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Fél évvel ezelőtt valószínűleg még nem so-
kan hallottak a Zika-vírusról. Azóta azonban 
a sajtó tele van az erről szóló hírekkel, leg-
utóbb például arról kaptunk hírt, hogy Bra-
zíliában, ahol eddig évente kb. 160 kisgyer-
mek született microcephaliával, egy év alatt 
4783 esetet jelentettek, bár egyes adatok 
szerint e számok eltúlzottak. Mindenesetre 
tény, hogy az esetek számának emelkedése 
jelentős, és a Zika-járvány megállíthatat-
lannak tűnik. A brazíliai fertőzöttek számát 
440 000 és 1 500 000 közé teszik. A legutób-
bi hírek szerint már 33 ország érintett, ezért 
2016. február 1-én a WHO a Zika-járvány 
gyors terjedése miatt egészségügyi vész-
helyzetet hirdetett ki. A vírus Európában is 
megjelent, de valamennyi esetben olyanok-
ról van szó, akik a járvány által érintett régi-
óból érkeztek. Sajnos a járványt terjesztő 
szúnyogok egyike a nyári hónapokban Eu-
rópában is fellelhető, ezért nem kizárható, 
hogy a későbbiekben kontinensünk is érin-
tett lesz az epidémiában. 

Csak 2016 januárjában több mint 30 tu-
dományos cikk jelent a Zika-vírus okozta 
fertőzésről, erről közölt cikket a Nature, a 
New England Journal of Medicine, a Lancet, 
a British Medical Journal, a Journal of Travel 
Medicine, a National Review of Microbio-
logy, és nem folytatom. 

De mit tudunk a Zika-vírusról, és mi a 
kapcsolat a terhes nők fertőzése és a mic-
rocephaliával született gyermekek között? 
Az alábbiakban a fenti folyóiratok cikkeinek 
összefoglalója következik.

A Zika-vírus okozta pandémia, amely Dél- 
és Közép-Amerikában, valamint a karibi 
térségben terjed és most már az Egyesült 
Államok déli részét is fenyegeti, csak egyike 
annak a négy, arbovírus okozta járványnak, 
amelyet szúnyogok terjesztenek. Dengue-
kórt már jó két évtizede diagnosztizálnak 
ezen a területen, de 1990 óta agresszíven 
terjed. A Nyugat-nílusi láz 1999-ben jelent 
meg, a chikungunya pedig 2013 óta okoz 
hatalmas járványokat. Ezek a vírusok a több 
száz, szúnyogok és kullancsok által terjesz-
tett, ezért arbovírusnak nevezett – RNS-tar-
talmú – flavovírus közé tartoznak. Régebben 
azt tartották, hogy az arbovírusok csak ritkán 
patogének az emberre, bár a sárgalázvírust 

már nagyon régóta ismerték. A Zika-vírust 
1947-ben Ugandában fedezték fel, és hosz-
szú ideig úgy gondolták, hogy csak elvétve 
okoz emberi megbetegedést, azt is csak az 
egyenlítő környékén. A vírus elsősorban 
majmokat betegített meg, az Aedes afri-
canus szúnyogban cirkulált és onnan ugrott 
át – ritkán – emberre. Ezért is okoz hatalmas 
meglepetést a jelenlegi járvány. Azt már 
régebben észrevették, hogy a Zika-vírus 
okozta endémiák Afrikában általában az 
ugyancsak szúnyogok által terjesztett chi-
kungunya-járványokat követték, hasonló 
játszódik le most az amerikai kontinensen 
is. Míg a Nyugat-nílusi lázat elsősorban egy 
másik szúnyogfajta terjeszti, mindkét fenti 
fertőzés hordozója az Aedes aegypti, a sár-
galázat is terjesztő szúnyog. Ez a szúnyog-
fajta (érdekessége, hogy elsősorban nappal 
csíp) akkor terjedt el az afrikai kontinensen, 
amikor az ottaniak konténerekben kezdték 
gyűjteni és tárolni a vizet. A szúnyog ezekbe 
rakja le petéit, és a kikelő rovarok emberek 
vérével táplálkoznak. Az arbovírusok lassan-
ként így váltak humán patogénné. De nem-
csak emberekhez, hanem háziállataikhoz is 
adaptálódtak, sőt fennáll a veszély, hogy 
más szúnyogfajták is terjeszthetik őket, olya-
nok is, amelyek a mérsékelt égövi területen 
is megtalálhatók (pl. a hazánkban is olykor 

előforduló tigrisszúnyog, Aedes albopictus). 
A mostani dél-amerikai járványt sokan a 
2014-es futball-világbajnokságra érkezett 
nagyszámú – a Zika elterjedési területéről 
érkező és néhány esetben a vírust hordozó 
– látogatóra vezetik vissza. 

