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Figyelem felhívás: 
 
Az új influenzával kapcsolatos ismeretek folyamatosan bıvülnek és ezek alapján és ajánlások 

is változnak. Adott esetben a különbözı szervezetek által kiadott javaslatok különbözhetnek is 

egymástól. Az ajánlások megfogalmazása is arra utal, hogy sok még a szakmai 

bizonytalanság, a vélemények többsége nem kontrollált vizsgálatok eredményén, hanem 

tapasztalatokon és szakértıi véleményeken alapulnak. A Kollégium a következıkben 

rendszeresen informálja a kollégákat az aktuális ajánlásról. 

 
 
 
Az új A(H1N1) influenza eddig már több százezer, laboratóriumban igazolt megbetegedést 

okozott világszerte. Az eddigi klinikai megfigyelésekrıl publikált adatok illetve állatkísérletes 

eredmények alapján a következı megállapítások, illetve ajánlások tehetık: 

- a megbetegedések elsısorban a fiatal felnıtt korosztályt és gyermekeket érintik, az 

idıskori (65 év feletti) morbiditás egyelıre kifejezetten alacsony 

- az esetek túlnyomó többsége enyhe lefolyású, klinikuma a szezonális influenzától 

elkülöníthetetlen, láz (esetenként magas), köhögés, fejfájás, izomfájdalom jellemzı. 

Egyes megfigyelések szerint hasmenés kísérheti a fenti tüneteket. Kisgyermekekben 

1-2%-ban észleltek enyhe neuropsychiatriai tüneteket. 

- az új influenza eddigi halálozási rátája igen alacsony, becsült aránya 1% alatt van 

-  a súlyos lefolyást illetve halálozást elsısorban alapbetegséggel rendelkezı betegekben 

és idısekben észleltek, de váratlanul súlyos kórformákról számoltak be teljesen 

egészséges fiatal felnıttek influenzája kapcsán is. Az utóbbi esetek elsısorban 

Mexikóban fordultak elı. 
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- Az eddigi statisztikák alapján a következı csoportok tekinthetık fokozottan 

veszélyeztetettnek (a felsorolásban a sorrend nem jelent fontossági sorrendet): 

o  chronicus légúti, cardiovascularis, máj és vesemegbetegedésben, 

o  elırehaladott malignus megbetegedésben szenvedık, 

o cukorbetegek 

o kórosan túlsúlyosak (MBI 40 felett) 

o szisztémás szteroid kezelésben részesülık 

o lymphopeniások 

o várandós nık 

o 5 évesnél fiatalabb gyermekek 

o HIV- fertızöttek 

o neuromuscularis betegség miatt csökkent légzésfunkciójú betegek 

 

Szövıdmények: 

-  a primer viralis pneumoniára jellemzı a magas láz, köhögés, gyorsan romló dyspnoe, 

kétoldali multifokális pneumonia. A laboratóriumi leletek közül jellegzetes az 

emelkedett LDH, CK és lymphopenia. A tünetek gyorsan progrediálnak, ARDS alakul 

ki, a beteg gépi lélegeztetésre szorul. E beteg populáció halálozási aránya 30-60 % 

között van. 

- chronicus légzıszervi megbetegedésben szenvedıknél a másodlagos bakteriális 

pneumonia igen gyorsan léphet fel, a tünetek kezdetétıl számított 2.-3. napon 

- az influenza vírus infekció hajlamosít másodlagos bakteriális fertızésre 

(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis) 

 

 

Neuraminidáz gátlókkal (oseltamivir, zanamivir) végzett kezelés illetve prophylaxis 

 

A neuraminidáz gátlók (NAI) a szezonális influenza kapcsán végzett klinikai vizsgálatokban 

valamelyest csökkentik a betegség lefolyásának idıtartamát, csökkentik a megbetegedés 

súlyosságát és a komplikációk számát, idısekben a letalitás arányát. Rizikó faktornak számító 

alapbetegségben szenvedık esetében az antiviralis gyógyszerek a vírus ürítés idıtartamát 

rövidítik. Szezonális influenza kapcsán végzett megfigyelések szerint a közösségben 

profilaktikusan adott NAI csökkenti a megbetegedések számát, bár vannak ennek ellentmondó 

adatok is. 



