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Beszéljünk a védőoltásokról!

Miről is lesz szó? 
• Miért kell a gyermekeket védőoltani?

• Milyen eredményeket értünk el a védőoltások alkalmazásával?

• Hogyan fejtik ki a hatásukat a védőoltások?

• Életkorhoz kötött védőoltások

• Az oltásbiztonság kérdései

• Gyakran felmerülő kérdések

• Honnan és hogyan lehet tájékozódni a védőoltásokról?



Előadók: Módosítsák ezt a részt, a hallgatóságnak és a tárgyalt összetevőknek megfelelően.

• Köszönöm a meghívást, hogy beszélhetek a gyermekkori védőoltásokról 

Magyarországon. Mielőtt elkezdenénk a megbeszélést, szeretném röviden összefoglalni 

az érintett témákat.

• Először áttekintjük, hogy milyen sikereket értünk el a védőoltással megelőzhető 

fertőző betegségek megelőzésében a védőoltásoknak köszönhetően, mi a betegség és a 

védőoltás kockázata, hogyan fejtik ki hatásukat a  védőoltások.

• Ezután részletesen áttekintjük a védőoltással megelőzhető betegségeket, és az ellenük 

védelmet nyújtó oltóanyagokat.

• A következőkben az oltásbiztonságra összpontosítunk: engedélyezési folyamat, minőségbiztosítás és monitorozás (oltásokat követő 

események).

• Foglalkozunk az oltásokat érintő néhány tévhittel és rémtörténettel, néhány, a szülők által az immunizációval kapcsolatban feltett gyakori 

kérdésekkel valamint a válaszokkal.

• Végül ajánlok még néhány forrást a további tájékozódáshoz.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Miért kell a gyermekeket védőoltani?
A védőoltások gyermekéleteket mentenek, és megóvják őket számos betegség okozta 
szenvedéstől.

A védőoltásokkal megelőzhetők azok a gyermekkori fertőző betegségek, amelyek 
maradandó fogyatékosságot, sőt halált is okozhatnak. 

A mai, korszerű védőoltások biztonságosak, míg sok  védőoltással megelőzhető 
betegségnek még mindig nincs hatékony kezelése.

Magyarországon a védőoltásoknak köszönhetően nem diagnosztizálnak torokgyíkot, 
járványos gyermekbénulást, tetanusz, rózsahimlő, mumpsz elvétve fordul elő, kanyaró, 
csak behurcolt esetek formájában észlelhető, kevesebb a szamárköhögés.

És…..



• Az ECDC a védőoltásokat a 20. század 10 legnagyobb közegészségügyi-járványügyi 

vívmánya közé sorolja. A sikeres immunizációs programokkal rendelkező országokban 

jelentősen csökken minden védőoltással megelőzhető betegség előfordulása. Ahol az 

átoltottság magas, ott alacsony a megbetegedések száma. 

• A szigorú és pontos oltóanyag-fejlesztés  és vizsgálat (erről később beszélünk 

részletesen) biztosítja, hogy az immunizálás előnyei messze felülmúlják egy 

védőoltással megelőzhető betegség átvészelésének kockázatait. 

• A védőoltásokkal eltöröltük a Földről a fekete himlőt, a járványos gyermekbénulást 

(polio) megszüntettük a világ legnagyobb részén, és sok más betegséget is 

ellenőrzésünk alatt tartunk, azonban még Magyarországra is behurcolhatók azok a 

fertőzések, amelyek a világ többi országaiban előfordulnak.

• A diftéria minden 10 beteg közül egynek a halálát okozza a kezelés ellenére is. 

• A meningococcus baktérium okozta megbetegedés 10 beteg közül egynek a halálát okozza gyors diagnózis és kezelés ellenére is.

• A tetanusz soha nem fog megszűnni, mivel a tetanusz spórák a környezetben élnek – a talajban és lakóházakban, kórházakban lévő porban. 

A spórák nagyon ellenállóak  hővel és ibolyántúli sugárzással szemben, ami lehetővé teszi, hogy sok évig éljenek az emberi testen kívül. A 

tetanusz fertőzést követően nem alakul ki immunitás.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

… A védőoltások mindenkit megvédenek

A védőoltások védelmet nyújtanak:

 közvetlenül: a beoltott csecsemő/gyermek, 

 közvetve: a környezetében élő többi csecsemő és gyermek, valamint azon 
felnőttek számára, akik fogékonyak fertőző betegségekre, pl. idősek, gyenge 
immunrendszerűek

A védőoltások segítenek megőrizni a gyermekek és környezetük egészségét.



Példák:  

Ha a szülőket/gondviselőket szamárköhögés (pertussis) vagy  influenza ellen beoltják, 

megelőzhető a fertőzés csecsemőkre történő terjedése is.

A kisgyermekeknek adott pneumococcus oltás megelőzi a fertőzés nagyszülőkre történő 

terjedését is. 

Ha elegendő embert oltanak be egy betegség ellen, az a betegség ritka lesz. Így sokkal 

kisebb lesz annak az esélye, hogy az olthatósági koron aluli csecsemők és kisgyermekek, 

vagy a túl gyenge immunrendszerű emberek megfertőződnek és megbetegednek.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Közösségi („nyáj”) immunitás

Ha egy közösségben elegendő számú egyén részesül egy fertőző betegség elleni 
védőoltásban, akkor a közösség néhány, nem oltott tagja is védett lesz a fertőzéssel 
szemben, mivel nagyon kicsi lesz a lehetőség a fertőzés terjedésére.  

Az újszülöttek, a várandós nők vagy a csökkent védekezőképességgel rendelkező 
emberek nem kaphatnak meg minden védőoltást. Azonban még ők is élveznek némi 
védettséget, mivel a betegség nem terjed, s így kisebb a fogékonyak fertőződésének az 
esélye.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások csökkentik a szenvedést és életeket mentenek  
A magyar közegészség - és járványügy sikertörténete 

Betegség
Megbetegedések számának évi átlaga

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011°

Diftéria 938 41 6 1 0 0

Pertussis 15 176 1 216 57 14 2 25

Tetanusz 313 102 59 28 14 5

Járványos 
gyermekbénulás 808 4 2 1 0 0

Kanyaró 40 014 36 169 12 273 2 087 10 1

Rózsahimlő ●• ●• ● 40 945 20 990 321 36

Mumpsz ●• ● ●• ● 42 683 34 929 5067 45

Védőoltás bevezetésének éve: (diftéria) -1938,  (tetanusz) -1941, (pertussis) -1953, (polio) -1959,  

(kanyaró) -1969, (rubeola) - 1989, (mumpsz) - 1991 ● • nincs adat



• A védőoltásoknak köszönhetően a fertőzések száma jelentősen csökkent, és 

számos, súlyos gyermekbetegségben Magyarországon nem hal meg gyermek.

• A hazai adatok jól szemléltetik hogyan változott meg az egyes védőoltással 

megelőzhető fertőző betegségek előfordulása a védőoltások bevezetését követően.

Az előadók kiemelhetnek néhány példát a táblázatból, mint:

20 éve nem fordult elő hazánkban torokgyík és járványos gyermekbénulás megbetegedés.

