyásukat is súlyosbítja. Annak a valószínűsége, hogy egy dohányos 

szívinfarktusban meghaljon, két-háromszoros a nemdohányzók kockázatához 

képest. A rendszeresen napi 20 szál cigarettát elszívók körében 15-ször 

gyakoribb a tüdőrák és 12-szer gyakoribb a COPD előfordulása, mint a 

nemdohányzóknál. A kockázat értelemszerűen növekszik a dohányzással töltött 

évek és a naponta elszívott cigaretták számával.  

Jelenleg kidolgozás alatt állnak azok a krónikus betegségekkel foglalkozó 

irányelvek, amelyek esetében a dohányzásról való leszokás támogatása kiemelt 

fontosságú/jelentőségű. Jelen irányelv nem tárgyalja az ezekkel a betegségekkel 



összefüggő specifikus szempontokat, a dohányzásleszokás-támogatás általános 

ajánlásait fogalmazza meg.  

A leszokástámogatás módszerének megválasztásában kiemelt csoportot 

jelentenek a pszichiátriai betegek, akik esetében szükség van a pszichiáter és a 

leszokást támogató szakember együttműködésére, ezért ezen csoport 

leszokástámogatását külön fejezetben tárgyalja az irányelv. 

A leszokást követően változó mértékben és más-más idő elteltével, de 

egyértelműen csökken az egyes egészségkárosodások kockázata. A dohányzás 

abbahagyása után már 24 óra elteltével megkezdődik a hörgők regenerációja, 72 

óra elteltével érezhetően könnyebbé válik a légzés, fél év elteltével mérséklődik 

a köhögés és a nehézlégzés. A szívinfarktus kockázata már egy év elteltével 

feleződik, és öt év elteltével közelíti a nemdohányzók kockázatát. A tüdőrák 

esetében a feleződés ideje öt év és tíz-tizenöt év alatt közelíti meg a soha nem 

dohányzók kockázatát. A dohányzás során a toxikus, mutagén, krónikus 

gyulladást kiváltó hatások összegződnek részben a nikotinnak, részben az 

égéstermékeknek tulajdoníthatóan. Kiemelendő a dohányzás során létrejövő 

szisztémás gyulladás lehetősége, amely az érrendszeren (endothelium) és a 

tüdőszöveten keresztül számos belszervi működést progresszíven károsít. 

Bizonyos összetételű fogamzásgátlók használata egyes egyéneknél fokozhatja a 

trombóziskészséget, amely dohányzás esetén összeadódó veszélyt jelent. A 

dohányzás és a várandósság kapcsán utalunk a nikotin hatásai fejezetre. A 

nikotinfüggés fontos ismérve, hogy a fennálló, ismert, az életkilátásokat 

befolyásoló betegség, vagy az egészségi állapot fokozatos romlása ellenére is 

folyamatos és fenntartott a dohányzás. A dohányzó krónikus betegeknél ezzel 

kell számolni. Ismert szervi betegség mellett is tovább dohányzó betegeknél a 

segítség nélküli leszokás esélye csekély [11]. 

A dohányzás visszaszorítása összetett népegészségügyi és szakpolitikai feladat. 

A dohányfogyasztás sikeres csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy a dohányzók 

a lehető legtöbb ismeretet megkapják a dohányzással összefüggő káros 

következményekről, valamint a leszokás előnyeiről, amellett, hogy további, 

hatékony intézkedések e cél elérését segítenék (dohánytermékek adótartalmának 

emelése és a fogyasztást szigorító rendeletek [12-16]). 2012-ben kezdte meg 

működését az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ 

(www.leszokaspont.hu) amelynek célja, hogy módszertani segítséget nyújtson az 

evidencia alapú leszokás támogatáshoz, összefogja és irányítsa a dohányzás 

visszaszorítását célzó szakmai tevékenységeket, kezdeményezze a vonatkozó 

szakmai irányelv szerkesztését. Egyéni, csoportos és telefonos tanácsadása révén 

gondoskodik arról, hogy a dohányzó magyar lakosság minél szélesebb köréhez 

eljusson az információ és az egyénre szabott segítség.  

A minimál intervenció alkalmas a mindennapi egészségügyi ellátási folyamat 

során, bármely ellátott esetében a dohányzás tényének azonosítására és 

alapszintű tanácsadásra, megfelelőnek ítélt motiváció esetén pedig a további 

teendők ellátottal együtt történő megválasztására. A leszokás támogatás módját a 

leszokni kívánó dohányos közeli és távoli anamnézise alapján, a pácienssel 

közösen, szakembernek tanácsos meghatároznia. A dohányzás mértéke és 

időtartama, a nikotinfüggőség foka, az ismert vagy feltételezett társbetegségek - 



különös tekintettel a pszichiátriai betegségekre -, a páciens kora, állapota, 

esetleges várandóssága mind megannyi tényező, amelyek befolyásolhatják a 

megfelelő programszerű leszokás támogatási módszer megválasztását, ajánlását. 

A tüdőgondozók bázisán 2013-ban létrehozott akkreditált leszokás támogatási 

tanácsadást végző centrumok országos hálózata biztosítja a programszerű 

leszokás támogatás széleskörű elérhetőségét a leszokni kívánó dohányos 

számára. 

A leszokás támogatása orvosi, tágabb értelemben véve egészségügyi 

kompetenciába tartozik, mivel: a dohányzás-nemdohányzás kérdését az emberek 

az egészség-betegség problémakörébe sorolják; a dohányzás okozta panaszok, 

betegségek miatt a dohányosok többsége orvosi ellátást igényel; a dohányzás 

következtében kialakult idült egészségkárosodások az egészségügyi ellátó 

hálózatot terhelik; a dohányosok többsége nikotinfüggőségben, vagyis egyfajta 

szenvedélybetegségben szenved.  

A bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumainak megfelelő és a tartósan 

leszokottak arányát jelentősen (25–30%) növelni képes terápiás programok [3] 

alapján megállapíthatók az alábbiak: 

–    A közvéleményt tájékoztatni kell a dohányzás következményeiről és 

arról, hogy a cigaretta elhagyásához hatásos segítséget kaphatnak. 

–    Az orvosok, gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók graduális és 

posztgraduális képzése keretében ismertetni kell a dohányzással 

összefüggő egészségkárosodásokat, és oktatni kell a dohányzásról 

leszokást segítő módszereket. 

–    A rutin betegellátás keretében minden orvosnak foglalkoznia kell a 

páciensek dohányzásával. A dohányzásleszokás-támogatás minimál 

intervenciójának módszerével támogatnia kell a leszokást. 

–    Létre kell hozni és fenn kell tartani olyan, a dohányzásról leszokást 

segítő szakellátást, amely mindenki által hozzáférhető. 

–    Biztosítani kell a leszokás támogatási tevékenység finanszírozottságát, 

az ehhez szükséges készítmények részleges támogatását a hatékonyság 

növelése érdekében. 

A felsorolt törekvések kiteljesedését célozza jelen irányelv, amely útmutatóul 

szolgál az egészségügyi ellátásban dolgozó valamennyi felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakember számára, annak érdekében, hogy az ellátási helyzetnek 

megfelelő mértékben részt vegyen adott beteg dohányzásleszokás 

támogatásában. 

    2.    Célok  

A dohányzásleszokás támogatás szakmai irányelvének célja, hogy az elérhető 

legmagasabb szintű bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett 

klinikai döntési ajánlások sorozatával segítse a szakembereket a legmegfelelőbb 



ellátás kiválasztásában, javítsa a gyógyító-megelőző munka minőségét, 

hatékonyságát és költséghatékonyságát. Az irányelv további célja, hogy az alap-, 

illetve szakellátásban dolgozó valamennyi szakember – munkakörének 

megfelelő szinten - feladatának fogadja el a leszokás támogatását, és ennek 

hatására csökkenjen a dohányzók aránya.  

Szakmai célkitűzés, hogy öt év alatt mintegy 5%-kal csökkenjen a dohányzók 

prevalenciája Magyarországon, amely megfelelne a nyugat-, illetve észak-

európai mutatóknak [17]. 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ  

A dohányzás súlyos egészségkárosító hatásainak ismeretében, az egészségügyi 

ellátásban megforduló dohányzó személyeknek ajánlani kell a leszokást. Ennek 

módját a leszokni kívánó dohányos közeli és távoli anamnézise alapján a 

pácienssel közösen, szakembernek tanácsos meghatároznia. A dohányzásról való 

leszokást segítő módszerek és az ezt biztosító intézményrendszer kétszintű. Az 

első szint az ún. „minimál intervenció”, vagyis a dohányosok motiválása és a 

tanácsadás a leszokás elhatározására, valamint a szakellátás felé való irányítás. 

A második szint a szakellátás szintje, vagyis a „programszerű leszokás 

támogatás”, amikor speciálisan képzett szakember segítségével, hosszabb időn 

keresztül, magatartás-orvoslási terápiával kombináltan, szükség esetén 

farmakoterápiás módszerekkel kiegészítve történik a leszokás támogatása. 

1. Meghatározó ajánlások  

    1.    A dohányzásleszokás támogatásának színterei 

Ajánlás1  

Az egészségügyi ellátásban dolgozó valamennyi felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakembertől elvárt, hogy ellátási helyzetének megfelelő 

mértékben részt vegyen adott beteg dohányzásleszokás-támogatásában és 

tanácsolja a leszokást (A, erősen ajánlott) [2, 3]. 

Valamennyi alapellátásban és krónikus szakellátásban dolgozó szakember 

feladata, hogy a pácienssel történő találkozáskor rákérdezzen dohányzási 

szokásaira, azt dokumentálja, és ha dohányzik, akkor tanácsolja a dohányzás 

abbahagyását (A), illetve tárja fel és erősítse meg a leszokási szándékot. 

Ajánlott, hogy az a szakember végezzen ilyen tevékenységet, aki nem 

dohányzik, illetve leszokott. 

A felsőfokú szakképesítés minden szakterületének szakképzésében javasolt a 

dohányzásleszokás támogatás témakörének beillesztése. 

Ajánlás2 

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény által kiadott irányelv 

szerint a dohányzásról való leszokást segítő rendelés működésének 



alapkövetelménye, hogy a tevékenységet végző szakember a feladatnak 

megfelelő kiképzésben részesüljön, ezért a tevékenységért díjazást kapjon, 

és ez a tevékenység az intézmény egyéb tevékenységeitől elkülönítve, kijelölt 

időben történjék (C, erősen ajánlott) [18]. 

A programszerű gyógyszermentes leszokás támogatást egyformán hatékonyan 

végezhetik az erre - akkreditált tanfolyam során – képzett orvosok, 

pszichológusok, diplomás szakdolgozók. Gyógyszer indikálása, felírása az orvos 

kompetenciájába tartozik. 

    2.    A dohányzásleszokás támogatásának stratégiája 

Ajánlás3 

A dohányzásleszokás támogatása során, bármely színtéren javasolt az „5A” 

módszer lépéseinek követése (A, erősen ajánlott) [2, 3]. 

A nemzetközi gyakorlatban igen elterjedt módszer bármely életmódi tanácsadás, 

így különösen a dohányzásleszokás támogatása során a viselkedésváltozási 

modell, az ún. „5A” módszer lépéseinek követése (lásd VI.2. algoritmus, 1. 

ÁBRA!). Első három lépése: kérdezz rá („ask”), javasold a leszokást („advise”), 

tárd fel és erősítsd a leszokás iránti motivációt („assess”) a minimál intervenció 

elemei (lásd Ajánlás4!), amelyek alkalmazása időkímélő, maximalizálja az 

intervenció hatásosságát, és bevezetheti a második szintű programszerű leszokás 

támogatást. 

    3.    A dohányzásleszokás támogatásának módszerei 

A leszokás támogatás módját a leszokni kívánó dohányos közeli és távoli 

anamnézise alapján, a pácienssel közösen, szakembernek tanácsos 

meghatároznia. A dohányzás mértéke és időtartama, a nikotinfüggőség foka, az 

ismert vagy feltételezett társbetegségek - különös tekintettel a pszichiátriai 

betegségekre -, a páciens kora, állapota, esetleges várandóssága mind megannyi 

tényező, amelyek befolyásolhatják a megfelelő leszokási módszer 

megválasztását, ajánlását. 

A leszokás támogatásának módszerei a minimál intervenció, illetve a 

programszerű leszokás támogatáson belül a gyógyszermentes és a 

farmakoterápiás módszerek. 

