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Összefoglalás: A poliovírusokat 103 évvel ezelőtt Karl Landsteiner fedezte fel Bécsben. A WHO a globális 
felszámolás tervét 1988-ban határozta el, amikor évente mintegy 350 ezer bénulással járó megbetegedés fordult 
elő a világon. Európa 2002 óta mentes a betegségtől. Magyarországon a legutolsó vad vírust 1971-ben izolálták egy 
betegből. A legutolsó védőoltáshoz társuló bénulás 1992-ben fordult elő Magyarországon, amikor gyermekek első 
vakcinaadagját sikerült az emelt mennyiségű elölt vírust tartalmazó Salk vírusadagra kicserélni. A betegség 
felszámolását 2004-től sikerült meggyorsítani a Bill & Melinda Gates Alapítvány anyagi támogatásával. Sajnos a 
cirkuláló vakcina-eredetű poliovírusok (cVDPV) már 15 járványt okoztak olyan lakosságcsoportokban, ahol a 
lakosságnak csak kisebb százaléka volt beoltva. Ez az oka annak, hogy az Európai Unióban 2006 óta már kizárólag 
elölt, Salk védőoltást alkalmaznak. Ennek a döntésnek az lehet a kockázata, hogy megnő az I-es típusú 
cukorbetegségek gyakorisága, amit a nem-polio enterovírusoknak az „antigén mimikrije” hoz létre és aminek 
Magyarországon is megkétszereződött a gyakorisága az elmúlt évtizedben mert az élő Sabin vakcina interferáló 
hatása elmarad. Lehet, hogy az optimális vakcinációs szkéma az lenne, ha a gyermekek egy vagy két elölt 
vakcinaadag után a többi emlékeztető oltást a Sabin vakcinával kapnák meg. Ez valószínűleg a cVDPV járványok 
kialakulását is gátolná a trópusi országokban. Mindenesetre az oltási fegyelmet mindenképpen fenn kell tartani, 
mert a világ nagy részén még jelen van a vad vírus és élő védőoltást alkalmaznak. 2011 január 12 is egy mérföldkő 
a betegség felszámolása során, mert azóta egész Indiában nem fordult elő a betegség.  
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Abstract: Polioviruses have been discovered 103 years ago by Karl Landsteiner in Vienna. The WHO initiative of 
the global eradication was decided in 1988, when about 350 thousands of paralytic diseases occurred in the world 
yearly. Europe became free of the disease in 2002. The last wild virus was isolated from a patient in 1971 in 
Hungary. The last vaccine-associated paralysis occurred in Hungary in 1992, when the first oral poliovirus dose 
has been replaced by the inactivated Salk vaccine of enhanced virus content. The eradication process has been 
accelerated by 2004 with the financial support of the Bill & Melinda Gates Foundation. Unfortunately the 
circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPV) have caused already 15 epidemics among populations of low 
vaccination history. Therefore, only killed Salk vaccine has been introduced in the European Union since 2006. 
The risk of this decision might be the increase of the frequency of type I diabetes illnesses which is caused by the 
antigenic mimicry of non-polio enteroviruses and has doubled during the last decade in Hungary because of the 
lack of interfering effect of the live Sabin’s vaccine. One may speculate, that the optimal vaccination scheme would 
be the combination of Salk and Sabin vaccines, i.e. after one or two doses of killed virus the revaccinations could 
be performed using the cheaper Sabin’s live vaccine. Such a composition would probably prevent the formation of 
cVDPV epidemics in the tropical countries and prevent the increase of the frequency of type I diabetes, too. It has 
to be emphasized, however, that the optimal vaccination discipline has to be sustained, since a considerable part 
of the world is still infected with wild poliovirus and uses live vaccination. The 12th of January, 2011 is the last 
mileston in the history of the eradication of the disease, since than the last paralysis occured on the Indian 
Subcontinent.    
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Bevezetés 

