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Hematogén-limfogén betegségek
 A kórokozók vérszívó vektorok (szúnyog kullancs stb.), illetve 

vérrel vagy vérrel szennyezett eszközök segítségével 
kerülnek a szervezetbe

 Endémiás előfordulás, ahol a vektor számára kedvezőek az 
életfeltételek

 A fertőzés forrásai a beteg és a tünetmentes kórokozó-
hordozó, közvetlen kontaktus útján e betegségek nem 
terjednek. 

 Megelőzésük a vektor irtása, és a veszélyeztetett egyének 
aktív immunizálása/kemoprofilaxisa



Betegségek 
Lyme kór
Febris recurrens
Kullancsencephalitis
Kiütéses tífusz
Pestis
Malária
Sárgaláz



Lyme kór
 Kórokozó a Borrelia burgdorferi

 Kullancs terjeszti

 Tavaszi-nyári-őszi szezonalitás

 Fertőzés rezervoárja a házi és vadon élő és állatok, amikből 
a nőstény kullancs vért szív

 2015-ben 1445 megbetegedés, és növekvő incidencia



Klinikuma
 Lappangási idő 2-32 nap

 Erythema migrans: céltábla alakú vörös terület a csípés 
helyén; fejfájás; láz; hidegrázás

 Kezeletlen esetben később szövődményként: intermittáló
arthritis, myositis, meningitis, encephalitis, myocarditis

 Kezelés: penicillin, doxyciclin



Járványügyi teendők
 Jelentendő betegség

 Kötelező laboratóriumi vizsgálatot végezni, vért, KIR 
érintettség esetén liquort küldeni az (OEK ma) OKI-nak

 Prevenció a zárt ruházat, repellenes használata, és a bőr 
átvizsgálása

 A kullancsot sérülés nélkül minél hamarabb el kell távolítani



Febris recurrens
 Borrelia recurrens a baktérium, ruhatetű a vektor, kizárólag 

ember a rezervoár
 Rossz higiéniás körülmények között fordul elő, ma már csak 

Etiopiában Ruandában és az Andokban endémiás
 Egy hét inkubáció után, hét napig tartó lázas és lázmentes 

periódusok váltják egymást, mely izomfájdalommal, 
fejfájással, lép és máj megnagyobbodással járnak.

 Terápia: tetraciklin
 Bejelentendő betegség
 Megelőzésre tetűirtó sprayk, és megfelelő higéniás

körülmények



Kullancsencephalitis
 Kullancsencephalitis-vírus okozza

 Fertőzés forrása rágcsálók, kisemlősök, valamint a kecske 
amely tejével üríti a vírust

 Veszélyeztettek az erdei munkások és a tájfutók

 Nyári szezonalitás

 Hazánkban kb. 100 megbetegedés évente, főleg nyugat Mo.-
on.



Klinikuma
 Lappangási idő 4-21 nap

 Enyhe esetben influenzaszerű tünetek

 A manifeszt betegség kétfázisú: kezdetben hirtelen fellépő 
magas láz photophobiával, később meningoencephalitis
tünetei

 Átvészelése életre szóló immunitást hoz létre



Járványügyi teendők
 Jelentendő, az etiológiát tisztázni kell

 Vért, liquort kell küldeni az (OEK ma) OKI-ba szerológiai 
vizsgálat céljából

 Kötelező a terjesztőközeg felderítése és kutatása

 Megelőzés: zárt ruházat, repellenesek használata, 
vektorkontroll

 Preexpozíciós oltásban kell részesíteni a 
rizikófoglalkozásban dolgozókat, valamint az endémiás 
területre utazókat



Kiütéses typhus (typhus exenthematicus)

 Kórokozó a Ricettsia prowazeki

 Átvivő vektor a ruhatetű

 Beteg ember a fertőzés forrása

 Amikor a tetű vért szív székletet is ürít, amelyet 
vakaródzáskor az ember a bőrébe dörzsöl

 A tetű beszáradt székletének az inhalációjával is terjedhet

 Magyarországon évek óta nem fordul elő



Klinikuma
 Lappangási idő 1-2 hét

 Magas lázzal, fejfájással, hypotoniaval, szédüléssel kezdődik 

 4-7 napon törzsön és végtagokon kiütések

 Egyre kifejezettebb KIR tünetek (apátia, delírium)

