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Bizonyítékok szintje, ajánlások rangsorolása

 A: jó minőségű bizonyíték: további klinikai vizsgálatoktól nem várható, hogy 

megváltoztassák az állásfoglalást 

 B: közepes minőségű bizonyíték: további klinikai vizsgálatok befolyásolhatják az 

állásfoglalást 

 C: gyenge minőségű bizonyíték: további klinikai vizsgálatok jelentősen 
befolyásolhatják az állásfoglalást 

 D: nagyon gyenge minőségű bizonyíték: nagyon bizonytalan az állásfoglalás 

 1: Erős állásfoglalás: „Ajánlott”: A legtöbb betegnek az ajánlott eljárásban kell 

részesülnie. 

 2: Gyenge állásfoglalás: „Javasolt”: A választandó eljárást az adott beteg 

egyéni jellemzői befolyásolhatják 

Bizonyítékok szintje – GRADE beosztás

Ajánlások rangsorolása- GRADE beosztás



Széklet mikrobióta transzplantáció (FMT) definíciója és 

indikációi 

 Az egészséges donortól származó széklet homogenizátum bejuttatása a recipiens 

tápcsatornájába abból a célból, hogy a tápcsatornai mikrobiom megváltozásához 

köthető betegségeket annak helyreállítása révén meggyógyítsuk. 

 Rekurráló Clostridioides difficile infekció (1A)

 A Clostridioides difficile fertőzés (Clostridioides toxin pozitivitás és hasmenés fennállása
vagy toxin negatívitás ellenére fennálló hasmenés, egyéb, a hasmenéshez vezető
okok hiányában) a korábbi epizód kezdetétől számított 8 héten belüli ismételt
megjelenése azon tünetekkel, melyek a megelőző epizód kezelésének (legalább 10
napon keresztül adott megfelelő antimikróbás terápia) befejeztével teljesen
megszűntek.

 Refrakter Clostridioides difficile infekció (1B)

 Antimikrobiális kezelésre nem reagáló C. difficile infekció

 Egyéb indikációk – csak tudományos céllal!

 colitis ulcerosa (2B), Crohn betegség (2C), pouchitis (2C), IBS (2C), metabolikus
kórképek (2C)



Az FMT kontraindikációi

 A FMT alkalmazása nem javasolt toxikus megacolon, terhesség vagy a
nasogatrikus tubus levezetését, enteroscopia, illetve colonoscopia elvégzésének
kontraindikációját képező állapotokban (1D).

 A FMT nem javasolt olyan betegekben, akiknél anaphylaxiát kiváltó ételallergia
fennállása igazolt (1D).

 A FMT kellő körültekintéssel javasolható dekompenzált májbetegséggel társult C.
difficile infekció esetén (2D).

 A kockázat-haszon mérlegelésével gyakorlott személyzet bevonásával jön szóba
immunszuprimált, illetve súlyos komorbiditásokkal élő betegek esetében (1B).

 Azon immunszupresszív kezelésben részesülő betegekben, akiknél a súlyos
fertőzésekre (EBV, CMV) való fogékonyság magas, kizárólag olyan FMT
alkalmazása javasolt, ahol a donor EBV és CMV fertőzésekre negatív (1D).



Az FMT metodikája

Donor 
szelekció

Donor 
szűrés

Előkészítés Beadás



Donor szelekció

 Rokon és nem rokon egyaránt alkalmas széklet donornak. Lehetőség szerint azonban központi

székletbankból származó, egészséges, nem rokon donor széklet homogenizátum alkalmazása
javasolt (1C).

 Ideális FMT donorok a 18 és 60 év közötti, 18 és 30 kg/m2 BMI közötti személyek (gyenge ajánlás),

azonban ésszerű keretek között ezektől eltérhetünk. Nem javasolt állattenyésztésben, állattartással

foglalkozóktól, valamint egészségügyi dolgozóktól származó minta felhasználása, a multirezisztens

kórokozók átvitelének kerülésére (2C).

 A székletgyűjtés standardizált protokoll alapján javasolt, hogy történjen (1C).

 A donor széklet felhasználása 6 órán belül javasolt (1C).

 0,9%-os steril sóoldat javasolt a széklet homogenizátum hígítására (1:5 arány), fagyasztott széklet
használata esetén 10% glicerol hozzáadása javasolt (1B).

 Legalább 50g donor széklet javasolt az egyes preparátumok elkészítéséhez (1B).

 A homogenizálás és szűrés lépéseit zárt, egyszer használatos vagy a helyi járványügyi hatóság által

javasolt fertőtlenítési procedúra elvégzését követően többször használatos eszközökkel (turmixgép

vagy homogenizátor, szűrés) javasolt végezni (2C).