 3 

A jelenlegi pandémia során akár terápiásan, akár profilaktikusan alkalmazott 

neuraminidázgátlók hatékonyságáról publikált, összehasonlító, randomizált vizsgálatokon 

alapuló adatok nincsenek. Ilyen vizsgálatokról eddig nem számoltak be, az esetleírások 

alapján a gyógyszerek hatékonyságáról következtetést nem lehet jelenleg levonni. Súlyos, 

intenzív osztályos elhelyezést igénylı esetekben alkalmazásuk parenterális gyógyszerforma 

hiánya miatt nem megítélhetı. Ennek megfelelıen az alkalmazásukkal kapcsolatos ajánlások 

szakértıi véleményen és nem evidenciákon alapulnak.  

A neuraminidázgátlók ellen az influenza vírusok rezisztenciája mutáción alapul. Az 

oseltamivir ellen egy mutáció során rezisztenssé váló vírusok a zanamivirre még általában 

érzékenyek, de második mutáció következtében mindkét gyógyszerre rezisztens vírusok 

jöhetnek létre. Az eddigi tapasztalatok alapján valószínő, hogy a gyógyszeralkalmazás és a 

rezisztencia kialakulása összefügg, de elıfordulhat rezisztens klón gyors terjedése kiugró NAI 

alkalmazás nélkül is (pl Norvégia). Az influenza vírus gyors változása miatt csak a lokális 

izolátumok rendszeres analízise alapján lehet tudományos értékő ajánlást tenni a különbözı 

származékok alkalmazására. 

 

Ajánlás az influenzás betegek ellátásával kapcsolatosan: 

-  a diagnózis megállapítását elsısorban a klinikai tünetekre illetve az epidemiológiai 

helyzetre kell alapozni, az akut szakban biztos mikrobiológiai diagnózishoz jutni csak 

PCR vizsgálattal lehet,  

- gyermekekben, felnıttekben fellépı enyhe influenza esetén a beteg otthon kezelendı, 

tüneti terápián kívül egyéb teendı nincs 

o Az átlagosnál súlyosabb lefolyásra utaló, azonnali orvosi ellátást igénylı 

tünetek: 

� a légzésszám növekedése, felületessé válása akár fizikai aktivitás, akár 

pihenés közben, kifejezett nehézlégzés, cyanosis 

� véres vagy elszínezıdött köpet 

� mellkasi fájdalom 

� megváltozott tudatállapot 

� három napon túl fennálló, magas láz 

� a vérnyomás csökkenése 

� gyermekeknél figyelmeztetı jel a légzés gyorsulása és nehezítettsége, 

az aktivitás hiánya és az aluszékonyság  



 4 

- fokozott rizikójú betegek esetében szoros obszerváció mellett, oseltamivir vagy 

zanamivir minél elıbbi alkalmazása javasolt 

- progrediáló kórkép vagy eleve súlyos kórforma észlelésekor hospitalizáció és NAI 

azonnali alkalmazása indokolt 

- az antiviralis kezelés akkor is indokolt súlyos (hospitalizált) betegekben, ha a tünetek 

idıtartama meghaladja a 48 órát 

- a kezdeti kezelésre nem kellıen reagáló betegekben az oseltamivir dózisának 

megemelése (2x150 mg) és tartós adása javasolt. Ez az ajánlás vonatkozik minden 

betegcsoportra, terhesekre és 5 éven aluli gyermekekre 

- zanamivir alkalmazása javasolt, ha a cirkuláló vírus ismerten rezisztens oseltamivirre, 

de érzékeny zanamivirre 

- zanamivir javasolt várandósok kezelésére és kemoprofilaxisra 

- másodlagos bakteriális pneumonia kialakulása esetén az antibiotikum terápia 

bevezetése mellett célszerő a NAI kezelést folytatni az állapot javulásáig 

- a javasolt antibiotikumok másodlagos bakteriális pneumonia esetén: 

amoxicillin/klavulánsav, ceftriaxon vagy légúti fluorokinolonok (≥ 18 évesek) 

 

 

 

Kemoprofilaxis 

 

Általánosságban kemoprofilaxis alkalmazása nem javasolt.  

 

NAI-val végzett kemoprofilaxis megfontolandó igazoltan influenzás betegekkel szoros 

kapcsolatba kerülı alábbi  személyeknek): 

- várandósok  

- kórosan túlsúlyosak (BMI 40 felett)  

- szisztémás szteroid kezelésben részesülık illetve valamilyen alapbetegség miatt 

lymphopéniások,  

- chronicus légúti, cardiovascularis, máj- és vesemegbetegedésben, elırehaladott 

malignus megbetegedésben szenvedık, cukorbetegek.  
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