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HAZAI INFORM�CI� 
�TEL �LTAL TERJESZTETT T�MEGES GASTROENTERITIS J�RV�NY 

2001. m�jus 16 -�n a főv�ros XVI. ker�let�ben �s Pest megye főv�roshoz 
k�zeli k�t telep�l�s�n, Cs�m�r�n �s Magl�don �vod�sok �s �ltal�nos 
iskol�sok k�r�ben t�megesen jelentkező enter�lis megbeteged�seket 
�szleltek. Az �rintett k�z�ss�gek k�z�tti egyed�li kapcsolatot az jelentette, 
hogy mindegyikben a Junior Vend�gl�t� Rt. 35. sz�m� b�ziskonyh�ja 
biztos�tja a k�z�tkeztet�st.  

Az ell�tott főv�rosi 16 �vod�b�l �s hat iskol�b�l 13 �vod�t �s h�rom iskol�t 
�rintett a j�rv�ny, Pest megy�ben minden a Junior Vend�gl�t� Rt. �ltal 
k�z�tkeztet�st biztos�t� int�zm�nyben, �sszesen �t �vod�ban, h�rom 
iskol�ban �s egy idősek otthon�ban fordultak elő megbeteged�sek. A 2001. 
m�jus 21 -�n �sszes�tett adatok alapj�n a XVI. ker�letben 639 gyermek �s 53 
felnőtt, Pest megy�ben 304 gyermek �s 19 felnőtt, �sszesen 1 015 fogyaszt�
m�jus 16–19. k�z�tt kezdőd�tt  enter�lis megbeteged�s�re der�lt f�ny.  

A megbeteged�sek jellemző t�nete a minden esetben el őfordul� 
h�nyinger, a h�ny�s (az egy-k�tszer jelentkezőtől a csillap�thatatlanig), h�g 
sz�klet�r�t�s, ritk�bban hasmen�s, hasi g�rcs, fejf�j�s, leverts�g volt. Elv�tve 
hőemelked�s ill. l�z is jelentkezett. A megbeteged�sek viszonylag k�nnyű 
lefoly�s�ak voltak, a főv�rosban 20 szem�ly, Pest megy�ben egy gyermek 
ker�lt hosszabb-r�videbb időre k�rh�zi ell�t�sra, fők�nt a h�ny�s okozta 
folyad�kveszt�s miatt.  

Az első megbeteged�sek m�jus 16 -�n hajnalban jelentkeztek. Az első nap 
670 fő, m�jus 17 -�n 326 szem�ly, m�jus 18 -�n tizennyolc fő �s m�jus 19 -�n 
egy, a fenti k�z�ss�gekben �tkező szem�ly betegedett meg. 
A k�z�tkeztet�sben r�sztvevők mellett Cs�m�r�n m�jus 17–21. k�z�tt kilenc 
gyermek �s kilenc felnőtt hasonl� t�netekkel j�r� megbeteged�s�t 
regisztr�lt�k. Ezek a szem�lyek a k�z�tkeztet�sben megbetegedettek 
csal�dtag jai voltak, eset�kben a betegs�g feltehetően kontakt �ton terjedt. A 
legr�videbb lappang�si idő kb. 24 �ra volt. 
A Junior Vend�gl�t� Rt. XVI. ker�leti b�ziskonyh�j�r�l az �tel a XVI. ker�leti 
fogyaszt�khoz �s a magl�di �vod�kba, iskol�kba t�lal�konyh�kon kereszt�l jut 
el. Ezekre a t�lal�konyh�kra m�jus 15 -�n �sszesen 2 748 adag �telt 
sz�ll �tottak. Cs�m�r�n a b�ziskonyha �ltal ell�tott befejezőkonyha műk�dik, 
ahol konyhak�sz alapanyagokb�l helyben t�rt�nik a meleg �tel elk�sz �t�se . 
Innen a telep�l�s t�lal�konyh�ira m�jus 15 -�n �sszesen 603 adag �telt 
sz�ll �tottak.  
Az el őzetes sz�m�t�sok szerint az �tlagos megbeteged�si ar�ny 30,3%-nak 
bizonyult (a b�ziskonyh�r�l �tkezők k�r�ben 29%, a cs�m�ri befejező 
konyh�r�l �tkezők k�zt 36% volt). A megbeteged�si ar�ny a b�ziskonyh�r�l ill. 
befejezőkonyh�r�l �tkezőket �sszehasonl�tva az �vod�kban a 37% ill. 46%, az 



