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AZ INFEKTOL€GIAI SZAKMAI KOLL•GIUM ‚LL ‚SFOGLAL‚SA A
CANDIDIASISR€L (CANDIDOSISR€L)
Napjainkban a paramedik•lis irodalom €s ennek nyom•n az inform•ci ‚kat
kritika n€lk …l •tvevő m€dia egyre gyakrabban foglalkozik egy mesters€gesen
kre•lt, candid•k okozta k‚rk €ppel. A k†nyvesboltok polcain ott sorakoznak a
candid•kkal kapcsolatos •ltudom•nyos ismereteket tartalmaz‚ k†tetek. A
szerzők szerint egy ƒj (n €p)betegs€gr ől van sz ‚. Candidiasis: Divat, vagy a
XXI. sz •zad betegs€ge? c‡mmel jelent meg „tudom•nyos” k†nyv €s
Candidosis – divat, vagy a XXI. sz •zad betegs€ge? c‡mmel tov•bbk€pz ő
k†zlem€ny. A helyzetet nehez‡ti, hogy id őnk €nt hazai mikol‚gusoknak is
vannak f€lre€rthetően fogalmazott mondatai.
Az „ƒ j” candidiasis (candidosis) t€rnyer€se egy, az Amerikai Egyes…lt
‹llamokb‚l elindult ir •nyzat begyűrűz€se. A napjainkban nagy publicit•st
kap‚, €p immunit•sƒ betegeket sƒjt ‚, candid•k okozta k‚rk €p nem tekinthető
ƒjdons•gnak. Egy Truss nevű szerző 1978-t‚l megjelenő publik•ci ‚i vetett€k
fel elsők€nt, elsősorban kr ‚nikus f•radts•g szindr‚m•ban a candid•k k‚roki
szerep€t.
Az amerikai szerzők „Yeast Connection”-ről, Candidia hiperszenzitivit•s
szindr‚m•r‚l is besz€lnek; Crook, a k€rd €ssel legt†bbet foglalkoz‚ szerző †t
k†nyvet publik•lt a t€m•ban. Magyarorsz•gon Harold H. Markus €s Hans
Finck 1990-s k†nyv€nek ford‡t•sa „Betegnek €rzem magam, €s nem tudom
mi €rt ” c‡mmel m•r t‡z €vvel ezelőtt elind‡totta a candida divathull•mot.
A fent eml‡tett szerzők azt sugallj•k, hogy l€tezik az orvostudom•ny •ltal m•r
j‚ ideje ismert szisztƒm„s candidiasison k‡v…l egy candid•k •ltal okozott
m•sik, az eg €sz szervezetet €rintő k‚rk €p.
A Candida albicans €s a non-albicans Candida speciesek a norm•l sz •j-,
b€l- €s h…velyfl‚ra tagjai. A Candida speciesek az eg €szs€ges,
immunkompetens emberek sz €klet€ből az esetek 4-88%-•ban mutathat‚k ki,
mint azt egy, a szakirodalmat (96 k†zlem€nyt) •ttekintő †sszefoglal‚
hangsƒlyozza. Az ƒjsz…l†ttek a sz …lőutakon •thaladva tal•lkoznak el ősz †r a
cadid•kkal €s a gomba ezt k†vetően a ny •lkah•rty•k norm•l fl ‚r•j•nak r€sz €t
k€pez(het)i. Candida albicans gyakran izol•lhat‚ a k…l†nb †ző nem steril
testt•jakr‚l (b őr, oropharynx, h…vely, vastagb€l) sz •rmaz‚ mint•kb ‚l. Az
egy€b Candida speciesek (pl.: a cs †kkent fluconazol €rz €kenys€gű C.krusei,
C.glabrata, C.guillermondii) €p immunit•sƒ, €s nem k‚rh •zban kezelt
betegek eset€ben is izol•lhat‚k el őzetes antifung•lis kezel€s ut •n.
A C.albicans, vagy m•s speciesek teny€szt€se nem jelent neh€zs €get.
Jellegzetes panaszok €s elv•ltoz•sok n€lk …l a sz •j…regből, h…velyből,
sz €kletből kimutat•suk …nmag„ban nem jelez betegs€get. Az izol•lt
gombaspeciesek in vitro €rz €kenys€gi vizsg•lata csak invaz‡v fertőz€sek
eset€n indokolt, ‡gy csak kiv€teles esetben sz …ks €ges. Az in vitro