Ajánlás4 

A minimál intervenció alkalmas a mindennapi egészségügyi ellátási 

folyamat során bármely ellátott esetében a dohányzás tényének 

azonosítására és alapszintű tanácsadásra, megfelelőnek ítélt motiváció 

esetén pedig a további teendőknek az ellátott pácienssel együtt történő 

megválasztására (A, erősen ajánlott) [2, 3]. 

A minimál intervenció (minimálisan 3-5 perc) a következő elemekből épül fel: 



–    a dohányzás tényére történő rákérdezés / a dohányzási státusz felmérése és az 

eredmény dokumentálása a releváns ellátási dokumentációban; 

–    a dohányzás abbahagyásának javaslata; 

–    a leszokás szándékára való rákérdezés, motiváció felkeltése vagy 

megerősítése; 

–    nyomtatott információs anyagok átadása (ld. XI.3.1.!); 

–    a gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlása, elfogadás 

esetén leszokást támogató centrumba történő irányítás (ld. XI.3.1.1.!). 

Ajánlás5 

Dohányzó esetében a nikotinfüggőség súlyosságát a Fagerström-kérdőívvel 

meghatározott index értékével kell leírni, vagy regisztrálni kell az ébredést 

követő első rágyújtásig eltelő idő hosszát és a naponta elszívott cigaretták 

számát (B, erősen ajánlott) [2]. 

A kezeléshez szükséges, a dohányzói viselkedéssel kapcsolatos klinikai kép 

legfontosabb összetevői: 

–    a személy dohányzói státusza (nem dohányzik, leszokott dohányos, alkalmi 

dohányos, rendszeres/napi szintű dohányos); 

–    az alkalmazott dohánytermékek: cigaretta, szivar/szivarka, pipa, vízipipa, e-

cigaretta, füstmentes dohánytermékek; 

–    a fogyasztás intenzitása, pl. a naponta elszívott cigaretták száma; 

–    a nikotinfüggés mértéke;  

–    a korábbi leszokási próbálkozások; a leszokásra való motiváltság mértéke, a 

leszokás személyes fontossága és a leszokással kapcsolatos 

önbizalom/énhatékonyság. 

Ajánlás6 

A leszokásra motiváltak esetében zajló programszerű gyógyszermentes 

leszokás támogatás kivitelezésére az egyéni, a csoportos és a telefonos 

tanácsadás egyaránt bizonyíthatóan növeli a leszokás esélyét, annak 

tartalma és intenzitása egyénre szabott módon kerüljön meghatározásra (A, 

erősen ajánlott) [2, 3]. 

A leszokásra motiváltak esetében, a gyógyszermentes leszokás támogatás a 

magatartás-orvoslásra helyezi a hangsúlyt. Az egyéni, a csoportos és a telefonos 

tanácsadás egyaránt bizonyíthatóan növeli a leszokás esélyét, ugyanakkor a 

kezelés hatékonysága szorosan összefügg a kezelés tartalmával és intenzitásával. 

A tanácsadás során hatékonynak tartott komponensek: a praktikus probléma 



megoldási, illetve megküzdési készségek fejlesztése és – csoport esetén – a 

társas támogatás nyújtása a kezelés során. A tanácsadási ülések javasolt száma 

4-8 ülés, ütemezése heti gyakoriságú.  

A csoportos programszerű leszokás támogatás a gyors tanulást elősegítő 

interakcióra alapoz, és önmagában vagy farmakoterápiával kombináltan 

egyaránt hatékonyan alkalmazható. A csoportfoglalkozások általában heti 

ülésekre bontva 6–12 hétig tartanak, a csoportfoglalkozásokon optimálisan 

általában 8–15 fő vesz részt. A csoportülést a csoport vezetésére kiképzett 

csoportvezető orvos, diplomás szakdolgozó vagy pszichológus tartja egyedül 

vagy párban (A). 

A leszokás támogatásának proaktív telefonos tanácsadással történő módja 

önmagában vagy farmakoterápiával kombináltan egyaránt hatékonyan 

alkalmazható. A leszokás támogatásának ez a programja 6–12 hétig tart 

programtól függően. Ennek keretében a tanácsadó a pácienssel egyeztetett 

időpontban több alkalommal 10–15 perces tanácsadási megbeszélést folytat, 

amelynek fókuszában a leszokás áll. A telefonos tanácsadó a leszokást támogató 

tanácsadásra kiképzett orvos, diplomás szakdolgozó vagy pszichológus (A). 

Ajánlás7 

A leszokásra nem kellően motivált pácienseknél előbb a leszokás 

motivációjának erősítésére van szükség a páciensre orientált motivációs 

interjú módszereivel (B, erősen ajánlott) [2, 3]. 

A motivációs interjú alapelemei: 

–    az empátia kifejezése;  

–    az ellentmondásosság (diszkrepancia) felismertetése; 

–    a vita és utasítás kerülése (a páciens döntése); 

–    az ellenállás és okának feldolgozása; 

–    az önbizalom támogatása és erősítése. 

Amennyiben a tanácsadó nem képzett a motivációs interjú alkalmazásában, a 

leszokásra nem motivált dohányosokkal való foglalkozás során segíteni kell 

azonosítani és felismerni a következőket („5R” módszer):  

–    a leszokás személyes fontossága a páciens számára; 

–    a dohányzás potenciális akut és hosszú távú veszélyei, valamint a 

dohányzás veszélyei a környezetében élőkre; 

–    a dohányzásról való leszokás potenciális nyereségei a páciens számára; 

–    a leszokást akadályozó tényezők azonosítása és megoldási lehetősége. 



Ajánlás8 

A programszerű farmakoterápiás leszokás támogatás a megfelelően 

motivált, de közepes vagy erős nikotinfüggőséggel küzdő betegeknél 

választandó (C, erősen ajánlott) [2, 3]. 

A farmakoterápiás módszerek segítik a leszokást, azaz csökkentik a megvonási 

tüneteket és a sóvárgást, ezáltal segítve a tartós absztinencia kialakulását. Két 

típusuk ismert: a nikotinpótló terápia és a nikotinmentes készítmények 

használata.  

Nikotinpótló terápia alkalmazása eredményeként elkerülhetők vagy 

mérsékelhetők a nikotinmegvonási tünetek, de egyben szétválasztódik egymástól 

a dohányzás, mint cigarettahasználat (szokás) és a nikotin hatása. Ajánlott, hogy 

a nikotintartalmú készítmények javallatát is erre képzett szakember (orvos, 

diplomás szakdolgozó) állítsa fel és használatát kontrollálja, eredményességét 

kövesse (A).  

A vareniklin kifejezetten a dohányzásleszokás támogatására kifejlesztett 

nikotinmentes, vényköteles orális gyógyszer, felírása alapellátásban és 

szakellátásban egyaránt történhet. Kettős hatása révén csökkenti a megvonási 

tüneteket, a nikotinéhséget és a sóvárgást. Jelenleg ez a leghatékonyabbnak 

tekinthető leszokás támogató készítmény (A). 

Ajánlás9 

A nem gyógyszeres és a gyógyszeres támogatás kombinációja nagyobb 

hatékonysággal képes leszokást eredményezni (A, erősen ajánlott) [2, 3]. 

Az egyéni, csoportos és telefonos tanácsadás hatékonyságát növeli a nem 

gyógyszeres módszer kombinációja gyógyszeres kezeléssel és viszont, a 

gyógyszeres kezelés hatékonyságát növeli a tanácsadás. 

A tanácsadásban részt vevőknek minden esetben – ha azt kizáró orvosi indokok 

nincsenek – fel kell ajánlani a gyógyszeres támogatást is. Amennyiben a 

tanácsadást nem orvos végzi, akkor – a páciens belegyezésével – a tanácsadónak 

konzultálnia ajánlott a páciens kezelőorvosával. Ezzel párhuzamba vonva, egy 

már bevezetett gyógyszeres kezelés során, fel kell ajánlani az intenzív egyéni, 

csoportos és telefonos tanácsadás lehetőségét ott, ahol erre megfelelően képzett 

szakember valamint szakrendelés rendelkezésre áll. 

COPD-s vagy szív- és érrendszeri, közepes-erős függést mutató betegeknél 

szignifikánsan jobb leszokási eredmény érhető el farmakoterápiával, illetve a 

farmakoterápia és a pszichés támogatás kombinációjával. Ismert szervi betegek 

leszokás támogatása során erős nikotinfüggéssel kell számolni, amely 

befolyásolja a választandó terápiát [11]. 

Ajánlás10 



Bizonyítottan nem hatékony az akupunktúra és hozzá kapcsolódó újabb 

eljárások alkalmazása, a partner támogatásának növelése, valamint a 

biofeedback (B, erősen ellenzett) [2, 3]. 

    4.    A leszokás speciális vonatkozásai 

Ajánlás11 

Ugyanaz a dohányzásleszokás-támogatási stratégia hatékony a nők és a 

férfiak esetében egyaránt, ezért a várandós nők kivételével nők esetében 

ugyanaz az eljárás követendő, mint férfiak körében (B, erősen ajánlott) [2, 

3]. 

Ajánlás12 

A dohányzásnak a várandós nőkre és magzatra gyakorolt káros hatása 

miatt a várandós nőknek a leszokás támogatással kapcsolatos minimál 

intervenciót meghaladó mértékben kell pszichoszociális támogatást nyújtani 

a leszokáshoz (A, erősen ajánlott) [3]. 

Ha a várandós vagy szoptató nő képtelen farmakoterápia nélkül leszokni, azt 

lehet kezdeményezni, amennyiben a dohányzás abbahagyásának valószínűsége 

és az így elérhető egészségnyereség nagyobb a farmakoterápia és az a nélkül 

valószínűleg továbbra is fennálló dohányzás káros hatásainál (C) [3]. 

Ajánlás13 

Dohányzó gyermekek, serdülők esetében is a felnőtteknél használt 

tanácsadás és magatartás alapú kezelés ajánlott, a beavatkozás tartalmát, 

az esetleges leszokási módszert azonban az életkori sajátosságok 

figyelembevételével módosítani kell (B, erősen ajánlott) [2, 3]. 

Serdülők kezelésekor, nikotinfüggőség esetén farmakoterápia is alkalmazható 

(C) [3]. 

Ajánlás14 

Fekvőbeteg-intézmény számára javasolt, hogy helyi ellátást szabályozó 

dokumentumot készítsen és működtessen a dohányzásmegvonás tüneteinek 

ellátására, valamint a kórházi körülmények között végzendő, 

multidiszciplináris dohányzásleszokást támogató programok működtetésére, 

kiemelt figyelmet szentelve a műtétre kerülő betegekre (C, ajánlott) [2, 3]. 

A kórházi betegek esetében a kezelőszemélyzetnek fel kell készülnie az esetleg 

jelentkező megvonási tünetek ellátására, mivel a hatályos jogszabály értelmében 

nem dohányozhatnak a betegek, kivéve azokat, akik pszichiátriai intézetben 

pszichiátriai kezelés alatt állnak. Ez főleg sürgősséggel osztályra került 

betegeknél figyelendő. A kórházi betegek esetében is fel kell mérni a beteg 

dohányzási szokásait, tájékoztatni a dohányzás okozta kockázatokról, valamint a 

dohányzás elhagyásával járó előnyökről (C). Kórházi körülmények között 



szervezett tájékoztató program - amelybe a szakdolgozók vagy a klinikai 

pszichológus is bekapcsolódik - adhat alapot a kezelőszemélyzetnek a 

nikotindependencia kezelésének elindításához. Legalább négy alkalommal 10-10 

perces ülések javasoltak, lehetőleg erre speciálisan kiképzett szakemberrel. 

A dohányzás gátolja a traumás vagy műtéti eredetű sebgyógyulást, megnöveli a 

perioperatív halálozás és posztoperatív szövődmények előfordulásának 

valószínűségét, valamint elhúzódó gyógyulást okoz a plasztikai és fogászati 

sebészeti beavatkozásoknál (implantáció). 

Ajánlás15 

A pszichiátriai betegek dohányzásról történő leszokása csak stabil pszichés 

állapotban kezdhető meg pszichiáter szakorvos bevonásával (C, erősen 

ajánlott) [19]. 

Bizonyos mentális zavarok esetén (szkizofrénia, affektív és szorongásos 

zavarok) a dohányzás előfordulása nagyobb mértékű az átlagpopulációnál. A 

legfontosabb a szorongás és a depresszió felismerése a releváns szakmai 

irányelvek ajánlásai szerint. Gyanú esetén, illetve ismerten pszichiátriai 

ellátásban részesülő, leszokni vágyók esetében a leszokás támogatása a 

pszichiáter kezelőorvos/konzulens bevonásával és speciális tervezéssel történjen. 

