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A magyarországi gyermekbénulás felszámolása és a HIV/AIDS diagnosztika 

megvalósítása 
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The elimination of poliomyelitis in Hungary and the introduction of the HIV/AIDS 

diagnostics. 

PROF. BERENCSI GYÖRGY III 

Az Országos Epidemiológiai Központ volt nyugdíjas munkatársa 

Retired co-worker of the National Center for Epidemiology 

Összefoglalás: Prof.Dömök István dr. (1925-2002) Pesterzsébeten született. 1949-ben végzett a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen és az Országos Közegészségügyi Intézetbe helyezték dolgozni, a virológiai osztályra. 
Farkas Elek főorvosnak lett a munkatársa. Megteremtették a virológiai diagnosztikát Magyarországon. Bevezették 
a szövettenyészeti technikákat; a PhD értekezését a coxsackie vírusokból írta meg. Dolgozott influenza vírusokkal, 
Rickettsia és enterovírus diagnosztikával. Az ő feladata lett a gyermekbénulás védőoltás hatékonyságának az 
ellenőrzése Magyarországon. Kivizsgáltak egy országos Bornholm járványt 1958-ban, kanyaró járványokat 1984-
ben és 1988-ban, és leírták az első kéz-láb-száj betegség járványt Magyarországon. Az Intézet főigazgató helyettese 
lett a nyolcvanas években, a HIV/AIDS járvány hazai terjedésének a lelassítása vált a fő feladatává és 
célkitűzésévé.Sokat dolgozott a magyar orvostársadalom postgraduális nevelésében. Részt vállalt abban, hogy a 
magyarországi influenza védőoltás gyártás megfeleljen a nemzetközi minőségi követelményeknek.  

Kulcsszavak: Dömök István. Virológiai Osztály, polio- védőoltás, HIV/AIDS megelőzés, kanyaró járvány

 

Abstract: Prof.István DömökMD. (1925-2002) was born in Pesterzsébet. He has graduated at the Budapest 
Medical University in 1949 and has been applied at the Department of Virology of the National Institute of Public 
Health. He became the coworker of Elek Farkas, MD. they founded the virology diagnostics in Hungary. They 
introduced the tissue culture techniques; he preparedhis PhD dissertation about coxsackie viruses. He has worked 
with influenza, Rickettsia and entrovirus diagnostics. He became responsible for the control of poliomyelitis 
vaccination in Hungary. They have characterized nationwide Bornholm epidemic in 1958, measles epidemics in 
1984 and 1988 and the epidemic of hand foot and mouth disease in Hungary.  He became Vice-Director of the 
Institution in the eightees and started to work with the prevention of the spread of the HIV/AID epidemic in 
Hungary. He has been participating in the post-graduate teaching of the Hungarian medical society.  He was 
actively participating in the improvement of the Hungarian influenza vaccine manufacturers above the 
international quality requirements. 
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1. ábra: Prof. Dr. Dömök István, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgató helyettese, a 

nyolcvanas években 

Fig.1: Prof. Dr. István Dömök, Vice Director of the National Institute of Public Health, Budapest, in 

the eighties  

Dömök IstvánPesterzsébeten született 1925-ben. 1949-ben fejezte be orvosi tanulmányait és 

az akkori rend szerint az Egészségügyi Minisztérium az Országos közegészségügyi Intézet 

virus osztályára helyezte.Nagy Iván: Magyarország családjai „D” betűs kötete szerint 

valamelyik őse adószedőként dolgozott. Valószínűleg tőle örökölhette a megalkuvás nélküli 

pontosságot, ami egész életében jellemezte.  