€rz €kenys€gi vizsg•latokat p‚tolhatja az identifik•lt gombaspeciesek
term€szetes
rezisztenci•j•nak
ismerete.
(C.krusei,
C.glabrata,
C.guillermondii – cs †kkent fluconazol €rz €kenys€g ill. rezisztencia;
C.parapsilosis, C.rugosa – cs †kkent poly€n €rz €kenys€g; C.tropicalis –
ketokonazol rezisztencia). Candida antig€n kimutat•s•nak csak cs †kkent
v€dekezők€pess€gű betegekben van diagnosztikus €rt €ke. A candida elleni
antitest detekt„l„sa nem k†rjelző ƒp immunit„sˆ betegeknƒl. Ez ut ‚bbi
szerol‚giai vizsg•latok szenzitivit•sa €s specificit•sa sajnos a sziszt€m•s
candidiasis szempontj•b‚l vesz€lyeztetett betegek eset€ben sem megfelelő.
A candid„k okozta k†rk ƒpek
A j‚l ismert k‚rk €pek egy r€sze a bőrt €s bőrf …ggel€keket, m•sok a
ny •lkah•rty•kat €rintik, az invaz‡v illetve sziszt€m•s candidiasis pedig
megfelelő hajlamos‡t‚ t€nyezők eset€n jelentkezik. Az ƒjsz…l†ttek candida
szepszise, a csecsemők sz •jpen€sze €s pelenkadermatitise, a prot€zist
viselők oropharynge•lis candidiasisa, a leromlott •ltal•nos •llapotƒ betegek
oesophagitise nem sz •m‡t ƒjdons•gnak. A h…velyi candidiasis €p immunit•sƒ
nők eset€ben ism€telten is fell€phet, hajlamos‡t‚ t€nyezők hi •ny •ban is.
Vil•gszerte,
a
cs †kkent
v€dekezők€pess€gű
betegek
sz •m•nak
n†veked€s€vel p•rhuzamosan nő a dokument•lt invaz‡v (sziszt€m•s)
candidiasisok sz •ma. A szerv- €s csontvelőtranszplant•ltak, a malignus
hematol‚giai betegs€gben szenvedő, agressz‡v kemoter•pi •ban r€szes…lők,
az intenz‡v oszt•lyon kezelt, tart‚san intravaszkul•ris kan…lt viselők, nagy
hasi műt€ten •tesett betegek, HIV-pozit‡vak k†r€ben komoly kih‡v•st jelent a
candidiasis €s m•s mycosisok fell€pte.
A felsorolt k‚rk €pekben a panaszok, t…netek (l •that‚ elv•ltoz•sok) miatt
v€gzett diagnosztikus vizsg•latok alapj•n a candidiasis t…bbnyire
mikrobiol†giailag dokument„lhat†, ƒs az antifung„lis kezelƒs is
eredmƒnyes.
Az „ˆ j”szisztƒm„s candidiasis (candidosis)
A paramedik•lis irodalom •ltal propag•lt k‚rk €p sz •mos t…nettel €s panasszal
j•r. K…l†nb †ző testt•j€kok viszketegs€ge, l•t•sroml•s, gomb‚c€rz €s a
torokban, orrdugul•s, f•rad€konys•g, koncentr•ci ‚zavar, haspuffad•s,
sz €nhidr•t€hs €g, szorul•s/hasmen€s, menstru•ci ‚s g†rcs €s m•s, egym„ssal
…sszef‹gg ƒsbe nem hozhat† panaszok alapj•n a betegek t†bbs€ge
†ndiagn‚zis ƒtj •n „j†n r•”, mi a baja. Ezt sugallja a n€pszerűs‡tő irodalom,
melyben •llapotfelm€rő k€rd ő‡ vek seg‡tik a szerte•gaz‚ panaszok alapj•n a
k‚rk €p felismer€s€t. A diagn‚zist al •t•masztand‚, az orvosi szakirodalom
•ltal nem ismert vizsg•latokat (Vega-teszt, Voll-teszt, Biokrist•ly anal‡zis)
v€geznek. M•skor b€lmos•s ƒtj •n bizony‡tj •k be a megt€vesztett betegnek,
hogy €lő, vagy elpusztult gombatelepek l•that‚k szabad szemmel a
mos‚folyad€kban.
A betegek egy r€sz €nek van, vagy volt bőr-, k†r†m- vagy h…velyi candidiasisa,