A poliovírust 1909-ben Karl Landsteiner úgy fedezte fel, hogy a gyermekbénulásban (Heine-

Medin) betegségben szenvedő betegek mintáit Rhesus majmokba oltotta át, amelyek 

megbénultak (1). Ő fedezte fel az emberi ABO vércsoportokat, aminek köszönhetjük, hogy az 

első vérátömlesztést végre lehetett hajtani. Eredményeiért 1930-ban Nobel díjat kapott, 

miután felfedezte az Rh vércsoportot is (2, 3). A vírus felfedezésének centenáriumát a Bécsi 

Orvostudományi Egyetem 2009 november 20-án tudományos ülés keretében ünnepelte meg 

Az összejövetelen az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Amerikai Fertőző Betegségek 

Központja CDC) és a nemzeti referencia laboratóriumok munkatársai vettek részt (1. ábra).  

 

1. ábra: Karl Landsteiner (1868-1943) a felfedező és a végleges felszámolás reménye.  

Fig. 1: Discoverer of poliovirus Karl Landsteiner (1868-1943) and hope of global eradication. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet megalapítása, amelyet a Rockefeller Alapítvány anyagi 

támogatásával Johan Béla vezetésével sikerült megvalósítani 1927-ben, lehetővé tette, hogy a 

fertőző betegségek nyilvántartása kiterjedjen az egész országra. 1932-től vált lehetővé az 

adatok nyilvántartása. A bénulással járó Heine-Medin megbetegedések 1932 és 1942 között 

(11 év alatt) mintegy 5000 gyermeket érintettek (Jelentések az Országos Közegészségügyi 

Intézet Működéséről 1930-tól 1960-ig). 

A háborús években a járványügyi nyilvántartás átmenetileg bizonytalanná vált, majd 

1946-tól helyreállt a munka korábbi precizitása. A háborús népmozgások, a menekültek, a 

német és az orosz hadsereg tevékenységei valamint a higiéné rosszabbodása eredményezték 

valószínűleg, hogy 1947-ben egy minden korábbinál nagyobb, több mint 1000 gyermeket 

megbénító járvány alakult ki az országban, ami még négyszer megismétlődött a védőoltások 

bevezetése előtt. 1958-ban egy országos coxsackie B3 járvány interferenciája akadályozta 

meg a poliojárvány újra-elindulását (4a, b), ami azonban a következő évben megbosszulta 

magát (2. ábra). A Sabin oltások bevezetése után (1958) összesen 144 gyermekbénulás 
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megbetegedés fordult elő az országban 1960 és 1992 között. Ezeknek a megbetegedéseknek a 

zöme azonban túlérzékeny gyermekek bénulása volt, amit maga a Sabin vírus okozott 

1/100,000 gyakorisággal. 

 
2. ábra: A bénulással járó poliomyelitis megbetegedések 1946 és 1960 között Magyarországon.  

A szürke nyíl egy országos coxsackie B3-as járványt mutat, ami interferencia révén megakadályozta a poliovírus terjedését (4a, b). 1959-ben pedig 

megkezdődött az országos védőoltási kampányok sorozata, ami a betegséget végleg felszámolta az országban.  

Fig. 2: Number of paralytic poliomyelitis patients in Hungary between 1946 and 1960.  
The grey vertical arrow indicates the nation-wide epidemic of coxsakievirus B3 which interfered with poliovirus replication in vivo(4a,b). The open arrow 

indicates the efficiency of nation-wide oral poliovirus vaccination which prevented the reintroduction of wild poliovirus outbreaks later on. 

 

3. ábra: A poliovírus szövettenyészeten való tenyésztésének kidolgozásáért John Franklin Enders, 
Thomas Huckle Weller, and Frederick Chapman Robbins 1954-ben Nobel díjat kaptak. 