A Zika-vírus okozta megbetegedés az 
esetek kb. 80%-ában aszimptomatikus, más-
kor enyhe Dengue-kórhoz hasonló tünete-
ket okoz, lázat, izom- és ízületi fájdalmat, 
conjuntivitist, makulo-papuláris exanthe-
mát. Szerencsére a Dengue-től eltérően, 
amely évente több tízezer halálesetért fele-
lős, még sohasem írtak le halálos fertőzést 
vagy haemorrhagiás lázat Zika-fertőzés kap-
csán. A mostani járvány során sincs ez más-
képp, de a Zika által érintett 270 000-es 
populációjú Francia Polinéziában a korábbi-
aknál sokkal több Guillain–Barré-szindrómát 
és más neurológiai betegségeket diagnosz-
tizáltak az utóbbi időben, amelyek a Zika-
megbetegedés lehetséges komplikációi 
lehetnek. A legutóbbi napok fejleménye, 
hogy Brazíliában is százával diagnosztizálnak 
Guillain–Barré-szindrómát a Zika-fertőzés 
által legjobban sújtott területeken, és más 
dél-amerikai országok is hasonlóról számol-
nak be. Ennél még nagyobb aggodalmat 
kelt a Brazíliában microcephaliával születet-
tek számának robbanásszerű növekedése, 
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az elmúlt évben az ilyen esetek száma meg-
hússzorozódott. Mindemellett feltűnően sok 
az újszülöttkori szemészeti rendelleneségek 
száma. Érdekes ugyanakkor, hogy Kolumbi-
ában – amely a Zika-vírus által Brazília után 
a második leggyakrabban érintett ország 
– egyelőre nem szaporodtak meg a micro-
cephaliás esetek, megemelkedett viszont a 
Guillain–Barré-szindróma gyakorisága, és 
három, bizonyítottan e betegség miatt el-
halálozott felnőttről tudnak. 

Bár egyik flavovírusról sem ismert, hogy 
teratogén hatása lenne, a Zika-fertőzéssel 
szövődött terhességből született microce-
phaliás újszülöttek emelkedő számára más 
magyarázatot nem találtak. Néhányszor már 
sikerült is kimutatni a Zika-fertőzést elhalt 
magzatokban, illetve microcephaliával szü-
letett csecsemőknél, köztük egy Hawaiin 
született újszülöttnél is, de az összefüggést 
még nem tekintik bizonyítottnak. Egy né-
hány nappal ezelőtt közölt vizsgálat ered-
ménye szerint mind a 12 vizsgált, micro ce-
phaliával született brazil csecsemő liquo-
rában Zika-specifikus IgM-t detektáltak.  
A bi zonyítékok egyre erősebbek, ezért az 
egészségügyi hatóságok, beleértve a WHO-
t, felhívják a figyelmet a terhes anyák szú-
nyogok elleni védekezésének fontosságára, 
sőt egyenesen azt tanácsolják az érintett 
területen élő szülőképes korú nőknek, hogy 
egyelőre ne vállaljanak újabb terhességet. 
Az utóbbi napok híre, hogy a vírust nem-
csak a vérben és az ondóban, hanem nyál-
ban és vizeletben is kimutatták, de egye-
lőre nem ismert, hogy ilyen úton, pl. csó-
kolózással is fertőzhet-e. A vírus terjedése 
egyre nagyobb aggodalmakat kelt, így 
például amiatt, hogy bizonyítottan transz-
fúzióval is átvihető a fertőzés, egyre több 
országban kérik, hogy az érintett területről 
érkezők legalább 28 napig ne adjanak vért. 
Az érintett országok közül azokban, ahol 
abortusztilalom van életben, most megfon-
tolás tárgya a tilalom felfüggesztése. 

Sürgős lenne a Zika-vírus, a neurológiai 
megbetegedések és a microcephalia oki 
összefüggésének mielőbbi tisztázása, de ezt 
megnehezíti, hogy a Zika-fertőzésre egye-
lőre nincs könnyen hozzáférhető, kereske-
delmi forgalomban kapható laboratóriumi 
teszt, így a diagnosztikus vizsgálat csak ke-
vés helyen végezhető el. A fertőzés klini kai 
képe ugyanakkor a Dengue-lázhoz és a 
chikungunyához nagyon hasonló, pedig 

klinikai szempontból is fontos lenne elkülö-
níteni ezeket egymástól, hiszen pl. Dengue 
esetén az aszpirin használata kontraindikált 
a haemorrhagiás láz megjelenésének veszé-
lye miatt, chikungunya-fertőzés esetén pe-
dig az akut arthritis, ill. a posztinfekciozus 
krónikus arthritis veszélye áll fenn. 