vagy m•s gomb•s folyamata. Az alternat‡v medicina sz •m•ra azonban
k…z…mb …s, hogy az el őzm €nyben szereplő folyamatot candida okozta, vagy
m•s gomba species, valamint az is, hogy ezek a fertőzƒsek dokument„ltak
voltak, vagy sem. Az is k†z†mb †s, hogy a h†napokon „t adagolt
gombaellenes kezelƒs nem hozott l„tv „nyos eredmƒnyt. Az „ƒ j” candidiasis
(candidosis) ell•t•s•ban €rdekeltek sz •m•ra a candida-di €ta, egyes
bioterm€kek €s a colon hydrother•pia az „igazi” megold•s.
Az idevonatkoz‚ irodalom bős€ges, de †nellentmond•sos. Nincs tiszt„zva,
hogy milyen patomechanizmus ˆtj „n alakul ki a betegsƒg. Egyesek a
„rossz” gomb•k elszaporod•s•val magyar•zz •k a betegs€get, m•sok allergi•s
mechanizmusr‚l besz€lnek. Nem tiszt•zott, hogy a gomba maga ker…l a b€lb ől
a v€rbe, vagy produktumai, a toxinok m€rgezik a beteget. Esetleg a gombakoloniz•ci ‚t k†veti a szervezet allergi•s reakci‚ja. Felvetik, hogy az
elszaporodott gomb•k az immunv•laszt blokkolj•k.
Az American Academy of Allergy and Immunology 1986-ban foglalt •ll •st a
candidiasis k€rd €s€ben, kimondva, hogy a szindr‚ma spekulat‡v €s
tudom•nyosan nem al •t•masztott (Dismukes €s munkat•rsai). Nystatinnal
illetve placeb‚val kezeltek „candidosisban” szenvedő betegeket. A vizsg•lat
elej€n €s v€g€n r•k€rdeztek valamennyi olyan panaszra €s t…netre, melyeket
a n€pszerűs‡tő irodalom alapj•n ma Magyarosz•gon a betegek magukon is
k†nnyen felismernek. A vizsg•lat eredm€nye negat‡v volt, az antifung•lis
kezel€s nem hozott eredm€nyt a panaszok vonatkoz•s•ban, b•r a candidakoloniz•ci ‚t cs †kkentette. M•sok a gyakran aj •nlott di €t•k hat•stalans•g•ra
mutattak r•. Egy munkacsoport kr ‚nikus f•rad€konys•gban vizsg•lta a
„candida kapcsolatot”. A vizsg•latba bevont, candidiasisban szenvedő betegek
a
diagn‚zist
saj•t
maguk
•ll ‡tott•k
fel
€s
mindegyik…k
j•rt
term€szetgy‚gy •szn•l. Val†di candidiasist tenyƒsztƒssel egy esetben sem
siker‹lt bizonyŒtani. A j‚l tervezett psychol‚giai vizsg•latok pozitivit•sa
alapj•n felaj•nlott seg‡ts €get a betegek elutas‡tott•k.
A fentiekben kifejtettek alapj•n
„ll „sfoglal„sa a k…vetkező:

az

Infektol†giai

Szakmai

Kollƒgium

1. Az „ƒ j” sziszt€m•s candidiasis (candidosis) gyanƒja miatt gomba sz €kletből
t†rt €nő kimutat•sa c€lj •b‚l v€gzett teny€szt€ses, illetve gomba-szerol‚giai
vizsg•latoknak nincs szakmai indoka, sőt azok eredm€nye egyenesen
f€lrevezető lehet.
2.

