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Bevezetés: Kevés adat áll rendelkezésre a konjugált pneumococcusvakcináknak a pneumonia, meningitis és septikaemia 

előfordulására gyakorolt hatásáról Magyarországon. Célkitűzés: A szerzők retrospektív vizsgálattal kívánták felmérni 

a 2006–2011 között Magyarországon minden korosztályban előforduló, kórházi kezelést igénylő, bármely kórokú és 

pneumococcus okozta pneumonia-, meningitis- és septikaemiaeseteket. Módszer: Összesített adatokat gyűjtöttek az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából előre meghatározott BNO-10-kódok segítségével. Az összeha-

sonlítás χ2-próba segítségével készült a következők alapján: átlagos arány a védőoltás bevezetését megelőzően (2006–

2007) versus átlagos arány a védőoltás bevezetését követően (2010–2011). Eredmények: A 0–4 éves korú gyermekek-

nél a kórházi kezelést igénylő esetek aránya jelentősen csökkent a bármely kórokú tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás 

esetében, de nőtt a septikaemia esetében. A többi korcsoportnál jelentősen növekedett a bármely kórokú pneumonia- 

és septikaemiaesetek száma. A kórházi halálozás aránya az életkorral emelkedett. A pneumococcusspecifi kus kódok 

korlátozott alkalmazása miatt nem állapítottak meg egyértelmű eredményeket a pneumococcus okozta betegségeket 

illetően. Következtetések: A bármely kórokú tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás csökkenése a 0–4 éves korosztálynál 

a konjugált pneumococcusvakcinációnak a kórházi kezelés arányára gyakorolt közvetlen hatására utal.

Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1426–1436.
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Clinical burden of multi-cause and pneumococcal pneumonia, meningitis, 

and septicemia in Hungary

Results of a retrospective study (2006–2011)

Introduction: Assessment of the impact of pneumococcal conjugate vaccines on the burden of pneumonia, meningi-

tis, and septicemia in Hungary is limited. Aim: The aim of this retrospective study was to quantify rates of hospital-

ized multi-cause and pneumococcal pneumonia, meningitis, and septicemia in all age groups in Hungary between 

2006 and 2011. Method: Aggregate data were obtained from the Hungarian National Healthcare Fund using pre-

specifi ed ICD-10 codes. Comparisons included average rates pre-vaccine (2006–2007) versus post-vaccine (2010–

2011) using a χ2 test. Results: Hospitalization rates among children aged 0–4 years signifi cantly declined for multi-

cause pneumonia and meningitis, but increased for septicemia. There were signifi cant increases in multi-cause 

pneumonia and septicemia in other age groups. In-hospital mortality rates increased with age. Limited use of pneu-
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mococcal-specifi c codes led to inconclusive fi ndings for pneumococcal diseases. Conclusions: Declines in multi-cause 

pneumonia and meningitis in children aged 0–4 years suggest direct effects of pneumococcal conjugate vaccination 

on hospitalization rates.
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Rövidítések

CAP = közösségben szerzett tüdőgyulladás; CEE = Közép- és 

Kelet-Európa; CI = megbízhatósági tartomány; ICD = Beteg-

ségek Nemzetközi Osztályozása (BNO); IHMR = kórház-

ban bekövetkezett halálozások aránya; IPD = invazív pneumo-

coccus betegség; OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár; 

PCV = konjugált pneumococcusvakcina; PPSV = pneumococ-

cus-poliszacharidvakcina

A Streptococcus pneumoniae a pneumonia, meningitis és 

septikaemia egyik fő bakteriális kórokozója világszerte 

[1]. A fejlett országokban az incidencia életkor szerint 

változik, a betegség leggyakrabban a kisgyermekeket és 

az időseket érinti [2]. A halálozási arány az időseknél 

a legmagasabb [3]. Magyarországon az 5 év alatti gyer-

mekek körében végzett prospektív vizsgálat alapján 

az  invazív pneumococcusbetegség (IPD) gyakoriságát 

14,9/100 000 gyermekre becsülték 2002 és 2004 kö-

zött [4, 5]. Továbbá, 1998 és 2007 között az 1–18 éves 

kor közötti, pneumococcus okozta agyhártyagyulladás-

sal kezelt gyermekek halálozási arányát 24%-nak talál-

ták, bár ez a becslés egyetlen budapesti kórház adataiból 

származik [6]. Általánosságban, IPD-vel kapcsolatos 

 epidemiológiai vizsgálatok Magyarországon korlátozott 

számban készültek, különböző európai tanulmányok-

ban is csak kevés magyar adatot találunk [5, 7], vagy pedig 

egyáltalán nem tartalmaznak adatot [8, 9] Magyaror-

szágról.

A 7-valens konjugált pneumococcusvakcinát (PCV7) 

2005-ben engedélyezték Magyarországon, amely így el-

érhetővé vált a 2 évesnél fi atalabb gyermekek számára; 

azonban támogatás hiányában a vakcinát kevesen alkal-

mazták [10]. 2007 januárjától a PCV7 70%-os támoga-

tással vált elérhetővé magas kockázatú gyermekek szá-

mára [11]. 2008 végén a PCV7 bekerült a nemzeti 

immunizációs programba, és ingyenessé vált a 2 évesnél 

fi atalabb gyermekek számára [10, 12]. A 23 hónaposnál 

fi atalabb gyermekek számára elindítottak egy felzár-

kóztató oltási programot [12]. A PCV7 magyarországi 

forgalomba hozatali engedélyezését követő években az 

átoltottság a 2 évesnél fi atalabb gyermekek körében csak 

a vakcina térítésmentes hozzáférésének biztosítása után 

indult növekedésnek: a pneumococcus elleni átoltottság 

a 2006–2007 közötti 1%-ról 2010–2011-ig több mint 

90%-ra emelkedett [10, 13]. 2010 augusztusában a 

13-valens PCV (PCV13) váltotta a PCV7-et a gyermek-

kori nemzeti immunizációs programban [10]. A PCV13 

vakcinát 2011 novemberében engedélyezték felnőttek 

számára Magyarországon, támogatás nélkül. A 23-valens 

pneumococcus-poliszacharidvakcina (PPSV23) szintén 

elérhető idősebb felnőttek számára 25%-os egészségbiz-

tosítási támogatás mellett [14]. Az idősebb felnőttek 

PPSV23-mal történő átoltottságáról nem áll rendelke-

zésre adat a vizsgált évek alatt, de az feltehetően alacsony.