• A kanyaró elleni védőoltás 1969-ben történt bevezetése előtt a legtöbb kisgyermek 

átesett kanyarón, 1952 és 1961 között évente mintegy 40 ezer, 1962 és 1971 között kb 36 ezer megbetegedés fordult elő. 1992 óta a 

megbetegedések évi átlaga 10 alá csökkent, az utolsó hazai eredetű megbetegedéseket 2001-ben regisztrálták. 2002 óta csak importált 

(behurcolt) vagy az importált esettel összefüggő megbetegedéseket diagnosztizáltak. A kanyaró még mindig behurcolható Magyarországra, de 

csak akkor tud terjedni, ha talál fogékony személyeket.

• A (rubeola) és (mumpsz) megbetegedésekről 1973 óta gyűjtünk adatokat. Míg a védőoltás bevezetése előtt átlagosan 40 ezer megbetegedés 

fordult elő évente, napjainkban csak szórványos esteket diagnosztizálnak. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások csökkentik a szenvedést és életeket mentenek 
A magyar közegészség - és járványügy sikertörténete 

Betegség
Megbetegedések számának évi átlaga

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011°

Diftéria 938 41 6 1 0 0

Pertussis 15 176 1 216 57 14 2 25

Tetanusz 313 102 59 28 14 5

Járványos 
gyermekbénulás 808 4 2 1 0 0

Kanyaró 40 014 36 169 12 273 2 087 10 1

Rózsahimlő • • 40 945 20 990 321 36

Mumpsz • • 42 683 34 929 5067 45

Védőoltás bevezetésének éve: (diftéria) -1938,  (tetanusz) -1941, (pertussis) -1953, (polio) -1959, 

(kanyaró) -1969, (rubeola) - 1989, (mumpsz) - 1991  • nincs adat



Beszéljünk a védőoltásokról!

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek okozta halálozás

Magyarország, 1952-2011 

Betegség
Halálozások számának évi átlaga

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011°

Diftéria 25 5 1 0 0 0

Pertussis 103 4 1 0 0 0

Tetanusz 137 62 40 22 9 1

Járványos 
gyermekbénulás 40 0 0 0 0 0

Kanyaró 143 56 3 1 0 0

Rózsahimlő •● ●• 0 0 0 0

Mumpsz •● •● 0 0 0 0

● • nincs adat



• A védőoltások bevezetése előtt 1952 és 1961 között  a kanyaró évente átlagosan 143, 

1962-1971 között pedig évente 62 személy halát okozta. Napjainkban kanyaró okozta 

halálozás nem fordul elő.

• Jelenleg a tetanusz az a védőoltással megelőzhető fertőző betegség, amely esetén 

halálos kimenetelű megbetegedés fordul elő, azonban a tetanusz elsősorban a 

védőoltásban nem részesült idős személyeket veszélyezteti. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek okozta halálozás
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1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011°

Diftéria 25 5 1 0 0 0

Pertussis 103 4 1 0 0 0

Tetanusz 137 62 40 22 9 1

Járványos 
gyermekbénulás 40 0 0 0 0 0

Kanyaró 143 56 3 1 0 0

Rózsahimlő • • 0 0 0 0

Mumpsz • • 0 0 0 0

 • nincs adat



Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások előnyei és kockázatai I.

Betegség A betegség hatásai A védőoltás mellékhatásai  

Torokgyík
Erős torokfájás, fokozott gyengeség,     

idegrendszeri érintettség, szívelégtelenség.  Az 
esetek 10 százalékában halál. 

A csecsemők 20%-ánál  helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 

Tetanusz
A toxinok hatnak az idegvégződésekre fájdalmas 

izomrángást és görcsöt okozva, magas 
halálozással jár.

A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6  éves 

korban adott emlékeztető oltásnál.
A helyi bőrpír és érzékenység gyakori a felnőttkorban adott emlékeztető 

oltásnál. 

Szamárköhögés

3-6  hétig tartó súlyos köhögési rohamok, 
tüdőgyulladás, görcsrohamok. Agykárosodás 
vagy halál minden 400 csecsemő közül egy 

esetben.  

 A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 
A pertussis elleni védőoltást követő agykárosodás kockázata nem éri el a 

mérhető nagyságot. 

Járványos 
gyermekbénulás

A 100 fertőzött közül egy esetben izombénulás. 
Súlyos esetben halál. A védőoltás nem okoz megbetegedést. 

Haemophilus 
B baktérium 

okozta invazív 
megbetegedés

Az agyhártyagyulladás az esetek %-ban halált 
okoz,  agykárosodáshoz és süketséghez vezet a 
gyógyultak 10-15%-ánál. A gégefedő gyulladása 

intenzív osztályos kezelést igényel. 

 A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom;  
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 



A védőoltások ellenzői azt állítják, hogy az immunizáció szükségtelen kockázatot jelent. 

Ez a táblázat összehasonlítja az egyes betegségek specifikus hatásait, az ellenük 

alkalmazott védőoltások specifikus mellékhatásaival. Első pillantásra látható, hogy 

a felsorolt betegségek magas halálozással és súlyos szövődményekkel járnak, míg 

a védőoltások előnyei messze meghaladják a védőoltások okozta megbetegedések 

kockázatát. 

Az előadók kiemelhetnek néhány példát a táblázatból, mint:

Pertussis nagyon súlyos betegség, főleg a csecsemők esetében. Okozhat 3-6 hétig tartó 

köhögést, pneumóniát és görcsrohamot.  A szamárköhögésben megbetegedett minden 400  

csecsemő közül 1 agykárosodást szenved vagy meghal. 

Másrészt, a védőoltást kapott csecsemők körülbelül 20 százalékánál az oltás helyén bőrpír alakul ki és érzékennyé válik. Kevesebb mint 5 

százaléknál alakul ki láz. Az agykárosodás kockázata – a pertussis elleni oltást követően – nem mérhető nagyságú. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások előnyei és kockázatai I.

Betegség A betegség hatásai A védőoltás mellékhatásai  

Torokgyík
Erős torokfájás, fokozott gyengeség,     

idegrendszeri érintettség, szívelégtelenség.  Az 
esetek 10 százalékában halál. 

A csecsemők 20%-ánál  helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 

Tetanusz
A toxinok hatnak az idegvégződésekre fájdalmas 

izomrángást és görcsöt okozva, magas 
halálozással jár.

A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6  éves 

korban adott emlékeztető oltásnál.
A helyi bőrpír és érzékenység gyakori a felnőttkorban adott emlékeztető 

oltásnál. 

Szamárköhögés

3-6  hétig tartó súlyos köhögési rohamok, 
tüdőgyulladás, görcsrohamok. Agykárosodás 
vagy halál minden 400 csecsemő közül egy 

esetben.  

 A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom; 
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 
A pertussis elleni védőoltást követő agykárosodás kockázata nem éri el a 

mérhető nagyságot. 

Járványos 
gyermekbénulás

A 100 fertőzött közül egy esetben izombénulás. 
Súlyos esetben halál. A védőoltás nem okoz megbetegedést. 

Haemophilus 
B baktérium 

okozta invazív 
megbetegedés

Az agyhártyagyulladás az esetek %-ban halált 
okoz,  agykárosodáshoz és süketséghez vezet a 
gyógyultak 10-15%-ánál. A gégefedő gyulladása 

intenzív osztályos kezelést igényel. 

