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Összefoglalás: Az influenza-szerű megbetegedések (ISZM) etiológiai hátterében számtalan vírus és bakteriális 
kórokozó állhat, és hogy valójában mi okozza a szimptómákat csak laboratóriumi vizsgálatokkal dönthető el. A 
hazai Nemzeti Influenza Referencia Laboratórium (NIRL) feladata az mikrobiológiai surv eillance működtetése, 
mely segíti az aktuális járványügyi helyzet felmérését, a kórokozók gy ors és korai felismerését valamint 
azonosítását. A nemzetközi GISRS-rendszer (Global Influenza Surveillance and Response System) az influenza 
vírusok mellett a légúti óriássejtes vírus (respiratory  syncitial virus; RSV) monitorozását is elvárja a nemzeti 
referencia laboratóriumoktól. A jelenlegi influenza felügyeleti rendszer – nem csak hazai viszonylatban – 
alábecsüli az RSV okozta betegségterhet, mivel a surveillance elsősorban az influenza vírus okozta 
megbetegedések igazolását célozza meg. Az ISZM esetdefiníció, valamint a sentinel orv osoktól történő 
mintagyűjtés alapján szervezett influenza surveillance rendszer diszkriminatív az RSV laboratóriumi 
kimutathatóságára nézve.  

Kulcsszavak: RSV, Influenza surveillance, multiplex real-time RT-PCR 

 

Abstract: Many respiratory viruses can cause influenza -like illness (ILI).  The Hungarian National Influenza 
Reference Laboratory  (NIRL) is an essential part of the influenza surveillance system and contributes to the 
continuous monitoring of the actual epidemiological situations with the fast and early detection and identification 
of causative agents for flu epidemics. The current influenza surveillance system underestimates the disease 
burden of respiratory syncytial virus (RSV). Based on introduced ILI case definition the specimens originated 
from ILI patients by sentinel were sent to NIRL. We present a retrospective study which describes and explores 
the relationship between RSV laboratory detections and ILI or ARI (Acute Respiratory Infections). Significant 
correlations were found between laboratory confirmed RSV positivity  data and specimens by sentinel and non -
sentinel, distribution by age groups of specimens, as well as the influenza morbidity  data. The present study  aims 
to analyse the microbiological data of the Hungarian flu epidemics in the past 4 years depend fundamentally upon 
virological surveillance. 
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Bevezetés 

A human légúti óriássejtes vírus (RSV) burkos, egyszálú, negatív irányítottságú, RNS-vírus, a 

Paramyxoviridae víruscsalád tagja (1). Az RSV világszerte a leggyakrabban azonosított 

kórokozó 5 éven aluli kisgyermekek akut alsó légúti fertőzéseinek 

(ALRI=tüdőgyulladás+bronchiolitis) etiológiai hátterében, és egyik fő oka a gyerekek 

kórházba kerülésének (2). A morbiditási/mortalitási adatok évről-évre jelentős mértékben 

eltérhetnek ugyanazon környezeti és populációs viszonyok között is (3), melyet a hazai 

adatok is igazolni látszanak, ugyanakkor megerősíthetjük azt a tényt is, hogy igen gyakori a 

reinfekció egész életünk folyamán. Az immunszeneszcencia állapotában az RSV gyakrabban 

fordul elő, melyet a nagyszülők-unokák közötti kapcsolat is elősegít, hiszen a hazai 

családoknál jellemző, hogy a nagyszülők gyakran és sok időt töltenek a felügyeletre szoruló 

óvódás korú kisgyermekekkel. 

1996-ban alakult az European Influenza Surveillance Scheme (EISS) az influenza 

surveillance felügyeleti rendszere, de nem volt elérhető platform az RSV surveillance 

felügyeletét illetően. Szükségessé vált az RSV felügyeleti rendszerének javítása az adatgyűjtés 

és jelentések összehangolása révén (4). Az RSV és influenzavírus-fertőzések hasonló klinikai 

tünetek formájában manifesztálódnak és gyakori a ko-cirkuláció az év ugyanazon 

időszakában (5).   

Az ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) esetdefiníciója az 

influenza-szerű megbetegedésekre (ISZM) a következő tüneteken alapul: 

 hirtelen kezdet és  

 legalább egyike a következő a 4 tünetnek: láz vagy lázas állapot, rossz közérzet, 

fejfájás, izomfájdalom és 

 legalább egyike a következő a 3 tünetnek: köhögés, torokfájás, légszomj. 

