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NEMZETK€ZI INFORM•CI ‚
AZ EDDIGI LEGNAGYOBB EBOLA HAEMORRHAGI•S L•Z J•RV •NY
UGAND•BAN, 2000. AUGUSZTUS – 2001. JANU•R
2000. oktƒber 8-•n szokatlanul s…lyos megbeteged€sek halmozƒd•s•t
jelentett€k az Uganda €szaki r€sz €n elter†lő, Szud•nnal hat•ros Gulu
tartom•nybƒl. A l•zas megbeteged€sek sor•n gastroenteritist, fejf•j•st,
conjunctivitist €s esetenk€nt v€rz€ses t†neteket €szleltek, a hal•loz•si ar•ny igen
jelentős volt.
A haemorrhagi•s l•z gyan…j•t oktƒber 15 -€n igazolt•k, amikor egy, a j•rv •ny
•ltal €rintett kƒrh •z tanulƒ nőv€rei k‡z‡tt halmozƒdƒ megbeteged€sek
etiolƒgi •j•nak tiszt•z•sa sor•n a johannesburgi (D €l-Afrikai K‡zt •rsas•g)
Nemzeti Virolƒgiai Int€zetben az Ebola-v„rus kƒroki szerep€t igazolt•k. A
megbeteged€sek diagnƒzis•nak laboratƒriumi megerős‚t€s€t a v‚rusantig€nt
€s a specifikus ellenanyagot egyar•nt kimutatƒ ELISA, valamint RT -PCR
vizsg•lattal v€gezt€k. A j•rv •ny kƒrokozƒjak€nt azonos‚tott Ebola-v„rus
szud…ni vari…ns …nak genetikai •llom•nya kism€rt €kben k†l‡nb ‡z‡tt a kor•bbi
szud•ni vari•nsok€tƒl.
A megbeteged€sek 31 000 km 2 ter†leten, h•rom tartom•nyban 1,8 milliƒ
lakost vesz€lyeztettek. A j•rv •ny megf€kez€s€re az ugandai eg €szs€g†gyi
miniszt€rium nemzetk‡zi seg‚ts €get k€rt, a WHO •ltal ir •ny ‚tott szak€rt ői
csoport k‡zreműk‡d‡tt a hat€kony j•rv •ny †gyi int€zked€sek tervez€s€ben,
szervez€s€ben €s v€grehajt•s•ban, a betegek ell•t•s•ban, a lakoss•gi
t•j€koztat•sban valamint a munk•hoz sz †ks €ges anyagi er őforr•sok
biztos‚t•s•ban.
A j•rv •ny kiterjed€s€nek, intenzit•s•nak, a legfontosabb terjed€si mƒdoknak a
meghat•roz•sa, valamint az esetek korai regisztr•l•sa €s elk†l‡n‚t€se c€lj •bƒl
akt„v surveillance tev€kenys€get vezettek be az Ebola-fertőz€sre gyan…s
esetek felder‚t€s€re. Szorgalmazt•k a betegek kƒrh •zi kivizsg•l•s•t, ‚gy is
f€kezve a j•rv •ny tov•bbi terjed€s€t a lakoss•g k‡r€ben.
A j…rv …ny megf†kez†se c†lj …b‡l tett legfontosabb int†zked†sek a
k‡vetkezők voltak: a betegekkel kapcsolatba ker†l szem€lyek 21 napos
megfigyel€se (maxim•lis inkub•ci ƒs id ő); egy kik€pzett, a temet€st v€gz ő
csoport l€trehoz•sa, amely a valƒsz ‚nű ill. Ebola-v‚rusfertőz€sre gyan…s
halottak
temet€s€t
v€gezte;
a
lakoss•g
t•j€koztat•sa/oktat•sa;
a
hagyom•nyos gy ƒgymƒdok €s a helyi szok•sok szerint zajlƒ temet€s betilt•sa;
a sok l•togatƒt vonzƒ, nyilv•nos ‡sszej‡vetelek felf†ggeszt€se €s a
kƒrh •zhigi€n€s rendszab•lyok €rv €nyes‚t€se.
Az oktƒber 5 - november 27. k‡z‡tt a kƒrh •zba felvett 62, laboratƒriumilag is
megerős‚tetten Ebola-v‚russal fertőz‡tt beteg eset€ben €szlelt t†netek
gyakoris•ga a k‡vetkező volt:
hasmen€s 66%, gyenges€g 64%,
€tv •gytalans•g 61%, fejf•j•s 63%, h•nyinger-h•ny •s 60%, hasi (55%), ill.
mellkasi f•jdalom 48%. V€rz €ses t†neteket a betegeknek csak kb. 20%-•n•l
lehetett megfigyelni, fők€nt a gyomor-b€ltraktusbƒl kiindulƒan. A v‚russal
fertőz‡tt terhesekn€l spont•n abortus k‡vetkezett be. A fat•lis esetekben a