iskol�kban pedig 18,3% ill. 32,3% volt.  
Mivel a megbeteged�si ar�ny a cs�m�ri fogyaszt�k k�r�ben nem alacsonyabb 
(hanem m�g magasabb is) volt, mint a b�ziskonyhai �telt fogyaszt�k k�z�tt, 
ebből k�vetkezően a fertőz�st feltehetően nem meleg �tel terjesztette. 
A j�rv�ny terjed�se szempontj�b�l fontos napokon a men� az al�bbiak szerint 
alakult: 
M�jus 14 -�n t�z�rai: k�v�, kifli 
eb�d: marhaguly�s leves, tejbedara kaka�sz�r�ssal, gy�m�lcs 
uzsonna: Lurk� felv�gott, R�ma margarinos keny�r 
M�jus 15 -�n t�z�rai: csipke tea, Delma margarinos keny�r 
eb�d: z�ldbab főzel�k, sajtf�nk (�vod�k), ill. r�ntott p�rizsi  

(iskol�k), �zes bukta 
uzsonna: aranym�jas, h�napos retek 
A betegek kik�rdez�se alapj�n a csak eb�det fogyaszt�k k�r�ben is 
előfordultak megbeteged�sek. A megbeteged�sek �s az eb�d egyes 
fog�sainak �sszef�gg�se tov�bbi elemz�st ig�nyel. 
Az esem�ny kivizsg�l�s�t az �NTSZ Főv�rosi �s Pest Megyei Int�zete m�jus 
16 -�n megkezdte, a sz�ks�ges int�zked�seket megtett�k.  
Pest megy�ben a megbeteged�seket megelőző k�t napban eltett �telmint�k
mikrobiol�giai vizsg�lati eredm�nye nem esett kifog�s al�. A főv�rosban sem 
siker�lt az �lelmiszerbakteriol�giai vizsg�latok alapj�n bakt�rium k�roki 
szerep�t igazolni. 

Budapesten, a 290 betegn�l megt�rt�nt sz�kletbakteriol�gia i vizsg�lat sor�n 
olyan oblig�t ill. felt�teles k�rokoz� bakt�riumot nem tudtak izol�lni, mely 
k�z�s lett volna. Pest megy�ben 154 szem�ly diagnosztikus 
sz�kletbakteriol�giai vizsg�lata ut�n a j�rv�ny k�rokoz�jak�nt megnevezhető 
patog�n bakt�riumot nem mutattak ki. Mell�kleletk�nt 10 esetben S.aureus-t, 
k�t esetben E.coli-t, h�rom betegn�l Salmonella-t, egy alkalommal 
Campylobacter-t izol�ltak.  

A XVI. ker�leti b�ziskonyh�r�l �tkező 58 beteg (38 főv�rosi, 18 cs�m�ri �s 
k�t magl�di lakos) sz�kletmint�ja k�z�l tizenegyben igazolt�k a caliciv�rus
jelenl�t�t. (Az egyik pozit�v vizsg�lati eredm�nyű felnőtt beteg �thord�s 
form�ban veszi ig�nybe a k�z�tkeztet�st, teh�t nem tagja a k�z�ss�geknek, 
�gy nem kontakt beteg, �s csak eb�det fogyasztott.)  