Candida szerol‚giai vizsg•latoknak csak cs †kkent v€dekezők€pess€gű
betegek invaz‡v candidiasisa eset€n van diagnosztikus €rt €ke.

3.

Az
•ll ‡t‚lagos
candidiasis
(candidosis)
kezel€s€re
antifung•lis
k€sz ‡tm €nyek ad •sa a b€l dekontamin•l•sa c€lj •b‚l kontraindik•lt.
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M€DSZERTANI ŽTMUTAT€
A J‚R€BET EG -ELL ‚T‚ SBA N R•SZES•LŐK K• L‘NB ‘ZŐ CANDID A FAJOK OK OZT A
– NEM SZISZT•M‚ S – GOMB ‚S FERT ŐZ •SEI (CAN DIDOSIS) •S AZ ŽN.
„CANDID IA SIS SZ IN DR €M‚BAN ” SZENVEDŐ BET EGEK MIKOL€GIAI
VIZSG‚ LAT‚HOZ

A Candida albicans €lesztőgomba, mint fakultat‡v k‚rokoz‚ r€g‚ta j‚l ismert.
A C.albicans gyakran koloniz•lja eg €szs€ges emberek ny •lkah•rty•it, ez
kiindul‚ forr•sa is lehet esetleges sziszt€m•s infekci‚knak, de csak a j‚l
ismert, az immunit•s cs †kken€s€vel †sszef…gg ő hajlamos‡t‚ t€nyezők
fenn•ll •sa eset€n.
Mikol†giai vizsg„latokat a j•r‚beteg-ell•t•sban csak olyan esetekben
indokolt v€gezni, amikor a gomba mint etiol‚giai t€nyező sz •m‡t•sba j†het.
Ezen
bel…l
gombatenyƒsztƒses
vizsg„latokat
(candida-fertőz€s
kimutat•s•ra) €p immunit•sƒ egy€nekn€l, elsősorban csak a ny •lkah•rty•k
(h …vely, esetleg sz •j), a bőrfel…letek (k €z-, l•b-, testhajlatok), a k†r†m,
esetleg a szem €s f…l gyan‡that‚ gombafertőz€sei eset€n sz …ks €ges
elv€gezni.
Antimikotikumokkal szembeni rezisztencia/ƒrz ƒkenysƒg vizsg„latokra a
visszat€rő, antifung•lis ter•pi •ra nem reag•l‚, igazoltan gomb•s eredetű
fertőz€sek eset€n van sz …ks €g (pl. recurrens vulvovaginitis).
Candida albicans €lesztőgomb•val szembeni antitestek kimutat•s•nak
†nmag•ban diagnosztiai €rt €ke nincs, ez €rt az alapell•t•sban r€szes…lő
betegek r€sz €re Candida szerol†giai vizsg•latokat v€gezni szakmailag nem
javasolt.
A mai divathull•m szerinti ƒn. „candidiasis szindr‚m•ban” szenvedő betegek
bizonytalan eredetű, nem tipikus, sokszor sƒlyosnak v€lt t…netei (hasmen€s,
szorul•s, puffad•s, €tv •gytalans•g, gyakori fejf•j•s, migr€n, sz €d…l€s,
depresszi‚, kettősl •t•s, f•z€konys•g, bőrviszket€s, ki …t€sek, hajhull•s, izom€s iz …leti f•jdalmak, sz ‡v- €s €rrendszeri panaszok, menstru•ci ‚s probl€m•k,
hormonh•ztart•sbeli zavarok, hirtelen fogy•s, hirtelen h‡z•s stb.) h•tter€ben
nem •ll Candida-fertőz€s, ez €rt „candidabetege k” mikol†giai vizsg„lata
indokolatlan [hacsak nem •ll fenn az el őzőekben eml‡tett t€nyleges
gombafertőz€s gyanƒja is (l. t•bl •zat)].