Más országokban a gyermekek magas átoltottsága 

PCV-vel a betegség előfordulásának csökkenését ered-

ményezte. Egy, az Egyesült Államokban végzett nagy, 

populációs vizsgálatban, ahol az eseteket laboratóriumi 

vizsgálattal igazolták, az IPD előfordulása 45%-kal csök-

kent a PCV7 bevezetését követően, a vakcináció direkt 

és indirekt hatásának köszönhetően a fi atal gyermekek 

körében, illetve az indirekt hatás eredményeként a fel-

nőtteknél [15]. Hasonló eredményeket fi gyeltek meg 

Hollandiában a PCV7 vakcina bevezetését és a csecsemők 

magas átoltottságának elérését követően [16]. A  PCV 

jelentős indirekt hatását fi gyelték meg a 65 évesnél idő-

sebb felnőtteknél Spanyolországban, akiknél közel 40%-os 

volt a PCV7 szerotípusok okozta betegségek gyakorisá-

gának csökkenése, miután a PCV7-et bevezették a cse-

csemőknél [17]. Az Egyesült Államokban, Ausztráliában 

és Lengyelországban (Kielce városában) végzett retros-

pektív vizsgálatok szerint a gyermekek és felnőttek köré-

ben is csökkent az összpneumonia hospitalizációs aránya 

a 2 év alatti gyermekek általános PCV7 vakcinációjának 

bevezetését követően [18, 19, 20].

Bár a PCV7 kimutatottan csökkentette az IPD és az 

összpneumonia incidenciáját gyermekeknél és felnőttek-

nél más országokban, tudomásunk szerint a magyar 

PCV-immunizációs program hatását felmérő szisztema-

tikus, az egész országra kiterjedő vizsgálatot még nem 

végeztek. Továbbá, tudomásunk szerint, eddig még nem 

publikáltak Magyarországon végzett, a bármely kórokú 

tüdőgyulladásra, agyhártyagyulladásra és septikaemiára 

vonatkozó, többéves epidemiológiai vizsgálatot. Ezért 

ennek a retrospektív, betegségterhet értékelő vizsgálat-

nak a célja a Magyarországon 2006 és 2011 között elő-

forduló, bármely kórokú és a pneumococcus okozta 
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1. táblázat BNO-10 kódok használata az esetek meghatározásához

Betegség BNO-10-kódok

Pneumonia J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13*, J14, 

J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, 

J15.7, J15.8, J15.9, J16, J16.0, J16.8, J17, J17.0, 

J17.1, J17.2, J17.3, J17.8, J18, J18.0, J18,1, J18.2, 

J18.8, J18.9

Meningitis G00, G00.0, G00.1*, G00.2, G00.3, G00.8, 

G00.9, G01, G02, G02.0, G02.1, G02.8, G03, 

503.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9

Septikaemia A40, A40.0, A40.1, A40.2, A40.3*, A40.8, A40.9, 

A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.5, A41.8, 

A41.9

BNO-10 = Betegségek Nemzetközi Osztályozása, Tizedik Revízió.

*S. fneumoniae-specifi kus kód.

pneumonia-, meningitis- és septikaemiaesetek számsze-

rűsítése minden korcsoportban. A gyermekek PCV7 vak-

cinával történő széles körű immunizációját megelőző 

évek (2006–2007), illetve az azt követő évek (2010–

2011) alapján határoztuk meg a PCV-knek a meghatá-

rozott bármely kórokú és a pneumococcus okozta be-

tegségteherre gyakorolt hatását.

Módszer

A vizsgálat felépítése

Ebben a populációs, az egész országra kiterjedő retros-

pektív vizsgálatban az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztártól (OEP) származó, 2006. január 1. és 2011. 

december 31. közötti időszak magyarországi kórházi fel-

vételeire vonatkozó adminisztrációs adatokat használtuk 

fel a bármely kórokú és a pneumococcus okozta pneu-

monia, meningitis és septikaemia hospitalizációs és halá-

lozási arányainak megállapításához, életkor, év és nem 

alapján. Ahhoz, hogy a pneumococcusvakcinációnak a 

betegség incidenciájára gyakorolt hatását minden kor-

csoportnál értékeljük, a 2006–2007 közötti hospitalizá-

ciós arányokat (azt megelőzően, hogy a PCV7 bekerült a 

2 évesnél fi atalabb gyermekekre vonatkozó nemzeti im-

munizációs programba; átoltottság <1%) összehasonlí-

tottuk a 2010–2011 közötti kórházi kezelési arányok-

kal  (körülbelül 2 évvel azt követően, hogy a PCV7 

bekerült a 2 évesnél fi atalabb gyermekekre vonatkozó 

nemzeti immunizációs programba; átoltottság >90%) 

[10, 13]. A vizsgálatot az Egészségügyi Tudományos 

Tanács (ETT) jóváhagyta.

Vizsgálati populáció

A vizsgálati populáció tartalmazta azokat a Magyaror-

szágon bármilyen akut kórházi ellátásban részesült ma-

gyar lakosokat, akiknek a zárójelentésében a bármely 

kórokú vagy pneumococcus okozta pneumonia, menin-

gitis vagy septikaemia diagnózisa szerepelt.