Szerencséje volt, mert Farkas Elek dr. és Takátsy Gyuladr. voltak az idősebb 

munkatársak és Molnár Erzsébet doktornő volt még az osztály munkatársa. Farkas Eleknek 

az volt az elve, hogy a munkatársai pályafutását kell előre mozdítania; ezek az évek voltak a 

szövettenyésztés felfedezésének az évei. Ezt kellett bevezetni az intézetben is. Az eredményes 

munkát legelső tudományos közleményük bizonyítja, amikor 1953-ban eredményesen 

diagnosztizáltak a házilag szövettenyészeten termelt kiütéses tifusz antigén segítségével egy 

typhus exanthematicus megbetegedést (1). A tetracyclinek alkalmazása, és a specifikus 

diagnosztika megléte tette lehetővé, hogy Magyarországon a legutolsó kiütéses tifusz 

megbetegedést 1971-ben ennek a közleménynek a szerzője diagnosztizálta (2).   

A vírustenyésztés embrionált tyúktojásban lehetőve tette, hogy a korábban a II. 

Világháború előtt nálunk dolgozó Taylor doktor által felfedezett C-típusú influenza 

vírust,ami gyermekekben megjelent az 50-es évek elején terjedő influenza járványok 

mellet,tmagyar gyermekekben is sikerült kimutatniuk(3, 4).  

Az ötvenes években kezdett foglalkozni, a szövettenyésztés birtokában az 

enterovírusokkal. A vírusok kórokozóképességét szopós egerekben vizsgálta. Számos 

enterovírust kitenyésztett az 50-es évkben magyar betegekből (5-8). A PhD értekezésében a 

coxsacki és poliovírus kölcsönhatásáról írt. 1958-ban Magyarországon egy hatalmas coxsakie 
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B3 járvány zajlott le, ami a gyermekbénulás megbetegedések számát az interferencia miatt 

minimálisra csökkentette. A járvány fő klinikai megnyilvánulása a Bornholm betegség volt, 

de többezres nagyságrendű agyhártyagyulladást is diagnosztizáltak (9-13).  

A coxsackieB3 járványt hatalmas gyermekbénulás járvány követte. Az első élő 

gyermekbénulás védőoltást Koch Sándor termelte, és a kísérleti oltások 1958-ban kezdődtek 

meg. A gyengített gyermekbénulás védőoltás (Sabin) vírusát sikerült a szennyvízben is 

kimutatni (14-20). 

A hatvanas években még az ornithozist is a virológusok diagnosztizálták, mert 

szövettenyészet kellett hozzá, és ebből a munkából is született közlemény (21). Egyidejűleg 

együttműködésben gyógyszertanon dolgozó munkatársakkal nemzetközi értékű tudományos 

eredmények is születtek (22). Ennek a cikknek a szerzője 1965-ben kezdett az intézetben 

dolgozni, és tanuja lehetett annak, hogy az istenáldotta tehetséggel megáldott Simon Miklós 

alezredes teljesen új irányból közelítette meg az enterovírus kutatást, aminek számos 

közlemény lett az eredménye (23, 24). 

Ez volt az az időszak, amikor a Sabin vakcinával oltott gyermekek száma 

Magyarországon milliós nagyságrendet ért el, és ennek ellenére néhány gyermek, bénulással 

járó megbetegedést kapott (2. ábra) (25). 1958 és 1992 között összesen 144 kisgyermek 

kapott poliomyelitisnek megfelelő betegséget (26). Ezeket az eredményeket Albert B. Sabin 

nem akarta eleinte tudomásul venni, de Joe L. Melnick, a texasi virológus elismerte, és ennek 

köszönhetjük, hogy 1971-ben a 2. Nemzetközi Virológiai Kongresszus Magyarországon került 

megszervezésre. 

 

2.ábra: A védőoltáshoz társult bénulások (VAPP) földrajzi elhelyezkedése az országban (27, 28). 

Fig.2: Geographic allocalization of vaccine associated paralytic polyomyelitis (VAPP) cases in 

Hungary. There has been no epidemiological contact between the patients (27, 28). 
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Mivel Dömök dr. ekkor Ugandában a WHO laboratóriumában dolgozott, ezért a szervezés 

oroszlán része ennek a cikknek a szerzőjére maradt, és a Kongresszusi Szervező Iroda 

vezetője Rubányiné érdemel kiemelt dícséretet a szervezés eredményes lebonyolításáért. 

