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NEMZETK€ZI INFORM•CI ‚
VARI•NS CREUTZFELDT-JAKOB BETEGSƒG HALMOZOTT
EL ŐFORDUL•SA EGY ANGLIAI TELEP…LƒSEN ƒS K€RNYƒKƒN
Az Anglia k„z€ps ő r€sz €n fekvő Leicester megy€ben, egy f„ldrajzilag jƒl
k„r…lhat•rolt ter…leten - Queniborough k„zs €gben €s 5 km -es k„rzet€ben - 1996.
augusztusa €s 1999. janu•rja k„z„tt „t vari•ns Creutzfeldt-Jakob (vCJB)
megbeteged€st diagnosztiz•ltak.
Ez €v m•rcius•ban az illet€kes k„zeg€szs€g…gyi hatƒs•gok nyilv•noss•gra hozt•k
a halmozƒd•s kapcs•n v€gzett epidemiolƒgiai vizsg•lat eredm€ny €t.
A szak€rt ők arra a k„vetkeztet€sre jutottak, hogy a megbeteged€sek azok k„z„tt
alakultak ki, akik az 1980-as €vekben, hentesboltban v•s•rolt, prionnal fertőz„tt
szarvasmarha agysz„vet€vel kontamin•lƒdott marhah†st fogyasztottak.
A felt€telezett kock•zati t€nyező etiolƒgiai szerep€nek tiszt•z•sa, azaz az ok okozati „sszef…gg €sek felt•r•sa c€lj •bƒl eset-kontroll vizsg•latot v€geztek. Minden
vCJB esethez hat-hat azonos kor† €s nemű, „sszesen 30 kontroll szem€lyt
illesztettek, €s a hozz•tartozƒkat k€rdezt€k ki a betegek, illetve a vizsg•latba
bevont szem€lyek t•pl •lkoz•si/fogyaszt•si szok•sairƒl. A vizsg•lat eredm€nye
szerint a betegek tizen„tsz„r gyakrabban v•s•roltak olyan •llatbƒl sz •rmazƒ
marhah†st, melynek az agyvelej€t is elt•volˆtott•k p = 0,0058, EH (es€lyh•nyados)
= 15; 95%-os konfidencia intervallum EH = 1,6 – 140 .
Meg•llapˆtott•k azt is, az „tb ől n€gy eset k€t olyan hentesbolttal hozhatƒ
kapcsolatba, ahol a k€t hentes maga, vagy a szomsz€ds •gukban műk„dő v•gƒhˆd
m€sz •rosa t•volˆtotta el a marh•k agy•t. Az •llatok lev•g•sa sor•n gerincvelő roncsolƒ
p•lc•t is haszn•ltak (az •llat le„l€se ut•n a reflexes mozg•sok megelőz€se €rdek€ben), €s a
lev•gott •llatokat gyakrabban tisztˆtott•k let„rl€ssel, mint vˆzt„mlős lemos•ssal. Az agy
elt•volˆt•sa neh€zkes €s a h†st szennyező művelet volt, az agy kiv€telekor vagy a
gerincvelő roncsol•sa sor•n az agyh•rtya gyakran elszakadt, ez vezetett az •llat
h†s•nak agysz„vettel valƒ szennyeződ€s€hez.
Az 1980-as €vekben a marh•k agyvelej€nek kiv€tele €s emberi fogyaszt•sra valƒ
felhaszn•l•sa
Nagy-Britanni•ban
t„rv €nyes
gyakorlat
volt.
1989-ben
a
marhaagyvelő emberi fogyaszt•sra valƒ felhaszn•l•s•t betiltott•k, €s 1996 ƒta a hat
hƒnaposn•l id ősebb szarvasmarh•k eg €sz feje is csak vesz€lyesnek minősˆtett
anyagk€nt kezelhető a v•gƒhidakon.
Szerkesztős•gi megjegyz•s: 2001. €prilis 2-ig Nagy-Britanni€ban 97 vCJB esetet
tartottak nyilv€n. A betegek k•z‚l 90 meghalt, ƒgy a diagn„zist neuropathol„giai
vizsg€lattal is al €t€masztott€k, 7 …lő betegn…l val„sz ƒnűsƒtett…k a k„rk …pet. B€r t•bb
olyan ter‚lete van az orsz€gnak, ahol egyn…l t•bb esetet regisztr€ltak, ezideig
Queniborough …s •t km -es k•rzete (Leicester megye) az egyetlen ter‚let, ahol a
statisztikai elemz…s alapj€n val„sz ƒnűsƒthető, hogy az el őfordult esetek k•z•tti
•sszef‚gg …s nem tulajdonƒthat„ a v…letlennek.
Forr€s: http://www.eurosurv.org/2001/010322.html

