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Influenza
 Orthomixoviridae - Influenza vírusok 
 A,B,C csoport (A: antigenitása állandóan változik B: 

kevésbé változik C: stabil)- NP és M alapján
 Szubtípusok – HA és NA alapján
 Jelölés: Típus / gazdaszervezet / földrajzi eredet / 

törzsszám / kimutatás éve (szubtípus)
 Antigén Shift (pontmutáció 2-3 évente új pandémia)

Antigén Drift (új szubtípus reasszortáció)



Influenza pandémiák

Spanyolnátha (1918)
Ázsiai járvány  (1957–1958)
Hong Kong-i járvány  (1968–1969)
Orosz influenza  (1977–1978)
2009-es pandémia



Influenza jellemzők
 Cseppfertőzés (forrás: beteg ember)
 Légút epithel sejtjeiben szaporodikpusztítja 

felülfertőződés
 1-4 nap inkubáció
 Tünetek: magas láz, köhögés, torokfájás, myalgia, 

conjunctivitis, fejfájás
 Vírusürítés: tünet előtt 1 nappal  2-3 nap csúcs 

majd csökken



Járványügyi teendők
 Jelentés: 

-szezonálisnál nem szükséges
(kijelölt háziorvosok: 40.héttől 20. hétig)
-madárinfluenza/új altípus  sürgősen jelentendő!

 Megelőzés: védőoltás
 Járványküszöb: 150 beteg/100.000 lakos/hét



Influenza elleni védőoltás
 Előző évi vírusok genetikai elemzése + epidemiológia
 Önkéntesen vehető igénybe
 Javasolt és térítésmentes 

- fokozott kockázati csoportok számára (Légzőszervi 
betegek, CV betegek, immunhiányos betegek, máj,-
vesebetegek, anyagcsere betegek)
-60 éven felüliek
-várandós/gyermekvállalást tervező nők
-hosszú idejű egészségügyi intézményben tartózkodás
-tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyerekek
- eü és szociális intézmények dolgozói
-állattartó/baromfi feldolgozókban/vágóhidakon dolgozók



Influenza surveillance
 Klinikai adatgyűjtés
 Felnőtt+gyerek háziorvosok, hetente jelentik
 Vizsgálati anyag -> OEK helyett OKI Légúti vírus 

osztály
  becslés, előrejelzés
 Nemzetközi influenza surveillance



Varicella
 Varicella-Zoster-vírus (VZV)
 Kontagiozitási index: 95%
 Cseppfertőzés, kontakt út (beteg embertől)
 Első tünetek pörk beszáradásáig
 Életreszóló immunitás, de reaktiváció (Zoster)
 Tünetek: láz, rossz közérzet, testszerte megjelenő 

típusos kiütések



Varicella, járványügyi teendők
 Jelentendő
 Elkülönítés
 Mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat nem szükséges
 Kontaktuskutatás: 6 éven aluli gyermekeket fel kell 

deríteni
 Congenitális és neonatális varicella: profilaxis



Varicella védőoltás
 Élő, attenuált
 2 dózis (4-8 hetes időköz)
 Gyerek: közösségbe kerülés előtt

Felnőtt nő: gyermekvállalás előtt
Kontakt: posztexpozíciós profilaxis (3-4 napon belül)
Munkakörhöz kapcsolódó oltás



Morbilli (kanyaró)

 Kórokozó: Paramyxovírus
 Cseppfertőzéssel (beteg ember)
 Kontagiozitási index: 95-98%
 8-13 nap lappangás

lappangási idő utolsó napjaitól fertőz (főleg hurutos 
tünetek idején)

 Tünetek: láz, conjunctivitis, felső légúti hurut, Koplik-
folt, szájpadon enanthemák, maculopapulosus
kiütések (craniocaudalis irányú terjedés), 
csecsemőkorban letális kimenetelű szövődmények



Morbilli járványügyi teendők
 Jelentendő
 Kötelező elkülönítés
 Kötelező mikrobiológiai vizsgálat (2 

vérmintavírusszerológia)
 Kontaktuskutatás, posztexpozíciós profilaxis(15 

hónapnál idősebb, oltatlanok aktív ; 15 hónapnál 
fiatalabbak passzív, 6 nap gamma globulin)



Morbilli védőoltás
 Mo.-n 1969 óta kötelező, 1990-ig egykopmonensű

morbilli oltás
 1990-91: Rubeolával kombinált (MR-oltás)
 1991 óta: MMR (élő, attenuáltliofilizált)
 Alapimmunizálás 15 hónaposan
 Ismétlő oltás (kampányoltás)  11 évesen (6.osztály)



Mumpsz (parotitis epidemica)

 Paramyxoviridae család, mumpsz vírus
 forrás: beteg, és tünetmentes hordozó
 Lappangási idő végétől a nyálmirigy duzzanat 

fennállásáig (csúcs: klinikai tünetek előtt!)
 Lappangási idő: 14-21 nap
 Mo.-n csak szórványosan
 Tünetek: láz, parotis- és nyálmirigy duzzanat, 

fájdalmas nyelés/rágás
 Szövődmény: orchitis, oophoritis, pancreatitis, 

meningoencephalitis



Mumpsz járványügyi teendők
 Jelentendő
 Kötelező elkülönítés
 Kötelező mikrobiológiai vizsgálat 

(vérmintavírusszerológia)
 Kontaktuskutatás, posztexpozíciós profilaxis (aktív 

immunizálás a fogékony személyekben)



Mumpsz védőoltás
 1991 óta: MMR része
 Alapimmunizálás 15 hónapos korban
 Ismétlő oltás 11 évesen (6. osztály)



Rubeola
 Mo-n már ritka
 Beteg v. tünetmentes hordozó
 Tünetek: kiütések, felső légúti hurut, hőemelkedés, 

nyirokcsomó megnagyobbodás, arthralgia, gyakran 
tünetmentes

 Járványügyi teendők: jelentendő, elkülönítés, 
Mikrobiológiai vizsgálatvíruszerológia, 
kontaktuskutatás, posztexpozíciós profilaxis



Congenitalis Rubeola Szindróma 
(CRS)
 Várandósság első trimeszterében akvirált fertőzésnél 
 80% valószínűséggel kialakul

 Tünetek: szem-, szív-, csontfejlődési rendellenesség, 
halláskárosodás, szellemi visszamaradottság, 
koraszülés, halvaszülés

 Járványügyi teendők: bejelentendő, elkülönítés, 
kontaktuskutatás



Rubeola elleni védőoltás
 1990-91: MR
 1991 óta: MMR



Mononucleosis infectiosa

 CMV, EBV 
 Forrás: beteg és vírushordozó
 Nyál-útján („kissing disease”)
 4-6 hét lappangás
 Tünetek: Influenza-szerű tünetek, lágyrészduzzanat, 

generalizált lymphadenopathia, CMV-fertőzés esetén 
hepatosplenomegalia

 Szövődmények: pneumonia, myocarditis, 
meningoencephalitis



Mononucleosis infectiosa
járványügyi teendők
 Nem jelentendő
 Környezet fertőtlenítése
 Szervtranszplantáción átesettek és 

immunszupprimáltak profilaktikus passzív 
immunizálása célszerű