Az eddig rendelkez�sre �ll� epidemiol�giai adatok alapj�n meg�llap�that�, 
hogy a megbeteged�sek k�z�s terjesztő t�nyező, a b�ziskonyha �ltal 
biztos�tott �tel/�lelmiszer fogyaszt�s�val hozhat�k �sszef�gg�sbe. 
Ezideig azonban nem siker�lt meghat�rozni a megbeteged�sek terjeszt�s�vel 
gyan�s�that� �telt/�lelmiszert, ez�rt tov�bb folytat�dik a betegek �s 
t�netmentes fogyaszt�k kik�rdez�se sor�n keletkezett adatok elemz�se, �s 
ennek alapj�n a fertőz�s terjeszt�s�vel gyan�s�tott �tel/�lelmiszer 



meghat�roz�sa.  

Szerkesztős�gi megjegyz�s: A hum�n caliciv�rus biol�giai tulajdons�gaira, az 
�ltala okozott fertőz�sek epidemiol�giai saj�toss�gaira, az �lelmiszer (�tj �g, 
gy�m�lcs, z�lds�g, p�ks�tem�nyek, stb.) �s iv�v�z �tj�n terjedő j�rv�nyokra 
vonatkoz�an az Epinfo kor�bbi sz�maiban (7. �vf. 28: 253-254, 
7. �vf. 32: 293-297) is jelentek m�r meg adatok. 

A laborat�riumi m�dszerek ma m�g nem teszik lehetőv� a v�rus k�zvetlen 
kimutat�s�t a terjesztő k�zegekből (v �z, �lelmiszer), ez�rt egy j�rv�nyban 
annak meg�llap�t�s�hoz, hogy mi a megbeteged�sek felt�telezett terjesztője, 
kiemelkedő fontoss�g� a betegek r�szletes kik�rdez�se: megbeteged�s�k
t�nylegesen mely felt�telezett terjesztővel hozhat� �sszef�gg�sbe. Ezen 
adatok alapj�n ugyanis - statisztikai m�dszereket alkalmazva – nagy 
val�sz�nűs�ggel meg�llap�that� a fertőz�s terjeszt�s�vel gyan�s�that� 
t�nyező. 

A hum�n caliciv�rus okozta gastroenteritis lappang�si ideje igen r�vid (�tlag: 
1-2 nap, terjedelem: 4–77 �ra). Egy k�z�ss�gben kirobbant, k�z�s terjesztő 
t�nyező �ltal előid�zett j�rv�nyban csak a kezdeti megbeteged�sek hozhat�k 
biztosan �sszef�gg�sbe a terjesztő t�nyezővel, hiszen igen r�vid idő alatt 
k�zvetlen kontakt terjed�s r�v�n is kialakulhatnak m�sodlagos 
megbeteged�sek. Ez�rt a betegek �tkez�si anamn�zis�re vonatkoz� 
kik�rdez�seket az első, robban�sszerűen jelentkező megbeteged�sekre 
kell �sszpontos�tani, hisz itt tal�lhat� biztosan kapcsolat a megbeteged�s �s 
a terjesztő t�nyező k�z�tt. 

Az irodalmi adatok alapj�n Magyarorsz�gon egyes, a Caliciviridae csal�dba 
tartoz� v�rusokkal val� �tfertőz�tts�g igen jelentősnek mondhat�, teh�t 
haz�nkban folyamatosan sz�molni kell ennek a k�rokoz�nak a cirkul�l�s�val. 
A m�jus 14–20. k�z�tt kialakult ter�leti �s k�z�ss�gi enteritis infectiosa 
j�rv�nyokban felt�telezhetően ugyenez a v�rus volt a k�rokoz� (ezt a 
kissz�m� minta n�h�ny pozit�v vizsg�lati eredm�nye is val�sz�nűs�ti). Az 
ut�bbi időszakban teh�t a v�ruscirkul�ci� felerős�d�s�t tapasztalhatjuk, �s 
ennek r�szjelens�ge az 1 000 megbeteged�ssel j�r�, k�z�s konyh�r�l kiindul� 
j�rv�ny is, melyben a nagy adagsz�m miatt kedvezőek voltak a k�r�lm�nyek 
ahhoz, hogy a k�rokoz� igen kiterjedten id�zzen elő megbeteged�seket. 