Adatgyűjtés

Az OEP elemzői összesített adatokat biztosítottak a bár-

mely kórokú vagy pneumococcus okozta betegségekre 

vonatkozóan, éves bontásban. Az OEP adatbázisán belül 

az eseteket bármely kórokú pneumonia, meningitis vagy 

septikaemia szerint, a Betegségek Nemzetközi Osztályo-

zása, Tizedik Revízió (BNO-10) kódjainak segítségével 

azonosítottuk (1. táblázat). A bármely kórokú vagy pne-

umococcus okozta betegségekre vonatkozó összesített 

adatok tartalmaztak esetszámot és halálozást általános-

ságban, illetve éves bontásban, nem és korcsoportok 

 szerint (0–4, 5–19, 20–49, 50–64, ≥65 éves kor). A bár-

mely kórokú betegségeknél az esetszámok szűk korcso-

portokat is tartalmaztak (0–1, 2–4, 50–59, 60–69, 70–

79 és ≥80 éves kor). A populációs adatokat a Központi 

Statisztikai Hivatal honlapjáról töltöttük le [21].

Statisztikai elemzés

A bármely kórokú tüdőgyulladás hospitalizációs arányait 

1000 főre számítottuk, minden más kórházi kezelési 

arányt 100  000 főre vetítettük. A hospitalizációs ará-

nyokat úgy kaptuk, hogy a kórházi kezelések számát el-

osztottuk a népszámlálási eredményekkel. A kórházban 

bekövetkezett halálozást 100 betegség miatti kórházi 

felvételre vetítve, százalékban adtuk meg. A hospitalizá-

ciós arányokra és a kórházban bekövetkező halálozási 

arányokra vonatkozóan leíró elemzések készültek év, 

életkor és nem szerint, mindegyik betegségre vonatko-

zóan. A hospitalizációs arányokra vonatkozó 95%-os 

konfi denciaintervallumok (CIs) kiszámolása rétegzett 

Poisson-regressziómodellek segítségével történt. Folyto-

nosságigazított 95%-os CI-k készültek a halálozási ará-

nyokra vonatkozóan Wilson-módszer segítségével [22].

Hasonlóan a Pilishvili és munkatársai által végzett 

vizsgálathoz [15], a vakcináció bevezetését követő hos-

pitalizációs és halálozási arányokat (2010–2011-es átlag) 

összehasonlítottuk a vakcinációt megelőző hospitalizáci-

ós és halálozási arányokkal (2006–2007-es átlag) χ2- vagy 

Fisher-féle egzakt próba segítségével; Bonferroni-mód-

szerrel többféle összehasonlításra a P≤0,0083 értéket 

vettük szignifi kánsnak; az összehasonlítások tág korcso-

portokra voltak korlátozva.

Eredmények

Vizsgálati populáció

Magyarországnak 2006–2011 között összesen 9 957 731–

10 066 158 lakosa volt, amely magában foglalja a veszé-

lyeztetett lakosságot. Ebben az időszakban 278  654, 

kórházi kezelést igénylő bármely kórokú pneumoniaese-

tet, 2645, kórházi kezelést igénylő bármely kórokú me-
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2. táblázat Bármely kórokú pneumonia, meningitis és septikaemia hospitalizációs arányai életkor és évek szerint 

Év Életkor, év Bármely kórokú esetek, n

Arány* (95% CI)

Pneumonia Meningitis Septikaemia

2006 0–4 9566

19,8 (19,5–20,2)

67

13,9 (10,9–17,7)

589

122,2 (112,7–132,4)

5–19 3611

2,2 (2,1–2,2)

56

3,4 (2,6–4,4)

528

31,6 (29,0–34,4)

20–49 4187

1,0 (1,0–1,0)

163

3,8 (3,3–4,5)

1649

38,8 (36,9–40,7)

50–64 8081

3,9 (3,9–4,0)

93

4,5 (3,7–5,6)

2708

131,9 (127,0–137,0)

≥65 22 188

13,8 (13,6–14,0)

70

4,4 (3,5–5,5)

4706

293,2 (284,9–301,7)

2007 0–4 7531

15,6 (15,2–15,9)

73

15,1 (12,0–19,0)

707

146,2 (135,8–157,4)

5–19 2142

1,3 (1,3–1,4)

61

3,7 (2,9–4,8)

618

37,6 (34,7–40,7)

20–49 3654

0,9 (0,8–0,9)

141

3,3 (2,8–3,9)

1508

35,6 (33,8–37,4)

50–64 7527

3,7 (3,6–3,8)

93

4,5 (3,7–5,6)

2650

129,0 (124,2–134,0)

≥65 22 265

13,7 (13,5–13,9)

107

6,6 (5,5–8,0)

4723

290,8 (282,7–299,3)

2008 0–4 7227

14,8 (14,5–15,2)

63

12,9 (10,1–16,6)

819

168,1 (157,0–180,0)

5–19 1991

1,2 (1,2–1,3)

54

3,3 (2,6–4,4)

692

42,8 (39,7–46,1)

20–49 3629

0,9 (0,8–0,9)

153

3,6 (3,1–4,2)

1557

36,8 (35,0–38,7)

50–64 8080

3,9 (3,9–4,0)

167

8,1 (7,0–9,5)

2964

144,3 (139,2–149,6)

≥65 23 045

14,1 (13,9–14,2)

81

4,9 (4,0–6,1)

5486

334,5 (325,7–343,4)

2009 0–4 7575

15,5 (15,1–15,8)

29

5,9 (4,1–8,5)

833

170,2 (159,0–182,1)

5–19 2174

1,4 (1,3–1,4)

45

2,8 (2,1–3,8)

647

40,7 (37,7–43,9)

20–49 3984

0,9 (0,9–1,0)

131

3,1 (2,6–3,7)

1701

40,2 (38,3–42,1)

50–64 8421

4,1 (4,1–4,2)

94

4,6 (3,8–5,7)

3375

165,7 (160,2–171,3)

≥65 23 739

14,3 (14,1–14,5)

96

5,8 (4,7–7,1)

6234

374,8 (365,6–384,2)

2010 0–4 8162

16,9 (16,6–17,3)