2009-ben sikerült a WHO segítségével az Amerikai Fertőző Betegségek Központjaiban 

(CDCAtlanta, Georgia) nukleotidsorrend vizsgálattal megnézni, hogy az védőoltással 

összefüggő igen ritka bénulások miért keletkeztek. Kiderült, hogy azt egyes gyermekekben a 

védőoltásban visszamaradt kisszámú vad vírusmutáns elszaporodása okozta. Nem történt 

olyan genetikai változás a vírusokban, mint manapság a trópusi országokban, ahol a 

gyengített vírus terjedése során a VP1 gén megváltozik és u.n. „vaccinederivedpoliovirus” 

(vDPV) keletkezik 27, 28). Amikor a hatvanas években kiderült, hogy a poliovírus 3-as 

vakcina 1/100,000- 1/1,000,000 gyakorisággal bénulással járó megbetegedéseket képes 

okozni, a prágai USOL gyógyszergyárban Vlagyimir Vonka új gyengített (attenuált) 

poliovírus törzset alakított ki (29). Nagy, nemzetközi együttműködés keretében vizsgálták 

ennek az ártalmatlanságát, amit ma fázis 2 vizsgálatnak neveznének. Sajnos Magyarországon 

kívül minden résztvevő országban, korábban a vad vírusra jellemző gyakorisággal bénulások 

alakultak ki, ezért az USOL-D-Bac vírustörzs nem bizonyult alkalmasnak a  Sabin Leon-12ab 

törzsének a lecserélésére (30). 

Dömök dr. WHO ösztöndíjjal az Entebbe-ben (Uganda) müködő WHO laboratóriumnak 

lett a vezetője. Azt a kérdést vizsgálták, hogy miért nem elég hatékony a Sabin vakcina a 

trópusokon élő gyermekekben? A válasz az anyatejben lévő vírusellenes ellenanyagok 

szerepére hívtata fel a figyelmet, ezért a vakcinához anti-humán gamma globulint kevertek, 

ami valóban megjavította a védőoltások hatékonyságát (31). 

Rengeteg afrikai poliovírus törzset izoláltak, amiket genetikai vizsgálat céljából 

hazaküldtek (32). Afrikában Dömök dr. munkatársa az örmény származású néhai Misa 

Balayan volt, aki később bebizonyította, hogy a hepatitis E vírus képes emberi megbetegedést 

okozni (33). Szerencsére a „hősies” önkisérletének nem lett maradandó májbetegség a 

következménye. 

Idi Amin Dada 1972-ben került hatalomra Ugandában. Akkor valamennyi fehér 

embernek el kellett hagynia az országot. A Dömök család is hazaköltözött. Amikor hazajött 

Afrikából, akkor osztályvezetőnek nevezték ki. Elődjét Farkas Elek osztályvezető főorvost 

tudniillik 1971-ben, 60 éves korában nyugdíjazta Bakács Tibor főigazgató. Utódjának, 

Afrikából történő hazatérését követően, Dömök Istvánt jelölte. Ez volt ugyanis Dömök 

kikötése, hogy ne vállaljon további WHO állást, hanem hazajöjjön Budapestre.  

A főigazgató ez után kinevezte főosztályvezetőnek. Korábban ugyanis nem volt 

mikrobiológiai főosztály az Intézetben.Főosztályvezetőként, hozzá tartozott a 

bakteriológia,Földes Pista a Mikrobiológiai Kutatócsoportban,majd a parazitológia is, 
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amikor Novák Ervin megsértődött és nyugdíjba ment. Ezért rengeteg egyéb üggyel is 

foglalkoznia kellett. Részt vettek egy „kéz-láb-száj” járvány kivizsgálásában, amit 

coxsackie vírusok (34) és mint később kiderül herpesvírus és humán parvovírus 

kombinációja is létre tud hozni (35). Majd időnként sikerült helyi „kéz-láb-száj” 

járványokat később is jellemezni (36). 

