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Miért több a pertussis?

A New England Journal of Medicine 2012. 
augusztusi számában J. D. Cherry foglal-
kozik az Egyesült Államokban észlelt új 
megbetegedési hullámmal, amely az utób-
bi ötven év legnagyobb pertussisjárványá-
nak ígérkezik. A szerzô arra keresi a választ, 
hogy mi az oka annak, hogy azok ban az 
országokban, amelyekben elvileg a lakos-
ság nagy része pertussis ellen oltott, ez a 
védôoltással megelôzhetô betegség ismé-
telten okoz tömeges megbetegedést. Az 
utóbbi fél évszázadban számos kétely me-
rült fel a DTP vakcina biztonságosságával 
kapcsolatban, ami új, biztonságosabbnak 
ítélt – acelluláris – vakcina megjelenéséhez 
vezetett. A vakcináció elôtti idôkben min-
den 2–5 évben hatalmas szamárköhögés-
járványok alakultak ki. A védôoltás beve-
zetése után a negyvenes évek elejének 
157/100 000-s megbetegedési rátája 
1973-ra már kevesebb mint 1/100 000-re 
csökkent. Ennek ellenére ciklikus járványok 
továbbra is megjelentek, amelynek oka, 
hogy szemben például a kanyaróval, sem 
a betegség átvészelése, sem a védôoltás 
nem jár élethosszig tartó immunitással. 
A Bordetella pertussis továbbra is kering a 
népességben, ezt mutatja, hogy 1982 óta 
a szamárköhögés incidenciája ismét nô. 
2005-ben és 2010-ben már nagyobb jár-
ványok is kialakultak, és ez várható 2012-
ben is. Az epidemiológiai adatok pontos-
ságát két tényezô befolyásolja. Egyrészt az, 
hogy minél kiterjedtebb és alaposabb a 
„surveillance” program, annál magasabb 
lesz a talált incidencia, másrészt hogy 
mennyire pontos a B. pertussis okozta in-
fekciók diagnózisa. 

Egy korábbi vizsgálat szerint a köhögé-
si panaszokkal jelentkezô kamaszok és 
felnôttek 13–20%-a szenvedett szamár-
köhögésben. Egy másik vizsgálatban a per-
tussis toxin elleni antitest jelenlétét vizsgál-
ták, és a népesség 1–6%-ában mutattak 
ki friss infekciót. Két újabb, prospektív, de 
nem teljesen megbízható felmérés a ti né-
d zserek és felnôttek körében 500/100 000, 
illetve 370/100 000 megbetegedésrôl szá-

molt be, és annak ellenére, hogy a vizsgá-
latok nem járványos idôszakban történtek, 
évi nyolcszázezer–egymillió új megbetege-
dést valószínû sítettek.  

Mi az oka az újra emelkedô incidenciá-
nak? Biztosan szerepet játszik az, hogy 
sok kal jobban tudatában vagyunk a beteg-
ségnek. A régi és az új vakcinával kapcso-
latban cikkek százai jelentek meg, az or-
vosok, az egészségügyi személyzet, de a 
lai kusok, szülôk is hamarabb gondolnak 
köhögés esetén pertussisra, és így nô a 
be jelentett megbetegedések száma. A per-
tussis diagnosztikája is pontosabbá vált, 
hiszen a tenyésztést felváltotta a PCR tech-
nikával történô kimutatás. Amennyiben a 
szerológiai tesztek rutinszerûvé válnak, 
várható, hogy felnôtteknél is egyre ma ga-
sabb nak találják majd a betegség inciden-
ciáját. 

Úgy tûnik azonban, hogy igaz az is, 
hogy az új, acelluláris DTaP vakcina kevés-
bé hatásos, mint a régi DTP védôoltás. Öt 
prospektív vizsgálat is egyértelmûen kimu-
tatta ezt a tényt. A legújabb, a New Eng-
land Journal of Medicine szeptemberi szá-
mában közölt, Kaliforniából származó 
vizs gálat arra a következtetésre jutott, 
hogy az ötödik DTaP oltás beadása után 
évente 42%-kal nô a szamárköhögés ki-
alakulásának esélye, vagyis 5 éven belül az 
oltás kiváltotta védelem megszûnik. 

A Centers for Disease Control and 
 Prevention (CDC) 2012. júliusi adatai sze-
rint Washington államban 2012 közepéig 
2520 új esetet észleltek (incidencia: 
37,5/100 000), amely 1300%-os növeke-
dés 2011-azonos idôszakához képest, és 
a legmagasabb arány a negyvenes évek 
óta. A megbetegedések legnagyobb része 
az egy év alatti csecsemôknél és a 10 éve-
seknél fordult elô, de magas volt a meg-
betegedések aránya a 13–14 évesek között 
is, akik pedig már részesültek revakcináci-
óban. Mindez a védôoltás hatékonyságá-
nak csökkenésére utal. 

Végül figyelembe kell venni a lakosság-
ban keringô Bordetella pertussis törzsek 

genetikai módosulását. Tudjuk, hogy az 
elmúlt évtizedekben három B. pertussis 
antigén is megváltozott, a pertussis toxin, 
a pertactin és a fimbriae antigénjei. A fimb-
riae antigén szerkezetének a vakcináció 
kapcsán való változását már 50 évvel ez-
elôtt is kimutatták, ez is oka lehet a védôol-
tás kisebb hatékonyságának. Ellentmonda-
 nak ennek a teóriának a dán epi de miológiai 
adatok is, ahol már 15 éve csak olyan vak-
cinával oltanak, amely csak a pertussis 
antigént tartalmazza, mégsem észlelték az 
oltás hatástalanságának növekedését.

A DTaP vakcina természetesen nem ha-
tástalan, hiszen a mostani járványok alatti 
incidencia csupán huszonharmada annak, 
mint amit a harmincas években észleltek. 
Ennek ellenére szükség van egy jobb védô-
oltásra, amelynek elôállítása sürgôs feladat. 
Amíg ez megvalósul, a jelenlegi DTaP vak-
cinát a lehetô leghatásosabban kellene 
alkalmazni. Erre késztet az az ijesztô tény 
is, hogy számos szövôdmény, sôt haláleset 
fordul elô fiatal, még nem immunizált cse-
csemôknél, akik a szamárköhögést környe-
zetüktôl kapják el. Ezért a preventív szabá-
lyokat – pl. az újszülöttek környezetének 
újraoltását, amely ajánlás már régóta léte-
zik – szigorítani kellene. A terhes anyák 
újraoltása nemcsak azt akadályozza meg, 
hogy az anya esetleg megfertôzze gyerme-
két, de az újszülöttet élete elsô egy-két 
hónapjában is védi. A többszörös terhes 
anyák újraoltása azonban problémás, mert 
– miután csak kombinált védôoltás áll ren-
delkezésre – a DTaP tetanusz komponen-
sének öt éven belüli ismétlése súlyos loká-
lis reakciókat okozhat. Az újszülöttek 
vé delmének másik módja lehetne a minél 
korábban, vagyis az élet elsô három hó-
napjában havonta adott védôoltás.

Bár hazánkban viszonylag alacsony a 
szamárköhögéses megbetegedések szá-
ma, az ÁNTSZ szerint ajánlatos a felnôtt-
lakosság 10–15 évenkénti újraoltása, amely 
nemcsak az újszülöttek, de az idôsek sok 
szövôdménnyel járó megbetegedését is 
megelôzi.  
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