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Gyakran kérdezik újságírók, betegek, hogy több-e a kullancs, és több
kullancs által terjesztett fertõzés van-e mostanában, mint korábban volt.
Világszerte, így Magyarországon is, egyre több Lyme-beteget regisztrálnak. Az utóbbi évtizedekben egy virulens klón terjedt el a Borrelia burgdorferi sensu stricto fajon belül, és ez magyarázhatja a Lyme-betegség
terjedését, az esetszám növekedését, fõleg Észak-Amerikában, de talán
Európában is (9). Csaknem egész Európában sokszorására növekedett
a KE gyakorisága, Magyaroszágon azonban jelentős csökkenés tapasztalható. A lehetséges magyarázatokat veszi sorra a jelen közlemény.

A nagyvadak számával egyenes arányban változik a kullancspopuláció nagysága. Lényegében ez az egyetlen megbízható forrásunk,
aminek alapján valószínûsíthetõ, hogy ma
többször annyi kullancs van, mint 50 éve volt.
Ez alatt az idõszak alatt a nagyvadállomány
átlagosan a hatszorosára növekedett, ezen belül is legkifejezettebb a vaddisznóállomány
növekedése, 8 ezerrõl 106 ezerre (12).
Még nemzetközi fórumokon is megjelent az
az álláspont, hogy a hazai KE incidencia
1997-ben észlelt csökkenése a bejelentések
elmulasztásának a következménye (10, 14).
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Mivel 1997 óta nem a központi költségvetésbõl, hanem a kórházak költségvetésébõl kell
finanszírozni a szerológiai vizsgálatokat, ez az
elképzelés reálisnak tûnhetne. A vizsgálat
költsége azonban jelentéktelen, és évente az
egész országban mindössze ezres nagyságrendben lenne indokolt, így alig hihetõ, hogy
ez érdemben megterhelné a kórházak büdzséjét. E spekulatív megközelítésen túl objektív adatok is ellene szólnak, hogy a diagnózis elmaradása okozná a hazai kedvezõ járványügyi adatokat.
Az 1. ábrán látható, hogy az esetszám hirtelen
csökkent Magyarországon. Amennyiben a diagnózis elmaradása okozta volna a csökkenést, akkor a relatív halálozásnak emelkednie
kellett volna. A súlyos, különösen a halálhoz
vezetõ esetekben a diagnózist nagyobb valószínûséggel tisztázzák a kollégák, és nem
valószínû, hogy pénzügyi korlátokat mérlegelnének. Nemzetközi fórumon is megjelent az
az elképzelés, hogy hazánkban azért sem végeztetnek vizsgálatot a KE tisztázására, mert
egy másik, az ugyancsak a flavivírusokhoz tartozó, és encephalitist okozó, de szúnyog által
terjesztett West Nile vírus fertõzéstõl a szerológia alapján nem lehet elkülöníteni, és terápiás következménye amúgy sincs a pontos diagnózisnak (10). Ezt a teóriát is cáfolják az
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epidemiológiai adatok: a halálozás a felismert
fertõzésekkel arányosan csökkent, tehát el
kell fogadnunk, hogy az esetszám-csökkenés
hiteles. Mégis, mi okozhatja a csökkenést?
Ma gyakorta merül fel, hogy egy zoonózis incidenciájának alakulásában a klímaváltozásnak van döntõ szerepe. Tagadhatatlan, hogy a
kullancsencephalitis egyre magasabb hegyekben és egyre északabbra is elõfordul (2). A
klímaváltozással azonban kevéssé magyarázható, hogy a fertõzés dél felé és nyugat felé is terjed. Osztrák adatok szerint pedig kifejezetten a folyók mentén, a völgyekben terjed
a fertõzés nyugat felé. A jelenséget nehéz lenne a klímaváltozással magyarázni. Általánosságban elmondható, hogy szinte Európa minden országában látványosan növekszik az
esetszám. Az egyik kivétel Ausztria, ahol a lakosság 60%-a megkapta az alapimmunizálást
(5). A másik kivétel, mint láttuk, Magyarország. Sajnos, nincsenek adataink arról, hogy a
hazai populáció hány százaléka részesült kullancsencephalitis elleni alapimmunizálásban.