Fig. 3: John Franklin Enders,Thomas Huckle Weller, and Frederick Chapman Robbins who won the 
Nobel Prize for the elaboration of the tissue culture technique of poliovirus cultivation. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Huckle_Weller
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Chapman_Robbins
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Huckle_Weller
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Chapman_Robbins
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1949-ben, John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller és Frederick Chapman 

Robbins kidolgozták a poliovírus eredményes tenyésztésének a módszerét 

szövettenyészeten (5). 1954-ben megkapták a Nobel Díjat (3. ábra). 1955-ben pedig 

Jonas E. Salk (4. ábra) megszervezte a világ addigi legnagyobb kísérleti védőoltási 

kampányát az USA-ban, a szövettenyészeten termelt, és formaldehiddel elölt 

gyermekbénulás vakcina kipróbálására (6). Vele egyidőben számosan kísérleteztek 

élő, gyengített védőoltás kialakításával (7, 8, 9, 10, 11). 

A Salk féle inaktivált vírust tartalmazó védőoltást átmenetileg lelassította a 

„Cutter incidens”, mert a vírus inaktiválása nem volt teljes egy gyártmányban (12), 

azonban többmillió gyereket beoltottak baj nélkül a vakcinával, amíg nem alakult ki a 

valamikori Szovjetunió területén egy 100-ezres nagyságrendű bénulást okozó Heine-

Medin járvány az 50-es évek végén. 

Az élő vírus tartalmú védőoltásokat korábban nem sikerült elfogadtatni az 

egészségügyi hatóságokkal. A szovjet járvány megdöbbentő következményei 

szolgáltatták az indítékot, hogy egy nagyon olcsó védőoltással kell beoltani a teljes 

gyermeklakosságot, a járvány terjedésének a megakadályozására. 

 

4.ábra: Fig.4: Jonas Salk (1914-1995); Albert B Sabin (1906-1993), Michail P. Chumakov (1909-
1993)   

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Huckle_Weller
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Chapman_Robbins
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Chapman_Robbins
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5. ábra: A poliovírus 3 szerotípusának az attenuálási folyamatát mutatja.  
A folyamat végén 3 plakktisztítás eredményezte végül a vakcinatermelés kiindulását képező „seed” vírus kialakításának a folyamatát (1-es típus: Lsc2ab; 2-es 

típus: P712; 3-as típus: Leon 12ab). 

Fig. 5: The procedure of the attenuation of the 3 serotype of polioviruses is shown in the figure.  
At the end of the process 3 plack purifications resulted the final „seed” virus being the source of the vaccine manufacturing (Type 1: Lsc2ab; type 2: P712; type 

3: Leon12ab). 

Ezért határozta el Michail Petrovics Chumakov (13), a „Poliomyelitis és Vírusos 

Agyvelőgyulladások” moszkvai intézetének a vezetője, hogy Albert B Sabin (4. ábra) 

segítségével (14) megkezdi a gyengített szájon át adható, olcsóbb élő vakcina (OPV) 

gyártását. A vírustörzsek gyengítése alacsony (32o C-on) való tenyésztésével történt. A 

törzsek neurovirulenciáját intrathecális majomoltásokkal ellenőrizték. A Cincinnati-ban 

végzett munka vázlatát az 5. ábra szemlélteti (5. ábra).  

Sem Salk, sem Sabin nem szabadalmaztatta a vakcinatermelési eljárást, sem a gyengített 

vírustörzseket, hogy a világon mindenki hozzáférhessen a védőoltások megvalósításához. 

Időközben Magyarországon is létrejöttek a védőoltás termelés feltételei. Az OEK (akkoriban 

OKI) „C” épület 3. emeletén megépült a vakcina termelésre alkalmas steril laboratórium. A Salk 

(elölt) védőoltás termelését Koch Sándor vezetésével végezték. 4,5 millió adag vakcinát 
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gyártottak 1958-ig. Amikor a Sabin „seed” vírusai rendelkezésre álltak, akkor folytatták a 

termelést az élő gyengített védőoltás termelésével, ami valóban hatékonynak bizonyult (6. ábra). 

