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A nemzetközi hibridkonferencia 2021. október 12-16. között került 

megrendezésre Belgrád városában, Szerbiában. Meghívott előadóként a 

magyarországi dirofilariosis esetek epidemiológiáját mutattam be kronológiai 

sorrendben dr. Kucsera István társszerzőségével. Előadásunk 2021. október 15-

én a Dirofilariosis & other emerging vector-borne zoonoses szekcióban hangzott 

el.  

Rövid bevezetőmben beszéltem a dirofilariosis-ról, illetve annak humán 

megjelenési formáiról. A magyar esetek taglalásának elején említést tettem a 

diagnosztika múltbéli nehézségeiről, úgy mint az izolált férgek identifikálásának 

bizonytalanságairól, illetve az érintett személyek utazási anamnézisének 

hiányosságairól. Utaltam rá, hogy az első publikált eset a XIX. sz. végén (1879, 

1880) Victor Babeş nevéhez fűződik („Filaria peritonei hominis”), melyet a szerző 

leírása, rajzai alapján később Dirofilaria repens-nek (re)identifikáltak. Negyven 

évvel későbbről, 1920-ból a Johan Béla és Kotlán Sándor kooperációjának 

eredményeképpen közölt „Filaria conjunctivae” esetről tartottam egy rövid 

ismertetést. 1930-1942 között 4 olyan esetet publikáltak, melyekben a filariak 

kóroki szerepét valószínűsítették, de ezekben az esetekben a férgek faji 

hovatartozása nem volt meggyőző, így a magyar epidemiológiai adatok 

összesítése során ezeket az eseteket nem vettük figyelembe. 1941-ben Anda T. 

publikált egy esetet „The first case of onchocercosis in Hungary” címmel, melyet 

2 évvel később Makara és Mihályi revidiált, és Dirofilaria conjunctivae-nak 

reidentifikált. Így lett az „első magyar onchocercosis” esetből a 3. magyar 

dirofilariosis. 1942-ben írták le a negyedik esetet. Az első, egyértelműen D. 

repens-okozta esetről Németh és Kugler számolt be 1968-ban. Ebben már nem 

volt semmi kétséges, bizonytalan. Ezt követően, a XX. sz. végére az esetek száma 

többszörösére változott. A növekvő esetszám mellett felhívtam a figyelme arra 

is, hogy az egyes publikációk között egyre rövidebb idő telt el, azaz egyre 

gyakrabban írtak le újabb megbetegedéseket. 1999-ben egy ritka lokalizációról 

(ondóvezeték) számolt be egy Olaszországból importált fertőzés kapcsán. Az első 

epidemiológiai csúcsot 2000-ben detektáltuk, amikor 6 esetet közöltek le a 



szakirodalomban. Közülük egy 56 éves férfi szeméből sikerült elsőként egy intakt, 

élő férget eltávolítani. [Szénási és munkatársai publikációja] A 2000-es évvel 

bezárólag diagnosztizált 13 eset közül 11-nél volt elérhető a területi lokalizáció, 

melyet az alábbi térképen szemléltettem.  

 

Ezek alapján látszik, hogy az összes megbetegedés a Duna és a Tisza vízgyűjtő 

területeiről származik. 

 A XXI. század adatgyűjtését már nagyban befolyásolja a diagnosztikai 

módszerek fejlettsége, az egyértelmű rendszertani besorolás, valamint az 

anamnesztikus elérhetősége. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az esetszám és 

az incidencia is emelkedik a 2001 óta. Majdnem minden évben (kiv. 2003-ban) 

diagnosztizáltak új esete(ke)t. Összehasonlítva a korábbiakban említett időszak 

13 esetével, az elmúlt 20 év során 134 esetet jelentettek. Ezek zömét a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ Parazitológiai Osztályán azonosították. Territoriális 

eloszlásukat az alábbi diával szemléltettem. Ez alapján megállapítható, hogy az 

esetek többsége továbbra is nagy folyóink, a Tisza és a Duna vízgyűjtő 

területeihez kapcsolódik. A legtöbb megbetegedést Pest, Bács-Kiskun és 

Csongrád megyékből jelentették. Az ország nyugati részén sporadikus 

előfordulással találkozhatunk, és mindössze 2 eset fordult elő a Balaton 

környékén. Amennyiben a korábbi 11 esetet is szeretnénk ábrázolni az alábbi 

térképen, a megoszlás nem változna jelentősen. Amit viszont így is láthatunk, 
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hogy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben nem 

diagnosztizáltak (vagy nem jelentettek) dirofilariosis-eseteket. 

 

 

1879 és 2020 között összesítve az elérhető epidemiológiai adatokat (147 eset) 

azt látjuk, hogy a nem között nincs szignifikáns különbség (74 férfi, 72 nő; 1 

esetről nincs információ). Az infekció leggyakrabban subcutan formában 

realizálódott (esetek több mint 60%-a), melyet az okuláris forma követ 35%-kal. 

Egyéb lokalizációk (ondóvezeték, ligamentum gastrosplenicum, tüdő, 

nyirokcsomó, hasüreg; 9 eset, 6%) sporadikusan fordultak elő. A legfiatalabb 

fertőzött személy 10 éves volt, az átlagéletkor pedig 45,8 évnek adódott. Minden 

humán esetben D. repens volt a kórokozó.  

 A következő diával szemléltettem az incidencia változását. Ezen jól látszik, 

hogy az első eset publikálásától a századfordulóig (2000-ig) eltelt 121 év alatt 

összesen 13 megbetegedést közöltek, addig a XXI. század első 20 évében 134 

esetről van tudomásunk. Az egy évre eső megbetegedések száma 0,1-ről 6,7-re 

emelkedett. 