 A fagyasztott és anaerob úton előállított széklet homogenizátum előnyben részesített (1A).



Donor szűrés – interjú – FERTŐZŐ betegségek

 Anamnézisben HIV, HBV, HCV, szifilisz, humán T-lymphotrop vírus I-II, TBC fertőzés

 Ismert, kezeletlen szisztémás fertőzés a donáció időpontjában

 Illegális droghasználat

 Promiszkuitás (ismeretlen partnerrel/ prostituálttal/ szerhasználóval/ HIV fertőzöttel/virális hepatitiszessel/ szifiliszessel 

folytatott szexualis viszony; anamnézisben STD)

 Szövet/szervtranszplantáció recipiense

 12 hónapon belül transzfúzió

 6 hónapon belül balesetből történő tűszúrás

 6 hónapon belüli tetoválás, piercing, fülbevaló, akupunktúra 

 Közelmúltban kórházi ellátás rossz higiéniás körülmények között

 Prion fertőzés továbbadásának veszélye

 Közelmúltban parazitózis, rotavírus/Gardia lamblia vagy egyéb mikróba fertőzés gasztrointesztinális érintettséggel

 6 hónapon belül trópusi/ járványügyi szempontból magas rizikójú ország látogatása (utazók hasmenése)

 6 hónapon belüli élő attenuált vírus vakcináció (ha van esély transzmisszióra)

 Egészségügyi dolgozó (multidrug rezisztens kórokozók átvitelének lehetősége miatt)

 Állatgondozók/ állatokkal dolgozók (zoonózis átvitelének lehetősége miatt)



Donor szűrés – interjú - GASZTROINTESZTINÁLIS, 

METABOLIKUS ÉS NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEK és BÉLFLÓRA 

KÁROSÍTÓ GYÓGYSZEREK

 Anamnézisben IBS, IBD, funkcionális krónikus konstipáció, coeliákia, egyéb krónikus GI 

betegség

 Anamnézisben krónikus, szisztémás autoimmun betegség GI érintettséggel

 Anamnézisben GI tumor/polyposis ill. ezek rizikója

 Közelmúltban hasmenés, hematokézia

 Anamnézisben neurológiai/neurodegeneratív betegség

 Anamnézisben pszichiátriai betegség

 Túlsúly vagy elhízás (BMI >30)

 3 hónapon belül antibiotikum, immunszupresszív kezelés, kemoterápia

 Krónikus PPI terápia



A donáció napján ellenőrizendő kérdések

 Újonnan fellépő GI tünetek (hasmenés, émelygés, hányás, hasi fájdalom, sárgaság)

 Újonnan fellépő általános tünetek (láz, torokfájás, duzzadt nyirokcsomók)

 Utolsó felmérés óta antibiotikum/ egyéb bélflórára ható gyógyszerszedés, új szexuális

partner, külföldi utazás

 A közelmúltban bármilyen, a recipiens számára potenciálisan káros anyag

fogyasztása

 Trópusi ország látogatás, kontaktusba kerülés emberi vérrel (tűszúrás, seb, piercing,

tetoválás), promiszkuitás

 Hasmenés (háromnál több laza széklet egy nap) a donorral egy háztartásban

élők/kísérői között (beleértve a gyerekeket is) a donáció előtti 4 hétben



DONOR SZŰRÉS – vér és székletvizsgálat

 CMV IgM pozitivitás

 EBV IgM pozitivitás

 Hepatitis A, B, E IgM pozitivitás

 Anti HCV negativitás

 Szifilis - VDRL, Treponema pallidum IgM, IgG (illetve 
ezzel egyenértékű, az adott intézményben elérhető 
mikrobiogiai vizsgálat)

 HIV 1,2

 teljes vérkép

 CRP, süllyedés

 albumin

 kreatinin, ionok

 aminotranszferázok, bilirubin, gamma-glutamil
transzferáz, alkalikus foszfatáz

 Clostridioides difficile

 Salmonella, Shigella és egyéb enterális baktériumok

 Campylobacter, E.coli O157 H7, vancomycin rezisztens 
Enterococcusok, MRSA, egyéb Gram-negatív multidrog-
rezisztens baktériumok

 Norovírus

 Giardia lamblia és Criptosporidium parvum kimutatására 
antigén kimutatás és/vagy Ziehl-Neelsen festés 

 Entamoeba histolytica

 protozoon (Blastocystis hominis), élősködők, bélférgek

 rejtett vérzés 

 Vibrio cholerae vagy Listeria monocytogenes kimutatása

 Isospora és Microsporidia kimutatására szerológia és Ziehl-
Nielsen festés

 Calprotectin

 Helicobacter pylori feacalis antigén

 Rotavírus



Recipiens előkészítése

 Az FMT beadása előtt a C. difficile baktérium csíraszámának és a béltraktusban előforduló

esetleges antibiotikum maradványok csökkentésére előkészítő, purgatív béltisztítás javasolt

(1C). Egyszeri loperamid adása javasolt a FMT vastagbélen keresztül történő beadását

követően (2C).