 

6. ábra: A gyermekbénulás felszámolásában szerepet játszó hazai virológusok  

Fig. 6: Virologists, who contributed to the elimination of poliomyelitis in Hungary. 
Elek Farkas founder of the Department of Virology; István Dömök discoverer of the vaccine-associated paralyses; Sandor Koch, Head of the vaccine 

manufacturing laboratory. 

A.B. Sabin minden Sabin intézményt meglátogatott, amelyiknek a „seed” vírust 

rendelkezésre bocsátotta. Az ő tanácsa volt, hogy a későbbiekben vásárolja az ország a 

tömény vírust Moszkvából, és csak a dozírozás történjék Budapesten. Ugyancsak ő javasolta, 

hogy szerotípusonként, hathetenként történjék az oltás, hogy a gyengített vírusok ne 

interferáljanak egymással. Az 1-es típus képes az egyéb picornavírusok ellenére elszaporodni 

a gyermekekben. Utána a 3-as típussal kell oltani, mert az hajlamos a mutációkra és az 

oltottakban történő tartós szaporodásra. Végül utolsónak a 2-es típust kell adni, mert az 

interferencia révén megakadályozza a korábbi oltóanyagok szaporodását, és ő maga sem ürül 

sokáig az oltottakból (Dömök I. személyes közlés). A hazai gyermekbénulás járványok 

felszámolásában szereplő virológusokat mutatja a 6. ábra. Természetesen a kivitelezésben 

elévülhetetlen érdeme van a járványügyi hálózat dolgozóinak, azonban ez nem ennek az 

összefoglalónak a témája 
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Magyarországon a legutolsó vad poliovírus által okozott bénulás 1971-ben történt. Egy 

mérnökember Szíriából autón jött haza 6 országon át és amikor hazaért megbénult. 

A hatvanas években azonban kiderült, hogy az élő gyengített védőoltásban részesült 

gyermekek között 1/300 000 gyakorisággal szintén bénulással járó betegségek alakulnak ki 

(15, 16). Három évtizeddel később a molekuláris technikák lehetővé tették, hogy az akkor 

izolált vírustörzseket az Amerikai Fertőző Központokban (CDC) nukleotidsorrend 

vizsgálatnak vessék alá, és ez a vizsgálat a várakozással ellentétben azt mutatta ki, hogy egyes 

gyermekekben a neurovirulenciáért felelős mutációval (U472C) rendelkező vírusok 

szaporodnak el (17, 18). Magyarországon 1958 és 1992 között mintegy 140 gyermek Heine-

Medin megbetegedését eredményezték ilyen mutáns vírusok. 

1992-ben sikerült pénzt szerezni arra, hogy minden gyermek életében (3 hónapos 

korban) a legelső védőoltást Salk-vakcinával, azaz elölt vakcinával kapja. Ez az egyetlen 

változás elegendő volt arra, hogy azóta egyetlen egy csecsemő sem bénuljon meg az élő 

vakcinától. E cikk szerzőinek laboratóriuma a legtöbb petyhüdt bénulásban szenvedő, 15 éves 

kor alatti gyermek vizsgálatát elvégzi, és ezért állítani lehet, hogy a drágább Salk vakcina 

egyetlen adagja eddig mintegy 54 gyermekbénulás megbetegedést akadályozott meg. A 

probléma 2006-ban végleg megszűnt, mert az EU országaiban betiltották az élő poliovakcina 

alkalmazását, mert az elmúlt években 15 vakcina eredetű gyermekbénulás járvány tört ki. 