Ajánlás16 

Nem cigaretta dohánytermékeket használók esetében ugyanazok a leszokást 

támogató módszerek és elvek érvényesek, különös tekintettel a speciális 

termékek használatára való rákérdezésre (Füstmentes dohánytermékek: A, 

erősen ajánlott); szivar, pipa: C, erősen ajánlott) [3].  

A füstmentes dohánytermékek (pl. tubák, rágni vagy szopogatni való 

dohánykészítmények, snus) használatára is rá kell kérdezni, és az ilyen 

termékeket használókat ösztönözni kell a leszokásra, illetve leszokást támogató 

intervenciót kell ajánlani nekik (A). 

A szivarozók, pipázók és más nem cigaretta alapú dohányosok esetében is 

ösztönözni kell a leszokást, és ugyanazt a leszokást támogató intervenciót kell 

ajánlani, mint a cigarettázóknak (C). 

Ajánlás17 

A dohányzásról való leszokás során egyes folyamatosan szedett gyógyszerek 
dózisának módosítására lehet szükség, amelynek értékelése orvosi 

kompetenciába tartozik (C, erősen ajánlott) [20]. 

Az alábbi fontosabb hatóanyagok metabolizációjának csökkenése várható a 

dohányzásról való leszokás eredményeképpen (részletesen ld. 5. TÁBLÁZAT!), 

amellyel párhuzamosan az alkalmazott dózis monitorozására, egyes esetekben 

csökkentésére van szükség: 



–    koffein; 

–    antipszichotikumok (pl. klozapin, olanzapin); 

–    szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók (SSRI) (pl. fluvoxamin); 

–    inzulin; 

–    takrin; 

–    teofillin. 

    5.    A leszokás mellékhatásai 

Ajánlás18 

A nikotinmegvonás tüneteinek kezelésére elsősorban a támogató jellegű 

pszichoterápiás instrukciók mellett a készségfejlesztés, valamint a személyre 

szabott farmakoterápia alkalmazható (B, erősen ajánlott) [2]. 

A tanácsadás során érdemes hangsúlyozni, hogy a megvonási tünetek nem 

mindenkinél jelentkeznek ugyanolyan mértékben, orvosolhatók és a legtöbbjük 

átmeneti, azaz viszonylag rövid időn belül rendeződik. A leszokást támogató 

farmakoterápia alkalmazása a megvonási tünetek enyhítésére irányul. 

Ajánlás19 

A nikotinpótló terápia (különösen a nikotinos rágógumi és 

szopogatótabletta) és a bupropion késlelteti a leszokást követő 

testsúlygyarapodást, ezért különösen ajánlott olyan dohányzóknál, akik 

tartanak a nagymértékű hízástól (B, ajánlott) [3]. 

A testsúlygyarapodás a leszokást követő 2 éven belül éri el a maximumát, majd 

ezt követően visszatér az alapszintre, azaz nem különbözik a nemdohányzók 

súlygyarapodásától. Átlagosan 2–4 kilogramm testtömeg-gyarapodás írható a 

leszokás okozta anyagcsere-változás (helyreállás) számlájára. Hosszú távon a 

testtömeg index növekedése elhanyagolható. (A testedzési programok rövid 

távon nem, de hosszú távon (12 hónappal a leszokást követően) képesek 

mérsékelni a testtömeg növekedését (A).) 

    6.    Az irányelv terjesztése 

Ajánlás20 

A felsőfokú egészségügyi szakképzések keretében ismertetni kell a 

dohányzással összefüggő egészségkárosodásokat, és oktatni kell a 

dohányzásról való leszokást segítő módszereket, a jelen irányelv ajánlásai 

mentén (B, erősen ajánlott) [2]. 

2. Ellátási algoritmus 



Az ellátás folyamatát az 1. ÁBRA mutatja. 

1. ÁBRA.  

A dohányzásról való leszokás támogatásának folyamata 

 

 

 



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a krónikus rhinosinusitisről 
hatályos: 2014.12.09 - 

I. ADATLAP 

    1.    A dokumentum jellemzői 

Címe: Egészségügyi szakmai irányelv – A krónikus rhinosinusitisről 

Azonosító: 000910 

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. október 

A megjelenés dátuma: 2014. november 

A hatályba lépés dátuma: 2014. december 1. 

Az érvényesség lejárati dátuma:2018. augusztus 31. 

    4.    Hatókör 

Egészségügyi kérdéskör: krónikus rhinosinusitis, orrpolyposis 

Az ellátási folyamat szakasza(i): diagnosztika, kezelés 

Az érintett ellátottak köre: Minden, krónikus rhinosinusitisben, illetve 

orrpolyposisban szenvedő gyermek és felnőtt korú beteg, kivéve a 

szövődményes eseteket. 

Az érintett ellátók köre: 

Szakterület: 



0109 Allergológia és klinikai immunológia 

0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

0600 Fül-orr-gégegyógyászat 

1900 Tüdőgyógyászat 

6301 Háziorvosi ellátás 

6302 Házi gyermekorvosi ellátás 

Ellátási forma: 

Alapellátás A1 

Járóbeteg-szakellátás J1 

Fekvőbeteg-szakellátás F1 

Progresszivitási szint: I-II-III. szint 

Egyéb specifikáció: 

    5.    Felhasználói célcsoport és a felhasználás célja 

Alapvető célcsoport a hatókörben részletezett szakmák orvosai, napi 

gyakorlatukhoz igyekszik az irányelv a legújabb bizonyítékokra épülő 

ajánlásokat tenni. További célja, hogy a döntéshozók, ellátásszervezők részére 

áttekinthető irányvonalat biztosítson, amely a szolgáltatások tervezéséhez a 

legújabb bizonyítékokra épülő támpontot nyújt. Javasolható minden betegnek és 

hozzátartozóiknak, betegképviseletek és civil szervezetek számára, akik az 

irányelv elolvasásával összefoglaló szakmai tájékoztatást kapnak a hazai ellátás 

lépéseiről. A betegek és szervezeteik tájékoztatásával kapcsolatban utalunk a 

Fül-orr-gégészet Tagozat által kidolgozott és elérhető betegtájékoztatókra (ld. 

XI/3.1.1.!), valamint a különböző sóoldatos orrmosó készülékek alkalmazási 

előirataira. 

    6.    A tartalomért felelősök köre 

Társszerző Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

Fül-orr-gégészetTagozat 

Dr. habil. Hirschberg Andor (fül-orr-gégészet/klinikai immunológia és 

allergológia/audiológia), kapcsolattartó, társszerző: az irányelv szerzője és 

megfogalmazója, osztályvezető főorvos. A WHO Collaborating Centre for 

Hungary tagja, MAKIT-tag, az Amerikai Fül-orr-gége és Fej-nyak Sebészeti 

Társaság tagja, a Szakmai Kollégium Fül-orr-gégészet Tanácsának tagja. A 

hazai egyetemek akkreditált graduális és továbbképző tanfolyamainak habilitált 



oktatója. A Fül-orr-gége és Fej-nyak Sebész Orvosok Egyesületének elnökségi 

tagja. 

Dr. Kadocsa Edit PhD. (fül-orr-gégészet/klinikai immunológia és allergológia), 

társszerző, az irányelvet véleményezte, a gyermekkori CRS rész társszerzője; 

egyetemi docens, az Európai Rhinologiai Társaság (ERS) tagja, a MAKIT 

vezetőségi tagja, a hazai egyetemek akkreditált graduális és továbbképző 

tanfolyamainak oktatója. Vezető hazai fül-orr-gégész és rinológus kiterjedt hazai 

és nemzetközi kapcsolatrendszerrel. 

Dr. Bella Zsolt PhD. (fül-orr-gégészet), társszerző, az irányelvet véleményezte; 

egyetemi adjunktus, az Európai Rhinologiai Társaság (ERS) tagja, MAKIT-tag, 

a hazai egyetemek akkreditált graduális és továbbképző tanfolyamainak oktatója. 

Vezető hazai fül-orr-gégész és rinológus kiterjedt hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel. A Fül-orr-gége és Fej-nyak Sebész Orvosok Egyesülete 

Rhinologiai Szekciójának elnöke. 

Véleményező Szakmai Kollégium Tagozat(ok): 

Háziorvostan Tagozat: 

Dr. Garay Erzsébet (családorvostan), véleményező tag 

Klinikai immunológia és Allergológiai Tagozat 

Prof. dr. Nékám Kristóf (belgyógyászat, allergológia és klinikai immunológia), 

véleményező tag 

Dr. habil Hirschberg Andor (fül-orr-gégészet, allergológia és klinikai 

immunológia), véleményező tag 

Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, védőnő) 

Tagozat: 

Dr. Stunya Edina (házi gyermekorvostan), véleményező tag 

Csecsemő- és Gyermekgyógyászat Tagozat 

Prof. Dr. Novák Zoltán (csecsemő- és gyermekgyógyászat), véleményező tag 

Dr. Nagy Béla egyetemi docens (csecsemő-és gyermekgyógyászat), 

véleményező tag 

Tüdőgyógyászat Tagozat 

Dr. Kovács Gábor (pulmonológia), véleményező tag 

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. 

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

programmal 

        1.    Egészségügyi szakmai irányelv előzményei: 

            Jelen fejlesztés az alábbi, lejárt érvényességi idejű szakmai irányelv témáját 

dolgozza fel. 

            Cím: Krónikus rhinosinusitis (CRS) orrpolyposissal vagy orrpolyposis nélkül 

[1] 

            Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny 2006/5. 

            Elektronikus elérhetőség: 

https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/FOG_CRS 

orrpolipozissal vagy anelkul_mod0_v0.pdf 

        2.    Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel: 

Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv(ek) ajánlásainak adaptációjával 

készült. 

Szerző(k): Fokkens W, Lund VJ, Mullol J, et al. 

Cím: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 

(EPOS 2012) [2] 

Megjelenés adatai: Rhinology 2012;50(Suppl 23):1-225. 

Elérhetőség: http://www.rhinologyjournal.com/ 

        3.    Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel: 

            Jelen irányelv az alábbi, a közzététel időpontjában érvényes hazai egészségügyi 

szakmai irányelvekkel áll kapcsolatban: 

            Azonosító: 000819 

            Cím: Egészségügyi szakmai irányelv – Az asztma diagnosztikájának, 

kezelésének és orvosi gondozásának alapelveiről felnőttkorban 

            Megjelenés adatai: 2014. EüK 7. 

            Elérhetőség: www.kollegium.gyemszi.hu 

            Jelen irányelv az alábbi, a közzététel időpontjában megjelenés alatt álló hazai 

egészségügyi szakmai irányelvekkel áll kapcsolatban: 



            Azonosító: 000792 

            Cím: Egészségügyi szakmai irányelv – Az akut rhinosinusitis diagnózisáról és 

kezeléséről 

            Megjelenés adatai: Megjelenés alatt 

            Elérhetőség: www.kollegium. gyemszi.hu 

            Azonosító: 000740 

            Cím: Egészségügyi szakmai irányelv – A rhinitis ellátásáról 

            Megjelenés adatai: Megjelenés alatt 

            Elérhetőség: www.kollegium.gyemszi.hu 

            Azonosító: 000853 

            Cím: Egészségügyi szakmai irányelv – A cisztás fibrosis (mucoviscidosis) 

diagnosztikájának, kezelésének és gondozásának alapelvei gyermek- és 

felnőttkorban 

            Megjelenés adatai: Megjelenés alatt 

            Elérhetőség: www.kollegium.gyemszi.hu 

        4.    Kapcsolat népegészségügyi program(ok)kal: 

            Jelen irányelv nem áll kapcsolatban népegészségügyi programmal. 

    8.    Kulcsszavak 

krónikus rhinosinusitis, orrpolip, orr- és melléküreg-endoszkópia, endoszkópos 

melléküreg-sebészet (FESS), arckoponya-CT, intranazális szteroid 

II. CÍM 

Egészségügyi szakmai irányelv – A krónikus rhinosinusitisről 

Az érvényesség időtartama: 2014. december 1-től 2018. augusztus 31-ig 

III. ELŐSZÓ 

A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi 

szakemberek és egyéb felhasználók döntéseit segítik meghatározott 

egészségügyi környezetben. A szisztematikus módszertannal kifejlesztett és 

alkalmazott egészségügyi szakmai irányelvek tudományos vizsgálatok által 

igazoltan javítják az ellátás minőségét. Az egészségügyi 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 az egészségügyi szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb 

gyakorlatot képviselik, amelyek az egészségügyi 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 

A rhinosinusitis klinikai definíciója: az orr- és melléküregek nyálkahártyájának 

gyulladása, amely a négy alaptünet (orrdugulás/gátolt orrlégzés, elülső vagy 

hátsó orrfolyás, fájdalomérzés/nyomásérzés az arcon, szagláscsökkenés) közül 

legalább kettőnek egyidejű jelenlétével jellemezhető, és ezek közül az egyik az 

orrdugulás és/vagy az orrfolyás kell, hogy legyen. Amennyiben a 12 héten túl is 

fennálló klinikai tünetek hátterében álló krónikus gyulladást pozitív 

orrendoszkópos (orrpolip és/vagy mucopurulens váladékcsorgás a középső 

orrjáratból, és/vagy oedema főként a középső orrjáratban), és/vagy pozitív CT-

lelet (nyálkahártya-elváltozás az ostiomeatalis egységben és/vagy a sinusokban) 

is alátámasztja, krónikus rhinosinusitis klinikai diagnózisáról van szó. 