Mikol†giai vizsg„latok v„zlatos „ttekintƒse nem szisztƒm„s mik†zisok esetƒn
Fertőzƒs
helye

Klinikai kƒp

Bek‹ldendő
minta

Vizsg„lati elj„r„s

Diagnosztikai
ƒrtƒkelhetősƒg,
zavar† tƒnyezők

Lehetsƒges
k†rokoz†

Sz•j
ny•lkah•rtya

soor

vattap•lca, kenet

teny€szt€s, direkt
C. albicans
mikroszk‚pos vizsg•lat

norm•l fl‚ra kontamin•ci‚ja

Sz•jzug

cheilitis

vattap•lca, kenet

teny€szt€s, direkt
C. albicans
mikroszk‚pos vizsg•lat

bakt€riumfertőz€s kiz•r•sa

Bőr, k†r†m

onychomycosis
onychia, paronychia
mycosis manus,
pedis, corporis
intertriginosa

k†r†mkapar€k
h•mkapar€k

teny€szt€s, direkt
mikroszk‚pos
vizsg•lat, KOHk€sz‡tm€ny

Dermatophytonok
Sarjadz‚ gomb•k

F…l

otomycosis

f…lv•lad€k

KOH-k€sz‡tm€ny,
teny€szt€s

Aspergillusok,
Candida spp.

kontamin•ci‚ lehets€ges

Szem

conjunctivitis,
keratitis

cornea-kapar€k,
k†nnycsatorna
v•lad€k

teny€szt€s, direkt
mikroszk‚pos
vizsg•lat, KOHk€sz‡tm€ny

Candida spp.,
Fusarium spp.

kontamin•ci‚ lehets€ges

H•mhi•ny

gennyes gyullad•s

kenet,
sebv•lad€k

teny€szt€s, direkt
Sarjadz‚ gomb•k
mikroszk‚pos vizsg•lat

elsősorban szekunder fertőz€s

Genit•li•k

vulvovaginitis,
ballanitis

h…velyv•lad€k,
kapar€k, kenet
(vattap•lca)

Candida albicans €s
teny€szt€s, direkt
Candida spp.
mikroszk‚pos vizsg•lat Saccharomyces
cerevisiae

norm•l fl‚ra kontamin•ci‚ja

Hƒgyutak

cystitis

vizelet

kvantitat‡v teny€szt€s,
Candida albicans €s
…led€k, direkt
Candida spp.
mikroszk‚pos vizsg•lat

bakt€riumfertőz€s

Em€sztőrendszer

enteritis, gastritis

gyomor ill.
epev•lad€k

teny€szt€s, direkt
Candida albicans €s
mikroszk‚pos vizsg•lat Candida spp.

sz€klet

kvantitat‡v teny€szt€s,
direkt mikroszk‚pos
vizsg•lat

Candida albicans €s
Candida spp.

norm•l fl‚ra
(a vizsg•lat csak ƒjsz…l†ttek,
csecsemők, időskorƒak €s
immunszupprim•ltak eset€ben
lehet k‚rjelző!)
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2003. szeptember 30. 13 30 -17 15

helye: ‹NTSZ Pest Megyei Int€zete, Tan•csterem
Budapest, III., V•radi u. 15.
pontƒrt ƒke: 9 tov•bbk€pz €si pont
Rƒszvƒteli dŒj: 4000 Ft (a d‡j az ‹FA -t is tartalmazza).
A jelentkezƒs hat„rideje: 2003. szeptember 25.
Szervező:

dr. Szentmih„lyi Anna (tel.: 430-4800/251 vagy 221 mell€k,
250-2110/251 vagy 221 mell€k, tel/fax: 388-9339)
Jelentkez€si lap a szervezőtől ig €nyelhető.