Ezek a vizsgálatok indokolták, hogy a WHO újabban divalens (poliovírus 1 és 3) védőoltást 

alkalmaz a trópusi országokban, mert a 2-es típusú vad poliovírus már évek óta egyetlen 

megbetegedést sem okozott a világon.  Az orális védőoltásból visszavadult vírusok zömmel a 

2-es szerotípusú Sabin-törzsekből származnak (7. ábra); (17).  

2011 január 12.-e sorsdöntő nap a gyermekbénulás világméretű felszámolása 

szempontjából. Ezen a napon alakult ki a legutolsó Heine-Medin megbetegedés az indiai 

szubkontinensen. Lehetséges volt tehát az orális védőoltásokkal kiirtani a gyermekbénulást, 

hiszen a megbetegedés immár csaknem két év óta (8. ábra). nem alakult ki. A cVDPV 

járványokat mutatja a WHO alábbi ábrája (7. ábra) 

A Sabin féle élő orális poliovakcinát az Europai Unioban 2006 óta felváltotta az u.n. 

„megemelt adagú”  (enhanced) inaktivált „Salk” vakcina. Ez a döntés azért született, mert a 

cirkuláló vakcina eredetű járványok (cVDPV) egyre gyakrabban alakultak ki, a részlegesen 

védőoltott lakosságokban (7. ábra).  
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7. ábra: Az 1988 óta felismert cirkuláló vakcina eredetű (cVDPV) gyermekbénulás megbetegedések 
2011-ig (17).  

Fig. 7: Reported poliomyelitis outbreaks due to circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPVs) 
(since 1988). 

The country, the type of implicated cVDPVs, the year of the outbreak and the number of 

reported cases are indicated. Data are those available from WHO/HQ on 3 May 2011 (17). 

 

8. Ábra: Gyermekbénulás megbetegedések Ázsiában és Afrikában a WHO 2012 szeptemberi 
összefoglalója alapján.  

Poliovírus 1-es szerotípus (piros pontok) és poliovírus 3-as szerotípus (kék pontok) által okozott megbetegedések. A sárgával jelölt országokban (Afganisztán, 

Pakisztán, Nigéria és a Kongói Köztársaság) ahol a járvány még endémiás.  

Fig. 8: Poliomyelitis paralyses according to the WHO report of September 2012 (serotype 1 
infections red dots, serotype 3 infections blue dots) 

The disease is still endemic in the countries labelled (yellow i.e. Afganistan, Pakistan, Nigeria and DR Congo).   
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Sajnos minden változtatásnak vannak káros következményei is. Az élő védőoltások a 

vírusinterferencia miatt, csökkentették az egyéb enterovírusok cirkulációját a lakosságban 

(9. ábra). A monovalens védőoltás alkalmazása hathetenként került sorra Magyarországon, 

1992 előtt, ameddig a Csumakov Intézet védőoltását lehetett a rendszerváltás előtt 

alkalmazni (9. ábra). Ezeket primovakcinált 1000 gyermek vizsgálatával ellenőrizték az 

Országos Közegészségügyi Intézet Vírus osztályán 1962 és 1972 között. A vizsgálatok 

eredményei azt mutatták, hogy a szövettenyészeten kitenyészthető enterovírusok száma 

mintegy negyedére csökkent az első védőoltásban részesült gyermekek között. A skandináv 

országokban 50 éve inaktivált poliovakcinát alkalmaznak. Náluk a fiatalkori, I.-es típusú 

diabetes mintegy tízszer gyakoribb, mint nálunk. Ennek pedig az enterovírus fertőzések 

lehetnek a kórokozói (18).  

Ennek a jelenségnek Magyarországon 2008-ig nem sikerült a virológiai következményeit 

kimutatni (19, 20). A hazai diabetológus társaság azonban kimutatta, hogy az 1-es típusú 

diabetes gyakorisága Magyarországon 1998 és 2009 között duplájára emelkedett (21).  Nem 

lehet kizárni, hogy ennek a jelenségnek az oka részben a szövettenyészeten nem tenyészthető 

enterovírusok cirkulációjának a fokozódása. 