 A csecsemők 20 százalékánál helyi bőrpír, fájdalom;  
kevesebb mint 5 százaléknál láz, fokozott bőrpír és duzzanat a 4-6 éves 

korban adott emlékeztető oltásnál. 



Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások előnyei és kockázatai II.

Betegség A betegség hatásai A védőoltás mellékhatásai  

Kanyaró
Súlyos hörghurut, magas láz, bőrkiütés 7-14  
napig; halál 1/ 1000 eset ; agyvelőgyulladás 

1/1000 eset

A kombinált MMR vakcina (kanyaró, rózsahimlő, mumpsz) 5-10%-ban 
lázat okoz - kiütéssel vagy kiütés nélkül-  8-10  nappal az oltás után. Az 
oltás következtében enyhe lefolyású, ún. oltási betegség alakulhat ki.  Az 

agyvelőgyulladás kockázata 1 eset/1 millió oltott. 
24 000 oltottból egynél  alacsony thrombocyta szám alakul ki. 

Rózsahimlő 
(rubeola)

Láz, duzzadt nyirokcsomók, kiütések. Az esetek 
50%-ában tünetmentes. A magzat súlyosan 

károsodik, ha az anya az I. trimeszterben 
fertőződik.

Az oltottak 5-10 százaléknál láz - kiütéssel vagy kiütés nélkül- 8-10  
nappal az oltás után.  Az oltás következtében enyhe lefolyású, ún. oltási 

betegség alakulhat ki. Az encephalitis  kockázata 1 eset/1 millió oltás.  
24 000 oltásra jut  egy  alacsony thrombocyta szám.

Mumpsz

Láz, duzzadt nyálmirigyek. Nincs látható 
megbetegedés az  esetek több, mint  50 

százalékában
Agyvelőgyulladás 1/200 eset; 

süketség 1/200 000 eset. 

Az oltottak 5-10 százaléknál láz - kiütéssel vagy kiütés nélkül- 8-10  
nappal az oltás után.  Az oltás következtében enyhe lefolyású, ún. oltási 
betegség alakulhat ki.  Az encephalitis  kockázata 1 eset/1 millió oltás.  

24 000 oltásra jut  egy  alacsony thrombocyta szám. 

Hepatitis B
Akut májgyulladás formájában zajlik 90%-ban, 
Krónikus betegség esetén májrák, májzsugor 

alakul ki.
Fájdalom és bőrpír az injekció helyén, láz, általános rossz közérzet

Invazív 
pneumococcus 

betegség

Súlyos lefolyású betegség, közel 30%-ban 
halálos. Helyi pír, duzzanat és fájdalom az oltottak 15%-nál



Beszéljünk a védőoltásokról!
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Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltások a világ sikere
A fekete himlőt felszámolták a Földön. 1979 óta a világon sehol sem fordult elő 
egyetlen megbetegedés sem. A gyermekeket nem kell többé a fekete himlő ellen oltani.

A világ legnagyobb része mentes a járványos gyermekbénulástól.

Jelenleg csak négy olyan ország van (Afganisztán, India, Nigéria és Pakisztán), ahol a 
poliovírus okozta megbetegedések járványosan fordulnak elő. 

–  20 év alatt (1988-2009) az esetek száma  350 000-ről 1 606-ra csökkent.

–  Legutóbb járványok fordultak elő a volt szovjet köztársaságokban: Tádzsikisztán, 
Üzbegisztán. 

–  A betegség teljes felszámolásához minden gyermeket be kellene oltani.



A legutóbbi néhány dián láttuk, hogyan mentenek meg a védőoltások életeket, és előznek 

meg fertőző betegség okozta szövődményeket, fogyatékosságot. 

A védőoltások jelentik korunk egyik legnagyobb közegészségügyi-járványügyi 
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Globális oltási programmal teljesen meg lehetne szüntetni ezt a betegséget a következő 

5-10  év alatt, de . . . 
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országban. A járványok általában az utazással (pl. mekkai zarándoklat), vagy az átoltottság csökkenésével (pl. Tádzsikisztán) függnek össze. 
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Miért immunizálunk (még) mindig?
Ha csökken az átoltottság, nő a megbetegedések száma

Példa: Az 1980-as évek végén, a volt Szovjetunió utódállamaiban összeomlott az 
oltóanyag-ellátás, a közegészségügyi-járványügyi rendszer, és szociális bizonytalanság 
alakult ki.

Eredmény:  Csökkent az átoltottság, ezt  követően diftéria járvány alakult ki. Több, mint 
150 000 beteget és több, mint 4 000 halálesetet regisztráltak az újonnan függetlenné 
vált országokban és a balti államokban. 

Tömeges védőoltások végzésével végül sikerült a járványt megállítani.

Tanulság: Az elbizakodottság végzetes lehet. 

Ha egy betegség megelőzésére szolgáló védőoltások végzését abbahagyjuk, akkor az 
ismét megjelenik, mint például a kanyaró Európában.



Bár a fekete himlő elleni oltást abbahagyhattuk- mert a betegséget felszámolták a 

Földön-, a többi betegség elleni immunizálást tovább kell folytatni. 

A diftéria elleni oltás, például megelőzi a diftériatoxin által okozott megbetegedés, de 

nem előzi meg a diftéria baktérium hordozását a népességben. A betegség megelőzése 

érdekében folytatni kell a védőoltás adását.

Az 1980-as évek végén jelentősen csökkent a beoltott gyermekek száma Oroszországban, 

Ukrajnában és a korábbi szovjet tagállamokban. A bizonytalan társadalmi-gazdasági 

feltételeket tovább súlyosbította a védőoltás-ellenes kampány, amelyet a médiában 

megjelenő, a védőoltások feltételezett veszélyeiről szóló történetek szítottak. Az 

átoltottság csökkenését hamarosan egy igen nagy diftéria járvány követte. A járványt 

végül sikerült megfékezni, de ez az esemény is rámutat arra, hogy nem lehetünk elbizakodottak a védőoltással megelőzhető betegségekkel 

kapcsolatban. Ha abbahagyjuk az immunizálást, a betegségek ismét megjelennek. 
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Kanyaró megbetegedések az EU/EFTA országokban 2011. évben (ECDC)
és a két dózisból álló MMR átoltottság aránya 2010-ben (WHO EURO)

Measles images courtesy of Hardin 
MD/University of Iowa and CDC  



2011-ben több mint 30 000 kanyaró megbetegedést jelentettek az EU és az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban. Minden országból jelentettek 

megbetegedést, kivéve Izlandot és Ciprust (ECDC, 2012). 

Ez a  járványügy kudarca, mivel ez a betegség védőoltással teljes megelőzhető lenne, és 

Európa elkötelezte magát, hogy megszünteti a kanyaró terjedését 2015-ig. 

A kanyaró nem ártalmatlan megbetegedés. Az Egyesült Királyságban az előfordult esetek 

ötödénél volt szükség kórházi kezelésére, és nyolc beteg halt meg a kanyaró következtében 

az EU-ban 2011-ben.  