T•JƒKOZTAT•S SZAKMAI TOV•BBKƒPZ ƒSR ŐL
„LEGIONELLA” SPECI•LIS TOV•BBKƒPZ Ő TANFOLYAM
A Semmelweis Egyetem Eg ˆszsˆgtudom‰nyi Kara
pontszerző tov‰bbkˆpz ő tanfolyamot hirdet
a l€g†ti betegs€gek diagnosztik•j•val foglalkozƒ, alapell•t•sban dolgozƒ orvosok,
kƒrh •zi orvosok, infektolƒgusok, mikrobiolƒgusok, €p…letg€p€szeti szakemberek, €s
a megelőz€sben tev€kenykedő tisztiorvosok, k„zeg€szs€g…gyi szakemberek
sz •m•ra.
A tanfolyam id őpontja: 2001. m‰jus 24. 10.00 – 16.15
A tanfolyam helye: „Fodor Jƒzsef” Orsz•gos K„zeg€szs€g…gyi K„zpont
Fodor terem (Budapest, IX. ker. Nagyv•rad t€r 2.)
Program
Dr. Csoh‰n •gnes (OEK): A legionellosis j•rv •nytana – t„rt €neti •ttekint€s €s
j•rv •ny …gyi teendők
Dr. Tarj‰n Enikő (Orsz€gos Pulmonol„giai Int…zet): A legionellosis klinikuma €s
kezel€se
Bogn‰r Csaba (OEK): A legionellosis kƒrokozƒja – mikrobiolƒgiai diagnosztika
Sz ‰nthŒ
Zolt‰n
(Budapesti
Műszaki…s
Gazdas€gtudom€nyi
Egyetem
ˆp‚letg…p…szeti Tansz…k) : – A legionellosis €p…letg€p€szeti vonatkoz•sai.
Dr. K‰d‰r Mih‰ly (OKK-OKI): A Legionella „kolƒgi •ja
Jelentkezˆs:

Semmelweis Egyetem Eg €szs€gtudom•nyi Kar
Tanulm•nyi oszt•ly (Budapest, 1135 Szabolcs u. 35.)

Tˆr•tˆsi d•j: 8000 Ft
Szervező: Dr. K•d•r Mih•ly, telefon: 476-1179.

A HAZAI J•RV •NY …GYI HELYZET •LTAL•NOS JELLEMZƒSE
A 2001.
‰prilis 9-15. kŽzŽtti id őszakban bejelentett heveny fertőző
megbeteged€sek alapj•n az orsz•g j•rv •ny …gyi helyzete az al •bbiakban foglalhatƒ
„ssze:
Kevesebb enter‰lis •ton terjedő fertőző megbetegedˆs ker…lt a nyilv•ntart•sba, a
salmonellosis, campylobacteriosis €s enteritis infectiosa bejelent€sek sz •ma
10 -18%-kal cs „kkent az el őző hetihez k€pest. A yersiniosist kiv€ve minden e
csoportba tartozƒ betegs€g j•rv •ny …gyi helyzete kedvezően alakult.
Egy k„z„ss €gi salmonellosis j•rv •nyrƒl €rkezett jelent€s: Egy 43 fős olasz
turistacsoport h€t tagja •prilis 10 -€n Budapesten betegedett meg 38 o C l•zzal j•rƒ
enteritisben. Minden beteg a Főv•rosi Szent L•szlƒ Kƒrh •zba ker…lt, n€gy turista
sz €klet€ből S.Enteritidis teny€szett ki. A csoport •prilis 8-•n €rkezett
Magyarorsz•gra, de mivel a turist•k az orsz•g ter…let€n t„bb helyen €tkeztek, €s
•prilis 12 -€n m•r elhagyt•k az orsz•got, nem volt kiderˆthető a fertőz€s
akvir•l•s•nak mƒdja.
A v•rushepatitisek el őfordul•sa nem v•ltozott
j•rv •ny …gyi helyzet igen kedvezően alakult.
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A lˆg•ti terjedˆsű betegsˆgek csoportj•ban a varicella bejelent€sek sz •ma
kism€rt €kben emelkedett, a scarlatina esetek€ m€rs €kelten cs „kkent a 14. hetihez
k€pest. A varicella j•rv •ny …gyi helyzete nem t€rt el, a scarlatin•€ kedvezőbb volt,
mint az el őző €v azonos id őszak•ban. H•rom rubeola (Hajd†-Bihar, Kom•romEsztergom, Pest megye) €s „t parotitis epidemica ker…lt a h€ten a nyilv•ntart•sba,
a morbilli, a rubeola €s a mumpsz epidemiolƒgiai helyzete kedvező volt.
Az idegrendszeri fertőző betegsˆgek k„z…l nem v•ltozott a meningitis purulenta,
de emelkedett a meningitis serosa [Győr-Moson-Sopron megye (2)] €s
encephalitis infectiosa [Budapest, Hajd†-Bihar, J•sz -Nagykun-Szolnok (2), Zala
megye] bejelent€sek sz •ma az el őző hetihez k€pest.
Az egyˆb zoonŒzisok k„z…l egy – egy brucellosis (Budapest) ill. leptospirosis
(Baranya megye) megbeteged€sr ől €rkezett jelent€s. A csoportba tartozƒ
betegs€gek j•rv •ny …gyi helyzete a heti adatokat tekintve, az el őző €vekhez
viszonyˆtva kedvezően alakult, vagy nem v•ltozott l€nyegesen, kiv€ve a Lyme-kŒrt,
melyn€l mind a heti, mind az €v eleje ƒta nyilv•ntart•sba vett bejelent€sek sz •ma
jƒval meghaladta a 2000. €v azonos id őszak•ban regisztr•ltat.
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