 

9. ábra: Az orális poliomyelitis védőoltások hatása a non-polio enterovírusok (NP szürke oszlopok) 
cirkulációjára a monovalens oltások (piros OPV-1; sárga OPV-3; kék OPV-2) hatására (21).  

Fig. 9: The effect of oral monovalent poliovirus vaccine on the circulation of non-polio enteroviruses 
(NP grey columns non-polio enteroviruses; red columns OPV-1; yellow columns OPV-3; blue 

columns OPV-2; (21). 

A legfontosabb bizonyítékot a Sabin orális polio védőoltás (OPV) interferáló hatására 1989-

ben nyert bizonyítást, amikor egy echovirus 11’ (prime) azaz egy új antigenitású echovírus 11 

járvány jött be Magyarországra Ukrajnából és Romániából. Az anyai ellenanyagok nem 

tudták megvédeni az újszülötteket a fertőzéstől, ezért 384 újszülött kapott vérzéses 
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májgyulladást a járvány során (22). Abban az évben még monovalens élő vakcinával oltották 

a 3, 4 és 5 hónapos gyermekeket, azaz országosan csaknem 400 ezer gyermeket. Tekintettel 

arra, hogy az élő poliovakcina megfertőzte a családtagokat is (23), a kampányoltások 

megkezdése után két héttel már egyetlen egy echovírus 11’  izolátumot sem sikerült találni az 

országban az interferencia miatt. A kampányoltások azt is megakadályozták, hogy a járvány 

átterjedjen Szlovákiába és Ausztriába.  

 

10. ábra: Az echovírus 11’ járvány 1989-ben Magyarországon (szürke oszlopok).  
A függőleges nyíl a poliovírus 1-es típussal végzett oltás hetét jelöli. A fekete oszlopok a poliovírus izolátumok számát jelölék. A második héttől kezdve egyetlen 

egy echovirus 11 izolátumot sem találtak a laboratóriumok (23, 24). 

Fig. 10: The echovirus 11’ epidemic in Hungary in 1989 (grey columns).  
The vertical arrow indicates the week of poliovirus type 1 campaign. The black columns indicate the number of poliovirus isolates. Two weeks after the 

vaccination no one echovirus type 11’ isolate has been obtained in the laboratories (22, 23). 

Ehhez az eredményhez szerencse is kellett, mert 1962 és 1972 között 7 klasszikus echovírus 

11 járvány fordult elő Magyarországon, de ezek közül csak három esetben volt a vírus 

érzékeny a poliovirusok interferáló hatása iránt.  

  



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 1. SZÁM   2013/1 
 

 

Megbeszélés 

A cirkuláló vakcina-eredetű járványok (cVDPV) az okai annak, hogy az Európai Unióban 

2006 óta már kizárólag elölt, Salk vakcinát alkalmaznak. Ennek a döntésnek az lehet a 

kockázata, hogy megnő az I-es típusú cukorbetegségek gyakorisága amit a nem-polio 

enterovírusoknak az „antigén mimikrije” hoz létre, mert az élő Sabin vakcina interferáló 

hatása elmarad,  és aminek Magyarországon is megkétszereződött a gyakorisága az elmúlt 

évtizedben (25). Lehet, hogy az optimális vakcinációs szkéma az lenne, ha a gyermekek egy 

vagy két elölt vakcinaadag után a többi emlékeztető oltást a Sabin vakcinával kapnák meg. Ez 

valószínűleg a cVDPV járványok kialakulását is gátolná a trópusi országokban. Mindenesetre 

az oltási fegyelmet mindenképpen fenn kell tartani, mert a világ nagy részén még jelen van a 

vad vírus és élő védőoltást alkalmaznak. 2011 január 12 is egy mérföldkő a betegség 

felszámolása során, mert azóta egész Indiában nem fordult elő a betegség. 
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