A fenti esem�nyek is arra figyelmeztetnek, hogy tov�bb kell jav�tani az 
enteritis infectiosa szindr�ma �s az esethalmoz�d�sok bejelent�si 
fegyelm�t, mert csak �gy der�thető fel az esetleges k�z�s terjesztő t�nyező, 
�s ez�ltal lesz m�d annak kiiktat�s�ra, tov�bbi megbeteged�sek 
megelőz�s�re. 

Fel kell h�vni az �szlelő orvosok figyelm�t, hogy a feltehetően fertőz�ses 
eredetű gastritis (h�nyinger, t�bbsz�ri h�ny�s) is  az  enteritis infectiosa 
t�netegy�ttesbe tartozik. A jogszab�lyban elő� rt �ltal�nos j�rv�ny�gyi 



int�zked�sek (a betegek elk�l�n�t�se, gyermekk�z�ss�gbe j�r�/vesz�lyeztető 
munkak�rben dolgoz� kontaktjaik j�rv�ny�gyi megfigyel�s al� kell helyez�se) 
alkalmasak a vir�lis k�rokoz�k tov�bbi terjed�s�nek f�kez�s�re is. 
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FELH�V�S ORSZ�GOS PARLAGFŰ-MENTES�TŐ H�TV�G�RE 

A K�rnyezetv�delmi Miniszt�rium a Magyar Allergol�giai �s Klinikai 
Immunol�giai T�rsas�ggal k�z�sen 2001. �prilis�ban konferenci�t szervezett 
“Parlagfű-Eg�szs�g-K�rnyezet” c�mmel. 

A konferencia r�sztvevői azt a javaslatot tett�k, hogy az �rintett miniszterek 
egy�ttes felh�v�ssal forduljanak az orsz�g lakoss�g�hoz, egy „Orsz�gos 
parlagfű-mentes�tő h�tv�ge” meghirdet�se �rdek�ben.  

A t�bb t�rc�t �rintő, orsz�gos gond megold�s�ban – az �sszehangolt 
korm�nyzati int�zked�sek megt�tele mellett – nem n�lk�l�zhető a civil szf�ra 
akt�v r�szv�tele. 

A hathat�s, �sszehangolt v�dekez�s �rdek�ben a k�rnyezetv�delmi, az 
eg�szs�g�gyi, a f�ldművel�s�gyi �s vid�kfejleszt�si, a szoci�lis �s 
csal�d�gyi, valamint a bel�gyminiszter azzal a felh�v�ssal fordul az 
�rintettekhez, hogy 2001. j�nius 9-10 -�n, szűkebb �s t�gabb 
lak�k�rnyezet�kben akt�van vegyenek r�szt az „Orsz�gos parlagfű-
mentes�tő h�tv�g�n”. 

K�rj�k, hogy ebben az időpontban az eg�szs�gesebb k�rnyezet�rt tenni 
akar� k�z�ss�gek �s egy�nek egy�ttesen l�pjenek fel az 
eg�szs�gk�ros�t�, allerg�n gyomn�v�nyek visszaszor�t�sa �rdek�ben.  
A parlagfű (Ambrosia elatior) �szak-Amerik�b�l behurcolt gyomn�v�ny, amely 
gyors regener�ci�s �s megteleped�si k�pess�ggel, t�g �kol�giai toleranci�val 
rendelkezik. 

Haz�nkban az 1920-as �vektől kezdve alakult ki e faj �lőhelye, a d�li 
t�rs�gből kiindulva, fokozatosan terjedve a Balaton k�rny�k�n, Pest 
megy�ben, illetve a Duna felső foly�s�n�l. Az 1970-es �vek k�zep�től a 
parlagfű a Hortob�gy, az �szaki k�z�phegys�g, illetve az Alpokalja egyes 
ter�leteinek kiv�tel�vel az eg�sz orsz�gban fellelhető. Legfertőz�ttebb 
ter�letek a d�li �s d�lnyugati megy�k (Baranya, Tolna, Zala, Somogy), a 
Balaton �s Budapest k�rny�ke, valamint az Alf�ld �s a Kisalf�ld egyes 
k�rzetei.  
A gyomn�v�nyek 1997-ben t�rt�nt felm�r�se alapj�n a haz�nkban előfordul� 
gyomok k�z�l leggyakoribb a parlagfű.  