hal•l gyors lefoly•s… sokk, fokozƒdƒ v€ralvad•si zavar €s eszm€letveszt€s k‚s€ret€ben
•llt be.
Uganda h•rom tartom•ny •ban 2000. augusztus 30. €s 2001. janu•r 23. k‡z‡tt
425 szem€ly Ebola haemorrhagi•s l•z megbeteged€s€t regisztr•lt •k: Gulu
tartom•nyban 393 esetet (93%), Masindi, ill. Mbarara tartom•nyban 27 ill. ‡t
megbeteged€st (6 ill. 1%). A betegek •tlag €letkora 27 €v; a legfiatalabb beteg
h•romnapos, a legidősebb 72 €ves volt. A betegek 20%-a a 13 €ven aluli
korcsoportba tartozott. B•r a j•rv •nyt azt k‡vetően jelentett€k, hogy az
eg €szs€g†gyi dolgozƒk k‡z‡tt esethalmozƒd•st €szleltek, a retrospekt‚v
vizsg•lattal meg•llap‚tott•k, hogy a kƒrh •zban €s a lakoss•g k‡r€ben
kor•bban is el őfordultak hasonlƒ esetek (a betegek k‡z‡tt ‡sszesen 29 volt az
eg €szs€g†gyi dolgozƒ). A 425 megbeteged€sb ől 224 v€gz őd‡tt hal•llal
(letalit•s 53%), de a hospitaliz•lt 15 €ven aluli gyermekek korspecifikus
letalit•sa a 80%-ot is meghaladta. Az ‡sszes eset 51%-•ban laboratƒriumi
vizsg•lattal is megerős‚tett€k a diagnƒzist. A j•rv •ny eredet€t nem siker†lt
kider‚teni. Gulu volt az elsődleges gƒcter†let, a v‚rus a t•voli Masindi, ill.
Mbarara tartom•nyba kontakt szem€lyek r€v€n ker†lt.
H…rom fő t†nyező szerepelt a j…rv …ny terjed†s†ben: a halottak temet€s€n€l
szok•sos ritu•lis kontaktusok; a sz •mos szem€ly •ltal v€gzett csal•di
beteg•pol•s; valamint az eg €szs€g†gyi dolgozƒk •ltal okozott nosocomialis
fertőz€sek.
Szerkesztős•gi megjegyz•s: A Filoviridae csal€dhoz tartoz• Ebola-v‚rus
genusnak jelenleg n‚gy tagja ismert, kƒz„l„k h€rom okozhat Ebola
haemorrhagi€s l€zat. A v…rus €llati rezervo€rja m‚g ismeretlen. Az Ebola
j€rv €nyok leggyakrabban egyetlen fertőzƒtt szem‚lyen ke reszt„l a lakoss€g
kƒr‚be bejutott k•rokoz• emberről emberre terjed‚se r‚v‚n jƒnnek l‚tre,
gyakran az eg ‚szs‚g„gyi int‚zm ‚nyekben. A fent le …rt j€rv €ny volt eddig a
legkiterjedtebb, •s napjainkig a harmadik, melyet az Ebola-v‚rus szudƒni
variƒnsa okozott. Az első j€rv €ny 1976-ban D‚l-Szud€nban alakult ki, a
m€sodik 1979-ben Szud€nnak ugyenezen ter„let‚n zajlott. A letalit€s
mindh€rom j€rv €nyban 50% kƒr„l alakult.
A fertőz‚s terjed‚s‚t f‚kezte a j€rv €ny id őbeni felismer‚se, a betegek
felkutat€sa ‚s elk„lƒn…tett €pol€st biztos…t• k•rh €zi oszt€lyokon tƒrt ‚nő
elhelyez‚se. A k•rokoz• terjed‚s‚nek megakad€lyoz€sa ‚rdek‚ben kiemelt
figyelmet ford…tottak a lakoss€gnak a betegs‚g t„neteiről, terjed‚si m•dj €r•l, a
betegekkel
ill.
halottakkal
val•
kontaktus
vesz‚lyeiről
tƒrt ‚nő
oktat€s€ra/t€j‚koztat€s€ra, valamint az eg ‚szs‚g„gyi szem‚lyzet k‚pz ‚s‚re,
a betegs‚g vesz‚ly ‚nek tudatos…t€s€ra. Az Ebola haemorrhagiƒs lƒz
jƒrv ƒnyok megf•kez•s•re/felszƒmolƒsƒra a szigor„ k…rh ƒzi elk†l‡n‚t•s az
egyed†li igazƒn hatƒsos eszk‡z, mely lass…tja a v…rus lakoss€gi terjed‚s‚t
‚s cs ƒkkenti a kƒzƒss ‚gben maradottak vesz‚lyeztetetts‚g‚t. A betegeket
€pol• eg ‚szs‚g„gyi dolgoz•knak a biztons€gi rendszab€lyokat (l €sd Epinfo
1995; 2: 421–425) szigorˆan be kell tartaniuk.
Forr€s: Wkly Epidemiol Rec: 2001; 76: 41- 46.