Egy régi újságcikk (3) alapján merült fel, hogy
kezdetben sokkal több oltóanyag került forgalomba mint a késõbbi években, amikortól
már több forrásból is megbízható adatok állnak rendelkezésre a két kullancsencephalitis
elleni oltóanyag forgalmáról. Ezek szerint a
törzskönyvezést követõ évek látványos adatai
után visszaesett a forgalom, és azután lassan
emelkedõ mértékben, évente 150-300 ezer
adag oltóanyag fogy. Mostanra összesen közel
5 millió oltásban részesült a magyar lakosság.
Magyarország helyzete különleges: Monspart
Sarolta, rendkívül népszerû tájfutó világbajnokunk 1978-ban bekövetkezett betegsége,
amely maradandó bénulást okozva kettétörte
a sportkarrierjét, rendkívüli publicitást kapott, sõt a média késõbb, a legutóbbi idõkig is
elõtérben tartotta. Monspart Sarolta maga is
közszereplõvé vált. Így amikor 1991-ben az
elsõ KE elleni védõoltást törzskönyvezték, a
várakozás kivételes volt. Ráadásul szinte ingyen adták az oltóanyagot (90%-os OEP támogatás mellett, kevesebb mint 60 Ft-ba került). A törzskönyvezés utáni 3 évben 1,5 millió adag oltóanyag fogyott el (dr. Gesztes Lajos, az Immuno Magyarország Kft. akkori
igazgatójának személyes közlése). A törzskönyvezés elõtti években is kaptak oltást erdészeti dolgozók és a Néphadsereg, majd a
Honvédség tagjai. Így közel kétmillió adag
fogyhatott el 1997-ig, amikor is a látványos
esetszám-csökkenés bekövetkezett.
Érdekesek a honvédségi adatok. A honvédségen belül elképzelhetetlen, hogy anyagi meg39

fontolások szabnának gátat egy súlyos központi idegrendszeri gyulladás oki tisztázásának. A Magyar Honvédség 1997-ben a korábbi évekhez képest 2-3-szorosára növelte a beadott oltóanyag mennyiségét. Az országoshoz
képest 2 éves csúszással csökkent látványosan
a megbetegedések száma: 1999-tõl gyakorlatilag megszûnt a kullancsencephalitis a katonák között. Bár a honvédség létszáma a rendszerváltás után folyamatosan csökkent, az
1990-es 120.000-hez képest 1997-re megfelezõdött, mostanra a harmadára csökkent (A
honvédség létszáma, 1990-2007-ig). A létszámcsökkenés önmagában azonban nem
magyarázza a kedvezõ járványügyi adatokat.
Többféle elképzelés látott napvilágot arról,
hogy mi okozhatja Európában a látványos
incidencia változásokat. A legutóbbi felvetés,
miszerint az emberi aktivitás lenne a legfontosabb (10), szerintünk is fontos tényezõ. Magunk is látjuk, hogy a kullancs által terjesztett
betegségek, – mindenekelõtt a Lyme-kór –
hétvégi betegség. Amikor egy nyújtott hétvégén, 3 napos ünnepen jó idõ van, 2 hetes lappangási idõt követõen megugrik a Kullancsbetegségek Ambulanciájának a forgalma. Az
idõjárás fontosabb tényezõ, mint az aktív kullancsok száma. Emiatt a növényekrõl begyûjthetõ kullancsok mennyisége és a KE incidencia között nincs szoros összefüggés. Hiába
van sok kullancs, ha az idõjárás kedvezõtlen,
nem jön létre a találkozás. Azok a hétvégék a
legveszélyesebbek, amikor az idõ szép, de a
megelõzõ idõszakban sok csapadék hullott
(11). A hõmérséklet mellett ugyanis a magas
páratartalom a kullancsok aktivitását fokozó
legfontosabb tényezõ.
Felmerült, hogy az incidencia ugrásszerû
emelkedését a rendszerváltást követõen, pl.
Oroszországban és a Balti országokban vagy
akár Csehországban is az okozza, hogy a mezõgazdasági területek mind nagyobb része
marad parlagon, emiatt kevesebb növényvédõ
(rovarirtó) szert használnak, és ez kedvez a
kullancsok felszaporodásának. A rendszerváltás következtében nagyobb tömegek váltak
munkanélkülivé, és számukra az erdei gyûjtőgetés, fõleg az erdei gombák szedése, az illegális fakitermelés, mint kiegészítõ jövedelemforrás egyre gyakoribb tevékenység. A szegényebb, kevésbé iskolázott emberek sokkal ritkábban élnek a védõoltással (11). Mindez
azonban nyilván nem magyarázza Norvégiában és Svédországban az incidencia emelkedését.