Az orrpolip (polypus nasi) jóindulatú oedemás nyálkahártya-kitüremkedés az 

orrjáratokból az orrüregbe. 

A rhinosinusitis klinikai definíciója szerinti tünetek 

Gátolt orrlégzés és/vagy orrfolyás (elülső és/vagy hátsó), 

 fájdalomérzés/nyomásérzés az arcon, 

 szagláscsökkenés. 

A rhinosinusitis epidemiológiai (alapellátási) definíciója a tüneteken és azok 

időtartamán alapszik, endoszkópos és képalkotó vizsgálat nem tartozik hozzá. 

Az epidemiológiai adatok ugyanakkor fontos szerepet játszanak az RS 

alcsoportjainak elkülönítésében és a terápiában [2]. 

A betegség időtartama: az ARS 12 hétnél rövidebb, a CRS 12 hétnél hosszabb 

ideig tart. 

A betegség súlyosságának meghatározásához két módszer lehetséges: a vizuális 

analóg skála (VAS, VIII/2.5.) és az orrendoszkópos lelet. Enyhe = VAS 0-3; 

közepes = VAS 4-6; súlyos = VAS 7-10. Enyhe fokozatban endoszkóppal nem 

látható súlyos nyálkahártya-elváltozás, közepes és súlyos fokúban a fokozatnak 

megfelelő endoszkópos lelet észlelhető. 



Megjegyzés: orrpolip nélküli esetben (CRSsNP) kétfokozatú (enyhe és 

közepes/súlyos), orrpolippal együtt járó esetben (CRSwNP) háromfokozatú a 

betegség. 

Az RS alcsoportjai: 

        1.    Akut rhinosinusitis (ARS) 

a)    Akut virális rhinosinusitis (AVRS) 

b)    Akut posztvirális rhinosinusitis (APVRS) 

c)    Akut bakteriális rhinosinusitis (ABRS) 

        2.    Krónikus rhinosinusitis (CRS) 

a)    Krónikus rhinosinusitis orrpolip (NP) nélkül (CRSsNP) 

b)    Krónikus rhinosinusitis orrpolippal (CRSwNP) 

A CRS típusai (formái): 

        1.    Krónikus rhinosinusitis orrpolip (NP) nélkül (CRSsNP): orrendoszkópia során 

polipok nem láthatók (szükség esetén decongestiót követően) a középső 

orrjáratokban. Posztoperatív állapotban kétoldali nyeles polip hiányában 

ún. utcakövezetszerű (cobblestoned) nyálkahártya-megvastagodás esetén 

CRSsNP a diagnózis. 

        2.    Krónikus rhinosinusitis orrpolippal (CRSwNP): orrendoszkópia során mindkét 

középső orrjáratban polipok láthatók (bilaterális). Posztoperatív 

állapotban (esetben) csak bilaterális, nyeles polip esetén állapítható meg 

CRSwNP. 

        3.    Nehezen kezelhető, recidív (recalcitrant, refractory, difficult-to-treat) CRS: A 

tartósan nem kontrollált tünetekkel jellemzett betegek tartoznak ide. 

2. Rövidítések 

ABRS: akut bakteriális rhinosinusitis 

AFS: allergiás gombás sinusitis 

APVRS: akut posztvirális rhinosinusitis 

AR: allergiás rhinitis 

ARS: akut rhinosinusitis 

AVRS: akut virális rhinosinusitis 



CBCT: cone-beam CT 

CBF: ciliaris csapásszám 

CF: cisztás fibrózis 

COX: ciklooxigenáz 

CRP: C-reaktív protein 

CRS: krónikus rhinosinusitis 

CRSsNP: krónikus rhinosinusitis orrpolip nélkül 

CRSwNP: krónikus rhinosinusitis orrpolippal 

CVID: common variable immune deficiency 

EPOS: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 

FESS: funkcionális endoszkópos melléküreg-sebészet 

GM-CSF: granulocyta-macrophag kolóniastimuláló faktor 

GWAS: genome wide association studies 

HIV: humán immundeficiencia-vírus 

HLA: humán leukocyta-antigén 

IL: interleukin 

INCS: intranazális kortikoszteroid 

MCC: mucociliaris clearance 

MR: mágnesesrezonancia-vizsgálat 

NP: orrpolip 

PAMP: pathogen associated molecular patterns 

PCD: primer ciliaris diszkinézis 

PNIF: nazális inspiratorikus csúcsáramlásmérés 

PLRD: pharyngolaryngealis refluxbetegség 

RANTES: regulated upon activation, normal T-cell expressed and secreted 



RS: rhinosinusitis 

SA: Staphylococcus aureus 

SAE: Staphylococcus aureus-enterotoxin 

SNP: single nucleotide polymorphism 

SNOT:sino-nasal outcome test 

TLRs: Toll-like receptor 

TNF: tumornekrózis-faktor 

VAS: vizuális analóg skála 

VCAM: vascular cell adhesion protein 

3. A bizonyítékok szintjének meghatározási módja 

A Shekelle-féle [3] beosztást alkalmaztuk: 

Ia evidencia: randomizált kontrollált vizsgálatok meta-analíziséből 

Ib evidencia: legalább egy randomizált kontrollált vizsgálatból 

IIa evidencia: legalább egy nem randomizált kontrollált vizsgálatból 

IIb evidencia: legalább egy más típusú kvázi-experimentális vizsgálatból 

III evidencia: nem experimentális leíró vizsgálatból, pl, összehasonlító, 

korrelációs és eset-kontrollos vizsgálat 

IV evidencia: szakértő csoport jelentéséből vagy elismert hatóság/grémium 

véleménye vagy klinikai tapasztalata alapján, vagy mindkettő 

4. Az ajánlások rangsorolásának módja 

Az adaptált forrásirányelv ajánlás-rangsorolását alkalmazzuk: 

A: Közvetlenül I-es típusú evidenciára alapozott ajánlás 

B: Közvetlenül II-es típusú evidenciára alapozott vagy I-es típusú evidenciából 

extrapolált ajánlás 

C: Közvetlenül III-as típusú evidenciára alapozott vagy I-es, illetve II-es típusú 

evidenciából extrapolált ajánlás 

D: Közvetlenül IV-es típusú evidenciára alapozott vagy I-es, II-es vagy III-as 

típusú evidenciából extrapolált ajánlás 



V. BEVEZETÉS 

1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása 

A CRS ismeretlen etiológiájú krónikus betegség, amely jelentős mértékben 

rontja a betegek életminőségét és számos komorbid betegséggel jár együtt. 

Kérdőíves módszerrel felmért gyakorisága 15–16% [4] az USA-ban. Az EPOS 

kritériumok alapján végzett multicentrikus vizsgálat szerint a prevalencia 

átlagosan 10,9% (6,9–27,1%) a 15–75 évesek között Európában [5]. Az orvos 

által diagnosztizált gyakorisági mutató ennél általában lényegesen alacsonyabb 

(2–4%), [6-8]. Az orrpolyposis klinikai prevalenciája az átlag népességben 0,5–

2,7%, asztmásokban 6–7% [9]. A témában 2005-től az európai szakmai ajánlás 

az irányadó (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps: 

EPOS, EP3OS) [10]. A 2007-ben megjelent részletes irányelv [11] fejlesztése 

2012-ben látott napvilágot [2,12]. Ez utóbbi az akut és a gyermekkori 

rhinosinusitisszel is részletesebben foglalkozik. A magyar szakmai ajánlás 

legutóbb 2009-ben jelent meg [13]. A 2012-es EPOS 2071 irodalmi 

hivatkozással, 298 oldalon keresztül, részletesen tárgyalja a rhinosinusitis 

minden vonatkozását: a nagy terjedelem jól tükrözi a téma összetettségét és a 

rengeteg rendelkezésre álló adatot. Az orrmelléküreg-gyulladást (sinusitis 

paranasalis) minden esetben az orrnyálkahártya gyulladása (rhinitis) kíséri, ezért 

a betegség helyes és elfogadott terminológiája rhinosinusitis (RS). A RS 

diagnózist számos diszciplína képviselője (pl. alapellátás, allergológus, fül-orr-

gégész, gyermekgyógyász, pulmonológus) alkalmazza, viszont a diagnosztikai 

lehetőségeik merőben eltérőek. A fül-orr-gégész szakorvos feladata, hogy a sok 

esetben epidemiológiai jellegű diagnózist és kezelést pontosítsa, illetve szüksége 

esetén kiegészítse és javaslatot tegyen a további vizsgálatokra és ellátásra. 

Az alábbi területeken módosultak az ajánlások az irányelv korábbi verziójához 

képest: 

–    Bevezetésre került az „akut posztvirális” rhinosinusitis definíció a korábbi 

„nem bakteriális” forma helyett és a „nehezen kezelhető rhinosinusitis”. 

–    A súlyossági fokozat megállapításához szakorvosi szinten endoszkópos lelet 

is szükséges. 

–    A tüneti kontrolláltság is új fogalom, amelynek értékelését táblázat segíti. 

–    A CRSsNP súlyos fokozatában a konzervatív és műtéti kar egyenértékűen 

választható. 

–    A hosszú távú antibiotikus terápia evidenciaszintje és ajánlási erőssége 

módosult Ib, C-re. 

–    A CRSsNP posztoperatív kezelésében bevezetésre került a xylitol (xilit) és a 

Na-hypochlorit. 

2. Célok 



–    A CRS szektor- és szakmasemleges, egységes diagnózisa és kezelése. 

–    A CRS-ben szenvedő betegek életminőségének és tüneti kontrolláltságának 

javítása, a rosszul vagy részlegesen kontrollált betegek számának csökkentése. 

–    A CRS recidívák és a nehezen kezelhető, refrakter esetek számának 

csökkentése. 

–    A CRS miatt végzett műtétek számának csökkentése. 

–    A CRS-ben és asztmában szenvedő betegek asztmás exacerbációinak 

csökkentése. 

–    A szövődményes esetek számának csökkentése. 

–    Az antibiotikum-fogyasztás visszaszorítása. 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ 

    1.    Felülvizsgálatkor változtatott ajánlások (opcionális) 

Nem felülvizsgálat. 

    2.    Meghatározó ajánlások 

        2.1. Diagnosztika 

Ajánlás1. 

A klinikai diagnózis felállítása fül-orr-gégész szakorvosi feladat, mivel az 

endoszkópos vizsgálat és a CT indikálása szakorvosi kompetencia (D) [2]. 

Megjegyzés: Az orrmelléküregek egészséges állapotban sterilek. Az üreg(ek)be 

került kórokozó mikrobák hatására a nyálkahártya oedemás duzzanata 

(megvastagodása) és váladékképződés jön létre, a submucosában gyulladásos 

sejtek szaporodnak fel. Az oedemás duzzanat a melléküregek kivezető nyílásait 

szűkítheti és lezárhatja. A fájdalom ARS-ben és CRS akut exacerbációjában 

jellemző. 

Ajánlás2. 

A terápia megfelelő beállításához a betegség súlyossági fokozatát meg kell 

állapítani (B) [14]. 

Nem fül-orr-gégész szakorvos vagy a háziorvos a vizuális analóg skálát (VAS) 

alkalmazhatja, azonban a kezelés szakszerű beállításához - a diagnózis feállítását 

követően - időszakosan fül-orr-gégész szakorvos által végzett endoszkópos 

értékelés is szükséges. 

Ajánlás5. 



Képalkotásra - hiányosságai miatt - a hagyományos röntgenvizsgálat nem 

felel meg, arckoponya CT-felvétel az ajánlott módszer. Csak a CT-leletre 

alapozva CRS diagnózis nem állítható fel (D) [2]. Az endoszkópia és a CT 

egymást kiegészítve támasztják alá a tünet alapú diagnózist (B) [15-18]. 