Osztályvezetőként főleg orvos továbbképzéssel és a járványügyi problémák vizsgálatával 

foglalkozott.Az Orvostovábbképző Intézetben volt professzor, és ott is oktatott rengeteget. A 

természet gondoskodott feladatokról. A Bulgáriában hatalmas idegrendszeri járványt (37) és 

számos halálesetet okozó enterovírus 71, 1978-ban Magyarországon is hatalmas járványt 

okozott, és mintegy 122 kisgyermek került bénulással és agyvelőgyulladással a Szt. László 

Kórházba. A kórházi és a virológiai osztály munkatársai együttműködésben azonosították a 

vírust, amiben Mihály Ilonának és Nagy Gábornak voltak kiemelkedő érdemei (38). 

1980-ban nagy csapás érte az intézetet, mert Takátsy Gyula tüdőrákot kapott, és néhány 

hónapon belül eltávozott az „árnyékvilágba”. Munkatársa dr. Barb Katalinkonfliktus 

helyzetbe került, és szintén távozott az intézetből a Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai 

Intézetébe (39). 

A nemzetközi irodalomban közölték, hogy a diagnosztikában alkalmazott rengeteg 

szövettenyészet a laboratóriumokban szennyeződött különböző vírusokkal, meghamisítva a 

diagnosztikai eredményeket. A gyanút Simon Miklós vezetésével igazolták az OKI Virológiai 

Osztályán is (40-42). A folyamatos szövettenyészetekben sikerült kimutatni a lymphocytás 

choriomeningitis vírus (LCMV) jelenlétét, ami nem okozott sejtkárosító hatást a 

szövettenyészetben (40-42).A készülő világméretű eradikációs kampányról Dömökis 

beszámolt a magyar szakmai társadalom számára (43) valamint angolul (44)  

.A.B. Sabin javaslatára beválasztották a gyermekbénulás felszámolására alakult európai 

bizottságba. Amikor Európában már két éve egyetlen poliomyelitis megbetegedés sem 

fordult elő, akkor Dömök neve is szerepelt az ezt igazoló WHO dokumentum ( 3.ábra) aláírói 

között (a fehér téglalap fölött). 
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3. ábra: A WHO Európai Bizottságának a dokumentuma, amely tanusítja, hogy 2002-ben már két 

éve nem fordult elő gyermekbénulás Európában (Dömök István aláírása a bal alsó). 

Fig. 3: The WHO document certifying, that no paralytic poliomyelitis disease occurred in Europe in 

the last two years (The signature of Dr. István Dömök left in the lowest but one line). 

1986-ban csőtörés miatt beázott a Farkas Elek dr-tól örökölt irodája. Dömök kénytelen volt a 

Virológiai Osztályról leköltöznie a főigazgató-helyettesi irodába az épület I. emeletétre. 

Meghirdették az osztályvezetői állást, amit 1988-ban ennek a cikknek a szerzője kapott meg. 

1988-ban kanyarójárvány alakult ki a kiskatonák között, ami elterjedt az egész 

országban. Ennek az volt az oka, hogy csak egyszer kaptak a gyermekek védőoltást. Ezután 

vezették be a 11-éves korban kötelező második oltást, ami a későbbiekben megakadályozta a 

kanyaróvírus terjedését. Az utóbbi években csak ötévenként látunk egy-egy külföldről 

behurcolt kanyaróvírus fertőzést (45). Sajnos ezzel kapcsolatban a virológusok és a 

járványtanászok ellentétei miatta virológiai osztály három munkatársa eltávozott az 

intézetből (46). Ugyanebben az évben sikerült májbetegekben flavivirus (sárgaláz 

vírus)rokon ellenanyagokat találnunk, amik nem voltak kapcsolatban a hepatitis C vírus 

antigénjeivel (47). Dömök professzort nem kímélte a sors, és felesége tüdőrákban 

megbetegedett. A Szt. László kórházban kezelték, de sajnos 1989-ben igen fiatalon elhunyt 

(64 éves korában).  