HAZAI INFORM•CI ‚
MENINGOCOCCUS MEGBETEGED‰SEK, 2001. M•RCIUS-•PRILIS
M•rcius hƒnapban h•rom, •prilisban nyolc megerős‚tett vagy valƒsz ‚nűleg
N.meningitidis okozta megbeteged€st jelentettek az Orsz•gos Epidemiolƒgiai
K‡zpont J•rv •ny †gyi oszt•ly •nak. Egy csecsemő a B szerocsoport…
meningococcus k‡vetkezt€ben meghalt. Az €v eleje ƒta 30 megbeteged€s
ker†lt a nyilv•ntart•sba, szemben a 2000. €v janu•r-•prilis k‡z‡tt regisztr•lt
51 esettel.
A m•rcius-•prilisi tizenegy megbeteged€sb ől kilenc eset€ben a kƒrokozƒ
szerotipiz•l•sa is sikerrel j•rt, egy esetben A, n€gy -n€gy esetben pedig B ill.
C szerocsoportŠ N.meningitidis kƒroki szerep€t igazolt•k.
A k€t hƒnap alatt h•rom csecsemő, egy 1,5 €ves, kettő 3-5 €ves korcsoportba
€s kettő 6-14 €ves korcsoportba tartozƒ gyermek, tov•bb • egy 19 €ves fiatal
€s k€t 40 -60 €v k‡z‡tti felnőtt betegedett meg.
A megbeteged€sek nyolc ter†leten fordultak el ő [B•cs -Kiskun, Borsod-Aba…jZempl€n (3), Gy őr-Moson-Sopron, J•sz -Nagykun-Szolnok, Pest (2), Somogy,
Szabolcs-Szatm•r-Bereg €s Vas megy€ben].
Egy Borsod-Aba…j-Zempl€n megyei, 4 800 lakos… k‡zs €gben a 2000/2001.
epidemiolƒgiai €vben h•rom gennyes meningitis megbeteged€s fordult el ő.
2000 november€ben gyors lefoly•s… kƒrforma k‡vetkezt€ben egy k€t€ves
gyermek meghalt, akin€l a kƒrism€t a boncol•s sor•n •ll ‚tott•k fel, ‚gy a
kƒrokozƒ azonos‚t•sa m•r nem volt lehets€ges. 2001 febru•rj •ban egy 14
hƒnapos gyermek C szerocsoportŠ N.meningitidis okozta sepsisben halt
meg. ‰prilisban egy nyolc€ves gyermek betegedett meg szint€n C
szerocsoport… meningococcus okozta gennyes meningitisben. Mindh•rom
gyermek a cig•ny etnikumhoz tartozott, ketten k‡z†l†k a telepszerűen
elk†l‡n†lt falur€szen, rossz higi€n€s €s szoci•lis k‡r†lm €nyek k‡z‡tt, zs …folt
lak•sokban €ltek.
Az Orsz•gos Epidemiolƒgiai K‡zpont J•rv •ny †gyi oszt•ly •val t‡rt €nt
konzult•ci ƒt k‡vetően az ‰NTSZ Miskolc V•rosi Int€zete elrendelte a k‡zs €g
cig•ny lakoss•g•nak (kb. 850 felnőtt) valamint a faluban lakƒ tizen‡t €vesn€l
fiatalabb gyermekek (kb.1 100 fő) olt•s•t. Az Orsz•gos Epidemiolƒgiai
K‡zpont a k€t €vesn€l fiatalabb gyermekek sz •m•ra konjug•lt, a t‡bbi oltandƒ
r€sz €re poliszacharida t‚pus… oltƒanyagot biztos‚tott t€r‚t€smentesen.