Ajánlás7. 

Fül-orr-gégészeti szakvizsgálat szükséges a diagnózis bizonytalansága, 

terápiás eredménytelenség, recidiváló forma és szövődmény esetén (D) [2]. 

Ajánlás10. 

A diagnosztika során az alábbi kórformákat kell elkülöníteni: orr- és 

melléküreg-daganat, epipharynxtumor, granulomatosisok, idegen test, 

specifikus és egyéb rhinitisek, anatómiai variációk, atresia, nem sinusogen 

arc- és fejfájás, szövődmények. Neoplasia gyanúja, koponyaalap-érintettség, 

illetve szövődmények esetében MR is javasolt (D) [2]. 

Ajánlás24. 

A CRS diagnosztikája gyermekkorban alapvetően megegyezik a 

felnőttkorival. Gyermekek esetén mindig külön figyelmet kell fordítani a 

rizikótényezők szűrésére (D) [2]. 

2.2. Kezelés 

Ajánlás11. 

A CRS kezelés alapvető céljának a tünetek és az életminőség megfelelő 

mértékű kontrollját kell tekinteni (D) [2]. 

Ajánlás12. 

A terápia megkezdése előtt fontos megállapítani a RS formáját (CRSsNP 

vagy CRSwNP), súlyossági fokát (CRSsNP: enyhe és közepes/súlyos; 

CRSwNP: enyhe, közepes, súlyos), a betegség kontrolláltságának mértékét 

(jól, részlegesen vagy nem kontrollált), illetve azt, hogy primér vagy 

posztoperatív/recidiváló esetről van-e szó (B) [2]. 

Ajánlás13. 

A CRS kezelése során javasolt követni a terápiás evidenciákat és 

algoritmusokat (B) [2] (1., 2. TÁBLÁZAT és 1-4. ÁBRA). 

1. TÁBLÁZAT 

A bizonyítékok megbízhatósága és az ajánlások besorolása felnőttkori CRSsNP-

ban [2] 

    Felnőtt CRSsNP* Felnőtt posztoperatív CRSsNP* 



  
  A bizonyítékok 

megbízhatósága 
Az ajánlások 
besorolása Klinikai jelentőség A bizonyítékok 

megbízhatósága 
Az ajánlások 
besorolása Klinikai jelentőség 

  Lokális szteroid Ia A Igen Ia A Igen 

  Orrmosás sóoldattal Ia A Igen Ia A Igen 

  Rövid antibiotikum kúra <4 
hét 

II B Akut exacerbációban# II B Akut exacerbációban# 

  Hosszú antibiotikum kúra  

12 hét** 
Ib C Igen, főként ha IgE nem 

emelkedett 
Ib C Igen, főként, ha IgE nem 

emelkedett 

  Per os szteroid IV C Nem tisztázott III C Nem tisztázott 

  Mukolítikumok III C Nincs       

  Protonpumpagátlók III D Nincs       

  Dekongesztáns helyi/orális Nincs adat 
monoterápiáról 

D Nincs       

  Allergén kerülése 
allergiásoknál 

IV D Igen       

  Per os antihisztamin 

allergiásoknál 
Nincs adat D Nincs       

  Helyi antimikotikum Ib(-) A(-) Nincs       

  Sziztémás antimikotikumok Nincs adat A(-) Nincs       

  Helyi antibiotikum Ib(-) A(-) Nincs Ib(-) A(-) Nincs 

  Probiotikumok Ib(-) A(-) Nincs       

  Orrmosás xilittartalmú 

sóoldattal  
      Ib A Igen 

  Orrmosás nátrium-

hipokloritos sóoldattal 
      IIb B Igen 

  Orrmosás bébisamponos 

sóoldattal 
      III C Nincs 

  Baktériumlizátum (OM-
85BV) 

Ib A Nem tisztázott       

Ib(-): Ib tanulmány, negatív kimenetellel. 

A(-): A fokú ajánlás arra, hogy nem javasolt terápia. 

# CRS akut exacerbációját úgy kell kezelni, mint az ARS-t. 

* A tanulmányok egy része orrpolip nélküli és orrpolipos CRS-es betegeket is 

egyben tartalmaz. 

** Az evidenciaszint CRSsNP-betegek makrolidokkal történő kezelésére 

vonatkozik, az ajánlás erőssége C, mivel a két randomizált, placebóval 

kontrollált vizsgálat eredménye ellentmondásos. A kezelés hatékonyabb, ha a 

szérum-IgE-szint nem emelkedett (A). Más antibiotikummal nem végeztek 

randomizált kontrollált vizsgálatot. 

2. TÁBLÁZAT 

A bizonyítékok megbízhatósága és az ajánlások besorolása felnőttkori 

CRSwNP-ban [2] 

Felnőttkori CRSwNP* Felnőttkori CRSwNP posztoperatív* 



  A bizonyítékok 
megbízhatósága 

Az ajánlások 
besorolása Klinikai jelentőség A bizonyítékok 

megbízhatósága 
Az ajánlások 
besorolása  

Klinikai 
jelentőség 

Nazális szteroid Ia A Igen Ia A Igen 

Per os szteroid Ia A Igen Ia A Igen 

Rövid távú antibiotikum <4 
hét 

Ib és Ib(–) C Igen, kis hatás Ib A Igen, kis hatás 

Hosszú távú antibiotikum 

12 hét 
III C Igen, ha szérum- 

IgE nem emelkedett. 
Kis hatás. 

Ib C Igen, ha a 

szérum- 
IgE nem 

emelkedett 

Kapszaicin II C Nincs       

Protonpumpagátló II C Nincs       

Acetilszalicilsav- 

deszenzibilizálás 
II C Nem tisztázott       

Furosemid III D Nincs III D Nincs 

Immunszuppressziv szer IV D Nincs       

Orrmosás sóoldattal Ib, nincs adat 
monoterápiával 

D Igen, 
tünetcsökkentésre 

Nincs adat D Nem 
tisztázott 

Helyi antibiotikum nincs adat D Nincs       

Anti Il-5 Nincs adat D Nem tisztázott Ib A Igen 

Fitoterápia Nincs adat D Nincs       

Dekongesztáns helyi/per os Nincs adat 

monoterápiával 
D Nincs       

Mukolitikum Nincs adat D Nincs       

Orális antihisztamin allergiás 

rhinitisben 
Nincs adat D Nincs Ib C Nem 

tisztázott 

Antimikotikum helyi Ia(–)** A(–) Nincs       

Antimikotikum szisztémás Ib(–)+ A(–) Nincs       

Leukotriénantagonista Ib(–) A(–) Nincs Ib(–)+ A(–) Nincs 

Anti-IgE Ib(–) A(–) Nincs Ib(–) C# Igen 

+ Ib(–): Ib tanulmány negatív végeredménnyel 

A(–): A erősségű ajánlás, hogy nem ajánlott használni. 

# Pozitív eredményű III. evidenciájú tanulmány és nem közölt Ib bizonyíték is 

van, ezért az ajánlás besorolása: C. 

** Ia bizonyíték, hogy nem hatékony 

Ajánlás14. 

A CRS kontrolláltságának meghatározásához a tünetek, a korábban 

alkalmazott szisztémás gyógyszeres kezelések értékelése és orrendoszkópos 

vizsgálat szükséges (D) [2]. 

Ajánlás15. 

A felnőttkori CRSsNP enyhe eseteiben monoterápiaként, közepes/súlyos 

tünetek esetén, műtét alternatívájaként, elsőként választandó szerek a 

nazális szteroidok (INCS) (A). 



Ajánlás16. 

A CRSwNP kezelésében nazális szteroid minden fokozatban, orális szteroid 

pedig súlyos fokozatban ajánlott monoterápiaként primér és posztoperatív 

esetekben egyaránt (A). 

Ajánlás22. 

A funkcionális endoszkópos melléküreg-sebészet (FESS) biztonságos és 

hatékony (80–90%), főként a gyógyszeres kezelésre nem javuló CRSsNP 

esetekben javasolt (B) [2]. 

Ajánlás25. 

Gyermekkorban elsősorban konzervatív kezelés javasolt, csak a gyermekek 

kis részénél van szükség műtétre (D) [2]. 

Ajánlás26. 

Gyermekkorban a CRS műtéti kezelésekor ajánlott adenotomia és 

arcüregöblítés együttes alkalmazása (C) [19-21]. 

3. Az ellátási folyamat algoritmusa 

Lásd az 1-4. ÁBRÁT [2]! 

1. ÁBRA 

A felnőttkori CRSsNP kezelési algoritmusa fül-orr-gége szakorvosok számára [2] 



 

2. ÁBRA 

A felnőttkori CRSwNP kezelési algoritmusa fül-orr-gége szakorvosok számára [2] 



 

3. ÁBRA 

A felnőtt és gyermekkori CRS kezelési algoritmusa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és nem-

fül-orr-gégész szakorvosi gyakorlatban [2] 



 

4. ÁBRA 

A kisgyermekkori CRS kezelési algoritmusa fül-orr-gégész szakorvosok számára [2] 
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I. ADATLAP 

    1.    A dokumentum jellemzői 

Címe: Egészségügyi szakmai irányelv 
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    2.    Kiadás és elérhetőség 

Kiadja: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság 

Megjelenés helye: 

Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny 

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

    3.    Időbeli határok 

Az irodalomkutatás lezárásának ideje: 2014. február 

A megjelenés dátuma: 2014. december 

A hatályba lépés dátuma: Megjelenést követően 6 hónap 

Az érvényesség lejárati dátuma: 2018. február 28. 

    4.    Hatókör 

Egészségügyi kérdéskör: Mycobacteriumok okozta infekciók 

Az ellátási folyamat szakasza(i): Mycobacteriumok okozta infekciók mikrobiológiai laboratóriumi 

diagnosztikájának döntési folyamata a minta mikrobiológiai laboratóriumba történő beérkezésétől a lelet 
kiadásáig, illetve a klinikum által esetlegesen kért konzílium adásáig. 

Az irányelv nem fogalmaz meg ajánlásokat speciális betegségek mellett fellépő tbc-infekció eseteire. 

Az irányelv nem foglalkozik az egyes vizsgálóeljárások metodikájával, kivitelezési szabályaival, csak az 

egyes módszerek alkalmazásának külső és belső minőségbiztosítási vonatkozásai kapcsán kerülnek 
kiemelésre fontos szempontok. 



Az irányelv nem fogalmaz meg ajánlásokat a vizsgálati tevékenység munkabiztonsági szempontjaival 

kapcsolatban. 

Az érintett ellátottak köre: Életkortól és nemtől függetlenül az alábbi betegcsoportba tartozóktól érkező 
minták:  

1.    Mycobacteriumfertőzés és megbetegedés gyanúja; 

2.    tuberkulózissal fertőzöttek; 

3.    tuberkulózis betegségben szenvedők; 

4.    tuberkulózis betegségre veszélyeztetettek. 

Az érintett ellátók köre: 

Szakterület: 5003 Klinikai mikrobiológiai diagnosztika 

    5013 Járványügyi mikrobiológiai diagnosztika 

Ellátási forma: Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai tevékenység járó és fekvő betegek számára 

Progresszivitási szint: M1 (mikrobiológiai laboratórium csak mikroszkópos tbc-diagnosztikát végez) 

    M2 és M3 (önálló vagy mikrobiológiai laboratórium részlegeként működő mycobacteriologiai 

laboratóriumok, amelyek a mikroszkópos vizsgálatokon kívül hagyományos és fehérje vagy nukleinsav 
alapú molekuláris diagnosztikát is végeznek) 

    5.    Felhasználói célcsoport és a felhasználás célja 

Felhasználói célcsoportok: 

–    Klinikai és járványügyi mikrobiológiai laboratóriumok mycobacteriologiai részlegei. 

–    Önálló mycobacteriologiai laboratóriumok. 

–    A Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia Laboratórium. 

Mindazon szakterületen működő kezelőorvosok – kiemelten a tüdőgyógyászok -, akik Mycobacterium 

tuberculosis okozta, bármely lokalizációban megjelenő infekcióban szenvedő vagy arra gyanús beteget 

látnak el abban az értelemben, hogy tudniuk kell, hogy mit várhatnak el az egyes diagnosztikai módszerek 

alkalmazása során a laboratóriumi eredmény közlésével kapcsolatban. 

–    A finanszírozási eljárásrendek készítéséhez a társadalombiztosító. 

–    Bármely szakmapolitikai vagy népegészségügyi program, amely a tbc felszámolását tűzi ki célul – 

mikrobiológiai tevékenység szabályozása. 