Az európai kanyarójárvány kialakulásának fontos tényezője az optimális szint alatti 

átoltottság és/vagy védtelen vagy csak részleges védettséggel rendelkező lakossági 

csoportok kialakulása. (ECDC, 2012).  

Beszéljünk a védőoltásokról!

Kanyaró megbetegedések az EU/EFTA országokban 2011. évben (ECDC)
és a két dózisból álló MMR átoltottság aránya 2010-ben (WHO EURO)

Measles images courtesy of Hardin 
MD/University of Iowa and CDC  



Beszéljünk a védőoltásokról!

Kanyaró okozta megbetegedések és halálozások száma 
Magyarországon,1925-2011
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Hazánkban 2002 óta hazai eredetű kanyaró megbetegedés nem fordult elő, a behurcolt 

megbetegedéseket másodlagos megbetegedések nem követték, a kanyaróvírus 

Magyarországon nem cirkulál. 

2011-ben 5 megbetegedést diagnosztizáltak hazánkban, kanyaró elleni oltási 

dokumentációval egy beteg rendelkezett, a védőoltás beadása nem Magyarországon 

történt.  A megbetegedések a migráns roma lakosság körében alakultak ki, három családot 

érintettek. A családok egymással szoros rokoni kapcsolatban állnak. A betegek közül három 

gyermek (17 hónapos, 8 és 9 éves), egy fiatal felnőtt (17 éves) és egy felnőtt volt. Mind az 

öt beteget a Fővárosi László Kórházban ápolták, valamennyien meggyógyultak. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

Kanyaró okozta megbetegedések és halálozások száma 
Magyarországon,1925-2011rszágon,1925-2011
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Beszéljünk a védőoltásokról!

• Élő, gyengített vírust tartalmaz.

• A mumpsz és rubeola (rózsahimlő) vakcinával 
együtt adják, mint MMR, vagy a bárányhimlővel is 
együtt, mint MMR-V. 

• 2 oltás szükséges, mivel a beoltott gyermekek 
5%-ánál nem alakul ki a védettség az első dózis 
után.

• Enyhe mellékhatások: láz (a gyermekek 5-10%-
ánál) vagy kiütés (a gyermekek 2 százalékánál)

• A súlyos nemkívánatos események ritkák, az 
encephalitis kockázata: kevesebb, mint 1 eset jut 
egymillió oltásra.

• Nincs tudományos bizonyíték, hogy más 
betegségekkel/ rendellenességekkel kapcsolata 
lenne (mint az autizmus, fejlődési késés, Crohn 
betegség, colitis ulcerosa). 

Ellenjavallatok: 

• Súlyos allergia neomycinre, zselatinra vagy korábbi 
MMR oltásra

• Az immunrendszer egyes rendellenességei

• Terhesség  

Elővigyázatosság:

• Az oltás elhalasztása mérsékelt-súlyos 
megbetegedés esetén indokolt.

• Az oltás elhalasztása legalább három hónappal, 
amennyiben az oltandó vérkészítményt kapott, 
mivel lehetséges, hogy a vakcina nem fejti ki 
hatását a készítményben lévő ellenanyag miatt.  

Kanyaró védőoltás
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Kanyaró
Súlyos vírusfertőzés. Magas lázat, orrfolyást, köhögést, kötőhártya-gyulladást, 1- 2 
hétig tartó kiütést okoz. Gyakori a tüdőgyulladás (az esetek 1-6 százalékában).

Agyvelőgyulladás: 1000  közül 1 esetben agykárosodáshoz vagy halálhoz vezethet.

Ritka eset: a kanyaró késői szövődményeként jelentkező, lassan kialakuló 
agyvelőgyulladás - SSPE (szubakut szklerotizáló panenkefalitisz)

Nagyon ragályos: közvetlen érintkezéssel és cseppfertőzéssel  is terjed.

A  védőoltás bevezetése előtt: 2-3 évenként nagy járványok. A legtöbb gyermek 
általában 18 éves koráig átesett a kanyarón.  

A védőoltás bevezetése 1969-ben, kétszeri oltás 1989-től.

2002 óta csak behurcolt esetek fordultak elő hazánkban.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Rubeola (rózsahimlő)
Vírus okozta megbetegedés. A tünetmentes átvészelés gyakori. A betegség - főleg 
felnőtteken - hurutos tünetekkel járó, 1-4 napos bevezető szakkal kezdődik. A kiütés az 
arcon jelentkezik, majd 1-3 nap alatt végighalad a testen és elhalványodik. 

Cseppfertőzés, közvetlen érintkezés, ritkábban a beteg váladékaival frissen szennyezett 
tárgyak révén terjed. Kevésbé ragályos, mint a kanyaró. 

A rubeola enyhe megbetegedés, melynek a veleszületett rubeola szindróma (CRS) ad 
jelentőséget. A CRS különböző fejlődési rendellenességek (szem-, szív-, csontfejlődési 
rendellenesség, halláskárosodás, szellemi visszamaradottság, halvaszületés, koraszületés, 
stb.) előfordulásával járhat, melyek közül egyesek már a születéskor észlelhetőek, mások 
azonban esetleg csak később (halláskárosodás) jelentkeznek. 

1991-től  életkorhoz kötött védőoltás, és kiegészítő kampányoltások. 

2001-2011 között a megbetegedések száma jelentősen csökkent.
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felnőtteken - hurutos tünetekkel járó, 1-4 napos bevezető szakkal kezdődik. A kiütés az 
arcon jelentkezik, majd 1-3 nap alatt végighalad a testen és elhalványodik. 

Cseppfertőzés, közvetlen érintkezés, ritkábban a beteg váladékaival frissen szennyezett 
tárgyak révén terjed. Kevésbé ragályos, mint a kanyaró. 

A rubeola enyhe megbetegedés, melynek a veleszületett rubeola szindróma (CRS) ad 
jelentőséget. A CRS különböző fejlődési rendellenességek (szem-, szív-, csontfejlődési 
rendellenesség, halláskárosodás, szellemi visszamaradottság, halvaszületés, koraszületés, 
stb.) előfordulásával járhat, melyek közül egyesek már a születéskor észlelhetőek, mások 
azonban esetleg csak később (halláskárosodás) jelentkeznek. 

1991-től  életkorhoz kötött védőoltás, és kiegészítő kampányoltások. 

2001-2011 között a megbetegedések száma jelentősen csökkent.



Beszéljünk a védőoltásokról!

Mumpsz  (járványos  fültőmirigy-gyulladás)
Vírus okozta megbetegedés. Láz, a nyálmirigyek, elsősorban a fültőmirigy, néha csak 
az áll alatti mirigy alig fájdalmas duzzanata. A betegek 75%-ánál kétoldali fültőmirigy 
gyulladás alakul ki oly módon, hogy először egyoldali, majd 1-5 nap múlva a másik 
oldali duzzanat is kialakul. A fertőzések nagy része tünetmentesen zajlik le. 

A szervezetet ért fertőzés következményeként jelentkezhet: agyhártya,-
agyvelőgyulladás, pubertáskoron túl heregyulladás, ritkán  petevezeték-gyulladás, 
hasnyálmirigy gyulladás. Ezek néha a nyálmirigyek érintettsége nélkül is 
előfordulhatnak.

Cseppfertőzés, közvetlen érintkezés, esetleg fertőzött tárgyak közvetítésével terjed.