46

9,5 (7,1–12,7)

941

195,0 (183,0–207,9)

5–19 3479

2,2 (2,2–2,3)

55

3,5 (2,7–4,6)

675

43,2 (40,0–46,6)

20–49 4523

1,1 (1,0–1,1)

128

3,0 (2,5–3,6)

1538

36,4 (34,6–38,2)

50–64 9036

4,4 (4,3–4,5)

87

4,3 (3,5–5,3)

3114

152,8 (147,5–158,3)

≥65 24 507

14,7 (14,5–14,9)

93

5,6 (4,5–6,8)

6408

383,5 (374,2–393,0)

2011 0–4 6377

13,5 (13,2–13,9)

31

6,6 (4,6–9,4)

823

174,8 (163,2–187,1)

5–19 3076

2,0 (1,9–2,1)

40

2,6 (1,9–3,5)

626

40,7 (37,6–44,0)

20–49 4735

1,1 (1,1–1,2)

138

3,3 (2,8–3,9)

1660

39,2 (37,3–41,1)

50–64 9806

4,8 (4,7–4,9)

100

4,9 (4,1–6,0)

3692

181,8 (176,1–187,8)

≥65 24 337

14,5 (14,3–14,7)

90

5,4 (4,4–6,6)

7345

437,1 (427,2–447,2)

* Bármely kórokú pneumonia hospitalizált esetek 1000 főre számolva. Bármely kórokú meningitis és septikaemia hospitalizált esetek 100 000 főre 

számolva.
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1. ábra Kórházi kezelések aránya életkor és évek szerint a bármely kór-

okú (A) pneumonia, (B) meningitis és (C) septikaemia esetében

ningitisesetet és 71  515, kórházi kezelést igénylő bár-

mely kórokú septikaemiaesetet azonosított az OEP. 

A bármely kórokú pneumonia-, meningitis- és septikae-

miaesetek között a pneumococcus okozta esetek ará-

nyát 0,14%-ban, 9,15%-ban, illetve 0,38%-ban állapítot-

ták meg. A pneumococcus okozta esetek átlagos éves 

száma 65, 40 és 45 volt a pneumonia, a meningitis, il-
letve a septikaemia esetében.

Kórházi kezelési arányok

A vizsgált években az egyes bármely kórokú betegségek 

hospitalizációs arányai eltérőek voltak. A bármely kórokú 

tüdőgyulladás esetében a kórházi kezelési arány összes-

ségében az idővel stabil maradt. 2006-tól 2010-ig a bár-

mely kórokú tüdőgyulladás aránya következetesen a 4 

évesnél fi atalabb gyermekeknél volt a legmagasabb, míg 

a második legmagasabb arány a 65 évesnél idősebb fel-

nőtteknél jelentkezett (2. táblázat). 2011-re ez az arány 

a 4 évesnél fi atalabb gyermekeknél a 65 évesnél idősebb 

felnőtteknél tapasztalt arány alá esett (2. táblázat). A leg-

magasabb hospitalizációs arány a bármely kórokú tü-

dőgyulladás esetében 2011-ben a 80 évesnél idősebb 

felnőtteknél, illetve a 0–1 éves kor közötti csecsemőknél 

volt tapasztalható (25,6 [95% CI 25,1–26,1], illetve 

19,9 [95% CI 19,3–20,6] 1000 főre [1. A ábra]). 

 Összességében a kórházi kezelési arányok a bármely kór-

okú meningitis esetében idővel változtak. Az arányokat 

következetesen a legmagasabbnak a 4 évesnél fi atalabb 

gyermekek esetében találták, közülük is elsősorban a 0–1 

éves korú gyermekeknél (2. táblázat; 1. B ábra), ahol az 

arányok idővel csökkentek. A bármely kórokú septikae-

mia esetében a kórházi kezelési arányok összességében 

megemelkedtek a 2006-os 100 000 főre vetített 101,1-ről 

2011-re a 100  000 főre vetített 142,1-re. A bármely 

 kórokú tüdőgyulladással és agyhártyagyulladással szem-

ben a bármely kórokú septikaemia kórházi kezelési 

 aránya a 65 évesnél idősebb felnőtteknél volt a legma-

gasabb, ahol az incidencia idővel nőtt (2. táblázat). Szű-

kebb korcsoportok értékelésekor az incidencia az élet-

korral fokozatosan emelkedett az 50–59 éves kor és 80≤ 

éves kor között; a 80 évesnél idősebb felnőtteknél volt a 

legmagasabb az incidencia (1. C ábra). A vizsgált évek 

alatt a bármely kórokú pneumonia, meningitis és septi-

kaemia kórházi kezelési arányai általánosságban maga-

sabbak voltak a férfi  betegek esetében.

A 0–4 éves korcsoportban statisztikailag szignifi káns 

csökkenés mutatkozott a bármely kórokú pneumonia és 

meningitis miatti hospitalizációban a vakcinációt meg-

előző évekhez képest a vakcináció bevezetését követő 

években. Ugyanebben a korcsoportban szignifi káns emel-

kedés mutatkozott a bármely kórokú septikaemiaesetek 

kórházi kezelésének arányában (2. ábra). A bármely kór-

okú pneumonia incidenciája szignifi kánsan nőtt a vak-

cinációt megelőző évektől az oltás bevezetését követő 

évekig az 5–19, 20–49, 50–64 és a 65 évesnél idősebb 

betegeknél. A bármely kórokú agyhártyagyulladás eseté-

ben nem volt szignifi káns változás megfi gyelhető ezeknél 

a korcsoportoknál. Hasonlóan a 0–4 éves korcsoport-

hoz, a bármely kórokú septikaemiaesetek aránya emelke-

dett a vakcináció bevezetését megelőző és az azt követő 

években a többi korcsoportban.