    6.    A tartalomért felelősök köre 

Társszerző Szakmai Kollégiumi Tagozat: 

Klinikai és Járványügyi Mikrobiológia Tagozat 

Prof. Dr. Nagy Erzsébet PhD., DSc., orvosi mikrobiológia szakorvos, a Szegedi Tudományegyetem 

Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet volt intézetvezető professzora, a fejlesztő csoport 
koordinátora 



Dr. Szabó Nóra, gyógyszerész, szakmikrobiológus, a Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia 

Laboratórium vezetője, társszerző 

Dr. Kónya József, egyetemi docens PhD., orvosi mikrobiológia szakorvos, DEOEC Orvosi Mikrobiológiai 
Tanszék tanszékvezetője, társszerző 

Véleményező Szakmai Kollégiumi Tagozat: 

Tüdőgyógyászat Tagozat 

Dr. Bártfai Zoltán PhD., egyetemi magántanár, tüdőgyógyász szakorvos, klinikai onkológus, klinikai 

immunológus, allergológus, Soproni Erzsébet Oktató Kórház, Tüdőgyógyászat, osztályvezető, 
véleményező 

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. 

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

        1.    Egészségügyi szakmai irányelv előzményei: 

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

            Cím: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis mikrobiológiai diagnosztikájáról [1] 

            Megjelenés helye: 

            Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny 2009;21:3405-17. 

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

        2.    Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel: 

            Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv(ek), módszertani kézikönyvek ajánlásainak adaptációjával készült. 

    1. Tudományos szervezet:     ECDC/WHO 

            Cím: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe (Surveillance report) [2] 

            Megjelenés adatai: Stockholm, ECDC, 2013. 

            Elérhetőség: 

    http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2013/tuberculosis-
surveillance-and-monitoring-in-europe-2013 

            2. Tudományos szervezet:     ECDC 

            Cím: Mastering the basics of TB control: Development of a handbook on TB diagnostic methods (Technical 
report) [3] 

            Megjelenés adatai: Stockholm, ECDC, 2011. 

            Elérhetőség: 

            http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1105_TER_Basics_TB_control.pdf. 



            3. Tudományos szervezet: ECDC 

            Cím: ERLN-TB expert opinion on the use of the rapid molecular assays for the diagnosis of tuberculosis and 

detection of drug-resistance. (Technical report) [4] 

            Megjelenés adatai: Stockholm, ECDC, 2013. 

            Elérhetőség: 

    http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ERLN-TB-use-rapid-molecular-assays-diagnosis-

tuberculosis-detection-drug-resistance.pdf 

            4. Tudományos szervezet: IUATLD-WHO 

            Cím: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis by Sputum Microscopy [5] 

            Megjelenés adatai:     SA Pathology, 2013 

            Elérhetőség: 

    http://www.theunion.org/what-we-do/publications/technical/laboratory-diagnosis-of-tuberculosis-by-sputum-
microscopy-the-handbook 

            5. Tudományos szervezet:     CDC 

            Cím: Updated guidelines for using interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis 
infection (Recommendations and Reports) [6] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2010 

            Elérhetőség: 

            http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5905a1.htm 

            6. Tudományos szervezet:     WHO 

            Cím: Best practices in prevention, control and care for drug-resistant tuberculosis [7] 

            Megjelenés adatai: Regional Office for Europe, WHO, 2013 

            Elérhetőség: 

    http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/216650/Best-practices-in-prevention,control-and-care-for-
drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf. 

            7. Tudományos szervezet:    CDC 

            Cím: Report of Expert Consultations on Rapid Molecular Testing to Detect Drug-Resistant Tuberculosis in 
the United States [8] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2013 

            Elérhetőség: 

            http://www.cdc.gov/TB/topic/Laboratory/rapidmoleculartesting/default.htm 

            8. Tudományos szervezet:    CDC 



            Cím: Availability of an Assay for Detecting Mycobacterium tuberculosis, Including Rifampin Resistant 

Strains, and Considerations for Its Use [9] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2013 

            Elérhetőség: 

            http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6241a1.htm 

            9. Tudományos szervezet: CDC 

            Cím: National Plan for Reliable Tuberculosis Laboratory Services Using a Systems Approach [10] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2005 

            Elérhetőség: 

            http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5406a1.htm 

            10. Tudományos szervezet: CDC 

            Cím: Report of an Expert Consultation on the Uses of Nucleic Acid Amplification Tests for the Diagnosis of 
Tuberculosis [11] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2008 

            Elérhetőség: http://www.cdc.gov/tb/publications/guidelines/amplification_tests/default.htm 

            11. Tudományos szervezet: CDC 

            Cím: Updated Guidelines for the Use of Nucleic Acid Amplification Tests in the Diagnosis of Tuberculosis 
[12] 

            Megjelenés adatai: USA, CDC, 2009 

            Elérhetőség: 

            http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5801a3.htm 

        3.    Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel: 

            Jelen irányelv bármely lokalizációban manifesztálódó aktív és latens tbc témakörében érvényben lévő 

egészségügyi szakmai irányelvvel kapcsolatban áll. Kapcsolódási pontja, a mikrobiológiai 

diagnosztikához szükséges minta vétele és mikrobiológiai laboratóriumba küldése, majd a kapott 
lelet értelmezése és beépítése az ellátási stratégiába. 

        4.    Kapcsolat népegészségügyi program(ok)kal: 

    Jelen irányelv nem áll kapcsolatban népegészségügyi programmal. 

    8.    Kulcsszavak 

Mycobacterium tuberculosis diagnosztikája, Mycobacterium tuberculosis complex diagnosztikája, nem 

tuberkulózist okozó mycobacteriumok (NTM) diagnosztikája, hagyományos mycobacteriologiai 
diagnosztika, molekuláris mycobacteriologiai diagnosztika, latens tbc diagnosztikája. 

II. CÍM 



EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI IRÁNYELV – 

A TUBERKULÓZIS MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL 

Érvényesség időtartama: 2018. február 28. 

III. ELŐSZÓ 

A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi szakemberek és egyéb 

felhasználók döntéseit segítik meghatározott egészségügyi környezetben. A szisztematikus módszertannal 

kifejlesztett és alkalmazott egészségügyi szakmai irányelvek tudományos vizsgálatok által igazoltan 

javítják az ellátás minőségét. Az egészségügyi 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 az egészségügyi 

szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb gyakorlatot képviselik, amelyek az egészségügyi szakmai irányelv 

megjelenésekor a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak, nem pótolhatják minden esetben az egészségügyi 
szakember döntését, ezért azoktól indokolt esetben dokumentáltan el lehet térni. 

IV. DEFINÍCIÓK 

1. Fogalmak 

–    Antituberkulotikumokkal szembeni rezisztencia: a mycobacteriumok tbc kezelésére használt 
antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája. 

–    Multi-Drug Resistant Mycobacterium (MDR Mycobacterium): INH és RMP antibiotikumokkal szemben 

rezisztens mycobacteriumok. 

–    Extensively Drug Resistant Mycobacterium (XDR Mycobacterium): INH + RMP + fluorokinolon + 
intravénásan adható szerek egyikére (amikacin, kanamycin, capreomycin) rezisztens mycobacteriumok. 

–    Dekontamináció: a nem steril testtájékról származó vizsgálati minta előkezelése abból a célból, hogy a 
kísérő flóra minél kevésbé zavarja a célorganizmus izolálását. 

–    Lamináris fülke: lamináris áramlású biztonsági fülke, amely a minták sterilitásának, 

szennyezésmentességének fenntartása mellett védik a felhasználót és a környezetet a mintákból származó 
esetleges patogén mikroorganizmusok okozta fertőzésektől. 

–    Latens tbc: a Mycobacterium törzs klinikai tünetek nélküli hordozása. 

–    Mycobacteriumok: a Mycobacterium genusba tartozó azon speciesek (törzsek), amelyek humán 
megbetegedésben szerepet játszhatnak. 

–    Mycobacterium tuberculosis complex: A mycobacteriumok genetikailag hasonló speciesei (M. 

tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. bovis spp. bovis, M. bovis BCG, M. caprae, M. canetti, M. 
pinnipedii), amelyek emberben tuberkulózist okoznak. 

–    Non-Tuberculous Mycobacterium: nem tbc-t okozó mycobacteriumok. 

–    Nukleinsav-kimutatáson alapuló módszerek: amelyek a tbc kórokozójának kimutatására, a törzsek 

identifikálására, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciáért felelős gének kimutatására és az 
izolált törzsek tipizálására használhatók. 

–    Direkt nukleinsav-amplifikációs módszerek (DNAM): nukleinsav-kimutatáson alapuló olyan 

módszerek, amelyek a tbc vizsgálata során direkt a vizsgálati anyagból képesek a mycobacteriumok 
kimutatására és bizonyos kitek esetén a RMP/INH rezisztenciagének kimutatására. 

2. Rövidítések 



CDC: Center for Disease Control and Prevention 

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 

DNAM: direkt nukleinsav-amplifikációs módszerek 

ECDC: European Centre for Diseases Control and Prevention 

ERLN-tbc: European Reference Laboratory Network-TBC 

ETB: ethambutol 

EuroTB: Európai Tuberculosis Surveillance Központ 

FDA: Food and Drug Administration 

IGRA: Interferon-Gamma Release Assays 

INH: isonicid 

IUATLD: International Union against Tuberculosis and Lung Disease 

LJ: Löwenstein–Jensen-táptalaj 

MDR: Multi-Drug Resistant Mycobacterium (rezisztens INH + RMP) 

NTM: Non Tuberculous Mycobacterium (nem tbc-t okozó mycobacteriumok) 

PZA: pyrazinamid 

RMP: rifampicin 

Tbc: Mycobacterium tuberculosis complex által okozott infekció 

VNTR-MIRU: Variable Numbers of Tandem Repeats of Mycobacterial Interspersed Repetitive WHO: 
World Health Organisation Units 

XDR: Extensively Drug Resistant Mycobacterium (rezisztens INH + RMP + fluoroquinolon + iv. adható 
szerek egyike: amikacin, kanamycin, capreomycin) 

ZN: Ziehl-Neelsen-féle saválló festési eljárás 

3. Bizonyítékok szintjének meghatározási módja 

Az adaptálásra felhasznált nemzetközi szervezetek által kiadott dokumentumok (WHO, IUATLD, ERLN, 

ECDC, CDC, FDA irányelvek, technológiai leírások és kézikönyvek) a szakterületen általánosan 

elfogadottak. Az általuk felhasznált eredeti tanulmányokat kritikusan értékelték, így a fejlesztőcsoport 

elfogadta az irányelveket kiadó nemzetközi szervezetek feldolgozásának eredményét, a szakértők 

véleményét. Ezeket a bizonyítékokat a U. S. Preventive Services Task Force módszertanának adaptált 
rendszerével soroltuk be [14], amely a bizonyítékok megbízhatóságának mértékét határozza meg. 

Erősen megbízható A bizonyítékok összessége a kérdésre választ adó, jó minőségű tanulmányokból származik, nem valószínű, hogy a 

jövőben végzett kutatás megváltoztatja. 
Elfogadhatóan 

megbízható 
A bizonyítékok összessége a kérdésre választ adó, limitált minőségű tanulmányokból származik, az alábbi hibák, 
hiányosságok lehetnek a forrástanulmányokban: 

– a vizsgálati minta mérete, a tanulmány lefolytatásának minősége; 



– nem eléggé egybehangzó eredmények; 

– az eredmények nem teljesen alkalmazhatók a hazai környezetben. 

A jövőben folyó kutatások eredményeinek nagysága vagy iránya lehet eltérő és olyan mértékben, hogy az 

megváltoztathatja a konklúziót. 
Nem vagy alig 

megbízható 
A bizonyíték elégtelen ahhoz, hogy annak alapján következtetés levonható lenne. Okok: 

– a vizsgálati minta mérete, a támogató tanulmányok száma alacsony; 

– alapvető hiba a vizsgálati elrendezésben, módszertanban; 

– inhomogenitás a forrástanulmányok között; 

– az eredmények nem általánosíthatók; 

– nincs információ fontos kimeneti eredményekre vonatkozóan; 

– csak szakértői véleményeken alapul. 

További kutatások nagy eséllyel megváltoztathatják a bizonyítékot. 

4. Ajánlások rangsorolásának módja 

Az adaptálásra felhasznált dokumentumok az ajánlások besorolását nem alkalmazták. A fent bemutatott 

bizonyíték besorolásra alapozva, a New Zealand Guidelines Group (NZGG) által alkalmazott módszer 
alapján került kialakításra az egészségügyi szakmai irányelvben használt ajánlás rangsorolási rendszer [15]. 