A hétköznapi érintkezés során kevésbé, míg a zárt közösségekben jobban terjed. 

1991-től védőoltás, kiegészítő kampányoltások.
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Hogyan fejtik ki hatásukat a védőoltások?
• Az oltóanyagok a betegséget okozó vírus gyengített formáját, elölt baktériumot vagy 

csak annak egy részét tartalmazzák. 

• Amikor az emberi szervezetbe jut az oltóanyag, az immunrendszer ellenanyagokat, 
ún. antitesteket termel, amelyek a fertőzés legyőzéséhez és a betegséget okozó 
vírus/baktérium  megsemmisítéséhez szükségesek.

• Ha a későbbiekben a gyermek találkozik ezzel a vírussal vagy baktériummal,  az 
immunrendszer felismeri, és a megfelelő antitestek termelésével megvédi őt a 
megbetegedéstől. 

• A védőoltás tehát aktivitásra készteti a szervezet antitest termelését és az 
immunmemóriáért felelős nyiroksejteket anélkül, hogy megbetegedést okozna. 



• Az egyes kórokozók egyedi immunválaszt váltanak ki a  memóriasejtek (T-sejt és 

B-sejt)segítségével.

• segítségével

• Az védettség általában hosszú évekig, gyakran egész életen át tart. 

A természetes fertőzéssel – pl. kanyaró expozíció - az a gond, hogy a vírus tünetekkel 

járó megbetegedést okoz, mielőtt az immunválasz kialakul. Súlyos esetekben a fertőzés 

maradandó fogyatékosságot vagy halált okozhat, mielőtt  a védettség kialakulna.

A védőoltás serkenti az antitestek termelését és az immunmemóriáért felelős 

lymphocytákat anélkül, hogy megbetegedést okozna. 

Az oltóanyagoknak két fő típusa van

Élő-gyengített kórokozót tartalmazó vakcinák

•Laboratóriumban állítják elő a betegséget kiváltó baktériumok vagy vírusok módosításával. 

• Képes az immunválasz kialakítására, és az emlékeztető oltás hatására megnő az ellenanyagszint, de megbetegedést általában nem okoz, pl. 

MMR, sárgaláz és bárányhimlő (varicella) elleni oltások.

Elölt kórokozót tartalmazó vakcinák

• Az inaktivált oltóanyagok vagy teljes baktériumokat vagy vírusokat tartalmaznak, vagy azok egy részét protein (fehérje) vagy poliszacharid 

alappal. 

• A fehérje-alapú oltások toxoidokat tartalmaznak (inaktivált bakteriális toxinok), mint a tetanusz. 

• A poliszacharid-alapú vakcinákat a baktérium tiszta sejtfala alkotja. 

• A konjugált poliszacharid vakcinák (kémiailag fehérjéhez kötöttek) hatásosabbak.

Beszéljünk a védőoltásokról!
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immunmemóriáért felelős nyiroksejteket anélkül, hogy megbetegedést okozna. 



Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltás ellenjavallatai 

• Lázas betegség 

• Immunológiai károsodás

• Súlyos, oltást követő nemkívánatos esemény korábbi előfordulása

• Terhesség (élő vírus vakcina esetén)

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos  
túlérzékenységi, anafilaxiás reakció  



Beszéljünk a védőoltásokról!

A védőoltás ellenjavallatai

• Lázas betegség 

• Immunológiai károsodás

• Súlyos, oltást követő nemkívánatos esemény korábbi előfordulása

• Terhesség (élő vírus vakcina esetén)

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos 
túlérzékenységi, ana laxiás reakció  



Beszéljünk a védőoltásokról!

Oltási naptár 2013, Magyarország
Folyamatos oltások

Oltás Életkor Megjegyzés

Kötelező Önkéntes

BCG 0-4 hét általában szülészeti intézményben

DTPa + IPV + Hib PCV-13 2 hónap

DTPa + IPV + Hib 3 hónap

DTPa + IPV + Hib PCV-13 4 hónap

MMR PCV-13 15 hónap

DTPa + IPV + Hib 18 hónap

DTPa + IPV 6 év

Kampányoltások

MMR revakcináció 11 év szeptember hónapbanaz általános iskolák
VI. osztályában(6. évfolyamot végzők)

dTap emlékeztető oltás 11 év október hónapban az általános iskolák
VI. osztályában (6. évfolyamot végzők)

Hepatitis B 13 év az I. oltás szeptember hónapban  VII. osztályában
(7. évfolyamot végzők)

Forrás: az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2013. évi védőoltásokról

(Az egyes országok oltási naptára megtalálható az ECDC honlapján  
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/euvac/schedules/Pages/schedules.aspx)
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Az életkorhoz kötött védőoltásokhoz alkalmazott oltóanyagok
BCG:  „primér” tuberkulózis és annak korai generalizációjának (miliaris TBC, meningitis 
tuberculosa) megelőzésére szolgál.

DTPa-IPV-Hib: torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás 
és a Haemophilus influenzae b okozta súlyos megbetegedések (többek között 
agyhártyagyulladás) megelőzésére szolgáló oltóanyag 

MMR: kanyaró-rózsahimlő-mumpsz elleni oltóanyag

dTap: serdülők és felnőttek újraoltására szolgáló tetanusz, diftéria és szamárköhögés 
elleni oltóanyag  

Hepatitis B: a B típusú hepatitis vírus okozta megbetegedés  elleni  oltóanyag

PCV-13: a  Streptococcus pneumoniae baktérium okozta megbetegedések 
(agyhártyagyulladás, véráramfertőzés, tüdőgyulladás és középfül-gyulladás) 
megelőzésére szolgál, amely a baktérium 13 szerotípusát tartalmazza.



Beszéljünk a védőoltásokról!
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Oltásbiztonság



 

Oltásbiztonság

© WHCA



Beszéljünk a védőoltásokról!

Hogyan történik az oltóanyagok 
engedélyezése?
Magyarországon és az Európai Unióban is a gyógyszerészeti hatóság ellenőriz és 
engedélyez minden embergyógyászati célra szánt oltóanyagot.

Az engedélyezéshez minden oltóanyag-gyártónak meg kell felelnie az előírt 
biztonságossági és minőségi (hatásossági) követelményeknek:

Termelés: Az oltóanyag gyártás minden lépését hatóság ellenőrzi.

Biztonságosság: Az oltóanyagok első gyártási tételeinek biztonságosságát és 
hatásosságát független laboratóriumi vizsgálattal értékelik.

Minőség: Az engedélyezett oltóanyag minden gyártási tételét ellenőrzi mind a gyártó, 
mind a hatósági laboratórium. 



Mielőtt az Országos Gyógyszerészeti Intézet, vagy az Európai Gyógyszerügynökség 

jóváhagyja bármilyen vakcina felhasználását, a gyártást végző üzemet ellenőrzik, hogy 

a termelés minden szakasza megfelel-e a biztonsági, sterilitási és minőségellenőrzési 

előírásoknak.  

A biztonsági vizsgálatok legtöbbjét az oltóanyaggyártó és a független hatóság 

laboratóriuma egyaránt elvégzi.

