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INFLUENZA JÁRVÁNYOK A MÚLTBAN

Bár sok évvel ezelőtt írta ezt a rövid összefoglalót kérésemre Szállási tanár úr az 
influenzajárványok történetéről, a Kór-Lap olvasóinak, de a mai H1N1 mizériában 
sem érdektelen ennek a betegségnek a történetével megismerkedni.

 

A magas lázzal járó epidémia egyidős az emberiséggel, csak nem így hívták mindig mindenütt. A 
neves  német  orvostörténész  A.  Hirsch  szerint,  noha  tünettana  a  klasszikus  leírásokban 
/Hippokratesz, Diodorusz/ előfordul, az első ismert járvány a 12. században, a keresztes háborúk 
idején sújtott végig Európán.

Napjainkig  jellemző rá,  hogy Keletről,  Közel-keletről  terjed  Nyugat  felé.  Miként  a  többi  nagy 
járványok.  Ne feledjük:  a  kolera,  a  pestis,  a  fekete  himlő  endémiás  fészke  máig  India,  s  ez  a  
titokzatos  birodalom  kereskedelme  révén  soha  nem  volt  hermetikusan  elzárva  tagolt 
kontinensünktől, másrészt Nagy Sándor óta mindig vonzotta a legmerészebb vállalkozókat.

Ismerünk egy járványt, amelyet Málta szigetéről kísérhetünk hódító útjára, a 17. században pedig 
nem  egyet  jegyeztek  le  az  annalesek.  Az  1647.  esztendőben  Anglia  és  Hollandia,  1688-ban 
Franciaország és Németország szenved sokat tőle.  Az ok érthető: ekkor lendült  fel  a hajózás, a 
hetekig-hónapokig tartó tengeri vitorlázás alatt a matrózok főleg sózott-füstölt húst fogyasztottak, 
meg szárított tésztát, zöldség nélkül. Pusztított a scorbut, nyomában az influenza. A hajóorvosok 
tapasztalati úton jöttek rá, hogy sűrített citromlével, savanyúkáposztával nemcsak ízesíthető, de a 
vérzékenység megszüntethető, a lázas állapot veszélyessége csökkenthető. E felismerés jelentőségét 
nem szükséges hangsúlyozni.

Az igazi nagy influenzajárványok a 18. századot jellemezték. A fő járványgóc ekkor a hatalmas 
kiterjedésű Oroszország, amelyről Nagy Péter cár nyitott ablakot Nyugatra. Ekkor vonult egy nagy 
hullám  a  HANSA-városokon  át  Hollandiába,  majd  Angliába.  A  Rákóczi-féle  felkelés  utolsó 
periódusában hazánkat is érintette, bár a pusztítás dandárját elvégezte már előtte a pestis.

Az olasz eredetű influenza diagnózis Sir John Peringle /1707-0782/ brit orvostól származik, leírása 
szerint  „  áradatként  önti  el  az  országot  a  királyi  palotától  a  parasztok  kunyhójáig”.  A mindig 
különbözni akaró franciák a grippe szakkifejezést részesítették előnyben /ezt mi is átvettük /, míg 
német nyelvterületen a Blitzkatarrh kifejezés honosodott meg.

Az 1734-37 közötti járvány Itáliában és Britanniában agyvelői tünetekkel / delirium, érzékszervi 
zavarok / járt, Franciaországban és Spanyolországban a bőrtünetek / roseola, pustula / domináltak. A 
diagnosztikában  gyakorlott  orvosok  a  tünetek  mellett  főleg  az  alacsonyabb  mortalitást  vették 
figyelembe,  amikor  pl.  a  fekete  himlőtől  elkülönítették.  Az  olaszok  a  keleti  epidémiát  „orosz 
betegségnek”  titulálták,  de  használták  az  „  influenza  di  freddo”  kifejezést  is,  míg  a  magyar 
kortársaik eklektikusan minden variációt.