Az újabban megismert, a törzskönyvezés utáni évekbõl származó adatok birtokában még
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valószínûbb, hogy a védõoltás alkalmazása
fontos, ha nem a legfontosabb tényezõ a kedvezõen alakuló hazai járványügyi helyzetben.
Az 1997-ig beadott, közel 2 millió adag oltóanyaggal 600.000–900.000 ember immunizálódhatott. Ezt általában kevésnek tartják ahhoz, hogy a járványügyi adatokat befolyásolja. Amennyiben azonban valóban az érintett
populáció folyamodott az oltásért, ez elegendõ lehet az esetszám drasztikus csökkenéséhez. Osztrák adatok azt mutatják, hogy a
részleges vagy a javasolttól eltérõ menetrend
szerint oltottak védettsége is 95,5%-os (5).
A média által folyamatosan ébren tartott figyelem is szerepet játszik az incidencia alakulásában. Ez ösztönözhet az egyéni védekezési módok (öltözködés, repellensek, rendszeres
kullancsvizit) alkalmazására. Ezt látszanak
igazolni a Balti államokban és a Szlovéniában
végzett vizsgálatok (11). Vagyis nemcsak a
KE elleni védõoltások közvetlen hatása, hanem az oltásokkal kapcsolatos propaganda is
jelentõs tényezõ lehet a megbetegedettek számának csökkenésében. Az emberek manapság már a kockázat ismeretében tevékenykednek a szabadban. Az egyéni védekezés hasznát igazolja egy dán katonákon végzett vizsgálat. A kockázatnak kitett, terepen ténykedõ
katonák körében, az egyéni védekezésnek
köszönhetõen ritkábban észleltek Borrelia
szerokonverziót, mint a nem védekezõ, épületekben dolgozók között (13).
Van még egy tényezõ, aminek szerepe lehet a
KE hazai incidenciájának csökkenésében. Az
1976-1986 közötti idõszakban az 1987-1996os periódushoz képest a László Kórházban
szignifikánsan gyakrabban észleltünk súlyos

szövõdményeket, vagyis a fertõzés megszelídülni látszott, mielõtt megritkult volna (6). A
jelenségnek lehet oka a diagnosztikus aktivitás fokozódása is, tehát emiatt esetleg a késõbbi idõszakban az enyhébb esetek is felismerésre kerültek. Másik magyarázatként elképzelhetõ az is, hogy azzal, hogy a vidéki
kórházakban is egyre több és jobban felszerelt
intenzív osztály nyílt meg, lehetõvé vált, hogy
ne küldjenek fel minden súlyos esetet a László Kórházba. Tehát a kórkép enyhülése könynyen lehet, hogy csak látszólagos volt.
Aggasztó, hogy az utóbbi években a Balti országokban is izolálták a KE vírusának távolkeleti típusát (2, 7), ami az Európában honos
vírus 1-2%-os halálozásához képest 40%-os
halálozással járó fertõzést okoz! Ma még nem
tudunk semmit arról, hogy ez a sokkal virulensebb vírus elérheti-e Magyarországot is.
Nem kérdés, hogy a védõoltások alkalmazása
jelenti a legbiztonságosabb védekezési módot
az alapvetõen gyógyíthatatlan, nagy arányban,
tartós károsodással járó fertõzéssel szemben.
Az oltási menetrend változott az utóbbi években. Az elsõ oltást követõen 28 nap múlva adható a 2., a 300. napon a 3., majd 3 év után
jön az elsõ emlékeztetõ adag. Ezután (50 éves
korig) már nem 3, hanem ötévente adandó
egy-egy emlékeztetõ vakcina. Az egyéb oltási
menetrendek kevésbé hatékonyak (8). A
gyorsított oltási menetrendnek csak akkor van
tehát jogosultsága, ha egy kockázatos tevékenység (túlélõ tábor) kezdete elõtt már nincs
idõ a hagyományos menetrenddel immunizálni. Különösen érvényes ez a szülõi felügyelet
nélkül hagyott, táborozó gyermekekre, ahol a
fertõzés kockázata nagyobb.
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