Az amerikai CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) irányelveket adott 
ki azon terhes nők számára, akik Zika-jár-
vány által érintett területről érkeznek, vagy 
akiknél a fertőzésre utaló tünetek jelennek 
meg. Esetükben indikált a Zika-vírusfertőzés 
kimutatása a vérben és az amnionfolyadék-
ban, és gyakori magzati ultrahangvizsgálat 
ajánlott. Azoknak a terheseknek, akik az 
érintett országokba (ma már több mint 30) 
utaznának, azt tanácsolják, hogy tekintsenek 
el ettől, vagy ha mégis odautaznának, min-
den lehetséges módon védekezzenek a 
szúnyogok ellen. Az újabb adatok tükrében 
a napokban megjelent útmutató már azt is 
tartalmazza, hogy azok a férfiak, akik Zika-
vírus által érintett területről érkeznek, és 
feleségük terhes, csak biztonságos szexuális 
érintkezést (kondom) folytassanak, vagy 
egyáltalán ne érintkezzenek szexuálisan ter-
hes feleségükkel, függetlenül a terhesség 
stádiumától. A CDC azt is ajánlja, hogy az 
érintett területekről érkező, tünetmentes, a 

teherbeesést tervező anyák amint lehetsé-
gessé válik, szűressék magukat a betegség-
re. A fertőzésre gyanús újszülöttek szérumá-
ból és liquorából indokolt az RT-PCR, az IgM 
ELISA, valamint az egyéb flavovírusoktól 
való elkülönítésre szolgáló, vírusspecifikus 
neutralizáló antitest-(PRNT)-detektálás an-
nak igazolására, hogy valóban Zika-fertőzés-
ről van szó. Ezek a tesztek egyelőre nincse-
nek kereskedelmi forgalomban, ezért köz-
pontilag végzik a vizsgálatokat. Hasonló 
vizsgálatok indokoltak klinikailag egészsé-

ges, de Zika-fertőzött anya gyermekénél is. 
A fertőzöttnek bizonyuló csecsemők teljes 
kivizsgálása és hosszan tartó követése aján-
lott. 

Egyelőre nem rendelkezünk Zika-vírus 
elleni vakcinával, bár a számos más flavoví-
rus elleni védőoltás reményt nyújt arra, hogy 
hamarosan sikerül előállítani. De ha sikerül-
ne is, a probléma a többi arbovírus-fertőzés-
hez hasonlóan az, hogy kiket kell beoltani, 
hiszen ezek a fertőzések többnyire sporadi-
kusan és teljesen váratlanul jelennek meg. 
A szúnyogok elleni védekezés valószínűleg 
költséghatékonyabb, mint a hatalmas töme-
gek védőoltása.  A népesség tájékoztatása 
a szúnyogok elleni védekezés jelentőségé-
ről, a szúnyoghálók, szúnyogriasztók hasz-
nálatának elősegítése,  a pangó vizek eltün-
tetése a környezetből, ezek tartoznak a 
legfontosabb teendők közé. Sajnos a szú-
nyogok elleni védekezést nehezíti, hogy 
bizonyos fajok nagyon gyorsan rezisztenssé 
válnak az irtószer vagy a szúnyogriasztó 
(DEED) ellen. A leghatásosabb szúnyogirtó 
szer, a DDT környezetkárosító volta miatt 
már évtizedek óta tiltólistán van. Kísérletez-
nek genetikailag módosított – szaporodás-
ra képtelen – szúnyogok kihelyezésével is. 
A végső megoldás olyan vakcinák kifejlesz-
tése, amely az újonnan feltűnő arbovírusok-

nak megfelelően gyorsan módosítható, 
valamint olyan antivirális gyógyszerek kifej-
lesztése, amelyek nemcsak egy adott vírus 
ellen, hanem egész vírusosztályok ellen ha-
tásosak. Ebben a mai, egyre inkább az em-
ber dominálta világban, ahol a népesség 
mind nagyobb része tömörül a városokban, 
ahol egyre több és könnyebb a helyváltoz-
tatás, és ahol egyre többször bomlik meg 
az ökológiai egyensúly, számítani kell az új 
kórokozók és az általuk okozott járványok 
váratlan megjelenésére. 