Az ISZM klinikailag specifikusabb az influenza tüneteire, mint az ARI (akut légúti 

fertőzések), amely esetdefiníciója a következő: 

 tünetek hirtelen megjelenése és 

 legalább az alábbi négy légzőszervi tünet egyike: köhögés, torokfájás, légszomj, 

nátha és 

 orvosi szakvélemény, hogy a betegség fertőzés következménye. 

Az ARI magába foglalja az összes felső légúti fertőzést, ezért sokkal inkább megfelel az RSV 

okozta megbetegedések felismerésére. 
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Az influenza mikrobiológiai surveillance 2004. év 40. hetétől indult, és azóta is minden évben 

az influenza szezonális időszakában (adott év  40. hetétől a következő év 20. hetéig) működik. 

A különböző időszakok adatainak összehasonlítása azonban nem lehetséges a kezdetektől, az 

influenza surveillance rendszerben bekövetkező peri-analitikai (stabil sentinel orvos hálózat, 

mintaszállítás) és pre-analitikai (korrekt mintakezelés) változások miatt. Az éves 

laboratóriumi eredményeket közvetlenül összehasonlítani a 2012/2013-as évszaktól 

lehetséges, mivel ekkortól vált olyan mértékben stabillá a felügyeleti rendszer, hogy a 

szezonok eredményei már mennyiségileg és minőségileg is összehasonlíthatók. 

Célkitűzésünk 

Retrospektív elemzésen keresztül, az elmúlt 4 év (2012/2013., 2013/2014., 2014/2015. és 

2015/2016.) adataira támaszkodva összehasonlítani az RSV-fertőzések laboratóriumi 

észleléseinek arányát. 

További célunk a nemzetközi RSV surveillance rendszerhez kapcsolódva szélesebb körű, 

az RSV-fertőzések okozta betegségteher felmérését is megbízhatóan monitorozó 

influenza/RSV surveillance rendszer kialakítása és egy hatékonyabb surveillance 

fejlesztésének feltérképezése volt. 

Anyagok 

A beküldött betegminták alapvetően két beküldő csoporttól származnak. Egyrészt a sentinel 

orvosok (az influenza surveillance időszakában virológiai mintabeküldésre is felkért 

háziorvosok/házi gyermekorvosok) által levett orr/garat minta VTM-ben (Vírus Transzport 

Medium). Másrészt az ún. hagyományos beküldésből származó (kórházak, klinikák) 

BAL,(bronchoalveolaris lavage) orr/garat minták, alsó-, felső légúti minták. 

Módszerek 

A referencia laboratórium a kóroki háttér felderítésére Influenza A /Influenza B, valamint 

RSV/ Adenovírus multiplex real-time RT-PCR (polymerase chain reaction) vizsgálati 

metodikákat használt. A nukleinsav tisztítás Qiagen, QIAamp Viral RNA Mini kittel történt. 

A reverz-transzkripció során AmpliSens, REVERTA-L RT reagens kitet, a PCR folyamatban 

pedig Roche, LightCycler TaqMan Master kitet és LightCycler 2.0 real-time PCR készüléket 

használtunk. Az influenza surveillance mikrobiológiai mintagyűjtésében 100 sentinel 

háziorvos vett részt (6) és a kipróbált szakember-gárda megfelelően stabilnak bizonyult 

ahhoz, hogy a különböző évek laboratóriumi adatait nagymértékben ne befolyásolhassák a 

pre-analitikai változások.  
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Eredmények 

A 2012/2013-as szezon volt az első év, amikor külön adatgyűjtés is folyt a laboratóriumban 

igazolt, RSV pozitív betegek korcsoportos megoszlását illetően. A 2012/2013-as időszakban 

az RSV pozitívnak bizonyuló minták (80) közel fele származott sentinel (39)  a többi 

hagyományos (41) beküldésből. A sentinel beküldőktől származó minták 5%-a, a 

hagyományos beküldésből származó minták több, mint 10%-a volt RSV pozitív (1. ábra).  

 

1.ábra: RSV pozitív minták száma heti bontásban 2012 -2013 

Fig. 1: Number of RSV positive samples weekly in 2012-2013 

A 2013. év 4. hetétől a 12. hetéig (3. ábra) tartó intenzív influenza vírus cirkuláció idején volt 

tapasztalható a magasabb RSV pozitivitási arány is. Megállapítható, hogy az influenzajárvány 

idején az RSV pozitív sentinel minták száma hétről-hétre alig változott, míg a hagyományos 

beküldésből származó RSV pozitív minták száma követte az influenza pozitív minták heti 

változását. Ez a különbség valószínűleg a sentinel rendszer, elsősorban influenza 

megbetegedéseket monitorozó esetdefiníciójának köszönhető. A 2. ábra jól szemlélteti, hogy 

a legtöbb RSV pozitív mintát az influenzajárvány csúcs időszakában azonosítottuk, vagyis 

amikor a legerőteljesebb volt az influenza vírusok cirkulációja, akkor volt a legjelentősebb az 

RSV-vel történő együttes cirkuláció is. Az influenza A vírus mindkét altípusa [(H1N1)pdm09 

és H3] és az influenza B vírus hasonló arányban volt kimutatható az influenza pozitív 

mintákból.  

