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• Szinte bármelyik vírus terjedhet intravénás 
droghasználattal

• Leggyakrabban azonban azok a vírusok, melyek 
hosszú ideig és nagy kópiaszámban vannak jelen a 
vérben

• Hepatitis B és C vírusok, HIV 

Droghasználattal terjedő vírusok



• RNS, Flaviviridae, 60 nm

• vérrel, testváladékokkal

• lappangási idő: 14-180 nap

• akut betegség ritkán alakul ki

~80% vírushordozóvá válik

• ~20% cirrhosis (~20 év),

• ~10% májrák (+~10 év)

Hepatitis C virus



• Szeroprevalencia Magyarországon a normál 
populációban: ~0,8%

• iv. droghasználók között: ~24,0 %

• Jelenleg védőoltás nem áll rendelkezésre

Hepatitis C virus



Hepatitis B virus

DNS, Hepadnaviridae, 42 nm

• vérrel, testváladékokkal

• lappangási idő: 45-180 nap

• akut betegség ritkán alakul ki

~10% vírushordozóvá válik

• cirrhosis (~20 év),

• májrák (+~10 év)



• Szeroprevalencia Magyarországon a normál 
populációban: ~0,5%

• iv. droghasználók: ~0,5%

• Védőoltással megelőzhető: 1998 óta a végzős 
általános iskolásokat oltják Magyarországon

Hepatitis B virus



Terjedési módok

• vérrel, vérkészítményekkel, egészségügyi 
ellátás során

• intravénás droghasználat

• kábítószer felszippantása során 
orrnyálkahártya sérülés

• tetoválás 



Terjedési módok

• piercing

• akupunktúra kezelés

• közös körömolló használat

• közös borotva használat

• közös fogkefe használat

• szexuális úton (HBV>HCV)

• homoszexualitás (ffi>nő)

• promiszkuitás

• szülés során a gyermekre



Mintavétel, mintakezelés

• Vércsepp mérete alapvetően befolyásolja a kimutatás 
érzékenységét



Mintavétel, mintakezelés
• Rendesen be kell szárítani a mintát. A nedves 

mintában az ellenanyagok és vírusok gyorsabban 
bomlanak.



Vizsgálatok

• Direkt víruskimutatás – HBV (HBsAg), aki 
pozitív az vírushordozó

• Indirekt víruskimutatás – ellenanyag (antitest) 
kimutatás – HCV (anti-HCV), aki pozitív kb. 
80% az esélye, hogy a véréből kimutatható a 
vírus



Módszer

• Szűrővizsgálat – nagyon érzékeny

• Megerősítő vizsgálat – nagyon specifikus is







• Kétes: nem eldönthető, a határon van

• Számos oka lehet: korai minta, kevés volt a 
minta, keresztreagáló ellenanyag, aspecifikus 
reakció

• Ilyenkor új mintát kérünk

• Ha másodszor is kétes, tovább kell küldeni a 
pácienst



Új eredményközlő lap



Human immundeficiencia vírus (HIV)

Retrovírus - 2 azonos RNS szál
- RNS függő DNS polimeráz 

= reverz transzkriptáz
- nincs hibajavító mechanizmusa
- változékony → oltóanyag?
- beépül a fertőzött sejt genetikai 

állományába
- fehérvérsejteket fertőz (CD4+ T-limfocita)



Human immundeficiencia vírus (HIV)

Vérrel, testnedvekkel (nemi váladék, anyatej) terjed

Fertőződés után:

- 3-6 héten belül elsődleges tünetek 

(láz, fáradékonyság izomfájdalom, nyirokcsomó 
megnagyobbodás, kiütések)

- 2-3 héttel kimutatható a vírus (antigén)

- 6 hét után kimutatható az ellenanyag

- évekig tünetmentes → fertőz



Magyarország Európa

népesség IDU népesség IDU

HIV 0,02% 0,4%* <0,1-1,5%

Nyugat-Eu≈4%,
Közép-Eu: 8% 

DE 
Kelet-Eu: 40%

Human immundeficiencia vírus (HIV)

2011. szeptember 30-ig - 2075 HIV fertőzött személy**

*    A Nemzeti HIV surveillance adatai alapján
**  Epinfo, 2011. november 25.