Az egyik 1822-es feljegyzés  szerint  „az orosz influentza vagy hurutos hideglelés miatt  minden 
ispotály  illyen  betegekkel  vannak  magrakva.”  Jelezvén,  hogy  a  járvány  ekkor  is  grasszált 
hazánkban. Terjedésének eltérő voltát a többitől elég korán felismerték. Nem folyók mentén halad, 
mint  pl.  a  kolera,  nem hagy vissza  védettséget,  mint  a  feketehimlő,  nem pusztulnak  bizonyos 
állatok, mint pl. pestisnél a patkányok. Szezonális jellegét konstatálták, ugyanakkor nem számított 
különlegességnek,  hogy zsúfolt  településeken  gyakrabban  fordult  elő.  Ez  a  málária  kivételével 
minden járványra jellemző.
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Amerikán az első hullám 1830-33 között söpört végig, az óviláginál jóval tetemesebb mortalitással. 
Ezt is a konkvisztátorok utódai hurcolták be az Ibér félszigetről. Majd Gibraltártól a fáraók földjéig 
a Mediterráneumot ritkította meg. 1848-ban nemcsak a forradalom szele, de az influenzajárvány 
láza is rázta Európát. Bár a járványok nem ismernek határokat, háborús időkben az erősebbeket 
segítik. A győzelemre esélyesebb hadseregeknek jobb a közegészségügyi helyzete, az élelmiszerrel 
való ellátottsága, több az orvosa.

Kollektív védekezést az influenza ellen alig ismertek, az egészségügyi záróvonal felállításának nem 
sok értelmét látták. A 19. század közepén már az ötödik kontinensre is kiterjedt.

A világtörténelem  egyik  legnagyobb  influenzajárványa  az  1890-92  közötti  esztendőkre  esett. 
Mortalitása szokatlanul magasra szökött. A láthatáron ekkor egy olyan fénysugár tűnt fel, amely a 
nagy kérdést megvilágítani látszott. A bakteriológia aranykorában Koch egyik kitűnő tanítványa: 
Richard  Pfeiffer  1892-ben  felfedezte  a  Bacillus  influenzae-t  /  mai  nevén  a  Haemophilus 
influenzae /, a betegség valódinak vélt kórokozóját. Ha az aethiológia tisztázott, a therápia csak idô 
kérdése, gondolták eleink.

A mozaikrendszerben  viszont  akadtak  oda  nem illő  részek.  Pl.  a  Pfeiffer-bacillust  nem ritkán 
egészségesek léguti váladékában is megtalálták, máskor a magas lázban szenvedőknél sem sikerült 
kimutatni.  Jellemző  az  akkori  bizonytalanságra,  hogy  az  1923-as  kiadású  Jendrassik-féle 
belgyógyászati  tankönyvben  önálló  kórképként  még  nem szerepelt.  Pedig  előtte  az  események 
könyörtelenül bizonyították létezését.

Ismert ugyanis, hogy az első világháborút lezáró 1918/19-es spanyoljárvány több áldozatot követelt, 
mint  a  négy esztendős iszonyú öldöklés.  A hazai  szellemi életben hatalmas rendet  vágott,  elég 
Kaffka Margit, Török Gyula, Csontváry, Mednyánszky és Eötvös Lóránd elvesztésére utalnunk.

A Jendrassik-tankönyv  harmadik  kiadásában  /1929/  már  önálló  fejezetet  kapott.  Egyébként  az 
1918/19-es járvány külön érdekessége, hogy a perifériára eső, hadat nem viselő Spanyolországból 
indult ki. Kórokát illetően a könyv leszögezi: filtrálható vírus a felelős érte. Jó megsejtéssel, mert az 
első izolálás 1933-ban sikerült.  Az úgynevezett  Ao-törzs közismerten 1933-1943 között  okozott 
járványokat, az A1-típus pedig 1947-tôl 1956-ig grasszált. Az 1957. évi járvány okozója A2-típus 
volt, majd az A2-Honkong 68 az idegenforgalommal érkezett nem várt vendégként hazánkba. Azóta 
kimutattak B-és C-típusokat, valamint számtalan alcsoportot.

Az oltással végzett védekezés már elég látványos, de még nem véglegesen megoldott. Az epidémia 
históriája  folyamatos  múlt,  amely  bizonyára  módosulni  fog.  Tovább  kíséri  az  emberiséget, 
„szövetségese’’ lesz  az  urbanizáció,  az  immunrendszerünk  sebezhetősége,  az  antibiotikumokkal 
való visszaélés, a légköri szennyeződés, stb.

Végül, de nem utolsósorban a HIV-vírus a Myxovirus influenzae-nak is új dimenziót ad, sajnos! 
Beláthatatlan  következményeiről  érdemes  elgondolkodni  egy-egy mérsékelt  őszi-tavaszi  járvány 
idején.
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