A sentinel beküldésből származó minták 31%-a a 30-64 éves és 28%-a az 5-14 éves 

korcsoportból származott. A hagyományos beküldőktől származó RSV pozitív minták több 

mint fele (54%) a 0-4 évesek, 27 %-a az  5-14 éves gyermekek között volt kimutatható. A 

hagyományos beküldőktől származó igazolt, RSV pozitív betegek korcsoportos megoszlása 
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sokkal inkább mutatja az RSV fertőzésre leginkább fogékony korosztályos képet, mint a 

sentinel beküldők RSV pozitív betegeinek korcsoportos megoszlása.  

 

 

2.ábra: A 2012/2013. évi influenza surveillance RSV pozitív adatainak összefoglaló ábrája sentinel 

(bal oldali oszlopok) és hagyományos (jobb oldali oszlopok) beküldő k szerint megkülönböztetve:  

 2/a. a szezon alatt beküldött minták; 2/b. az  RSV és Influenza pozitív minták aránya heti 

bontásban; 2/c.  RSV pozitívnak bizonyuló, beküldött minták korcsoportos bontása  

Fig 2: Summary of RSV positive data originated annual influenza surveillance in 2012-2013. 

Number swabbed for sentinel RSV laboratory detections and number swabbed for non-sentinel RSV 

laboratory detections: 2/a Ratio of total number of samples and number of influenza, RSV positive; 

2/b. ratio of  RSV and Influenza data weekly; 2/c. RSV detections by age -band 
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A 2013/2014-es szezonban az influenzajárvány mérsékelt intenzitású volt, a morbiditás 

lényegesen alacsonyabbnak bizonyult az előző évihez képest. A pandémiás törzs 

elsődlegessége a 11. hétig tartott, a 12. héttől kezdődően, vagyis a járvány lecsengő 

időszakában az influenza A(H3N2) szubtípus cirkulációja vált erőteljesebbé (3. ábra).  

 

3.ábra: 2013. 40. hét – 2014. 20. hét között az influenza pozitív minták számának alakulása heti 

bontásban a morbiditási adatokkal kiegészítve (OEK, Járványügyi osztály) 

Fig. 3: The number of influenza positive samples weekly and morbidity in 2013 -2014 (National 

Center for Epidemiology, Department of Epidemiology) 

A járvány idején (6-11. hét között) volt detektálható a legtöbb RSV pozitív minta (16), de 

akárcsak az influenzajárvány intenzitása, az RSV előfordulása is, mindkét beküldő típusban 

mérsékeltnek mutatkozott (4. ábra). A sentinel minták 1%-a, míg a hagyományos minták 2%-

a bizonyult RSV pozitívnak. A korcsoportos megoszlás az RSV-re jellemző képet mutatta, 

vagyis a legtöbb RSV pozitív minta a 0-4 év közötti korosztályból származó betegeknél volt 

kimutatható, s elsősorban a hagyományos beküldésből származó mintákra volt jellemző.  

A 2014/2015. évi influenzajárvány morbiditási adatai messze meghaladták az előző 

2013/2014. évi adatokat (6. ábra). Ez a H3N2 altípusnak volt köszönhető, mely egy merőben 

új antigenitású vírusnak bizonyult és populációs szinten komoly járványt okozott Európa-

szerte, amihez még hozzájárult az RSV járvány is.  

A beküldött minták 45,9%-ában légúti megbetegedést okozó vírust azonosítottunk. A 

pozitív minták 81%-a influenza és 11%-a RS vírus-pozitív volt. Az influenza A vírus 

megoszlása altípusok szerint: H3N2 64%, H1N1pdm09 7% volt. Az influenza B vírus 10%-

ban volt kimutatható és 11%-os pozitivitási arányt ért el az RS-vírusdetektálás.  
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4.ábra: A 2013/2014. évi influenza surveillance RSV pozitív adatainak összefoglaló ábrája: 

4/a.  RSV/Influenza pozitív minták száma heti bontásban; 4/b.  RSV pozitívnak bizonyuló betegek 

korcsoportos bontása  

Fig. 4: Summary of RSV positive data originated annual influenza surveillance in 2013 -2014.  

