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A járványos gyermekbénulás egy poliovírusok által okozott, akár maradandó bénulást 

hátrahagyó fertőzés és tünetegyüttes. Kórokozója a poliovírus 1-es, 2-es és 3-as típusai. A fertőzés 

forrása a tünetmentes vírusürítő, valamint a beteg ember. Főként széklet útján (ún. enterális úton), 

kisebb mértékben cseppfertőzéssel terjed, közvetlen érintkezéssel, fertőzött élelmiszerek, tárgyak 

és szennyvíz közvetítésével. A betegség terjesztője lényegében az emberi széklet, ami érintéssel, 

piszkos evőeszközzel is átjuttathatja a vírust emberről emberre, az állatvilágban ez a típusú 

fertőzés gyakorlatilag nem fordul elő.  

A poliovírus-fertőzések jelentős része, közel 90%-a teljesen tünetmentes, vagy nagyon enyhe 

tünetekkel zajlik, a többi esetben viszont nagyon súlyos, életre szóló maradványtünetek jelennek 

meg vagy akár halállal is végződhet az elsősorban gyermekeket érintő infekció. A megbetegedés 

neve utal a betegségre, azaz a gerincvelő mellső szarvában helyet foglaló, az izmok vezérléséért 

felelős mozgató idegsejtek elhalására. Az idegsejtek pusztulása lehet szakaszos is, ezáltal az 

izomcsoportok aszimmetrikus bénulása következi be.  

A betegség rettegett és potenciálisan 

életveszélyes szövődménye a légző izmok 

bénulása, ami a fulladás rémével fenyegetett 

és a múlt század közepéig egészen biztosan 

halállal végződött. A XX. század nagy 

járványai során kifejlesztettek olyan 

kompressziós gépeket, melyek ritmikusan, a 

mellkas összenyomásával és felengedésével 

részben utánozni tudták a légző mozgásokat, 

ezzel megmentve, ugyanakkor teljes, egész 

életre szóló fekvésre kárhoztatva a 

megbetegedett személyeket. Ezt a 

szerkezetet hívják vastüdőnek. 

Magyarországon az első ismert, jelentős 

gyermekbénulás-járvány 1931-ben fordult 

elő. A legsúlyosabb járványok az 1950-es 

évekre tehetők: 1954-ben, 1957-ben és 

1959-ben egyaránt súlyos járványok dúltak 

Magyarországon és tettek rokkanttá egy 

életre több száz, korábban teljesen 

egészséges gyermeket. 

 

Vastüdőben-életben tartott betegek a XX. 

század közepén 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy ha már a fertőzés megtörtént, a vírus ellen nem rendelkezünk hatékony 

kezeléssel, ezért is van döntő jelentősége a megelőzésnek, vagyis a védőoltásnak. 

Magyarországon, az első, úgynevezett Sabin-vakcina alkalmazására 1959-ben került sor. Jelenleg 

az immunizáció inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal történik a gyermekek 2,3,4,18 hónapos 



valamint 6 éves korában. A kötelező védőoltások bevezetése következtében Európában, 

napjainkban ez a fertőzés már csak nagyon ritkán fordul elő.  Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) azt a célt tűzte ki, hogy a fegyelmezetten végrehajtott oltási programokkal teljesen 

eltűnjön a betegség. E munka eredményeként 2012-ben az a világ országaiból mindössze 202 

gyermekbénulás esetet jelentettek az egészségügyi világszervezetnek. Ez a szám azonban 2013-ra 

megduplázódott és olyan országokból is jelezték poliomyelitis járványok előfordulását, ahol ez 

korábban nem volt jellemző és 2014. május 5.-én a WHO főigazgatója nemzetközi horderejű 

közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek minősítette a vad poliovírus terjedése miatt 

kialakult helyzetet. 

A betegség ellen az egyetlen hatékony védekezés a védőoltás. Magyarországon a lakosság 

szinte 100%-ban oltott poliomyelitis ellen. Külföldre utazás előtt azonban feltétlenül érdeklődni 

kell a nemzetközi oltóhelyeken, hogy az utazási célként választott országba utazónak ajánlott-e 

igénybe venni a járványos gyermekbénulás elleni emlékeztető oltást. A megbetegedés kihurcolása 

szempontjából eddig Pakisztán, Afganisztán, Kamerun és Szíria jelentette a legnagyobb veszélyt, 

de több - elsősorban afrikai - ország is folyamatos kockázatot jelentett a vad poliovírus terjedése 

szempontjából.  

A jelenleg tapasztalható népvándorlás kiindulási helyei nagyrészt a veszélyeztetett országok, ami 

kockázatot jelenthet Magyarország és Európa lakosságára nézve. Szíria esetén a kockázatot nem 

az jelenti, hogy ott a poliomyelitis jelenleg előfordulna, hanem az, hogy a polgárháború miatt 

teljes káoszba fulladt az oltórendszer és a járványügy.  

Új és földrajzi közelségénél fogva ijesztő fejlemény, hogy Ukrajna hozzánk legközelebb eső, 

kárpátaljai területén 2015 augusztusának végén egy négy éves gyermek és egy 10 hónapos 

csecsemő estében is kifejlődött gyermekbénulás megbetegedést diagnosztizáltak.  A bennük 

kifejlődött betegség kórokozói sorozatos mutációk révén újra vaddá vált, oltó anyag-eredetű 

vírusok, amelyek azért tudtak megbetegedéseket okozni, mert Ukrajnában 2014-ben a gyermekek 

mindössze 50%-a, ezen belül az 1 éven aluliak mindössze 14%-a részesült poliovírus elleni 

oltásban. Magyarországon és a környező országokban (Románia kivételével) a polio elleni 

védőoltások teljesítése 99% körül vagy felette mozog. Ezért, annak ellenére, hogy a poliovírus 

törzs Ukrajnából való Magyarországra való átjutásának lehetősége fennáll, a vírus terjedésének és 

a betegség kialakulásának kockázata alacsony az ECDC - Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ- kockázatbecslése szerint. A jelenlegi kedvező helyzet fenntartása csak a 

gyermekek teljes körű oltottságával tartató fent. 
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