T•J‰KOZTAT•S SZAKMAI PROGRAMR‚L
EPIDEMIOL‚GUSOK ORSZ•GOS TOV•BBK‰PZ Ő ‰RTEKEZLETE
A rendezv†ny helye: Balatonbogl…r, Kod…ly Z. u. 9-15.
M•V RT, Vasutas Œd•lő
A rendezv†ny id őpontja: 2001. m…jus 30 – jŠnius 1.
Szakmai program
M…jus 30. (szerda)
14 00 – 17 00
MEGNYIT‚ – dr . Melles M…rta mb. főigazgat‡ főorvos, OEK
K€SZ €NT ‰S – S‡s Zolt…n, Balatonbogl…r polg…rmestere
1. J…rv …ny •gy •nk ezer †ves tŽrt †nete – prof. dr. Kertai P•l, DOTE
2. Az Eg †szs†ges Nemzet†rt N†peg†szs†g•gyi Program 2001-2010
epidemiol‡giai vonatkoz…sai – dr. Pint€r Al •n mb. orsz•gos tisztifőorvos, OTH
K†rd †sek, hozz…sz ‡l…sok
3. Magyarorsz…g 2000. †vi j…rv …ny •gyi helyzete †s a j…rv …ny •gyi tev†kenys†g
főbb jellemzői – dr. Csoh•n ‰gnes oszt•lyvezető főorvos, OEK
4. A nosocomialis surveillance helyzete Magyarorsz…gon –
dr. B‡r‡cz Karolina oszt•lyvezető főorvos, OEK
5. Olt…si reakci‡k 2000-ben – aj…nl…sok a kivizsg…l…sra –
dr. Karacs Ildikƒ mb. oszt•lyvezető főorvos, OEK
K†rd †sek, hozz…sz ‡l…sok
M…jus 31. (cs•tŽrt Žk)
9 30 – 12 00
1. Poliomyelitis eradik…ci ‡: eredm†nyek, feladatok, hat…ridők –
prof. dr. D‡m‡k Istv•n

Az AFP surveillance hazai eredm†nyei –
dr. Csoh•n ‰gnes oszt•lyvezető főorvos, OEK
2. Zoon‡zisok a XXI. sz …zad Eur‡p…j…ban –
dr. Nagy Attila miniszteri biztos, Eg €szs€g†gyi Miniszt€rium
3. A h…ziorvosi rendelőkben v†gzett higi†n†s k†zfertőtlen„t†s vizsg…lat…nak
orsz…gos †rt †kel†se az •NTSZ 2000. †vi felm†r†se alapj…n –
dr. Milassin M•rta főtan•csos, OEK
K†rd †sek, hozz…sz ‡l…sok
Sz •net