Az allerg�n pollen levegőben előfordul� mennyis�ge időj�r�sf�ggő.  

A szennyez�s fő oka a lak�k�rnyezet elhanyagol�sa, �polatlans�ga, illetve a 
mezőgazdas�gi művel�sre sz�nt f�ldek parlagon hagy�sa �s a nem megfelelő 
m�rt�kű gyommentes�t�s.  

A parlagfű elterjed�s�t nagym�rt�kben előseg�tette az a t�ny, hogy a 
termőf�ldek mag�n k�zbe ad�s�t k�vetően �ri�si m�rt�kben megnőtt a –
sokszor el�rhetetlen tulajdonosok kez�ben l�vő – műveletlen�l hagyott 



ter�letek nagys�ga. Magyarorsz�gon a parlagfű mintegy 4 milli� hekt�r 
ter�leten fordul elő, ezen bel�l a gyommal erősen fertőz�tt ter�letek 
nagys�ga meghaladja a 700 ezer hekt�rt. 
E gyomn�v�ny komoly eg�szs�gi, mezőgazdas�gi �s gazdas�gi k�rokat okoz. 

Az allergi�sok �s asztm�sok sz�ma sajnos vil�gszerte n�vekszik. Haz�nkban 
az egy �v alatt �jonnan regisztr�lt asztm�s betegek 100 000 lakosra 
vonatkoztatott sz�ma 1990 �s 1999 k�z�tt 65 -ről 165-re emelkedett. A 
nyilv�ntartott asztm�sok sz�ma meghaladja a 120 ezret, az allergi�ban 
szenvedők sz�ma 2 milli� k�r�lire becs�lhető. E megbeteged�sekből
sz�rmaz� betegs�gteher t�bb milli�rd forintot tesz ki. 
A szezon�lis allergi�k kialakul�s�ban �s az asztm�s t�netek fokoz�d�s�ban 
jelentős szerepet j�tszanak az allerg�n pollent termelő gyomn�v�nyek. 
Allergiz�l� hat�s�nak erőss�ge, valamint előfordul�s�nak gyakoris�ga miatt 
k�l�n�sen komoly n�peg�szs�g�gyi probl�m�t okoz a parlagfű. 



A HAZAI J�RV�NY�GYI HELYZET �LTAL�NOS JELLEMZ�SE 

A 2001. m�jus 14 -20. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis bakteri�lis fertőző betegs�gek k�z�l a dysenteria �s a 
campylobacteriosis j�rv�ny�gyi helyzete igen kedvezően alakult. A heti �s 
�v eleje �ta t�rt�nt salmonellosis bejelent�sek sz�ma is j�val alatta maradt a 
megfelelő medi�nnak. A h�ten egy t�meges j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s:  