A minőség a vakcina hatékonyságára vonatkozik, amely azt jelenti, hogy az oltott 

szervezetében megfelelő ellenanyagválaszt képes indukálni.

 

Az óvatosság elve

Ez az elv minden valós vagy vélt kockázat megszüntetésére törekszik. 

Az óvatosság elve alapvetően megfogalmazza, hogy amennyiben bizonytalan  az emberi egészséget érintő kockázat léte vagy annak mértéke, a  

(szabályozó) intézetek óvintézkedéseket hozhatnak anélkül, hogy megvárnák, míg nyilvánvaló válik ezeknek a kockázatoknak a valóságossága és 

súlyossága. 

 

Erre példa a tiomerzál kihagyása az oltóanyagokból. A szülők bizalmának fokozása érdekében az egy dózisú vakcinákból kihagyták a tiomerzált, 

bár a tudományos adatok azt jelezték, hogy ez a szakmai változtatás szükségtelen. Ironikus ugyanakkor, hogy ez a magatartásváltozás akkor 

történik, amikor a védőoltások a legbiztonságosabbak, a szigorú jogi szabályozás és oltóanyag-gyártási előírások következtében. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

Hogyan történik az oltóanyagok 
engedélyezése?
Magyarországon és az Európai Unióban is a gyógyszerészeti hatóság ellenőriz és 
engedélyez minden embergyógyászati célra szánt oltóanyagot.

Az engedélyezéshez minden oltóanyag-gyártónak meg kell felelnie az előírt 
biztonságossági és minőségi (hatásossági) követelményeknek:

Termelés: Az oltóanyag gyártás minden lépését hatóság ellenőrzi.

Biztonságosság: Az oltóanyagok első gyártási tételeinek biztonságosságát és 
hatásosságát független laboratóriumi vizsgálattal értékelik.

Minőség: Az engedélyezett oltóanyag minden gyártási tételét ellenőrzi mind a gyártó, 
mind a hatósági laboratórium. 



Beszéljünk a védőoltásokról!

Az oltásbiztonság figyelemmel kísérése
Nemkívánatos esemény (mellékhatás): védőoltás beadása után kialakuló esemény, 
amelynek kialakulása összefügg vagy nem függ össze a vakcinával.

Enyhe mellékhatás, mint a láz, az oltás helyén kialakuló duzzanat, gyakoriak, a súlyos 
reakciók azonban ritkák.

A nemkívánatos események forgalmazást követő figyelése: A nemkívánatos 
események engedélyezést  és a forgalomba hozatalt követő figyelésének rendszere.

Az egészségügyi dolgozók párhuzamosan jelentenek az egészségügyi  és a 
gyógyszerügyi hatóságnak, az oltóorvosok és a védőnők ismerik az oltást követő 
nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos hivatalos eljárást.

Jelenleg már a lakosság is jelenthet oltást követő nemkívánatos eseményt:  
http://www.ogyi.hu/MELLEKHATAS_BEJELENTES.



Hazánkban az oltást követő nemkívánatos események jelentését jogszabályok határozza 

meg. 
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Gyakran felmerülő  
kérdések



Gyakran felmerülő 
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Jobb-e a természetes immunitás, mint a 
védőoltás által létrehozott védettség?



• Sok szülő fél attól, hogy a védőoltások nem „természetesek”. A védőoltással 

megelőzhető betegségeket okozó baktériumok és vírusok „természetesek” ugyan, de 

okozhatnak maradandó károsodást, sőt halált is. 

• Különbség lehet a fertőzést, illetve az oltást követően kialakuló ellenanyagok 

mennyiségében, de a kialakult antitestek és immunsejtekben minőségében nem. 

• A természetes fertőzés súlyos károsodást vagy halált okozhat, még mielőtt kialakulna 

az immunválasz. 

Beszéljünk a védőoltásokról!

Jobb-e a természetes immunitás, mint a 
védőoltás által létrehozott védettség?



Beszéljünk a védőoltásokról!

Túl korán túl sok védőoltást kapnak a 
gyermekek?



Az újszülöttek immunrendszerét egy időben általában több hatás éri.  

Bár az anyaméhben nincsenek baktériumok és vírusok, az újszülöttek immunrendszere 

a világrajövetel után azonnal számos kihívással szembesül, különböző baktériumok ezrei 

kezdenek el élni a bélrendszer felszínén. 

Az újszülöttek által adott gyors immunválasz megakadályozza, hogy ezek a baktériumok a 

véráramba kerülve súlyos megbetegedést okozzanak.

A csecsemők képesek reagálni különböző vírusok és baktériumok millióira, mivel 

immunológiai sejtek milliárdjai keringenek szervezetükben. 

Így az első két életévben adott védőoltások  csupán „esőcseppek a tengerben”, ahhoz 

képest, amennyivel a csecsemő és a kisgyermek immunrendszere naponta találkozik, és  

ahányra sikeresen reagál.  (Offit, et al, 2002) 

Beszéljünk a védőoltásokról!

Túl korán túl sok védőoltást kapnak a 
gyermekek?



Beszéljünk a védőoltásokról!

Helyes-e a védőoltás beadásának 
elhalasztása?



Az védőoltások elhalasztása megnöveli azt az időszakot, amíg a védőoltással megelőzhető 

betegségek kockázatot jelentenek a gyermekek számára. Számos ilyen megbetegedés, 

mint bárányhimlő, pertussis (szamárköhögés) és a pneumococcus (ami véráramfertőzést, 

pneumóniát és agyhártyagyulladást okoz) még mindig elég gyakran fordul elő. Az 

ilyen betegségek elleni oltások késői beadása vagy elmulasztása megnöveli azt az 

időszakot, amíg a gyermekek szükségtelenül ki vannak téve a súlyos, esetenként halálos, 

fertőzéseknek. 

Bár lehet, hogy az oltási naptár félelmetesnek látszik, ugyanakkor a rendelkezésre álló, 

legjobb tudományos információn alapszik, és biztonságosságát bármilyen egyéb alternatív 

oltási rendnél jobban megvizsgálták. 

Az oltások szétválasztása, időbeni elhalasztás aggodalomra ad okot, mivel a csecsemők hosszabb ideig lesznek fogékonyak a betegségekre. 

Annak időpontját, hogy a csecsemők és kisgyermekek mikor kapják meg a védőoltást úgy határozzák meg, hogy gondosan mérlegelik, mikor a 

legnagyobb a kockázata annak, hogy elkapjanak egy betegséget és hogy mikor adják a legjobb immunválaszt. Az oltási rend megváltoztatása 

több orvosi találkozást igényel. A kortizol stresszhormonszintet  mérő kutatások azt találták, hogy nem nagyobb a stressz annál a gyermeknél, 

akit kétszer szúrnak, mint akit csak egyszer. A orvosnál történő többszöri megjelenés több stresszt jelent, fokozott az oltási baleset lehetősége, 

továbbá több időt vesz igénybe (az utazás miatt is), és így növekednek a költségek is.

Beszéljünk a védőoltásokról!

Helyes-e a védőoltás beadásának 
elhalasztása?



Beszéljünk a védőoltásokról!

Okoz-e az MMR oltás autizmust?