 

Ezek az adatok megfelelnek a szakirodalmi adatoknak. Végül összegeztem az 

emelkedő incidencia lehetséges okait, úgy mint a növekvő turizmust 

házikedvencekkel vagy anélkül, a kutya-, macskatartási kedv növekedését, az 

éghajlatváltozást, a diagnosztikai módszerek gyors növekedését, valamint az 

egészségügyi személyzet szaktudásának bővülését. 

 

Két előadást részletezek az alábbiakban, melyek nagy hatással voltak rám: 

Október 13-án a plenáris előadást Bruno Gottstein tartotta Echinococcus 

multilocularis / alveolar echinococcosis: Basics for potential immunotherapy 

and vaccination címmel. Előadásában az érintett személyeket 3 csoportba 

sorolta: 1) az immunkompetens, a fertőzés iránt érzékeny személyek, 2) az 

immunkárosodott személyek, és 3) az immunkompetens, a fertőzéssel szemben 

rezisztens személyek csoportjaiba. Az egyes csoportokban patológiai és 

radiológiai felvételekkel szépen szemléltette az alveolaris echinococcosis 

manifesztációját. A fertőzés rizikójának emelkedését egyrészt a rókapopuláció 

nagyságának növekedésével magyarázta. Másik ok az immunszuppresszív szerek 

egyre nagyobb mértékű alkalmazása. Beszélt a terápiás lehetőségekről is, melyek 



közül az első a radikális sebészeti beavatkozás, melyet napi albendazol (vegy 

mebendazol) terápiával egészítenek ki 2 éven keresztül. Egyéb, radikális sebészi 

beavatkozást nem igénylő esetekben élethosszig tartó benzimidazol terápia 

szükséges. Az előadás további részében az immunológiai kísérleteken keresztül 

mutatta be a vakcináció lehetőségeit (recEM95, recEM14-3-3), valamint az ilyen 

módon történő prevenció sikereit (98%). Látványos, érdekes, szemléletes 

előadás volt. 

A Clinical and tropical parasitology szekcióban egy érdekes előadást 

hallgattam meg Nadia El Dib prezentálásában, aki 3 disszeminált strongyloidosis-

os esetet mutatott be a kairói egyetemi kórházból. Az első esetben egy 70 éves 

férfiről számolt be, akit 5 évvel ezelőtt tuberculosis-sal kezeltek. Akut 

asztmatikus rohammal, véres köpetürítéssel került újra a betegellátásba. 

Kortikoszteroid terápiában részesült a megjelenés időszakában is. A köpetből 

készült Ziehl-Neelsen festett kenetben mycobacteriumokat nem láttak, ellenben 

S. stercoralis lárvákat igen. Ezen eset kapcsán a kotrikoszteroidok alkalmazását, 

mint disszeminált infekcióra predisponáló tényezőt emelte ki. A 2. esetben egy 

19 éves nő pangásos szívelégtelenséggel került a kórházba. Panaszai között a 

jobb kéz gyenge mozgathatósága szerepelt. A vizsgálatok hypereosinofilias 

szindrómára derítettek fényt, melynek kivizsgálása során a széklet parazitológiai 

vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak. Az előadó javaslatára sóoldatos 

öblítés történt, melynek második körében nagy számú S. stercoralis lárva ürült a 

betegből. MR-vizsgálata során több kisebb léziót mutattak ki az agy 

állományában. Sajnos a beteg exitált a szívprobléma miatt. A 3 esetben egy 

vesetranszplantációra váró 51 éves férfiről beszélt, aki 2 éve szenvedett krónikus 

veseelégtelenségben. 10 éve diagnosztizálták hypertensio-ját és diabetes-ét. A 

beteg potenciális donorja egy 39 éves rokon volt, aki a ruhaiparban dolgozott. A 

beteg és rokona a transzplantációt előkészítő konzultációra érkezetek a 

kórházba. A vércsoport- és anittestvizsgálatok megfelelőek voltak. A 

vírusvizsgálatok (HBV, HCV, HIV, CMV) során mind a donor, mind a recipiens CMV 

IgG-pozitívnak bizonyult, és a transzplantáció idején egyikük sem volt aktív CMV-

fertőzött. Klinikailag stabil vitális paraméterek, normál leukocyta-szám, negatív 

CRP. Biológiai és immunszuppresszív terápia indult a recipiens személynél. A 

korai poszttranszplantációs időszak eseménytelenül, rendben zajlott. A heti 

kétszeri kontrollvizsgálatok alkalmával csökkentették a szteroiddózist, és 

megtörtént az immunszuppresszív terápia beállítása is. Azonban a szérum 

kreatinin lassan emelkedni kezdett az adekvát immunszuppresszív terápia 

ellenére. Perzisztáló diarrhoea miatt dehydratáció alakult ki. Vesebiopsziát 



vettek parazitológiai vizsgálatra. A mikroszkópos vizsgálat során S. stercoralis 

filariform lárvák voltak láthatók. Albendazol és ivermectin terápia indult, 

melynek hatására a beteg panaszai megszűntek. Az eset tanulságaként említi, 

hogy immunszuppresszió előtt célszerű a potenciális relapsust okozó 

patogéneket is vizsgálni. 

 

Ezúton is köszönöm a Magyar Parazitológus Társaságának anyagi támogatását, 

mellyel a kongresszusi online részvételemet lehetővé tették. 

 

Szeged, 2021. december 12. 

 

       Csányiné Dr. Dóczi Ilona 