Bár kisszámú dokumentált pneumocccus okozta pne-

umonia miatti hospitalizációról számoltak be, a kórházi 

kezelési minták pneumococcus okozta tüdőgyulladás 

esetén kevés kivétellel hasonlóak voltak, mint a bármely 

kórokú betegségek esetén. Mint ahogy a bármely kórokú 

pneumonia esetén, a pneumococcus okozta tüdőgyul-

ladás esetén is a kórházi kezelési arányok általánosságban 

a 0–4 éves korcsoportnál voltak a legmagasabbak. A pne-

umococcus okozta pneumonia miatt kórházi kezelésben 

részesülő betegek a vakcináció bevezetését megelőző és 
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3. táblázat Pneumococcus okozta pneumonia, meningitis és septikaemia 

hospitalizációs arányai évenként

Év Pneumococcus okozta esetek, n

Arány* (95% CI)

Pneumonia Meningitis Septikaemia

2006 76

0,76 (0,60–0,95)

39

0,39 (0,28–0,53)

38

0,38 (0,27–0,52)

2007 80

0,80 (0,64–0,99)

45

0,45 (0,33–0,60)

56

0,56 (0,43–0,72)

2008 65

0,65 (0,51–0,83)

63

0,63 (0,49–0,80)

55

0,55 (0,42–0,71)

2009 79

0,79 (0,63–0,98)

30

0,3 (0,21–0,43)

44

0,44 (0,33–0,59)

2010 55

0,55 (0,42–0,72)

30

0,3 (0,21–0,43)

45

0,45 (0,34–0,60)

2011 32

0,32 (0,23–0,45)

35

0,35 (0,25–0,49)

33

0,33 (0,24–0,47)

*Minden kórkép 100 000 főre számolva.
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2. ábra Hospitalizációs arányok változása életkor szerint 2006–2007-ről 

2010–2011-re a bármely kórokú és pneumococcus okozta (A) 

pneumonia, (B) meningitis és (C) septikaemia esetében

* P≤0,0083 értéket vettük statisztikailag szignifi kánsnak χ2 vagy 

Fisher-féle egzakt próba segítségével Bonferroni-módszerrel 

többféle összehasonlításra

azt követő összehasonlításakor általánosságban szignifi -

káns csökkenés volt megfi gyelhető a kórházi kezelési ará-

nyokban; nem szignifi káns csökkenést találtak a betegek 

korcsoportonkénti elemzésekor, ideértve a 0–4 éves kor-

csoportban lévő betegeket (2. ábra). Éves bontásban 

összességében alacsony számban fordult elő kórházi ke-

zelés pneumococcus okozta meningitis és septikaemia 

miatt (3. és 4. táblázat), és ezeknek a betegségeknek az 

alcsoportonkénti összehasonlítása nem mutatott szig-

nifi káns különbségeket (2. ábra).

Kórházon belül bekövetkező halálozási arány

A vizsgált évek alatt a kórházban bekövetkezett halálozá-

sok aránya (IHMR) mindegyik bármely kórokú betegség 

esetében emelkedett az életkorral (3. ábra). A bármely 

kórokú pneumonia esetében az IHMR magasabb volt a 

férfi  betegeknél, mint a nőbetegeknél, bár a CI-k átfe-

dést mutattak, de a bármely kórokú meningitis és septi-

kaemia esetében következetes nemek szerinti különbség 

nem volt. Az évek során, az összes korcsoportot össze-

vonva, az IHMR a bármely kórokú septikaemia esetében 

volt a legmagasabb, amelyet a tüdőgyulladás követett, 

míg a legalacsonyabb az agyhártyagyulladás esetében 

volt. A bármely kórokú betegségekre vonatkozó IHMR-

minták az évek során változtak, különösebb tendencia 

nélkül. A pneumococcusspecifi kus IHMR túl alacsony 

volt ahhoz, hogy konkrét tendenciákat meg lehessen ál-

lapítani. A vakcináció bevezetését megelőző és az azt kö-

vető évek halálozási arányainak összehasonlításakor nem 

volt szignifi káns eltérés a bármely kórokú és pneumococ-

cus okozta betegségeknél.

Megbeszélés

Összességében a jelen vizsgálat eredményei arra utalnak, 

hogy a bármely kórokú pneumonia, meningitis és septi-

kaemia okozta betegségteher jelentős volt Magyarorszá-

gon 2006–2011 között, különösen a fi atal gyermekek és 
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(például a jelentések számának növekedése, kódolási vál-

tozások vagy az orvosi gyakorlatban/fi nanciális támo-

gatásban bekövetkezett változások, amelyek összefügg-

nek a kódolással) vagy a betegségek számának tényleges 

emelkedésének (például a kórokozó megnövekedett pa-

togenitása vagy fokozott antibiotikumrezisztenciája, az 

S. pneumoniae nem vakcina szerotípusainak megjelenése, 

illetve a magyar populáció életkorának vagy a populáció-

ban előforduló társbetegségek számának emelkedése, 

amelyek növelik az infekciókra való hajlamot) köszönhe-

tők-e. A bármely kórokú pneumoniával és septikaemiá-

val  szemben a bármely kórokú meningitis arányaiban 

nem volt szignifi káns változás.

Annak ellenére, hogy a bármely kórokú pneumonia 

esetében a kórházi kezelések aránya a 0–4 éves korcso-

portnál csökkent, a hospitalizációk aránya Magyarorszá-

gon 2011-ben még mindig magas volt a más országok-

ban publikált arányokhoz képest [19, 20, 24, 25]. 

