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A németországi járványt okozó 
bélbaktérium különlegessége, 
hogy többféle kórokozó tulajdon-
ságot „szedett össze”: egyrészt 
kijátssza a bélfal védelmi rend-
szerét, másrészt toxikus anya-
gokkal árasztja el a beteg kerin-
gését. A fertőzés életveszélyes, 
súlyos szövődménye a veseelég-
telenséggel és vérszegénységgel 
járó hemolitikus urémiás szind-
róma (HUS). 

Összefoglalást adott közzé 
a budapesti Semmelweis 
Egyetem III. Belgyógyá-

szati Klinikájának Kutatólabora-
tóriuma a németországi EHEC-
járvány súlyos szövődményéről, a 
hemolitikus urémiás szindrómáról 
(HUS), valamint annak hazai diag-
nosztikájáról és kezeléséről. A 2011. 
május 22-én kezdődő, elsősorban 
észak-németországi területről kiin-
duló hasmenésjárv ány eddig több 
mint 1400 esetben okozott beteg-
séget, és a fertőzés súlyos szövődmé-
nye, a hemolitikus urémiás szindró-
ma (HUS) eddig 353 esetben lépett 
fel. Igazolt vagy gyanús eseteket je-
lentettek az elmúlt napokban Svéd-
országból, Dániából, Hollandiából 
és Nagy-Britanniából is.

A fertőzést egy baktérium okoz-
za, amely az Enterohemorrágiás 
Escherichia coli (EHEC) csoport-
ba tartozik. Pontos laboratóriumi 
azonosítása megtörtént, a kimuta-
tására alkalmas gyorstesztet kifej-
lesztették. A járványt a közönséges 
bélbaktérium olyan törzse okozza, 
amely többféle kórokozó tulajdon-
ságot „szedett össze”, és így képes a 
bélfal védelmi rendszerét kijátszva 
áthatolni és toxikus anyagokkal 
elárasztani a beteg keringését. A 
fertőzés az érintettek többségében 
enyhe vagy közepesen súlyos lefo-
lyású és a gyógyulás spontán. A be-
tegek egy részében azonban súlyos, 
életveszélyes szövődmény alakulhat 
ki (HUS), ennek jellemzője az akut 
veseelégtelenség és a vérszegény-
ség. A szövődmény kialakulásáért 

egy méreganyag felelős, amely az 
érpályát bélelő sejteket károsítva a 
vérlemezkék aktiválódásához, vér-
rögösödéshez és a vörösvértestek 
széteséséhez vezet. A fertőzés an-
tibiotikus kezelése nem javasolt, a 
HUS-szövődmény fokozott kiala-
kulását észlelték antibiotikus keze-
lésben részesülő betegekben.

Mi az a HUS?
H: azaz hemolitikus. Ez a fo-

galom a vérszegénység (anémia) 
bizonyos típusára utal, melynek 
során a vörösvértestek károsodnak, 
kilyukadnak. A károsodás fő okát a 
kiserekben található vérrögök képe-
zik, a véráramlás során a részlegesen 
elzáródott kisereken való „átgyömö-
szölődés” során károsodik a vörös-
vértestek membránja.

U: azaz urémiás. Ez a szó a vese-
elégtelenségre (méreganyagok csök-
kent kiválasztása a vesén keresztül) 
utal, melynek egyik jele a véráram-
ban felszaporodó karbamid (urea).

S: vagyis szindróma. A szó jelen-
tése tünetcsoport vagy tünetegyüttes. 
A betegségek leírásánál abban az eset-
ben használják a „szindróma” megfo-
galmazást, ha egy betegségnek nincs 
egyetlen jól meghatározható jele vagy 
oka, hanem többféle tényező előfor-
dulása esetén lehet kimondani a be-
tegség fennállását, azaz a diagnózist.

Nem egészen új
Minden évben fellépett hasonló 

fertőzés Európában és az Egyesült 
Államokban is, ritkán a mostanihoz 
hasonló nagy járvány formájában 
is. EHEC-fertőzést követő HUS-
szövődmény kialakulására is volt 
példa minden évben, az érintett 
betegek úgynevezett típusos kórle-
folyást mutattak, vagyis 1-2 hónap 
kórházi kezelést követően teljesen 
meggyógyultak, maradványtünet, 
tartós vesekárosodás nem alakult ki. 

Az előző években elsősorban 
gyermekek betegsége volt az EHEC 
okozta hasmenés és az annak szö-
vődményeként fellépő HUS. Az ak-
tuális járványt egy újfajta kórokozó 
okozza, mellyel szemben korábban 
nem alakult ki védettség. A mostani 
járvány elsősorban felnőtteket érint. 

A fertőzés hatására fellépő vese-
elégtelenség és vérszegénység tüneti 
kezelést igényel, a korábbi tapaszta-
latok alapján ezekkel a kezelésekkel 
a betegek döntő többsége tartós 
károsodás nélkül meggyógyítható. 
(origo.hu)

A NéMetorSzági HASMeNéSjárváNy bAktériUMA

Többféle kórokozó tulajdonsággal 
rendelkezik

Víz, szappan kötelező

A Németországban dúló has-
menéses járvány kapcsán a 
higiénés szabályok fokozott 
betartására hívja fel a lakosság 
figyelmét a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság. 