A tov„bbkƒpz ƒs t„rgya: Mintav€tel – anyagfeldolgoz•s
antibiotikum-€rz €kenys€gi vizsg•lat – munkahelyi fertőz€s
biztons•gi szab•lyok
El őad †k:

dr. Konkoly Thege Marianne
dr. B•n •va
dr. Szentmih•lyi Anna

– hemokultƒra –
megelőz€s€re tett

T‚J•KOZTAT‚S ŽJ TUDOM‚NYOS T‚RSAS‚G
MEGALAKUL‚S‚R€L
2002. december 12 -€n P€csett megalakult a Magyar Molekul„ris ƒs PrediktŒv
Epidemiol†giai T„rsas„g.
Tekintettel arra, hogy a XXI. sz •zad orvostudom•nya er ősen t•maszkodik a
megelőz€sre, a k†rnyezetv€delemre €s a molekul•ris biol‚gi •ra, annak frekvent•lt
alkalmaz•s•ra, tov•bb • a kr ‚nikus nem fertőző n€pbetegs€gek €s az ƒjonnan
felmer…lő fertőző betegs€gek jelentős€g€nek fokoz‚d•s•val a hat€kony primer €s
szekunder prevenci‚ molekul•ris ir •nyba mozdulhat el. Ez €rt elhat•roztuk egy olyan
t•rsas•g l€trehoz•s•t, amelynek c€lja ezen betegs€gek popul•ci ‚s szintű
felm€r€se, elemz€se molekul•ris biol‚giai m‚dszerek, markerek, biomarkerek
alkalmaz•s•val a hat€kony megelőz€s €rdek€ben.
A T„rsas„g I. Nemzeti Kongresszus„t (nemzetk†zi r€szv€tellel)
2003. november 27 -28 -29 -ƒn tartja Pƒcsett.
A rendezvƒny fő tƒm„ja:

A

D AGANATOK M OL EKU L‚RIS •S PREDIKT’V EPID EM IOL €GI ‚ JA

A kongresszus jelentkezƒsi ƒs el őad „s bejelentƒsi hat„rideje:
2003. szeptember 30.
Inform„ci †: Pƒcsi Tudom„nyegyetem ‚ltal„nos Orvosi Kar K…zegƒszsƒgtani
Intƒzet (7643 Pƒcs, Szigeti ˆt 12., tel.: 06 -72 -536-394).
A T•rsas•g tisztelettel h‡v €s v•r a soraiba €s a kongresszusra mindenkit, aki a
c€ljaink ir •ny •ban elk†telezett €s a t€ma ir •nt €rdeklődik.
Dr. Ember Istv•n
egyetemi tan•r, a T•rsas•g
eln†ke