 A felső tápcsatornai beadás esetén protonpumpa gátló kezelés, valamint prokinetikum

adása javasolható. Ezen gyógyszerek alkalmazása azonban a mikrobiotát befolyásoló

mellékhatásuk miatt mindig egyedi megfontolást igényel (2C).

 A C. difficile fertőzés transzmissziójának megelőzése érdekében higiénés szabályok betartása,
rendszeres fertőtlenítési eljárások (endoszkópos fertőtlenítése, személyzet védelme) javasoltak

(1A).

 Az FMT előtt C. difficile ellenes specifikus antibiotikus előkészítés javasolt, a vegetatív C.

difficile spórák számának csökkentésre. Az indukciós antibiotikus kezelés FMT előtt 3-4 napig

adott metronidazol, vancomycin (vagy kombinációik alkalmazása) vagy fidaxomicin,

melyeket 24-48 órával a beadás előtt javasolt leállítani (1C).

 Az FMT alkalmazását követően 8 hétig antibiotikus kezelések kerülendők (2D).



FMT kivitelezése: a széklet homogenizátum elkészítése

Előkészület Hígitás és turmixolás Szűrés és passzírozás Szonda tápszeres zsákba 

töltés



FMT kivitelezése: beadás

 Felső tápcsatorna: 25-50g széklet, 25-50 ml több részletben, 

egyidejűleg, max 100 ml (1C)

 Nasogastrikus szonda

 Nasojejunalis szonda

 Enteroscopia

 Aspiráció veszélye! - 45 fokos szögben megemelt felső testfél, 

illetve ennek megtartása még 4 órán keresztül

 Alsó tápcsatorna: 20-100g székletminta, 200-500 ml 

homogenizátum (átlagos 50g széklet, 250 ml 

homogenizátum) (1A)

 Colonoscopia, sigmoideoscopia (legjobb eredmény a 

coecumba vagy a terminális ileumba juttatva). Súlyos Cl. 

diff fertőzés esetében bal colonfél

 Enema: háton fekve, legalább 30 percig tartva



Biztonságosság, utánkövetés, relapszus kezelése

 Javasolt minden donor esetében az esetleges adverz események és FMT-hez

köthető reakciók monitorozása, kivizsgálása (1D).

 Rövid-távú adverz események

 Minor AE: hasmenés, hasi görcsök, böfögés, láz – órákon belül szűnik, gyakori

 Súlyos AE: endoszkópia során vérzés, perforáció, szedáció kapcsán aspiratio, fertőzéses

szövődmények - ritka

 Hosszú-távú adverz események

 A biztonságosságra vonatkozó hosszú-távú adatok hiányosak: elméletileg átvihetőek

lehetnek olyan fertőző ágensek, melyek évek vagy évtizedekig nem manifesztálódnak.

 Krónikus betegségek (elhízás, diabetes, colon tu)?

 C. difficile toxin rutinszerű vizsgálata az FMT alkalmazása után nem ajánlott, de tartós
CDI tünetek/visszaesés gyanúja esetén indokolt (1C). Az első beavatkozás

sikertelensége esetén az FMT ismétlése javasolt (1A).



FMT központok, minőségi indikátorok

 A C. difficile FMT-vel történő kezelésére specializálódott központok létrehozása

javasolt. A központokat jól felszerelt, szakképzett dolgozókkal rendelkező

egészségügyi ellátó rendszeren belül javasolt létrehozni (1B).

 Indikátorok

 Indikator1: adott szervezeti egység által, az adott időszakban elvégzett sikeres FMT

száma/összes elvégzett FMT száma.

 Indikator2: FMT recipiens száma, akit legalább 8 hetes utánkövetéssel figyelnek/az adott
időszak összes FMT recipiens száma

 Indikator3: súlyos szövődmények száma (colon perforáció, aspirációs pneumonia, nem

tervezett hospitalizáció)/összes szövődmény száma

 Indikator4: 6 hónapon belül ismételt FMT száma/összes elvégzett FMT száma



Köszönöm a figyelmet!