Ajánlások szint 
Az ajánlást erősen megbízható bizonyítékok támasztják alá.  

(Számos olyan hiteles vizsgálaton alapul, melyek klinikailag relevánsak, nem ellentmondóak és hasonló hatást mutatnak, saját 

populációra, hazai környezetre alkalmazhatóak és várhatóan újabb kutatás nem módosítja.) 
A 

Az ajánlást elfogadható megbízhatóságú bizonyítékok támasztják alá. 

(Hiteles vizsgálatokon alapul, azonban a vizsgálatok nagyságát, relevanciáját,  

az eredmények egybehangzóságát és/vagy saját populációra, hazai környezetre alkalmazhatóságát illetően bizonytalanság merül fel, de 

várhatóan újabb kutatás nem módosítja.) 

B 

Az ajánlást egységesen elfogadott nemzetközi szakértői vélemények támasztják alá. 

(Megbízható tudományos bizonyíték hiányában kiemelkedő nemzetközi szakértők konszenzusán alapul, amely a saját populációra, 

hazai környezetre alkalmazható, de kutatási eredmény módosíthatja.) 
C 

Az ajánlást hazai szakértői vélemények támasztják alá. 

(Megbízható tudományos bizonyíték vagy nemzetközi konszenzus hiányában, vagy ha ezek saját populációra, hazai környezetre nem 

alkalmazhatók, a hazai “legjobb gyakorlat” meghatározása az irányelvfejlesztő csoport tagjainak tapasztalatán vagy konzultációval 

szerzett szakmai visszajelzéseken alapul; kutatási eredmény módosíthatja.) 

D 

Az ajánlások gyakorlati megvalósításának kötelezettségi szintjét az ajánlások szóhasználatával fejeztük ki, amely a 
nemzetközi gyakorlatban egyre hangsúlyosabb tendenciát követi. 

V. BEVEZETÉS 

1. A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása 

A tuberkulózis okozta morbiditás és mortalitás Európában és hazánkban is az egészségügy kiemelkedően 

fontos problémája. A magyarországi tuberkulózishelyzetnek az 1950-es évek óta tartó kedvező tendenciája 

1990-ben megtört. Az addig folyamatosan csökkenő incidencia 1990 és 1995 között újra 19%-kal 

emelkedett. A kedvezőtlen tendencia visszafordítására, valamint a betegség visszaszorítására irányuló 

erőfeszítések optimalizálása céljából 1994-ben a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium Nemzeti 

Tuberkulózis Programot fogadott el [15, 16]. 2010-ben a tbc-incidencia, bár csökkenő tendenciát mutatott, 

de még mindig 18/100000 lakos volt, ami jelentősen meghaladja a számos nyugat-európai országban mért 

adatokat (3-10/100000 lakos). 2012-re sikerült az incidenciát 12/100000 alá csökkenteni, ugyanakkor a 

bakteriológiailag igazolt tbc-s betegek arányát évek óta mindössze 50% körüli értéken tudtuk tartani [2]. 



Ennek okai között szerepet játszik, hogy az ország legtöbb, tbc-diagnosztikát végző mikrobiológiai 

laboratóriumában jelenleg alkalmazott bakteriológiai módszerek érzékenysége nem megfelelő, illetve hogy 

a betegek egy jelentős százalékában (kb. a bakteriológiailag negatív esetek egyharmadában) a surveillance-

adatok alapján egyáltalán nem készül tenyésztés, illetve az adatközlés nem megfelelő [17]. A nemzetközi 

irányelvek egyértelműen leszögezik, hogy a tbc-ben szenvedő betegek prognózisa, a kezelés sikere és a tbc 

terjedésének megakadályozása a megfelelő színvonalú, modern módszereket is alkalmazó mikrobiológiai 
diagnosztikai eljárásokon alapul [3, 7, 10]. 

2. Célok 

Az irányelv célja az egységes hazai mikrobiológiai tbc-diagnosztikai gyakorlat kialakítása, figyelembe véve 

a témában meghatározó jelentőségű nemzetközi (WHO, IUATLD, ERLN, ECDC, CDC, FDA) szervezetek 
ajánlásait és az érvényben lévő hazai rendelkezéseket. 

A jelenlegi irányelv ajánlásainak alkalmazásával elérhető eredmények: 

1.    mikrobiológiai diagnózissal alátámasztott tbc-s esetek számának növekedése (surveillance-
adatokkal mérhető). 

2.    Bakteriológiai eredmény biztosítása a minél előbbi célzott terápia megindításához 

3.    A multirezisztens Mycobacterium törzsek terjedésének megakadályozása (surveillance-adatokkal 
mérhető). 

4.    Epidemiológiai adatok nyerése a multirezisztens (MDR és XDR) Mycobacterium törzsek 
terjedésével kapcsolatban (surveillance-adatokkal mérhető). 

VI. ÖSSZEFOGLALÓ 

    1.    Az alábbi területeken módosultak az ajánlások az irányelv korábbi verziójához képest: 

–    A WHO ajánlása alapján a Class II típus A2 változatú lamináris fülke alkalmazása javasolt minden a 

mycobacteriologiai laboratóriumba beérkező vizsgálati anyag feldolgozása során, mert ennél a típusnál az 

érkező és távozó levegő egy HEPA-szűrőn keresztül távozik és beköthető a laboratóriumi helyiség saját 
elszívó rendszerébe (Ajánlás14). 

–    A tenyésztési idő lerövidítése érdekében minden mycobacteriologiai tenyésztő laboratórium számára 

javasolt a szilárd táptalaj mellett a megfelelő folyékony tenyésztési eljárás használata is (Ajánlás3, 7). 

–    Mivel a nemzetközi irányelvek egyértelműen leszögezik, hogy a tbc-ben szenvedő betegek prognózisa, 

a kezelés sikere és a tbc terjedésének megakadályozása a megfelelő színvonalú, modern 

(nukleinsav/protein alapú molekuláris) módszereket is alkalmazó mikrobiológiai diagnosztikai 

eljárásokon alapul [3, 4, 8, 12, 18, 19], a jelenlegi irányelvben hangsúlyozottan javasoljuk ezen 

módszerek hazai használatát a nagy anyagszámmal dolgozó mycobacteriologiai részlegeknek (M3 

kompetenciaszint), illetve a Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia Laboratóriumnak (Ajánlás5, 8, 9, 
10). 

–    Az utóbbi időben került a diagnosztikus palettára egy olyan real-time PCR módszeren alapuló assay, 

amely szimultán, egy lépésben, néhány óra alatt képes detektálni a M. tuberculosis complexet és a 

rifampicin iránti rezisztenciát direkt a mintából vagy a tenyészetből. Az assay egy zárt rendszerű, 

keresztkontaminációra nem érzékeny teszt, amelynek magas a szenzitivitása (lásd lejjebb: 1. 

TÁBLÁZAT). Használata a nagy anyagforgalmú mycobacteriologiai laboratóriumok számára javasolt 
(Ajánlás5). 

    2.    Meghatározó ajánlások 

1.    A minta előkezelése: homogenizálás, dekontaminálás 

            Ajánlás1 



            A nem steril testtájról származó, kontamináltnak tekinthető vizsgálati anyagok esetében a tenyésztés 

előtt a minta előkezelését el kell végezni (A). 

            A nem steril testtájról származó, kontamináltnak tekinthető vizsgálati anyagok esetében a tenyésztés előtt a 

mintát dekontaminálni kell, célszerűen N-acetyl-L-cystein-NaOH (NALC-NaOH)-nel történő 

előkezelés formájában, a tenyészetek befertőződésének megakadályozása céljából. Ez az 

előkezelés a folyékony tenyésztési eljárások esetében is alkalmazható, míg az elterjedtebb 

klórhexidinum-digluconatos eljárás csak szilárd alapú tenyésztés esetén alkalmazható. Más 
előkezelési módszer alkalmazásakor validálni kell a választott módszert [3, 20-24]. 

2.    Mikroszkópos vizsgálat 

            Ajánlás2 

            Minden tbc-diagnosztikára érkezett minta mikroszkópos vizsgálatát el kell végezni (A), és az 

eredményről 24 órán belül értesíteni kell a kezelőorvost (D). 

            A mikroszkópos vizsgálat a minta direkt (előkezeletlen) vagy előkezelt centrifugált üledékéből Ziehl-Neelsen 

(ZN) vagy auramin alapú fluoreszceinnel festett kenetből történik. Minden fluoreszcein 

mikroszkópos vizsgálat alapján felvetett, új tbc-s beteg esetében az eredményt javasolt 

megerősíteni ZN-festéssel. A saválló baktériumok mikroszkóppal történő kimutatása alapján 

előzetes eredmény adható ki (saválló baktérium pozitív vagy negatív), de a mikroszkópos 

vizsgálat nem helyettesíti a tenyésztést. A mikroszkópos vizsgálati eredményt 24 órán belül 
jelezni kell a kezelőorvosnak [3, 5, 10, 20, 21, 24-26]. 

3.    Tenyésztéses eljárások 

            Ajánlás3 

            A tbc-kimutatásra érkezett vizsgálati minta tenyésztését párhuzamosan folyékony és szilárd táptalajon 

is el kell végezni (A). 

            A dekontaminált minta megfelelően megválasztott folyékony és szilárd táptalajban történő tenyésztése 

elengedhetetlen a mycobacteriologiai diagnosztikában, mert a tenyésztés érzékenysége 

nagyságrendekkel nagyobb, mint a mikroszkópos vizsgálatoké, és meghaladja a jelenleg 

alkalmazott molekuláris technikák szenzitivitását is, valamint ez biztosít megfelelő mennyiségű 

biomasszát további vizsgálatokhoz. A klinikum által elvárt eredményközlési időintervallum 

(Ajánlás12) teljesítéséhez nélkülözhetetlen a folyékony táptalaj alapú rendszerek rutinszerű 

alkalmazása. Mindemellett javasolt a szilárd és folyékony táptalajok párhuzamos használata. 

Negatív tenyésztési eredmény 8 hetes inkubálást követően adható ki [3, 20-27].  

4.    A kitenyészett mycobacteriumok identifikálása 

            Ajánlás4 

            A M. tuberculosis complex hagyományos módszerrel történő identifikálását minden mycobacteriologiai 

tenyésztőlaboratóriumnak el kell tudnia végezni (C). A klinikailag releváns NTM törzseket a 

Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia Laboratóriumba kell küldeni identifikálás vagy 

annak megerősítése céljából (D). 

            Bár a hagyományos identifikálási módszerek szerepe világszerte igen jelentősen visszaszorulóban van, a M. 

tuberculosis complex identifikálására és az ehhez szükséges alapvető hagyományos identifikálási 

módszerek elvégzésére (niacin, nitrát-reduktáz teszt) minden mycobacteriologiai tenyésztést 
végző laboratóriumnak képesnek kell lennie [3, 20-22, 24-26]. 

            Ajánlás5 

            Amennyiben gyors identifikálás szükséges, javasolt valamely nukleinsav/protein kimutatáson alapuló 

módszer elvégzése (B). 

            A kereskedelmi forgalomban napjainkban többféle nukleinsav-kimutatáson alapuló identifikáló teszt kapható 

a mycobacteriumok species szintű azonosítására (lásd: 1. TÁBLÁZAT). A hagyományos 



identifikálást kiváltó egyszerű immunkromatográfiás módszer bevezetése minden 

mycobacteriologiai laboratóriumban javasolt. A nagy anyagszámmal dolgozó mycobacteriologiai 

laboratóriumok vagy laboratóriumi részlegek számára ajánlott valamely, a tenyésztést követően 

vagy a mikroszkóposan pozitív mintából direkt elvégezhető nukleinsav alapú molekuláris 

identifikáló módszer alkalmazása. Ezek a technikák nagy változatossággal képesek a 

Mycobacterium tuberculosis complex és/vagy további NTM speciesek azonosítására. Ezek 

előnye, hogy jelentősen lerövidítik az identifikálás idejét. Van olyan módszer, amely amplifikálást 

követően az identifikálással egy időben az RMP-rezisztencia kimutatására is alkalmas. Az egyéb 

nukleinsav-kimutatáson alapuló molekuláris identifikáló módszerek alkalmazása 

mycobacteriologiai kutatólaboratóriumnak vagy a Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia 
Laboratórium számára ajánlott [4, 9, 12, 20-22, 24, 26]. 

