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 „Trópus”: Földrajzi területek, ahol 
bizonyos klimatikus és/vagy higiénés 
faktorok megléte elsősorban 
parazitás megbetegedések 
akvirálására hajlamosít.  















Trópusi betegségek típusos 

terjedési módjai 

 Ízeltlábú vektor 

 

 

 

 

 orofekális 



Ízeltlábú vektor okozta 

fertőzések 



Sárgaláz 



Pestis 
Yersinia pestis 



Chagas betegség 
Trypanosoma cruzi 



Leishmaniasis 
L brasiliensis 



Lymphaticus filariasis 
Wuchereria bancrofti 



Schistosomiasis 
S mansoni 



Talaj közvetítette 

féregfertőzések 



Nematodák becsült prevalenciája 

(WHO 1993) 

 A. lumbricoides      800-1000 millió 

 A. duodenale 

  N. americanus   700-900 millió 

 T. trichiura    500 millió 

 E. vermicularis   400 millió 

 W. bancrofti   120 millió 

 S. stercoralis     70 millió 



Törpefonálféreg fertőzés 
Strongyloides stercoralis 



Ostorféreg fertőzés 
Trichuris trichiura 



Kampósféreg fertőzés 
Necator americanus 



Orsóféreg fertőzés 
Ascaris lumbricoides 



Taeniasis 
cysticercosis 
T solium 



Cutan larva 
migrans 
 
A braziliense 



Tungiasis 
T penetrans 



A fejlődő országokba utazók becsült 

havi morbiditása 

Utazók hasmenése     20-50% 

Malária (prophylaxis nélkül Afrika)  1-5% 

Akut légúti infekció, Dengue láz   1-2% 

Állatharapás veszettség gyanúval  0,5% 

Hepatitis A      0,1% 

Hepatitis B, hastífusz (~TBE Mo.-on)  0,01% 

HIV-fertőzés             0,002% 

Halálos baleset      0,001% 

Legionellosis, cholera     0,0002% 

Poliomyelitis     0,0001%  

 

 CDC 2010 



 Évente >300 millió ember utazik 

 A hasmenés a leggyakoribb 
egészségügyi probléma a fejlődő 
országokba utazók között 

 

 

Hasmenés visszatért 

utazókban 

Travelers’ diarrhea 



Kockázati tényezők Peace Corps 

önkéntesek között Guatemalában 

 Ivóvíz forrás pl. csap 

 Helyi lakos által készített étel 

 Kis, helyiek által látogatott étterem 

 Helyi lakos által hámozott gyümölcs 

 Jégkockás üdítőital 

 Fagylalt vagy shake 

 

 
Hervaldt BL, et al. Ann Intern Med 2000;132:982-988. 



Enterális pathogének mexikói 

öntetekben 

 Mexikói stílusú szószokat vizsgáltak 
36 mexikói és 12 houstoni 
étteremben 

 E coli:  

• Mexikó 47/71 (66%) 

• USA 10/25 (40%) 

 

Adachi JA, et al. Ann Intern Med 2002;136:884-887. 



Pathogének 

 Baktérium    10-50% 
• E coli (ETEC, EAEC) 

• C jejuni 

• Shigella sp., Salmonella sp. 

 Vírus     0-20% 
• Norovírus, rotavírus, adenovírus 

 Parazita     0-10% 
• G intestinalis, C parvum 

• E hystolytica, C cayetanensis 

 Azonosítatlan   10-50% 



Terápia 

 ORF 

 Loperamid 

 Antibiotikum 

• Hatékonyabb a placebonál a culture-
negatív esetekben is 

• Fluoroquinolon (cipro, levo) 

• Azithromycin 

• Rifaximin 



Prophylaxis 

 Nemgyógyszeres 

• Boil it, peel it, cook it or forget it 

 Gyógyszeres 

• Általában nem javasolt 

• Bi, TMP/SMX, fluoroquinolon, rifaximin 

 Vaccina? 