4. Az enter…lis fertőző betegs†gekkel kapcsolatos gyakorlati j…rv …ny •gyi
tev†kenys†g – dr. Krisztalovics Katalin főtan•csos, OEK
5. ‰telfertőz†sek, †telm†rgez†sek alakul…sa, kŽvetkeztet†sek –
dr. Feh€r ‰gnes oszt•lyvezető főorvos, OKK-O‹TI
6. Az •NTSZ feladatai a fertőz†ses eredetű †lelmiszer-…rtalmak megelőz†s†re –
dr. B€nyi M•ria helyettes orsz•gos tiszfifőorvos, OTH
K†rd †sek, hozz…sz ‡l…sok
Eb †dsz•net
14 30 – 17 00
7. A j…rv …ny •gy †s a m†dia – Kerekasztal megbesz†l†s
Moder…tor:

dr. Vass ‰d•m főoszt•lyvezető, OTH

R†sztvevők: dr. Eke K•roly sajtƒfőn‡k, Eg €szs€g†gyi Miniszt€rium
dr. Hal•k L•szlƒ MŒOSZ Etikai Bizotts•g eln‡ke
Nƒgr •di Tƒth Erzs€bet MŒOSZ Eg €szs€g†gyi Szakoszt•ly eln‡ke
dr. Hegedűs Gy ‡rgy jogtan•csos, OEK
Az •NTSZ megyei int†zetei r†sz †ről:
dr. Fekete Zsuzsa oszt•lyvezető főorvos
dr. Lencs€s Katalin oszt•lyvezető főorvos
dr. Sz €les Kl •ra oszt•lyvezető főorvos
8. Ki …ll „t‡k rŽvid bemutatkoz…sa, ismertetője
D†lut…n - este konzult…ci ‡ a fertőzőbeteg jelent†si rendszer sz …m„t‡g†pes
programj…r‡l
JŠnius 1. (p †ntek)
9 00 – 12 30
Nem fertőző betegs†gek epidemiol‡gi …ja
1. T…j†koztat‡ a N†peg†szs†g•gyi program keret†ben tervezett c†lzott
lakoss…gi onkol‡giai sz űrővizsg…latokr‡l –
dr. Kov•cs Attila helyettes orsz•gos tisztifőorvos, OTH
2. A halottvizsg…lati bizony„tv …nyok VI. p†ld …nya feldolgoz…s…nak szempontjai
– dr. P•ldy Anna oszt•lyvezető főorvos, OKK-OKI
3. A hal…loz…si adatok feldolgoz…s…nak m‡dszere, elm†leti alapok, gyakorlati
bemutat…s, sz …m„t‡g†pes demonstr…ci ‡ –
dr. P•ldy Anna oszt•lyvezető főorvos, Zs •mbokin€ Bakacs M•rta, OKK-OKI
K†rd †sek, hozz…sz ‡l…sok
4. Munka†rtekezlet z…r…sa
dr. Melles M•rta mb. főigazgatƒ főorvos, OEK
Eb€d

T•J‰KOZTAT•S SZAKMAI RENDEZV‰NYRŐL
A "Johan B†la" Orsz…gos Epidemiol‡giai KŽzpont
2001. jŠnius 5-†n (kedd) 14 ‡rakor
tudom…nyos •l†st tart.
Helye: "A" €p†let nagytanterem
Œl†selnŽk:

Dr. Min•rovits J•nos főorvos
Mikrobiolƒgiai kutatƒcsoport vezetője

Salamon D…niel, Tak•cs M•ria, Hans Helmut Niler, Hans Wolf, Berencsi Gy‡rgy, Sanna
My‡hanen, Œjv•ri Dorina, J‡rg Uhlig, Min•rovits J•nos: Nukleoprotein komplexek †s
DNS metil…ci‡ vizsg…lata Epstein-Barr v„rus l…tens genomjaiban.