1. TÁBLÁZAT 

A hazai ellátás számára elérhető, nem hagyományos módszereken alapuló (nukleinsav és fehérje alapú molekuláris 

módszerek) tbc-diagnosztikai kitek az ECDC Tbc Referencia Laboratóriumi Hálózat (ERLN-TBC) javaslata és a hazai 
gyakorlat alapján, 2014 első negyedévében értékelve [3, 4]. 

A kit neve Alkalmazott módszer Diagnosztikai lehetőség  Gyártó/forgalmazó cég Javaslat az alkalmazásra 
Capilia TB-neo  

vagy 
BD MGIT TBcID 

Immunkromatográfia Kromatográfiás immunoassay a M. tuberculosis complex antigén 

alapú kvalitatív kimutatására tenyészetből 
Taunus Laboratories Inc., 

Japan,  
Becton Dickinson, USA. 

Minden tbc-tenyésztő laboratórium 

ProbeTec DNS-extrakció, RT PCR M. tuberculosis complex kimutatása direkt mintából Becton Dickinson USA M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 
AccuProbe Nukleinsav-hibridizáció M. tuberculosis complex identifikálása tenyészetből Gen-Probe Inc., USA. Minden tbc-tenyésztő laboratórium  
INNO-LiPA Mycobacteria 
v2 (line probe assay) 

DNS-extrakció, PCR, reverz 
hybridizáció  

Mycobacterium genus és 16 species identifikálása tenyészetből Innogenetics, Belgium M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

INNO-LiPA Rif.TB kit 
(line probe assay) 

DNS-extrakció, nested PCR,  
reverz hibridizáció  

Rifampicinrezisztens M. tuberculosis kimutatása vizsgálati 
anyagból és tenyészetből 

Innogenetics, Belgium M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

GenoType Mycobacteria 

Direct 
RNS-extrakció, NASBA, reverz 

hibridizáció  
Identifikálás közvetlenül klinikai mintából, M tuberculosis 

complex, M. avium, M intracellulare, M. kansasii, M. malmoense 
Hain Lifescience GmbH, 

Németország 
M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

GenoType CM, AS  

és MTBC tesztek 
DNS-extrakció, multiplex PCR, 

reverz hibridizáció 
Mycobacteriumok (M. tuberculosis complex tagjai – CM, MTBC 

- és további 40 NTM species – AS) identifikálása tenyészetből 
Hain Lifescience GmbH, 

Németország 
M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

GenoType MTBDRplus  

és MTBDRsl tesztek 
DNS-extrakció, multiplex PCR, 

reverz hibridizáció 
M. tuberculosis identifikálás és RIF-, INH- és kinolonrezisztencia 

kimutatása tenyészetből vagy alsó légúti mintából 
Hain Lifescience GmbH, 

Németország 
M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

(MTBDRplus) illetve a Mycobacteriologiai Referencia Laboratórium a 
(MTBDRsl) 

VirCell Speed-oligo Direct 

M. tuberculosis 
DNS-extrakció multiplex PCR, 

reverz hibridizáció 
M. tuberculosis complex /Mycobacterium genus identifikálása 

klinikai mintákból 
VirCell, Spanyolország M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

Amplicor Respiratory 

specimen Preparation Kit  

+ 
Cobas Amplicor TaqMan 

MTB Test 

DNS-extrakció 

 

+ 
TaqMan RT-PCR 

M. tuberculosis complex kimutatása légúti mintából Roche GmbH, 

Németország 
M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

Xpert MTB/RIF kit Automatizált DNS-extrakció, PCR 

és amplikon detekció 
M. tuberculosis és RIF-rezisztencia kimutatása közvetlenül a 

mintából 
Cepheid GeneXpert 

System, USA 
M3, mycobacteriologiai részleggel rendelkező laboratórium 

5.     Rezisztencia meghatározása 

            Ajánlás6 

            Tuberkulózisban szenvedő beteg elsőként izolált mycobacteriumtenyészetéből kötelező elvégezni az 

antituberkulotikumokkal szembeni rezisztenciameghatározást (kezdeti rezisztenciavizsgálat) 

(A). 

            A Nemzeti Tuberkulózis Program elvárásának, valamint a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően minden 

újonnan felismerésre került, tuberkulózisban szenvedő beteg elsőként izolált tenyészetéből 

kötelezően antituberkulotikumokkal szembeni rezisztenciameghatározást kell végezni. 

Amennyiben a laboratórium nem végez rezisztenciavizsgálatot, vagy multirezisztens (MDR) M. 

turberculosis törzset talál, a törzset a Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia Laboratóriumba kell 

továbbítani kontrollvizsgálat, illetve a másodrendű szerek iránti rezisztenciameghatározás 

céljából. A másodrendű szerek iránti rezisztenciavizsgálatokat csak a Nemzeti Mycobacteriologiai 

Referencia Laboratórium végzi. NTM törzsek esetében, egyes kivételektől eltekintve (M. avium, 

M. kansasii, gyorsan növő NTM-ek), a rutinszerű rezisztenciameghatározás a megfelelően 

standardizált módszerek hiányában nem javasolt [3, 20-22, 25, 26, 28]. 

            Ajánlás7 



            A folyékony tenyészetben végzett rezisztenciavizsgálat bevezetése ajánlott a nagy anyagszámmal 

dolgozó mycobacteriologiai laboratóriumokban (B). 

            Mind az antituberkulotikumra érzékeny, mind az arra rezisztens kórokozót hordozó betegek esetében az 

adekvát kezelés folytatásához, a beteg compliance-ének megtartásához és javításához kívánatos, 

hogy a rezisztenciavizsgálatok eredményei mihamarabb, de a mintavételtől számított legkésőbb 8 

héten belül rendelkezésre álljanak. Ehhez a folyékony táptalajban végzett rezisztenciavizsgálatok 

adnak lehetőséget, mert a 4 első vonalbeli antituberkulotikumon (INH, RMP, ETB, PZA) kívül a 

másodrendű szerek többségével szembeni rezisztenciavizsgálatok is 4-6 nap alatt elvégezhetők [3, 
20-22, 25, 26, 28]. 

            Ajánlás8 

            A multirezisztens M. tuberculosis törzsek gyors detektálásához a nukleinsav-kimutatáson alapuló 

módszereket kell alkalmazni (B). 

            Az MDR tuberkulózis fenyegető mértékű globális terjedése miatt a rezisztenciaeredményekhez való gyors 

hozzájutás bevezetése alapvető célkitűzéssé vált. A WHO állásfoglalása szerint: A reverz 

hibridizáción alapuló line probe assay-k alkalmasságát a mikroszkóposan pozitív esetek RMP, 

illetve INH + RMP rezisztencia detektálására megfelelő számú evidencia alapján bizonyították.  

            – Ha a line probe assay érzékeny törzset detektál, az érzékeny M. tuberculosis okozta infekció diagnózisa 
elfogadható, és a kezelés az elsőrendű szerekkel azonnal megkezdhető. 

            – Ha a line probe assay rezisztens törzset detektál, további tenyésztés, majd a kitenyészett törzzsel az első- és 
másodrendű szerek iránti rezisztenciavizsgálatot el kell végezni. 

            Fontos, hogy az MDR törzs esetében a szükséges közegészségügyi intézkedések késedelem nélkül 

elindíthatók. A módszerek bevezetését a nemzetközi ajánlásokkal megegyezően a Nemzeti 

Mycobacteriologiai Referencia Laboratóriumban, illetve a technikailag jól felszerelt és képzett 

munkaerővel rendelkező mycobacteriologiai laboratóriumokban ajánljuk [3, 4, 6-9, 29]. 

6.     Molekuláris módszerek egyedi alkalmazása 

            Ajánlás9 

            Tbc-re gyanús, súlyos állapotban lévő beteg esetében, illetve differenciáldiagnosztikai célból     a 

mycobacteriumok direkt nukleinsav-amplifikációs módszerrel (DNAM) történő direkt 

kimutatása javasolt a vizsgálati anyagból (B). 

            A DNAM legfontosabb előnye, hogy 6-8 órán belül elvégezhető, ezért a kezelőorvos részéről elvárható, hogy 

az eredmények még a mintafeldolgozás napján, de legkésőbb 24 órán belül visszajelzésre 
kerüljenek. 

            Mikroszkópos vizsgálattal pozitívnak bizonyuló mintából csak akkor javasolt a DNAM elvégzése, ha olyan 

betegről van szó, akinél NTM kóroktani szerepe vetődik fel (például HIV-fertőzött, transzplantált 

beteg, cysticus fibrosis). Mikroszkóposan negatív beteg esetében csak akkor indokolt ilyen 

vizsgálat végzése, ha a tuberkulózis diagnózisának felállítása komoly differenciáldiagnosztikai 

problémát jelent a rendelkezésre álló egyéb klinikai adatok tükrében, amelyet a klinikus előre kell, 

hogy jelezzen a vizsgálatkérő lapon. A direkt nukleinsav-amplifikációs vizsgálatra kerülő 

mintákból - függetlenül az eredménytől - a mikroszkópos és tenyésztéses vizsgálatokat is el kell 
végezni [9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 27, 30]. 

            Ajánlás10 

            M. tuberculosis complex izolátumok tipizálása nukleinsav-kimutatáson alapuló módszerekkel 

referencialaboratóriumban javasolt epidemiológiai célból (B). 

            A nemzetközi irodalmi adatok alapján a M. tuberculosis complexbe tartozó izolátumok tipizálását (RFLP, 

spoligotyping, VNTR-MIRU) sikeresen alkalmazzák különböző járványok vizsgálatára, a 

tuberkulózis aktív transzmisszióját befolyásoló rizikótényezők vizsgálatára (például 

antituberkulotikum-rezisztencia), valamint a konvencionális módszerekkel azonosíthatatlan 



kontaktok kiszűrésére és ezáltal a fertőzési lánc felderítésére. Jól használhatók ezek a módszerek a 

különböző veszélyeztetett szubpopulációkon belül a tuberkulózis transzmisszójának vizsgálatára 

és a laboratóriumi keresztfertőzések okozta téves diagnózisok kiszűrésére. Az ilyen helyzetekben 

szükséges prevenciós lépések meghatározásához és megtételéhez hazánkban is szükséges a 

molekuláris epidemiológiai vizsgálatok bevezetése legalább a Nemzeti Mycobacteriologiai 

Referencia Laboratóriumban [3, 12, 21, 24]. 

7.    Egyéb ajánlás 

            Ajánlás11 

            Latens tuberkulózisfertőzés kimutatására immunszerológiai módszerek alkalmazása javasolt (C). 

            A tuberkulin- (Mantoux-) próbát nem helyettesítő, de annál határozottan specifikusabb módszerek az in vitro 

interferon-gamma gyorstesztek (IGRA), a latens tuberkulózis kimutatására szolgálnak. Biológiai 

terápia alkalmazása előtt, a latens tbc-fertőzés reaktiválódásnak veszélye, továbbá az 5 év alatti 

gyermekek és immunszupprimáltak tbc-gyanúja esetén választható diagnosztikus módszerek [3, 6, 
31]. 

8.    Eredmények és közlésük 

            Ajánlás12 

            A mintavétel időpontjától számítva, a tbc izolálása, identifikálása 3-6 héten belül, az ezt követő 

rezisztenciavizsgálatok pedig újabb 2-6 héten belül eredményt kell, hogy adjanak, amennyiben a 
laboratórium a hagyományos módszereket használja (A). 

            Ajánlás13 

            A mycobacteriologiai diagnosztikát végző laboratóriumok kötelesek az elvégzett vizsgálatok 

eredményéről a legrövidebb időn belül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a beküldő 

orvost (C). 

            A különböző módszerekkel kapott eredmények interpretálása elengedhetetlen, beleértve az alkalmazott 

hagyományos vagy molekuláris módszerek szenzitivitásának és specificitásának értékelését is. 

Mivel a mycobacteriumdiagnosztika meglehetősen időigényes, és a végleges eredmény kiadása 

sokszor csak több héttel a minta beérkezése után lehetséges, előzetes/köztes eredmény kiadása 

sokszor több időpontban is javasolt [3]. 

            Ajánlás14 

            Minden mycobacteriumdiagnosztikát végző laboratórium köteles a végzett vizsgálatok eredményéről 

(izolált törzsek speciesmeghatározása, rezisztenciameghatározása, MDR és XDR törzs és a direkt 

nukleinsav- vagy proteinkimutatáson alapuló diagnosztika eredményéről) évente jelentést 

küldeni a Nemzeti Mycobacteriologiai Referencia Laboratóriumnak és az aktuális 

jogszabályban előirt országos szervezetnek (D). 

3.    Az ellátási folyamat algoritmusa 



 

 

 