Felesége halála nagyon megviselte. Ugyanebben az évben felfedezték az AIDS betegség 

kórokozóját és lehetővé vált a HIV-1 vírus diagnosztikája is. Megszervezték a HIV/AIDS 
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referencia laboratórium kialakítását a Korányi Szanatórium területén lévő Mikrobiológiai 

Kutatócsoportban amelynek Földes István volt a vezetője.Földes, Dömök, Füst György Vass 

Ádám, Horváth Attila, Várnai Ferenc, Endrőczi Elemér, Illés Béla 

miniszterhelyettes,Kulcsár Györgyés Minárovits Jánostöbb ismeretterjesztő közleményt 

írtak, oktatófilmeket készítettek és ismeretterjesztő könyvet is irtak (48). Főigazgató 

helyettesként Dömökfőleg azzal foglalkozott, hogy a HIV/AIDS járvány magyarországi 

elterjedését minél jobban lelassítsa (48,49). Dömökmásik fontos tevékenysége az volt, hogy 

az influenza védőoltás termelését a nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonsági feltételek 

közé lehessen helyezni. Vajó Péter és Laczkó Tamás a 90-es évek elején tértek haza 

külföldről, és új termelő egységet szerettek volna alapítani. Az Országos Közegészségügyi 

Intézet vezetősége ezért rendelkezésükre bocsájtotta az influenza vakcina-termelés 

módszertanát. Jankovics István dr. a modern laboratóriumi feltételeknek megfelelően 

módosította a módszertant. Az biztonságos vakcinatermelő új üzem Pilisborosjenőn épült fel 

(4.ábra). 

 

4.ábra: Az influenza védőoltást gyártó új üzem megtekintése Pilisborosjenőn, Budapest közelében 

(Dömök, Vajó és Laczkó). 

Fig. 4: The inspection of the influenza vaccine manufacturing plant in Pilisborosjenő near to 

Budapest (Dr. Dömök, Mr. Vajó and Mr. Laczkó). 

A gyártási technológia átadásának az volt a feltétele, hogy influenza világjárvány esetén 

képesnek kell lennie a gyártóhelynek ötszörös mennyiségű vakcinát gyártani. Erre 2009-ben 

kerültsor, amikor az üzem több mint 5 millió adag vakcinát gyártott. Tekintettel arra, hogy a 
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termelés kézi erővel történik, a vakcinájuk 33-szor kevesebb méreganyagot tartalmaz, mint a 

nagy külföldi gyártók automata gépekkel gyártott vakcinája. 

Felesége elhunyta után Dömök professzor egészsége is megromlott. Vastagbélrákot 

kapott. A műtét sikerült, ésorvosai segítségével sikerült a székletürítést is szabályozni, 

mintha mi sem történt volna. Visszajött dolgozni, és 73-éves korában ment nyugdíjba. 

Akkorra már főleg járványügyi problémákkal és az AIDS-sel foglalkozott. 

DömökSzűcs Györgyöt  szerette volna az utódjánakaki a kedvenc virológusa volt. Ezért 

kapott Szücs 4 vagy 5 éves ösztöndíjat Houstonba (Texas). Dömök régi barátjánál Joe L. 

Melnicknél ahol a polyomavírusokkal foglalkozott. Emiatt vette be Szücs társszerzőnek 

Dömök Pistát a legutolsó cikkébe, amit a BK vírusokról írt(50). 

Dömök professzor halálát a daganat kiújulása okozta életének 77. évében. Nagyon jó 

virológus, kutató majd járványtanász volt. 

 

5. ábra: 2000-ben Simon Miklós, Dömök Istvánés Hollós Iván doktorok 75. születésnapjának 

ünnepségén.Ülnek balról -jobbra: dr. Varga Marina, Szabadi Sándorné, Simon Miklós, Farkas Elek, 

Dömök István, Hollós Iván.Állnak: Turczer Kati és Tiba Lászlóné  

Fig. 5: The celebration of the75th birthday of Drs Miklos Simon, István Dömök and Ivan Hollós. 

Sitting: Marina Varga MD, Mrs Szabadi, Miklós Simon, Elek Farkas, István Dömök, Iván Hollós. 

Standing: Katalin Turczer and Mrs. Tiba. 
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