Budapesten, egy XI. ker�leti, saj�t főzőkonyh�val rendelkező munkahelyen 
az a'la carte �tkez�s keret�ben eb �delő dolgoz�k k�z�l m�jus 19 -i kezdettel 
52 szem�ly betegedett meg l�zas enteritisben. Kilenc beteg �llapota k�rh�zi 
ell�t�st ig�nyelt. A betegek diagnosztikus sz�kletbakteriol�giai vizsg�lata 
sor�n eddig kilenc esetben izol�ltak S.Enteritidis-t. A fertőz�s terjeszt�s�vel 
a m�jus 18 -�n �sszesen kb. 60 -80 dolgoz� �ltal elfogyasztott m�glyarak�s �s 
mad�rtej gyan�s�that�, melyeket �zonnal fertőtlen�tett toj�s felhaszn�l�s�val 
k�sz�tettek. Mivel az �teleket nem men�rendszer keret�ben szolg�lt�k ki, 
ez�rt �telmint�t nem tettek el.  
Az enteritis infectiosa bejelent�sek sz�ma a t�bl�zat adatai szerint az el őző 
hetihez viszony�tva cs�kkent. A sz�madatok m�g nem t�kr�zik azt, hogy 
m�jus 16-�n a főv�ros XVI. ker�let�t �s Pest megye k�t szomsz�dos 
telep�l�s�t �rintő, t�bb mint 1 000 megbeteged�ssel j�r�, k�z�s 
b�ziskonyh�r�l kiindul�, �tel �ltal terjesztett j�rv�ny robbant ki (l. a k�l�n 
�sszefoglal�t). Emellett a főv�ros h�rom ker�let�ben, n�gy int�zm�nyben 
val�sz�nűleg vir�lis eredetű gastroenteritis j�rv�nyok alakultak ki, �gy 
Budapesten az epidemiol�giai helyzet kedvezőtlen�l alakult. 
A főv�ros XVII. ker�let�ben műk�dő egyik gyermekorvosi rendelőben m�jus 
14 -18. k�z�tt naponta 15–20 gyermek, �sszesen 120 beteg jelentkezett 
h�nyingerrel, hőemelked�ssel/l�zzal j�r� betegs�g miatt. A megbeteged�sek 
v�rus-eredet�t felt�telezve az esetek halmoz�d�s�t nem jelentett�k, a 
betegeket t�netileg kezelt�k, sz�kletminta vizsg�lat�t nem kezdem�nyezt�k. A 
megbeteged�sek enyhe lefoly�s�ak voltak, egy nap alatt lezajlottak. 
Ugyanezen ker�let k�t �ltal�nos iskol�j�ban (�sszesen 511 tanul�), m�jus 18 -
23. k�z�tt 60 gyermek h�ny�s, esetenk�nt hasmen�s, fejf�j�s, sz�d�l�s 
t�neteivel betegedett meg. Az iskol�kat ell�t� b�ziskonyha t�bbi 
t�lal�konyh�j�n �tkezők k�z�tt hasonl� megbeteged�seket nem �szleltek. A 
betegek sz�kletbakteriol�giai �s virol�giai vizsg�lata folyamatban van. 
Budapesten, a XV. ker�letben, egy 143 fős �vod�ban m�jus 16 -�n 68 
gyermek �s egy dolgoz� h�ny�ssal, hasmen�ssel, hőemelked�ssel j�r� 
t�netekkel betegedett meg. Az esetek az �voda minden csoportj�t �rintett�k. 
Az int�zm�nyt ell�t� b�ziskonyha �ltal k�sz�tett �telt m�s int�zm�nyekben 
fogyaszt�k k�r�ben csak k�t – hasonl� t�netekkel j�r� - megbeteged�s 



t�rt�nt. A bakteriol�giai vizsg�latok m�g folyamatban vannak, hat beteg 
sz�kletmint�ja k�z�l egyben caliciv�rus jelenl�t�t mutatt�k ki. 
Egy főv�rosi, XIII. ker�leti koll�giumban lak� 156 gyermek k�z�l m�jus  
16 -18. k�z�tt 28 koll�gista betegedett meg h�ny�s, hasmen�s, hőemelked�s, 
fejf�j�s, gyomorg�rcs t�neteivel. A sz�kletbakteriol�giai vizsg�latok 
eredm�nyeinek �rt�kel�se m�g nem z�rult le, h�t beteg sz�klet�nek virol�giai 
vizsg�lata sor�n egy esetben caliciv�rus fertőz�tts�get igazoltak. 
A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek k�z�l a szezon v�g�nek megfelelően 
kifejezetten cs�kkent a scarlatina �s a varicella bejelent�sek sz�ma az előző 
hetihez k�pest. A v�dőolt�ssal megelőzhető megbeteged�seket hasonl�an 
minim�lis sz �mban jelentett�k, mint az előző �v 20. het�ben. 
Az idegrendszeri fertőző betegs�gek csoportj�ban csak k�t meningitis 
purulenta ker�lt a h�ten a nyilv�ntart�sba, A heti adatok alapj�n gennyes ill. 
serosus meningitis �s encephalitis infectiosa diagn�zissal kevesebb esetet 
regisztr�ltak, mint az előző �v azonos időszak�ban. 
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