4/a number of influenza/RSV positive data weekly; 4/b RSV detections by age -band 

Az RSV pozitívnak bizonyuló minták száma (99) meghaladta az előző szezonban (16) 

tapasztalt adatokat. A hagyományos beküldőktől érkező minták RSV pozitivitási aránya 

kétszerese volt, mint a sentinel beküldőktől származó minták RSV pozitivitási aránya. A 

legtöbb RSV és influenza pozitív mintát a szezon 3.-8. hete között detektáltuk (5. ábra), az 

influenzajárvány idején (6. ábra).  
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5. ábra: A 2014/15. évi influenza surveillance RSV pozitív adatainak összefoglaló ábrája:  

5/a.  RSV/Influenza pozitív minták száma heti bontásban; 5/b. az RSV és Influenza pozitív minták 

aránya heti bontásban; 5/c. RSV pozitívnak bizonyuló betegek korcsoportos bontása 

Fig. 5: Summary of RSV positive data originated annual influenza surveillance in 2014 -2015. 

5/a Number swabbed for sentinel RSV laboratory detections and number swabbed for non-sentinel 

RSV laboratory detections; 5/b Ratio of RSV data weekly; 5/c. RSV detections by age -band   



 

EGÉSZSÉGT UDOMÁNY, LXI. ÉVFOLYAM, 2017 . 3. SZÁM   2017/3 
 
A korcsoportos megoszlás szerint a legtöbb RSV pozitív minta a 30-64 közötti korosztály 

beteganyagaiból volt kimutatható, mindkét beküldő típusban (5. ábra). Magas volt az RSV 

pozitív minták száma a 0-4 év közötti korosztályból származó betegeknél mind a sentinel, 

mind a hagyományos beküldésből. A járványügyi érdekből (sentinel) beérkező minták 

esetében a 15-29 év közötti korosztály hasonló RSV pozitivitási arányokat mutatott, mint a 0-

4 év közöttiek.  

 

6 ábra: Három szezon epidemiológiai adatainak összehasonlító grafikonja: jól szemlélteti a 

különböző szezonok morbiditási adatait, heti bontásban (GISRS)  

Fig. 6: comparative graph of  epidemiological data weekly in three season 

A 2015/2016. évi influenza surveillance morbiditási adatai (6. ábra) az előző évi (2014/2015) 

szezon adataihoz képest mérsékeltebb járványt mutattak, míg a 2013/2014. évi szezonhoz 

képest a járvány intenzitása erőteljesebb volt. Ez elsősorban annak a következménye, hogy a 

szezonban az influenza B/Victoria-vonalhoz tartozó influenzavírus-dominancia volt jellemző. 

A sentinel minták közel 34%-a volt pozitív a multiplex PCR-ben vizsgált légúti vírusok 

valamelyikére. A pozitív minták több mint fele (65%) influenza B/Victoria vonalhoz tartozott, 

17% influenza A(H1N1)pdm09, 5% influenza B/Yamagata volt és 5% nem volt tipizálható. 

A szezonban beérkező hagyományos minták száma egyharmada volt a sentinel 

mintákénak és valamely virális légúti kórokozóra 17,13% bizonyult pozitívnak. A pozitív 

minták több mint fele (55%) influenza B/Victoria vonalhoz tartozott, 20% influenza A 

(H1N1)pdm09 volt és 10% nem volt tipizálható.   

Az RS-vírusdetektálás közel 6%-os pozitivitási arányt ért el az összes pozitív mintából. 

Összefoglalás 

A járványügyi érdekből (sentinel) beérkező minták aránya az érintett korosztályban volt a 

legalacsonyabb, ahogy az előző évi szezonban is mutatkozott (I. táblázat).  
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I. TÁBLÁZAT: 2012-2016 közötti influenza szezonokban beérkező m inták százalékos 

megoszlása a két, RSV-vel leginkább érintett korcsoportban 

TABLE I.: Amount of the specimens originated from  the two age groups m ost affected by  

RSV during 2012-2016 

 

Hagyományos beküldők (Non-sentinel-source) 