• 1998-ban, egy brit kutató, Andrew Wakefield felvetette azt a gondolatot, hogy az 

MMR oltás autizmust okozhat. „The Lancet” című orvosi folyóiratban nyolc gyermek 

történetét közölte, akiknél autizmus és bélproblémák alakultak ki nem sokkal azt 

követően, hogy az MMR oltást kaptak. Annak eldöntésére, hogy vajon Wakefield 

gyanúja helytálló-e, kutatók vizsgálatok sorozatát végezték el, összehasonlítva  az 

MMR oltást kapott gyermekek százezreit, az ilyen oltást soha nem kapott gyermekek 

százezreivel. Azt találták, hogy az autizmus kockázata mindkét csoportban azonos. Az 

MMR oltásban részesített nem okoz autizmust. Továbbá, az autista gyermekeknél sem 

volt nagyobb a bélproblémák valószínűsége, (Deer, 2011; IOM, 2011).

• Wakefield cikkének a hatására Nagy-Britanniában csökkent az MMR átoltottság 

aránya, amelynek következtében kanyarójárvány alakult ki.

• A vizsgálatot azóta teljes mértékben kétségbe vonták:

• 2004 március: az eredeti tanulmány 13 szerzője közül 10 azóta közzétette az eredmény visszavonását „The Lancet”-ben

• 2010 január: az Egyesült Királyság hatósága, a General Medical Council (Általános Orvosi Tanács) úgy találta, hogy Wakefield “tisztességtelenül 

és felelőtlenül” cselekedett kutatása során

• 2010 február: The Lancet szerkesztői teljesen törölték Wakefield cikkét a publikált közleményekből

• 2010 május: Wakefield-et törölték az EK orvosi névjegyzékéből

• Sok jelentős orvosi szervezet által végzett legújabb vizsgálat ismételten azt mutatta, hogy nincs okozati összefüggés az MMR oltás és az 

autizmus között 

Van Időbeli egybeesés van csak de nincs ok-okozati összefüggés: az MMR oltást általában 12-18 hónap közötti korban adják, az autizmus jelei is 

legtöbbször ebben az időszakban jelennek meg.

Beszéljünk a védőoltásokról!

Okoz-e az MMR oltás autizmust?



Beszéljünk a védőoltásokról!

Okoz-e a tiomerzál autizmust?



Összetett vizsgálatok kimutatták, hogy az oltóanyagból származó tiomerzál nem okoz 

autizmust. 

A tiomerzál higanytartalmú tartósítószer, amelyet a vakcinákban a szennyeződés 

megelőzésére alkalmaztak. 

1999-ben szakmai csoportok követelték, hogy elővigyázatosságból távolítsák az 

oltóanyagokból a tiomerzált. Sajnos a tiomerzál hirtelen eltávolítása minden vakcinából – 

néhány többdózisú influenzaoltás készítményt kivéve – megijesztette a szülők egy részét. 

A klinikusok körében is zavart okozott ez az ajánlás. 

A tiomerzál elhagyása óta vizsgálatokat végeztek annak meghatározására, hogy okoz-e autizmust a tiomerzál. Tiomerzál-tartalmú védőoltást 

kapott gyermekek százezreit hasonlították össze olyan gyermekek százezreivel, akik  azonos, azonban tiomerzált nem tartalmazó védőoltásban 

részesültek. Az eredmények világosan mutatták: az autizmus kockázata nem különbözött volt mindkét csoportban. (Gerber and Offit, 2009; 

Andrews, et al, 2004; Heron and Golding, 2004; Madsen, et al, 2003).

Beszéljünk a védőoltásokról!

Okoz-e a tiomerzál autizmust?



Beszéljünk a védőoltásokról!

Ártalmasak-e az egészségre az 
oltóanyagokban található adalékanyagok?



Néhány szülő fél a vakcinák egyes összetevői, pl. az alumínium, a higany, a zselatin és az antibiotikumok miatt. 

A szülőket ugyanakkor meg lehet nyugtatni, hogy az oltásokban az ún. adalékanyagok nagyon kis mennyiségben találhatók és nagyon 
szükségesek. 

Kérdés: Miért van higany a védőoltásokban?

Válasz: Higanyt tartalmaz  konzerválószerként az influenza elleni oltás néhány többadagos készítménye. 

A tartósítószerek a baktériumszennyeződés megelőzésére szolgálnak. A 20. század elején az oltóanyagok legtöbbjét olyan ampullába 
csomagolták, amely több adagot tartalmazott. Az orvosok és nővérek egy adagot szívtak fel az oltóanyagból, és a vakcinát visszatették 
a hűtőszekrénybe. Sajnálatosan, időnként előfordult, hogy véletlenül baktériumok kerültek az ampullába, és az oltás helyén tályogot 
okoztak, vagy véráram-fertőzés kialakulását, amely néha halált is okozott. A konzerválószerek, amelyeket eredetileg az 1930-as években 
alkalmaztak, kivédték ezen fertőzéseket. 

A leggyakrabban alkalmazott tartósítószer a tiomerzál, egy higany-tartalmú vegyület, volt.  Ahogy egyre több védőoltást kaptak a 
gyermekek, a kapott tiomerzál mennyisége is növekedett. Az 1990-es évek végén az amerikai ‘Gyermekgyógyászati Társaság’ (Academy 
of Pediatrics) és a Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat (Public Health Service) kérte, hogy távolítsák el az oltóanyagokból a higanyt, 
így téve a „biztonságos védőoltásokat biztonságosabbá”. Nem volt tudományos bizonyíték arra, hogy a tiomerzál ártalmas, de óvatosak 
akartak lenni. Sajnos, elővigyázatosságuk aggodalmat váltott ki a szülőkből, akik azon tűnődtek, hogy vajon az oltásokban lévő higany 
okozta-e a higanymérgezés vagy az autizmus apró jeleit. Ezekre az aggodalmakra reagálva a kutatók számos vizsgálatot végeztek, amelyek 
mind azt mutatták, hogy a tiomerzál a vakcinák által tartalmazott szinten  nem volt ártalmas. 

Egyébként a higany természetes módon előforduló elem a földkéregben, a levegőben, a talajban és a vízben, így mindnyájan találkozunk 

vele. Már a csupán anyatejjel táplált csecsemők szervezetébe is több, 
mint kétszer annyi higany kerül, mint amennyit az oltások tartalmaztak. 
Manapság a szoptatott csecsemők 15-ször annyi higanyt kapnak az 
anyatejből, mint amennyit pl. az influenzaoltás tartalmaz. 

K.: Tartalmaznak-e a védőoltások adalékanyagokat?

V. : Sok oltóanyag tartalmaz nyomokban antibiotikumokat vagy 
stabilizátorokat. 

Az antibiotikumokat az oltóanyag-gyártás  során alkalmazzák a 
véletlen baktérium- vagy gomba-szennyeződés megelőzésére. Az 
antibiotikumok nyomokban megtalálhatók néhány vakcinában. Az 
oltóanyagokban található antibiotikumok (neomycin, streptomycin 
és polymyxin B) azonban általában nem a gyermekeknek adott 
antibiotikumok. Ezért olyan antibiotikumokra, mint a penicillinre, 
amoxicillinre, szulfonamidokra és cefalosporinokra allergiás gyermekek 
is megkaphatják a védőoltásokat. 