Arra hívják fel a lakosság fi-
gyelmét, hogy a németországi 
hasmenéses járvány, illetve az 
ott jegyzett megbetegedések 
súlyosságára való tekintettel 
fokozottan tartsák be a kony-
hai, illetve személyes higiéniai 
előírásokat. Ajánlásaik között 
szerepel a WC-használat utáni, 
szappannal, meleg vízzel törté-
nő kézmosás, amely ugyancsak 
indokolt az állatokkal, illetve 
azok ürülékével való érintkezés 
után, valamint ételkészítés előtt 
és után is, főleg ha nyers hússal 
vagy nyers tojással dolgozik az il-
lető. A zöldségek és gyümölcsök 
folyó víz alatti alapos mosása, a 
hús és darált hús fogyasztás előt-
ti alapos hőkezelése (legalább 
70 fokon), valamint a friss nyers 
tej felfőzése ugyancsak hozzá-
járul a betegség megelőzéséhez. 
A szakemberek azt ajánlják, 
hogy a friss húst tároljuk más 
élelmiszerektől elkülönítve, fel-
dolgozására használjunk külön 
eszközöket, és az élelmiszerek 
kezelése csakis szigorú tisztasá-
gi szabályok betartása mellett 
történjen. Az a személy, akinek 
hasmenéses betegsége van, ke-
rülje az ételkészítést, illetve a 
tálalást. 

Jelentős javulást értek el a tesz-
tek során a melanomás pácien-
sek túlélésében két új szerrel, 
melyekről vasárnap számoltak 
be egy nemzetközi konferencián.

A vizsgálatok eredményeit az 
amerikai klinikai onkológu-
sok társaságának (ASCO) 

47. nemzetközi konferenciáján is-
mertették, melyet a múlt hét végén 
tartottak Chicagóban, mintegy 
30 ezer kutató és gyógyszeripari 
szakember részvételével. A tanul-
mányokat a New England Journal 
of Medicine (NEJM) című orvosi 
folyóirat online kiadása is közölte. 
A vemurafenib nevű hatóanyag 
a BRAF jelű gén mutációját gá-
tolja. Ez a génmutáció az összes 
melanomás eset mintegy felénél 
van jelen. A kísérleti szert alkalma-
zó páciensek halálozási valószínűsé-

ge a tanulmány ideje alatt 63 száza-
lékkal volt kisebb azokhoz képest, 
akik nem kapták ezt a hatóanyagot. 
A melanomás páciensek életet 
meghosszabbító másik kezelésben 
az ipilumumab elnevezésű antites-
tet alkalmazták, amely stimulálja 
az immunrendszert. Az immun-
terápia hatékonyságát vizsgáló ta-
nulmányok azt jelezték, hogy ha-
tására javult az áttétes melanomás 
betegek túlélési esélye, különösen 
akkor, ha kemoterápiával kombi-
nálva kapták a kezelést. Három 
év elteltével a Yervoy márkanevű 
szert és a kemoterápiát együttesen 
kapó páciensek túlélési aránya 20,8 
százalék volt, míg azoké, akik nem 
kapták a szert, csak 12,2 százalék. 
A bőrrák miatti halálozások 80 szá-
zalékát a melanoma okozza, a meg-
halt páciensek több mint felének 
életkora kisebb 59 évnél.

MelANoMA elleNi új Szerek

Javítják a túlélés esélyét

Svéd kUtAtáS

Túl sok kalcium nem használ

 illusztráció

 illusztráció

A lehető legkevesebb kalciumot 
fogyasztó, korosodó nők csont-
ja törik a leggyakrabban, ám a 
kalciumadag emelése bizonyos 
szint fölé már nem csökkenti a 
kockázatot – mutatta ki svéd 
kutatók vizsgálata, amelynek 
eredményeit a british Medical 
journal közölte.

Csontjainkat valaha korai fel-
nőttkorra kifejlődött, ha-
lálunkig változatlan test-

váz nak gondolták, de ma már tud-
juk, hogy ugyanolyan folyamatosan 
újrakeletkező, másfelől fokozatosan 
lebomló élő szövet, mint testünk 
többi sejtrendszere. Az is régóta 
ismert, hogy a kor előrehaladásával 
kifejlődő csontritkulás jól beépülő 
kalcium beadásával fékezhető. Ewa 
Warensjö és munkatársai Upp sa lá-
ban azt vizsgálták, hogy idősödő 
nők csonttörése és az általuk me-
gevett kalcium mennyisége között 
milyen az összefüggés.

Svédországban 1987-től végez-
tek emlődaganat korai fölismeré-
sére rendszeres szűrővizsgálatokat. 
A résztvevők részletes táplálkozási 

kérdőívet is kitöltöttek a vizsgálat 
kezdetén, és tíz évvel később ezen-
kívül a megfigyelt nők egy csoport-
jánál csontritkulásmérést is végez-
tek. Most ennek az alcsoportnak az 
egészségi állapotát értékelték.

A 19 évig tartó vizsgálatban 
csaknem 62 000 résztvevő adatait 
dolgozták fel. Kiderítették, hányan 
kerültek csonttörés miatt kezelésre 
és ezt egybevetették azzal, hogy a tö-
rés miatt ápoltak átlagosan mennyi 
kalciumot fogyasztottak naponta.

A statisztika kimutatta, hogy 
a legtöbb csonttörés azok között 
volt, akik a legkevesebb kalciumot 
fogyasztották, például ritkán ittak 
tejet vagy ettek tejtermékeket. A 
fokozott kalciumbevitel – például 
tabletták, táplálékkiegészítők útján 
– viszont nem csökkentette a csont-
törés kockázatát.

A legkevesebb kalciumot fogyasz-
tó svéd nők átlagos kalciumbevitele 
napi 751 milligramm volt. A kuta-
tók hangsúlyozzák, hogy a tejivás az 
utóbbi évtizedekben jelentősen csök-
kent, és ez hiba: a jelenlegi táplálko-
zási javaslatok több tejtermék rend-
szeres fogyasztását javasolják.