Járványügyi érdekből 

(sentinel) beküldött minták 
százalékos megoszlása  

Percentage of samples from 
sentinel 

Járóbeteg, OEP finanszírozott 
minták százalékos 

megoszlása  

Percentage of ambulant 
patients samples, financed 
National Health Insurance 

Fund 

Fekvőbeteg szakellátásból 
származó minták százalékos 

megoszlása  

Percentage of samples from 
inpatient specialized care  

Szezon season 

/korcsoport age- 
band 

2012 
/13 

2013 
/14 

2014 
/15 

2015 
/16 

2012 
/13 

2013 
/14 

2014 
/15 

2015 
/16 

2012 
/13 

2013 
/14 

2014 
/15 

2015 
/16 

0-4 8,70 8,60 10,20 11,30 13,0 11,30 14,20 15,11 6,60 4,30 4,90 5,10 

Az elmúlt 4 influenza szezon adatai alapján összefüggéseket tapasztaltunk a laboratóriumban 

igazolt RSV pozitivitási arányok és a különböző idények influenza morbiditási adatai között, 

valamint a sentinel és a hagyományos beküldésből származó minták korcsoportos megoszlása 

között. A mintabeküldő sentinel orvosok kiválasztása a hazai populáció korösszetételére 

reprezentatív módon történik, vagyis az influenza járványügyi elemzéseinek alkalmas 

adatokat szolgáltat. Az RSV előfordulási gyakorisága okán (0-4 év és 65 év feletti) elsősorban 

két korosztály monitorozása mutathatná meg az RSV fertőzések valós adatait. Az RSV 

aluldiagnosztizáltságának egyik oka, hogy a beérkezett minták nem az RSV fertőzésekkel 

leginkább sújtott korosztályokból származnak (I. táblázat). Ez a tény is igazolni látszik azt a 

felvetést, hogy az influenza surveillance keretein belül beérkező minták korcsoportos 

megoszlása nem tükrözni az RSV betegségteher valós adatait.  

Az I. táblázat azt is jól szemlélteti, hogy a járványügyi érdekből (sentinel) beküldött 

vizsgálati anyagok szezononként is alacsony százalékos megoszlást mutatnak az adekvát RSV 

érintett korosztályokat illetően. Továbbá az is jól látható, hogy a hagyományos, ezen belül a 

járóbeteg és fekvőbeteg szakellátásból származó mintákhoz képest is lényegesen kisebb a 0-4 

évesektől és a 65 éven felüliektől származó sentinel minták aránya. A fekvőbeteg 

szakellátásból érkeznek az RSV szempontjából leginkább érintett korcsoportok mintái. Ez is 

oka annak, hogy a különböző beküldőktől származó mintákban az RSV pozitivitási, 

korosztályos adatok nagy különbségeket mutatnak.  
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A különböző időszakok influenza morbiditási adatai (7. ábra), és az influenzavírusok 

cirkulációjának összetétele szezonról-szezonra változott, az RSV pozitivitási arány a két 

jellemző beküldő csoport között (sentinel, hagyományos) szinte mindig kétszerese volt a 

hagyományos javára. Az RSV-re fogékonyabb korosztályok mintái is, főleg a 0-4 év közöttiek 

esetében, elsősorban a fekvőbeteg szakellátásból érkeztek, így kétszerese, ill. háromszorosa 

volt a sentinel mintákhoz képest. 

 

7 . ábra: A 2015/16. évi influenza surveillance RSV pozitív adatainak összefoglaló ábrája:  

7/a.  RSV/Influenza pozitív minták száma heti bontásban; 7/b. RSV pozitívnak bizonyuló betegek 

korcsoportos bontása 

Fig. 7: Summary of RSV positive data originated annual influenza surveillance in 2015 -2016.  

7/a Number swabbed for sentinel RSV/influenza laboratory detections and number swabbed for 

non-sentinel RSV/influenza laboratory detections; 7/b. RSV detections by age-band 

A hazai populáció valódi RSV érintettsége bizonyosan nem mutatkozik meg a jelenlegi 

surveillance rendszerben, habár az influenzavírusok cirkulációja és az RSV laboratóriumi 

észlelések közötti kapcsolat az elmúlt négy évre vetítve szembetűnő (8. ábra).  
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8. ábra: Az RSV pozitív detektálások arányai a különböző szezonokban, heti bontásban 

Fig. 8: Ratio of RSV data weekly in different influenza seasons 

A jelenlegi influenza surveillance műkötetésében történő átalakítás hatékonyabbá tehetné az 

RSV okozta betegségteher a valósághoz közelebb álló adatainak megismerését. Az RSV valódi 

megbetegedési arányaink felderítését szolgálná, ha növelhetnénk a két adekvát korcsoportból 

(0-4 év, 65 év felettiek) érkező minták számát - elsősorban a influenza surveillance 

rendszeren belül -, illetve a mintavétel alapját képező esetdefiníció módosítása az RSV-re is 

jellemzőbb tünetekkel.  

A nemzetközi felügyeleti rendszerek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az RSV 

monitorozásának hatékonyabbá tételére, így hazánkban is meg kell tenni a szükséges 

változtatásokat az uniós elvárásoknak megfelelően.  
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