 



Védőoltások Rutin védőoltások 

Diphtheria 

Hepatitis B 

H influenzae b 

Human 
papillomavirus 

Szezonális influenza 

Morbilli 

Mumps 

Pertussis 

Rubeola 

Pneumococcus 

Poliomyelitis 

Rotavirus 

Tuberculosis 

Tetanus 

Varicella 

Ajánlott védőoltások 

Cholera 

Hepatitis A 

Sárgaláz 

Japán B encephalitis 

Meningococcus 

Rabies 

Kullancsencephalitis 

Typhus abdominalis 

 World Health Organization, 

ttp://www.who.int/ith/vaccines/en/ 

Kötelező védőoltások 

Sárgaláz, egyes országok 
határátlépése előtt 

Meningococcus A, C, Y, W135  
Szaúd-Arábia, zarándoklat 



Védőoltással kivédhető kórokozók 

Brazíliában 

 HAV 

 HBV 

 S enterica Typhi 

 (YF, Rabies) 

 



É-Európa 15% 
Amerika, Japán, Ausztrália, Európa 40% 
Ázsia, Afrika, D-Amerika 70-100%  



Hepatitis E 







Vírushepatitisek átvitele 

• Tetoválás 

• Piercing 

• Acupunctura 

• Közös borotva, 
manikűrkészlet, 
fogkefe  

• Droghasználat 
során (közös tű, 
közös por-
felszívó eszköz, 
stb.) 

 

A HCV indirekt vér útján is jól terjed, ezért sokkal fertőzőbb, 
mint a HIV 



Sárgaláz 



Malaria 



Dengue 



Dengue 



Elsősegély csomag 

 az utazás időtartamára elegendő rendszeresen 
szedett gyógyszer  

 lázmérő 

 görcsoldó, fájdalom- és lázcsillapító 

 rehidrációs sókeverék 

 antibiotikumok (fluoroquinolon, makrolid) 

 antihisztamin 

 alkoholos kézfertőtlenítőszer 

 fényvédő krém 

 rovarriasztó 

 

 



Rovarriasztó, CDC ajánlás 

Kullancs és szúnyog ellen is hatékony 
 DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide), pl. Off!® 

  bőrre, 20-100% koncentrációban 
  biztonságos gyermekeknek is 
 

Csak szúnyog ellen hatékony 
 Picaridin, pl.  Autan® 

 Eucalyptus olaj (FDA 3 éves kor alatt nem ajánlja.) 

 Citromfű olaj (FDA 3 éves kor alatt nem ajánlja.) 

 

Permethrin:  
 impregnált szúnyogháló, ruházat, bakancs 

viselése 
 néhány mosás után is hatékony 
 közvetlenül a bőrre nem alkalmazható 

 
 

 



Mi a Zika-vírus fertőzés (Zika)? 

 A beteg a Zika-vírussal fertőzött 
Aedes szúnyogok csípésével terjed  

 A legtöbb (80%) fertőzött nem is 
tud a betegségéről, mert a 
betegség nagyrészt 
tünetmentesen zajlik 

 Amennyiben jelentkeznek 
tünetek, azok enyhék és általában 
egy héten belül megszűnnek 



Aedes aegypti 



 Aedes aegypti moszkítók elterjedése Földünkön 
(vörös=magas előfordulás; kék= nincs) 



Aedes albopyctus 

Tiger Moszkító 









Idő Helyszín Részletek 

 

1947 
Zika erdő, Uganda, Afrika 

Zika virus leírása és izolációja 

Rhesus majomból 

 

1952 
Uganda, Africa 

Zika virus fertőzést igazoltak 

emberben 

 

1951-81 

Délkelet-Ázsia és szub-szaharai 

Afrika 
Sporadikus esetek 

 

2007 
Yap sziget, Micronesia Zika virus járvány 

 

2013-14 

Francia Polynesia, Új Caledonia, 

Cook sziget, Húsvét szigetek 

Zika virus járvány perinatalis 

átvitellel, de enyhe tünetek 

 

March 2015 

Camaçari, Bahia, Észak-kelet 

Brazil 
Zika virus járvány 

 

October 2015 
Pernambuco, Észak-kelet Brazilia Szokatlan mikrokefália esetek 

17 November 2015 Paraiba, Észak-kelet Brazília 
Zika virus genomot igazolnak 

amnion folyadékban 

24 November 2015 Francia Polynesia 
Mikrokefália esetek jelentős 

szaporodása 

28 November 2015 Brazilia 
Zika virus genomot igazolnak 

újszülöttek véréből és szöveteiből 



Hol található  Zika vírus a Földön? 

 2015 előtt Zika 
járványok Afrikában, 
Délkelet-Ázsiában és 
a Csendes óceán 
szigetein voltak 

 Jelenleg az amerikai 
kontinensen zajlik a 
járvány   







Fig 1 Map of Brazil showing cities with notified cases of microcephaly in Brazil up to 13 
February 2016.  