Például, a kórházi kezelések aránya bármely eredetű pne-

umonia esetében a 2 évesnél fi atalabb, illetve a 2–4 éves 

korcsoportnál 1000 gyermekenként 7,2, illetve 3,6 volt 

az Egyesült Államokban 2007–2009 között [24], össze-

hasonlítva az 1000 gyermekre vetített 19,9-es értékkel, 

illetve 9,7-es értékkel a 2 évesnél fi atalabb, illetve a 2–4 

éves korcsoportban Magyarországon 2011-ben. Érde-

kes, hogy a PCV7 szerotípus lefedettsége a kisgyermekek 

között az Egyesült Államokban magasabbnak bizonyult, 

mint az európai vizsgálatokban [26], ami összhangban 

van a korábbi magyar szerotípus-vizsgálati eredmények-

kel, amelyek 29–75% közötti értékeket mutattak a vak-

cinációs időszakban [10]. Azonban mind a fi atal gyer-

mekek, mind a felnőttek esetében Magyarországon a 

PCV13 szerotípus lefedettsége jelentősen magasabb, 

mint a PCV7 szerotípus lefedettsége [10]. Mivel a PCV13 

védőoltást csak 2010 végén vezették be a magyar nem-

zeti immunizációs programba [10], lehetséges, hogy a 

PCV13 hozzáadott hatása Magyarországon még nem ki-

mutatható ebben a vizsgálatban.

Szemben a 0–4 éves gyermekeknél tapasztalható csök-

kenéssel, szignifi káns, 6%-os emelkedés (P<0,001) volt 

tapasztalható a kórházi kezelések arányában a bármely 

kórokú pneumonia esetében a 65 évesnél idősebb fel-

nőtteknél. A hospitalizációval járó közösségben szerzett 

pneumonia (CAP) 4 közép- és kelet-európai országban 

(CEE) végzett vizsgálatában 14,1/1000 fő magyaror-

szági becsült hospitalizációs arányt számoltak ki a 65 

évesnél idősebb felnőttek körében az OEP adatai alap-

ján, ami lényegesen magasabb, mint az 1000 főre vetített 

7,1-es, 8,3-es, illetve 9,4-es arány ugyanebben a kor-

csoportban Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, 

 illetve Szlovákiában [27]. Azonban meg kell jegyezni, 

hogy a vizsgálatokban alkalmazott módszerek különbö-

zősége és az eltérő évek, ahonnan az adatokat nyerték 

(2005-től 2010-ig) [27, 28], valamint a tüdőgyulladás 

eltérő kórházi kezelési gyakorlata ezekben az országok-

ban, nehezítik az országok közötti összehasonlítást.

4. táblázat Pneumococcus okozta pneumonia, meningitis és septikaemia 

hospitalizációs arányai életkor és évek szerint

Év Életkor, 

év

Pneumococcus okozta esetek, n*

Arány** (95% CI)

Pneumonia Meningitis Septikaemia

2006–

2007

0–4 36

3,73 

(2,69–5,17)

14

1,45 

(0,86–2,45)

38

3,93 

(2,86–5,41)

5–19 16

0,48 

(0,30–0,79)

9

0,27 

(0,14–0,52)

6

0,18 

(0,08–0,4)

20–49 20

0,24 

(0,15–0,36)

24

0,28 

(0,19–0,42)

12

0,14 

(0,08–0,25)

50–64 46

1,12 

(0,84–1,50)

23

0,56 

(0,37–0,84)

21

0,51 

(0,33–0,78)

≥65 38

1,18 

(0,86–1,62)

14

0,43 

(0,26–0,73)

17

0,53 

(0,33–0,85)

2010–

2011

0–4 26

2,73 

(1,86–4,01)

3

0,31 

(0,10–0,98)

29

3,04 

(2,11–4,38)

5–19 2

0,06 

(0,02–0,26)

7

0,23 

(0,11–0,47)

16

0,52 

(0,32–0,84)

20–49 9

0,11 

(0,06–0,20)

18

0,21 

(0,13–0,34)

7

0,08 

(0,04–0,17)

50–64 23

0,57 

(0,38–0,85)

26

0,64 

(0,44–0,94)

8

0,2 

(0,10–0,39)

≥65 27

0,81 

(0,55–1,17)

11

0,33 

(0,18–0,59)

18

0,54 

(0,34–0,85)

 *Korcsoportok szerinti esetszámok 2 évre összesítve.

**Évesített arányok; minden kórkép 100 000 főre számolva.

az idősebb felnőttek körében. A 0–4 éves korú gyerme-

kek között, az egyetlen korcsoportban, ahol a PCV-vak-

cina alkalmazása engedélyezett volt, és akik számára az 

térítésmentesen állt rendelkezésre a vizsgálat időtartama 

alatt, a kórházi kezelések aránya szignifi kánsan csökkent 

a bármely kórokú tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás 

esetében, de szignifi kánsan nőtt a bármely kórokú sep-

tikaemia esetében a vakcináció bevezetését megelőző 

évekhez képest a vakcinációt követő években. A bármely 

kórokú septikaemia esetében megfi gyelt hatás hiányának 

oka lehet az, hogy nagyon sokféle kórokozó lehet felelős 

a betegség kialakulásáért [23]. Minden, 4 évesnél idő-

sebb korcsoportnál a vakcináció bevezetését megelőző és 

az azt követő évekre vonatkozó kórházi kezelések ará-

nyának összehasonlítása a bármely kórokú pneumonia és 

septikaemia arányának szignifi káns emelkedését mutatta. 

(Kivéve a septikaemia esetében, ahol a 20–49 éves kor-

osztálynál nem volt változás.) Továbbra sem egyértelmű, 

hogy ezek az emelkedések adminisztrációs hatásoknak 
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A 0–4 éves korú gyermekek esetében Magyarországon 

a bármely kórokú tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás 

szignifi káns csökkenése a PCV-vakcináció közvetlen ha-

tására utal, ami egyezik más vizsgálatok eredményeivel 

[18, 19, 20]. Azonban a bármely kórokú pneumonia- 

és meningitisesetek kórházi kezelési aránya az idősebb, 

nem oltott korcsoportoknál nem nyújt bizonyítékot a 

PCV közvetett (nyájvédettség) hatására. Az indirekt ha-

tás hiánya a bármely kórokú pneumonia esetén feltehe-

tően a PCV7-vakcináció gyermekeknél történő általános 

alkalmazása óta eltelt rövid idővel (2 év) magyarázható, 

ami nem biztosít kellő időt a nyájvédettség kialakulására 

és kimutatására. Az Egyesült Államokban és Lengyelor-

szágban végzett, a vakcináció bevezetését megelőző és 

azt követő években a pneumonia gyakoriságát értékelő 

vizsgálatok esetében, amelyek statisztikailag szignifi káns 

csökkenést mutattak ki, 4–9 év telt el az oltás bevezeté-

sétől számítva [18, 20, 24].