 

A zselatint az élő vírust tartalmazó oltóanyagok stabilizálására 
alkalmazzák, sok élelmiszerben is megtalálható a zselatin. Azoknál 
az embereknél, akiknek ismert az allergiájuk a zselatin tartalmú 
élelmiszerekre, súlyos allergiás reakciót válthat ki a vakcinákban lévő 
zselatin. Ez azonban rendkívül ritka.

 

K.: Miért van alumínium az oltásokban?

V. : Az oltóanyagokban az alumíniumot adjuvánsként  (hatásjavító 
szerként) használják. 

Az adjuvánsok fokozzák az immunválaszt, kisebb mennyiségű aktív 
összetevővel, és néhány esetben, kevesebb dózisban. A vakcinákban 
adjuvánsokat először az 1930-as években, az Egyesült Államokban 
alkalmaztak – főleg alumíniumsókat. Vannak, akik azt szeretnék tudni, 
hogy káros-e az oltásokban lévő alumínium. A tények megnyugtatóak.  

Először is, az alumínium környezetünkben is jelen van; a levegő, amit 
belélegzünk, a víz, amit megiszunk, és az élelmiszer, amit megeszünk, 
egyaránt tartalmaz alumíniumot. Másodszor, kicsi az alumínium 
mennyisége az oltásokban. Például, a csecsemők életük első hat hónapja 
alatt 4 milligramm alumíniumot kapnak, ha részesülnek minden ajánlott 
védőoltásban. Ugyan ebben az időszakban azonban 10 milligramm 
alumínium jut a csecsemők szervezetébe, ha anyatejet kapnak, 40 
milligramm, ha normál tápszerrel etetik őket, míg a szója-alapú tápszer 
esetében a bevitt alumínium mennyisége elérheti a 120 milligrammot.
(Baylor,et al, 2002)

 

K. : Miért van zselatin az oltásokban?

V.:  A zselatint számos vakcinában stabilizátorként alkalmazzák. 

A stabilizátorokat azért adják az oltóanyagokhoz, hogy az aktív 
alkotórészek lebomlását meggátolják a gyártás, szállítás és tárolás alatt. 
A zselatin, amit sertésbőrből vagy –körömből állítanak elő, gondot 
jelent, mivel vannak emberek (körülbelül 2 millió közül 1), akiknél súlyos 
allergiás reakciót válthat ki. 

 

Mivel vannak vallási csoportok, mint a zsidók, muzulmánok és a 
hetednapi adventisták, akik tiltják a sertéshús fogyasztását, egyes 
szülők aggódnak a zselatintartalmú oltások miatt.  Azonban minden 
vallási csoport jóváhagyta, hogy követőik zselatintartalmú oltásokban 
részesüljenek, számos ok miatt: 1. az oltásokat befecskendezik, és nem 
lenyelik (kivéve a rotavírus elleni oltás, amelyben nincs zselatin), 2. a 
vakcinákba a zselatin nagyon tisztított és hidrolizált (vízzel bontott) 
formában kerül, tehát sokkal kisebb, mint ahogy a természetben 
található. Végül pedig ezen vallási csoportoknak a vezetői úgy vélik, 
hogy a védőoltásból eredő egészségügyi előny fontosabb, mint a vallás 
étrendi szabályainak betartása (Atkinson,et al, 2008).

 

K.: Miért van formaldehid az oltásokban?

V.: A formaldehidet néhány oltóanyag gyártásánál használják  
vírusok (polio-, a hepatitis A) és  baktériumtoxinok (diftéria, 
tetanusz) inaktiválásához.

Bár a formaldehid nagy részét eltávolítják, kis mennyiségben 
megtalálható az oltóanyagokban. Mivel a formaldehidet a holttestek 
balzsamozásával társítják, jelenléte az oltásokban nem látszik 
helyesnek. Azt is fontos megemlíteni, hogy a formaldehid a fehérjék és 
a DNS  szintézisnek is mellékterméke, így a vérben is megtalálható. A 
vérben található formaldehid mennyisége tízszer nagyobb, mint bármely 
vakcinában.

 

K.: Vannak vakcinák, melyek előállításához embrionális sejteket 
használnak?

V.: Négy oltóanyaghoz használnak embrionális sejteket: rózsahimlő, 
bárányhimlő, hepatitis A és a veszettség. 

A vakcina vírusok tenyésztéséhez két, az 1960-as évek elején 
Svédországban és Angliában abortumból származó sejtsort használnak. 
Néhány szülő azon csodálkozik, hogy tudósoknak miért kell egyáltalán 
magzati sejteket használnia. Ennek számos oka van. Először is, a vírusok 
, a baktériumokkal ellentétben, sejteket igényelnek tenyésztésükhöz. 
Másodszor is, az emberi sejteken sokkal jobban növekednek a humán-
vírusok, mint állati sejteken. Harmadszor, a magzati sejtek különböznek 
más sejtektől, látszólag halhatatlanok, vagyis nagyon-nagyon  sokszor 
osztódnak, mielőtt elpusztulnak. Más sejtek csak korlátozott számban 
képesek osztódni, mielőtt elpusztulnak. (Offit, 2007).

Beszéljünk a védőoltásokról!

Ártalmasak-e az egészségre az 
oltóanyagokban található adalékanyagok?
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Néhány fontos kérdés alapján el tudja 
dönteni, hogy megbízhat-e vagy sem az 
internet talált információban.

1. Mi az információ forrása? 
Megtalálható-e honlapon:

• Az információ szerzője

• A finanszírozási források felsorolása 

• A szerző elérhetősége 

2 Felülvizsgálták-e az orvosi információt?   

3 Megjelenik-e az információ 
kihelyezésének és/vagy utolsó 
felülvizsgálatának dátuma? 

4 Van-e az állításokat alátá masztó 
tudományos bizonyíték?(pl. jelentős 
orvosi folyóiratok cikkei)

 Nem minden “jelentés” vagy 
“tanulmány” feltétlenül megbízható!

A világhálón található, védőoltásokkal foglalkozó információ 
értékelése:



A honlappal szembeni elvárások: 

• A honlap világosan jelezze, hogy ki vagy milyen szervezet készítette.

• Az orvos-szakértőket, személyazonosságukkal együtt, közöljék.

• A honlap közölje az aktuális tudományos bizonyítékok  (pl. adatok vizsgálatok) 

forrásait  - orvosi folyóiratok, jelentések.

• A ‘HON’ egy svájci, nonprofit-orientált szervezet, amely segíti a felhasználókat a 

megbízható, online orvosi információ keresésében. 

• Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadta a védőoltásokkal foglalkozó honlapok 

értékelésének kritériumait: “Good information practices for vaccine safety websites,” 

(Helyes tájékozódás az oltásbiztonsággal foglalkozó honlapokon) www.who.int/vaccine_safety/good_vs_sites/en  
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Beszéljünk a védőoltásokról!

Szülőknek is szóló honlapok 
Ajánlott honlapok:

www.oltasbiztonsag.hu

www.oek.hu 

www.ogyi.hu 

www.antsz.hu

www.infovac.hu 

Az Országos Epidemiológiai Központ ingyenesen hívható zöld száma:

      +36 80 204-217

E-mail: oltasbiztonsag@oek.antsz.hu  
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