A HAZAI J•RV•NY‚GYI HELYZET •LTAL•NOS JELLEMZƒSE
A 2001. m•jus 7–13. kƒzƒtti időszakban csaknem valamennyi fertőző betegs…gből t†bb esetet
regisztr€ltak, mint az előző, mind†ssze h€rom munkanapb‡l €ll‡ h…ten, ennek k†vetkezt…ben nem
c…lszerű a 18–19. heti adatok †sszevet…se. A j€rv€nyŠgyi helyzet jellemz…se elsősorban az 1-19. heti
adatok alapj€n az al€bbiakban foglalhat‡ †ssze:
Az enter•lis „ton terjedő fertőző betegs€gek j€rv€nyŠgyi helyzete – az …v eleje ‡ta †sszegzett
bejelent…seket tekintve – igen kedvezően alakult: Az 1998 előtt is jelentendő betegs…gek esetsz€ma csak
fele-harmada volt az 1995-99. …vek 1-19. het…t jellemző k†z…p…rt…knek, az 1998 ‡ta jelentendőv… v€lt
megbeteged…sek előfordul€sa – a yersiniosist kiv…ve - alatta maradt az előző …v azonos időszak€ban
regisztr€ltnak.
Az …v eleje ‡ta regisztr€lt hepatitis infectiosa bejelent…sek sz€ma a 40%-€t sem …rte el az 1995-99. …vek
szumm€ci‡s medi€nnak. Ezen a h…ten csak h…t terŠleten …szleltek megbeteged…st.
A l€g„ti terjed€sű fertőző betegs€gek csoportj€ban a scarlatina epidemiol‡giai helyzete kedvezőbb, a
varicella …s mononucleosis infectiosa helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az előző …v 1-19. het…ben. A
v…dőolt€ssal megelőzhető, cseppfertőz…ssel terjedő betegs…gek k†zŠl morbillit …s rubeol•t az …v eleje ‡ta
hasonl‡ sz€mban regisztr€ltak, mint az előző …vben, a mumpsz bejelent…sek sz€ma viszont csak a 70%-€t
tette ki az előző …vinek.
Az idegrendszeri fertőző betegs€gek k†zŠl – az 1-19. hetet tekintve – a gennyes meningitis
bejelent…sek sz€ma az előző …v hasonl‡ időszak€ban nyilv€ntartottnak a h€romnegyed…t sem …rte el. A
v‹rusok okozta idegrendszeri fertőző megbetegs…gek sz€ma meghaladta az 1995-99. …vek medi€nj€t.
Az egy€b zoon‡zisok k†r…ben a Lyme-k‡r …s a leptospirosis kiemelendők, ugyanis az …v eleje ‡ta
nyilv€ntart€sba vett esetek sz€ma j‡val meghaladta az előző …v azonos időszak€ban regisztr€ltat.

Az Epidemiol…giai Informƒci …s Hetilap (Epinfo) a
Johan B•la Orszƒgos Epidemiol…giai K‡zpont (OEK) kiadvƒnya.
A kiadv•nyban szereplő k‡zlem€nyek szakmai egyeztet€st k‡vetően jelennek
meg, ennek megfelelően az orsz•gos jellegű ‡ssze•ll ‚t•sok, illetve a
szerkesztős€gi megjegyz€sben foglaltak az Orsz•gos Epidemiolƒgiai K‡zpont
€s az orsz•gos tisztifőorvos szakmai v€lem€ny €t €s javasolt gyakorlat•t
tartalmazz•k.
A kiadv€nyt a Johan B•la Orszƒgos K‡zeg•szs•g†gyi Int•zet •s a Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai Kƒzƒs
Alapn€l elnyert p€ly €zat €ltal biztos…tott egy„ttműkƒd‚s r‚v‚n fejlesztett‚k ki.
Az Epinfo minden h€ten p€nteken ker†l post•z•sra.

A kiadv•nnyal kapcsolatos €szrev€telekkel, k‡zl €si sz •nd €kkal sz ‚veskedj€k
az Epinfo főszerkesztőj†hez fordulni:
Johan B†la Orsz…gos Epidemiol‡giai KŽzpont
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 215-8027, 476-1383, 476-1224
Telefax: 476-1223
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