Az Egyesült Államokban és Angliában az idősebb fel-

nőttek körében a krónikus alapbetegségben szenvedők-

nél fellépő pneumoniák emelkedett aránya magyaráz-

hatja a tüdőgyulladás magasabb kórházi kezelési arányát 

az idősödő társadalmakban, ahol védőoltásokat nem al-

kalmaznak [29, 30]. Például Dániában [31], Angliában 

[29] és az Egyesült Államokban [30] végzett, több éven 

át tartó vizsgálatokban a bármely kórokú pneumonia 

okozta kórházi kezelések általánosan emelkedett számát 

tapasztalták a kisgyermekek PCV7-tel történő vakciná-

cióját megelőző években. Ezzel szemben, az Egyesült 

Államokban végzett, a PCV7-vakcinációt megelőző és 

azt követő időszakot értékelő vizsgálatban a pneumonia 

okozta kórházi kezelések szignifi káns csökkenését ta-

pasztalták a 65 éves és idősebb betegeknél [24]. Hasonló 

módon, egy Spanyolországban végzett vizsgálatban nem 

tapasztalták a pneumonia okozta kórházi kezelések szig-

nifi káns növekedését az 50 évesnél idősebb felnőttek ese-

tében, amikor a gyermekek egy része részesült PCV7-

oltásban [32].

Mind a három, pneumococcus okozta betegség ese-

tén a kórházi kezelések arányában bekövetkező változás 

jobbára nem volt szignifi káns, feltehetőleg azért, mert a 

rutintenyésztések korlátozott alkalmazása, a kórokozó-

specifi kus BNO-10-kódok alkalmazásának hiánya, illetve 

az S. pneumoniae izolálási és tenyésztési nehézségei miatt 

a statisztikai erő nem volt megfelelő; azonban a pneu-

mococcus okozta pneumonia szignifi káns csökkenése 

volt megfi gyelhető az összes korcsoportnál összevonva. 

Bár bizonytalan, hogy ez az eredmény nyájvédettséget 

jelent-e felnőtteknél, mivel ennek kialakulásához általában 

évekre van szükség, lehetséges, hogy a pneumococcus 

okozta pneumonia miatti kórházi kezelések számának 

csökkenése gyermekeknél a PCV-vakcináció közvetlen 

hatása.

A halálozási arány az életkorral nőtt, az arány a 65 

évesnél idősebb felnőtteknél elérte a 20%-ot, vagy ennél 

magasabb értéket (3. ábra). Ez összhangban van egyéb 

CEE-országokban [27], Németországban, Angliában és 
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3. ábra Kórházon belül bekövetkező halálozási arány életkor és évek 

szerint a bármely kórokú (A) pneumonia, (B) meningitis és (C) 

septikaemia esetében

az Egyesült Államokban [24, 29, 33] végzett pneumo-

niavizsgálatokkal. Minden korcsoportot összevonva a 

septikaemia esetében fi gyelhető meg a legmagasabb ha-

lálozási arány, ahol az arány 22,6/100 fő volt 2011-ben, 

ami majdnem háromszor annyi, mint a meningitisre vo-

natkozó arány (7,8/100 fő) és majdnem kétszer annyi, 

mint a pneumoniára vonatkozó arány (12,7/100 fő). 

2011-ben a halálozási arány 31% volt a 65 évesnél idő-

sebb septikaemiás betegek esetében. A 65 évesnél idősebb 

betegeknél ebben a vizsgálatban (2010–2011) megfi -

gyelt, a bármely kórokú pneumoniára vonatkozó 20%-os 

IHMR hasonló vagy alacsonyabb volt, mint a 2009-re 

becsült kórházi halálozási arány Lengyelországban és 

Magyarországon (mindkettő 21%), illetve a Cseh Köz-

társaságban és Szlovákiában (mindkettő 25%) egy másik 
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vizsgálatban [27]. Az időseknél megfi gyelt magas halá-

lozási arány miatt a betegség megelőzése védőoltással 

rendkívül fontos.

Habár az IHMR nem mutatott nemek közötti kü-

lönbséget, a férfi  betegek kórházi kezelési aránya maga-

sabb volt a nőbetegekénél a bármely kórokú és a pneu-

mococcus okozta betegségek esetén. Felnőtteknél a 

magasabb kórházi kezelési arány feltehetőleg összefügg a 

kockázati tényezők magasabb arányával, mint például a 

dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás felnőtt férfi ak 

esetében [34, 35]. Adott súlyosságú, kórházi kezelést 

igénylő betegség esetén a nem befolyásolhatja a kezelés-

re adott választ. Összhangban az itt szereplő eredmé-

nyekkel, egy Spanyolországban, idősebb felnőtt betegek-

nél kialakuló, bármely kórokú és pneumococcus okozta 

tüdőgyulladást értékelő vizsgálat magasabb kórházi ke-

zelési arányt mutatott a férfi  betegek esetében, míg a ha-

lálozási arány nem különbözött a nőbetegekétől [32].

Mint minden betegségterhet kutató vizsgálatnak, ennek 

a vizsgálatnak is vannak erősségei és korlátai. A vizsgálat 

egyértelmű erőssége volt a magyar adatok felhasználása, 

amely lehetővé teszi a lakosságra vonatkozó trendek és 

arányok elemzését országosan. Továbbá a PCV7 elér-

hetőségét megelőző és azt követő 2 éves időszak átla-

golásával az időjárás vagy az infl uenzaszezon súlyossága 

miatti ismétlődő hatás csökkent, illetve a változás becs-

lése stabilabbá vált, mint ha csak egy évet veszünk fi gye-

lembe.