A HAZAI J‚RV ‚NY •GYI HELYZET ‚LTAL‚NOS JELLEMZ•SE
A 2003. augusztus 25 -31. k†z†tti id őszakban bejelentett fertőző
megbeteged€sek alapj•n az orsz•g j•rv •ny …gyi helyzete az al •bbiakban
foglalhat‚ †ssze:
A leggyakoribb enter„lis fertőző betegsƒgek el őfordul•sa nem t€rt el
l€nyegesen a 31 -33. hetitől, a salmonellosis €s a dysenteria
megbeteged€sek sz •ma a h•romnegyed€t sem €rte el az 1997-2001. €vek
azonos het€t jellemző medi•nnak. Az el őző €v 35. het€n€l m€rs €kelten t†bb
campylobacteriosis €s enteritis infectiosa ker…lt a nyilv•ntart•sba, de az ez
€v eleje ‚ta bejelentett esetek sz •ma nem t€rt el jelentősen az el őző €v
azonos id őszak•ban regisztr•ltt‚l. A h€ten k†z†ss €gi €s ter…leti j•rv •nyr‚l
nem €rkezett jelent€s.
A hepatitis infectiosa ritk•bban fordult el ő, mint a kor•bbi €vek azonos
id őszak•ban. Az esetek 70%-•t Borsod-Abaƒj-Zempl€n €s Pest megy€ben
€szlelt€k.
A lƒgˆti fertőző betegsƒgek k†z…l csup•n †t scarlatina €s 58 varicella
ker…lt a nyilv•ntart•sba, ami az ez €vben, teljes munkah€ten regisztr•lt
legkevesebb megbeteged€s. A b•r•nyhimlő esetek heti €s €v eleje ‚ta
nyilv•ntart•sba vett sz •ma kism€rt €kben meghaladta az el őző €v azonos
id őszak•ban regisztr•ltat. Pertussist €s morbillit nem jelentettek, €s csup•n
k€t rubeola €s egy mumpsz esetet diagnosztiz•ltak.
Az idegrendszeri fertőző betegsƒgek csoportj•ban †t gennyes meningitist
regisztr•ltak, k†z…l…k ezid•ig csup•n egy etiol‚gi •ja v•lt ismertt€
(P.aeruginosa). A h€ten †t meningitis serosa megbeteged€sr ől €rkezett
jelent€s, h•rom eset B•cs -Kiskun, egy-egy pedig Veszpr€m ill. Vas megy€ben
fordult el ő. A nyilv•ntart•sba ker…lt h•rom encephalitis infectiosa
megbeteged€ssel 96 -ra emelkedett az €v eleje ‚ta regisztr•lt esetek sz •ma,
ami m€rs €kelten meghaladta a kor•bbi €vek 1-35. het€ben bejelentett
esetek€t.
Kevesebb Lyme-k†r megbeteged€sr ől €rkezett jelent€s, mint az elmƒlt
hetekben. Az esetek heti sz •ma nem t€rt el jelentősen a 2002. €v azonos
het€ben regisztr•ltt‚l. A megbeteged€sek k†zel fel€t a főv•rosban €s Heves
megy€ben diagnosztiz•lt •k.

EG•SZS•G•GYI, SZOCI‚LIS •S
CSAL‚D•GYI MINISZT•RIUM
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH,
SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbetegedƒsek Magyarorsz„gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)
35/2003.sz.heti jelent€s (weekly report)

(2003.08.25 – 2003.08.31.)

a 35. hƒten (week)
Betegsƒg
Disease
Typhus abdominalis
Paratyphus
Salmonellosis
Dysenteria
Dyspepsia coli
Egyƒb E.coli enteritis
Campylobacteriosis
Yersiniosis
Enteritis infectiosa
Hepatitis infectiosa
AIDS
Poliomyelitis
Acut flaccid paralysis
Diphtheria
Pertussis
Scarlatina
Morbilli
Rubeola
Parotitis epidemica
Varicella
Mononucleosis inf.
Legionellosis
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Encephalitis infectiosa
Creutzfeldt-J.betegsƒg
Lyme-k†r
Listeriosis
Brucellosis
Leptospirosis
Tularemia
Tetanus
VŒrusos haemorrh. l„z
Malaria*
Toxoplasmosis

az 1 – 35. hƒten (week)

2003.08.25- 2002.08.26- Medi„n
19972003.08.31. 2002.09.01.
2001

2003.

2002.

Medi„n
19972001

236
5
2
157
1
764
20
5
2
1
58
26
1
5
5
3
2

224
16
148
2
688
30
1
1
7
1
2
51
27
1
3
1
-

336
19
2
•
•
•
•
46
•
17
2
4
•
18
•
•
9
2
•

4463
78
58
50
3613
60
27579
550
16
12
11
1085
3
54
142
28242
948
71
182
94
96
8

1
4705
192
47
37
3894
65
27337
599
21
18
7
1860
1
52
105
26825
937
29
150
84
85
11