Maria de Fatima Vasco Aragao et al. BMJ 
2016;353:bmj.i1901 

©2016 by British Medical Journal Publishing Group 





Zika vírus átvitele: 

 A Zika terjedése: 

– Szúnyogcsípéssel  

– Terhes anya a magzatát 
fertőzheti 

– Szexuális átvitellel 

– Vértranszfúzióval 
 



A fertőzés klinikai tünetei: 

 A Zika vírus fertőzés leggyakoribb 
tünetei: 

– Láz 

– Bőrkiütés 

– Ízületi fájdalom 

– Conjunctivitis (vörös szem) 

– Izomfájdalom 

– Fejfájás 



Hogy érinti a Zika vírus fertőzés  
az embereket? 

 A járványos területeken élők vagy 
oda utazók megkaphatják a 
betegséget és tovább is adhatják 

 A Zika fertőzöttek többségénél 
(80%) semmilyen klinikai tünetek 
nem jelentkeznek 

 Akik megbetegednek, azoknál is a 
betegség rendkívül enyhe lefolyású 



Hogy érinti a Zika fertőzés 
a terhes nőket? 

 Zika vírus átjut a placentán 
és megfertőzi a magzatot a 
terhesség első harmadában, 
de a szülés időszakában is 
veszélyt jelent (koraszülés, 
halva szülés) 



Hogy érinti a Zika fertőzés 
a terhes nőket? 

 A Zika fertőzés és a 
mikrokefália kapcsolata ma 
már bizonyított! 

– Mikrokefália és súlyos 
mikrokefália: születési 
rendellenesség, melyben az 
újszülött agya jóval kisebb, 
mint ugyanolyan korú és nemű 
egészséges társaiké  

– A fertőzés átvészelése nem 
befolyásolja a magzat 
fejlődését! 



Fig. 1 Time series and cartography of reported Zika virus and microcephaly cases in Brazil. 

Nuno Rodrigues Faria et al. Science 2016;science.aaf5036 

Published by AAAS 





Fig 2 Microcephaly, cortical malformation, and brain calcification.  

Maria de Fatima Vasco Aragao et al. BMJ 
2016;353:bmj.i1901 

©2016 by British Medical Journal Publishing Group 



Fig 3 Severe microcephaly.  

Maria de Fatima Vasco Aragao et al. BMJ 
2016;353:bmj.i1901 

©2016 by British Medical Journal Publishing Group 



Guillain-Barré Syndrome (GBS) és a Zika 
kapcsolata 

 A Zika vírus fertőzés GBS-
t az esetek kis 
százalékában is okoz 

 A GBS egy ritka, átmeneti 
izomgyengeséggel vagy 
bénulással járó  
neurológiai 
megbetegedésis, melyet 
a saját immunrendszer 
támadása okoz a 
neuronok ellen 
(autoimmun folyamat) 



Hogy diagnosztizáljuk a Zika vírus fertőzést? 

 A diagnózis az utazási 
anamnézis, a 
tüneteken és a 
szerológiai 
vérvizsgálatokon 
alapul 

 A vérvizsgálat a Zika 
fertőzés 
kimutatásának 
egyetlen módja 



Kezelhető-e a Zika vírus fertőzés? 

 Egyelőre nem 
létezik specifikus 
terápia vagy 
oltóanyag 

 Kísérleti oltóanyag 
kipróbálása ősztől 
várható 



Hogy kezelhető a Zika vírus fertőzés? 

 Tüneti terápia 

– Ágynyugalom 

– Sok folyadék 
fogyasztása 

– Acetaminophen 
tartalmú láz- és 
fájdalom csillapító 





Amennyiben az Aedes aegypti szúnyogellenes 
program működne, kevesebb dengue, 

chikungunya és Zika fertőzés lenne – de nem 
működik!  

1. A légi szúnyogirtószerek csak addig 
működnek, amíg a levegőben zuhannak, zárt 

terekben nem hatnak, pedig a fertőzések 70%-a 
ott történik 

2. Kültérben túlélnek a lárvák a csatornákban, 
szemétben, autógumiban, temetői 

virágokban… 
3. A baktériumokkal történő harc túl hosszú 

időt vesz igénybe 
4. A beltéri és a ház körüli szúnyogirtás a 

legcélravezetőbb megoldás 
 



CSAK A HALOTT 

SZÚNYOG......... 