A vizsgálatnak számos limitációja is van. Bár a menin-

gitisesetek bakteriális értékelése az általános ellátás része 

Magyarországon, a pneumonia- és septikaemiaesetek 

bakteriális elemzése nem, aminek következtében jelentős 

a pneumococcus okozta pneumonia- és septikaemiaese-

tek alulbecslése a bármely kórokú esetek között. Összes-

ségében, a pneumococcus okozta betegségek alacsony 

száma miatt, amelynek oka a rutintenyésztések hiánya és 

a kódolási problémák, a pneumococcus okozta betegsé-

gek előfordulására vonatkozó elemzések nem rendelkez-

nek elég statisztikai erővel és nem vezetnek egyértelmű 

eredményekre. A bármely kórokú betegségek is lehetnek 

alul-, illetve túlbecsülve kódolási problémák és/vagy a 

kórházi kezelések különbsége miatt mindegyik betegség 

esetében. Például a nosocomialis pneumonia okozta kór-

házi kezelés kizárása nem volt lehetséges, mivel ennek az 

altípusnak nincs külön kódja. Továbbá, míg a bármely 

kórokú pneumonia esetében a hospitalizációs arány nem 

tartalmazza a kevésbé súlyos eseteket, amelyeket általá-

ban járóbeteg-ellátás keretében kezelnek, addig a bármely 

kórokú meningitis- és septikaemiaesetek kórházi keze-

lése feltehetőleg tartalmazza ezeknek a betegségeknek 

minden diagnosztizált esetét, mivel ezeket minden eset-

ben kórházban kezelik. Ezenfelül a bármely kórokú sep-

tikaemiaesetek száma szignifi kánsan emelkedett a vizs-

gálat időszakában, olyan mértékben, amely feltehetőleg 

nem magyarázható kizárólag az idősebb felnőttek és a 

több társbetegséggel rendelkező személyek megemelke-

dett arányával a populációban [36]. A lehetséges kiváltó 

tényezők között szerepelhet a septikaemia modern kon-

cepciójának jobb megértése, valamint a septikaemiaesetek 

javuló, mégis ellentmondásos meghatározása a BNO-10- 

kódrendszerben; azonban továbbra is fennáll a lehető-

sége annak, hogy a kódolási gyakorlatban bekövetkező 

változások összekapcsolhatók a kórházak pénzügyi ösztön-

zőivel [36]. Végezetül, bár a bármely kórokú pneumo-

nia- és meningitisesetek számának szignifi káns csökke-

nése a 0–4 éves korú gyermekek PCV-vakcinációjának 

közvetlen hatására utal, mivel szerotípusadatok nem áll-

nak rendelkezésre a jelen tanulmányban, így nehéz a 

közvetlen hatást egyértelműen értékelni. Az életkor sze-

rinti vakcinaszerotípus-lefedettség szerepét, illetve a nem 

vakcinaszerotípusok okozta betegségben bekövetkező 

változásokat a jelen vizsgálatban nem lehet értékelni.

A limitációk ellenére ezek a vizsgálati eredmények 

egyértelműen arra utalnak, hogy a kórházban kezelt bár-

mely kórokú és pneumococcus okozta pneumonia-, 

 meningitis- és septikaemiaesetek betegségterhe Magyar-

országon még mindig jelentős. Az idősebb és a veszé-

lyeztetett felnőttek oltása a gyermekek további PCV13 

vakcinával történő immunizációja mellett potenciálisan 

csökkentheti ezeknek a betegségeknek az incidenciáját 

Magyarországon. További kutatások során vizsgálni le-

het a betegségterhek változásait a PCV13 vakcinára tör-

ténő átállással. A pneumococcus okozta meningitist ki-

véve a pneumococcusspecifi kus betegségek feltételezett 

alulbecslése miatt a pneumococcus okozta betegségek 

változásainak bármilyen értékeléséhez laboratóriumi vizs-

gálatokra lesz szükség, ideértve az esetazonosítást és a 

szerotipizálást. További vizsgálatokkal betekintést nyer-

hetünk az ebben a vizsgálatban megfi gyelt tendenciákba, 

a vakcina és nem vakcina típusú szerotípus okozta ese-

tek azonosításával.

Anyagi támogatás: A vizsgálat a Pfi zer, Inc. támogatásá-

val készült.

Szerzői munkamegosztás: L. E., S. G., S. M.: A vizsgálat 

megtervezése, az adatok elemzése, értelmezése, a kézirat 

szerkesztése, javítása; L. J.: Stasztikai elemzés, az adatok 

értelmezése, a kézirat szerkesztése, javítása; K. C.: Adat-

gyűjtés, az adatok elemzése, értelmezése, a kézirat szer-

kesztése, javítása; E. M. G.: A vizsgálat megtervezése, 

adatgyűjtés, az adatok elemzése, értelmezése, a kézirat 

szerkesztése, javítása. A kézirat szövegét minden szerző 

elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A Via Research, LLC-t a Pfi zer alapította 

az ebben a kéziratban leírt vizsgálat elvégzésére; E. M. 

G. elnökként, L. J. és K. C. tanácsadóként vettek részt a 

Via munkájában a vizsgálat során. S. M. és S. G. a Pfi zer, 

Inc. alkalmazottai; L. E. a Pfi zer rendszeresen meghívott 

előadója, és honoráriumban részesült a vizsgálattal kap-

csolatos tevékenységek megtervezéséért és kidolgozá-

sáért.
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Támogatott részvételi díj előregisztráció esetén (2014. szeptember 30-ig):
a teljes program: 4000 Ft, gálavacsora nélkül: 1500 Ft

2014. október 31-ig történő regisztráció esetén:
a teljes program: 5000 Ft, gálavacsora nélkül 2000 Ft

Regisztráció: http://alumni.semmelweis.hu/rendezvények

A szervezők szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését.
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