 Kezeletlen esetben magas a letalitása

 Terápia: tetraciklin



Járványügyi teendők
 Telefonon bejelentendő az (OEK ma) OKI osztályán

 Tetvetlenítés után fertőző osztályon elkülönítendő, 
laboratóriumi minta kötelező

 Szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés, a beteg vagy a 
betegségre gyanús személy környezetét fertőtleníteni kell

 Kontakt személyek 12 napig járványügyi zárlat alá kerülnek, 
és laboratóriumi vizsgálatra vérmintát kell küldeni

 Megelőzésben a tetűmentesség, és a megfelelő higiéniás 
körülmények a legfontosabbak



Pestis 
 Fekete halál, dögvész 

 Yersinia Pestis a kórokozó

 Főleg a 14. században okozott hatalmas járványokat Európa 
szerte, de mai napig endémiás Afrika, Ázsia, Dél-Amerika 
egyes országaiban  WHO: ~3000/év

 Fertőzés forrás a beteg rágcsálók (patkány), vektor a bolha

 Tüdőpestises beteg aerogén úton is fertőz



Klinikuma
 1-3 nap lappangási idő

 Bubóbestis: behatolást követően a baktérium a regionális 
nyirokcsomóba jut, annak fájdalmas tojásnyi 
megnagyobbodását, és centrális nekrózisát okozva

 Tüdőpestis: véráram útján eljut a tüdőbe, innentől 
cseppfertőzés útján is terjed (primer tüdőpestis)

 Septicus forma: néhány nap alatt kialakulhat, halálos



Járványügyi teendők
 Sürgősen jelentendő az (OEK ma) OKI járványügyi 

osztályának, illetve a területileg illetékes állatorvosnak

 Az (OTH ma) EMMI jelenti a WHO-nak

 DPC Szent László Kórházban kell szigorúan, egyedileg 
elkülöníteni a beteget

 Az ápolószemélyzetnek egyszer használatos védőruhát és 
maszkot kell viselnie

 Szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés kötelező 

 Megelőzés a vektorok és rezervoárok irtása



Malária
 Különböző Plasmodium fajok a kórokozók, melyek eltérő 

súlyosságú betegségeket okoznak

 Átvivők a nőnemű moszkitók

 7 napos inkubáció után indul a lázas betegség

 Láz, hidegrázás, izomfájdalom, gyengeség, fejfájás, hasi 
fájdalom, hányás hasmenés

 Lázas lázmentes időszakok szabályosan, 48-72 óránként 
ismétlődnek

 Legsúlyosabb a Falciparium-malária, mely görcsöket, 
veseelégtelenséget, hipotenziot és kómát okozhatnak



Megelőzés
 A szúnyogcsípés kerülése (riasztók, moszkitóhálók)

 Malária ellenes szerek rendszeres szedése

 Lázas állapot esetén orvos felkeresése

 A malária érintett területeket súlyosság szerint 1-4 zónákra 
osztják, ahol 1-nél a szúnyogriasztó használatát javasolják, 
míg 4- nél a falciparium-malária, illetve a rezisztens maláriák 
fordulnak elő



Járványügyi teendők
 Bejelentendő betegség, milyen országból, milyen 

profilaxisban részesült

 A beteget fertőző osztályon elhelyezni

 Két vérkenetet és egy vastagcseppet az (OEK ma) OKI 
parazitológia osztályára küldeni

 Fertőző források felkutatása, kezelése

 Vektorok írtása

 Kemoprofilaxis endémiás területre utazóknak



Sárgaláz
 Flavivírus okozza
 Két formája ismert: 
1. Dzsungel-sárgaláz: trópusi esőerdőben élő majmok között 

elterjedt, ahol a szúnyog viszik át emberre
2. Városi sárgaláz: sűrűn lakott településeken szúnyog 

terjeszti emberről emberre
 A betegség gyakran tünetmentes vagy enyhe lefolyású
 Súlyos formájában: sokk, vérzések, majd vese és 

májelégtelenség sárgasággal
 Sárgaláz sújtott területeken kötelező a védőoltás
 Bejelentendő



Köszönöm a figyelmet!
Források:

 http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2017/02/1617_II_
AOKgy_05_hematogen_limfogen.pdf

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_
524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch06s02.html

 Az orvosi mikrobiológia tankönyve