1
8916
406
89
•
•
•
•
1153
16
•
1
3440
23
94
187
•
842
•
•
101
86
•

42
3
1
1
3

43
1
2
1
3

•
•
1
1
•
3

859
2
1
21
29
3
2
7
107

794
4
24
63
1
3
9
144

•
•
1
36
48
9
•
13
184

(+) előzetes, r€szben tiszt‡tott adatok (preliminary, partly corrected figures)
(*) import•lt esetek (imported cases)
(•) nincs adat (no data available)
A statisztika k€sz‡t€s ideje: 2003.09.02
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MINISTRY OF HEALTH,
SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC
Bejelentett fertőző megbetegedƒsek Magyarorsz„gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

35/2003.sz.heti jelent€s (weekly report)
Ter‹let
Territory

Salmonellosis

(2003.08.25 – 2003.08.31.)

Dysenteria

Campylobacteriosis

Enteritis
infectiosa

Hepatitis
infectiosa

Scarlatina

Varicella

Mononucl.
infectiosa

Meningitis
purulenta

Lyme-k†r

49
9
13
10
9
15
11
10
12
3
10
8
4
18
9
9
16
8
5
8

1
1
1
1
1
-

60
7
4
4
3
4
4
6
12
3
4
8
4
7
2
9
3
3
7
3

39
5
43
62
27
37
39
19
15
33
70
34
46
67
48
19
23
10
102
26

1
7
1
7
1
1
2

2
1
1
1
-

9
4
1
1
4
1
3
11
1
4
2
8
4
3
2
-

3
4
6
1
2
1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
2
-

14
2
5
3
1
6
1
3
2
5

‘sszesen (total)

236

5

157

764

20

5

58

26

5

42

Előző hƒt (previous week)

129

1

115

691

15

3

49

18

4

36

Budapest
Baranya
B„cs-Kiskun
Bƒkƒs
Borsod-Abaˆj-Zemplƒn
Csongr„d
Fejƒr
Győr-Moson-Sopron
Hajdˆ-Bihar
Heves
J„sz-Nagykun-Szolnok
Kom„rom-Esztergom
N†gr„d
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatm„r-Bereg
Tolna
Vas
Veszprƒm
Zala

(+) előzetes, r€szben tiszt‡tott adatok (preliminary, partly corrected figures)
A statisztika k€sz‡t€s ideje: 2003.09.02

A „Johan B‚la ” Orsz„gos Epidemiol…giai K†zpont (OEK) kiadv„nya.
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 Epidemiol‚giai 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 ” Orsz„gos K†zeg‚szs‚g€gyi Int‚zet ‚s a Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai K„z„s Alapn‚l elnyert
p‚ly ‚zat ‚ltal biztos…tott egy ƒttműk„d‡s r‡v‡n fejlesztett‡k ki.

Az Epinfo minden h€ten p€nteken ker…l post•z•sra €s az Internetre.
Internet cŒm: www.antsz.hu/oek
A kiadv•nnyal kapcsolatos €szrev€telekkel, k†zl €si sz •nd €kkal sz ‡veskedj€k az
Epinfo főszerkesztőjƒhez fordulni:
„Johan Bƒla ” Orsz„gos Epidemiol†giai K…zpont
1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 476-1153, 476-1194
Telefax: 476-1223
E-mail: epiujsag.oek@antsz.hu
A heti kiadv•nyban szereplő anyagok szabadon m•solhat‚k €s felhaszn•lhat‚k,
azonban a kiadv•ny forr•sk €nt val‚ haszn•lat•n•l hivatkozni kell az al •bbi m‚don:
Orsz•gos Epidemiol‚giai K†zpont. A k†zlem€ny c‡me. Epinfo a megjelen€s €ve; a
kiadv•ny sz •ma:oldalsz•m. (Pl.: Orsz•gos Epidemiol‚giai K†zpont. 10 €ves az
Epinfo. Epinfo 2003;1:1-3.)
Orsz„gos tisztifőorvos:
Prof. dr. Ungv„ry Gy …rgy
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