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Mészner Zsófia

Mind a laikus, mind az orvosi közvélemény gyakran a gyerekek 
felnevelésével természetesen együtt járó, múló kellemetlenségnek 
tekinti a bárányhimlôt, amelyet sem kezelni, sem megelôzni nem 
érdemes. A kórokozó, a humán herpeszvírusok közé tartozó va-
ricella-zoster vírus (VZV) kizárólagos emberi patogén, amelyre a 
fogékonyság életkortól függetlenül általános. Magyarországon  
a primer fertôzés – a bárányhimlô – kisgyermekkorban tetôzô, 
év rôl évre végigfutó járványokat okoz. A fertôzés gyógyulásával 
kialakuló sejtközvetítette immunitás tartja fenn a latenciát, vagy-
is nem engedi reaktiválódni a ganglionokban lévô varicella-zoster 
vírusokat. A latencia idôszakában (évek, évtizedek) a vírusok nem 
fertôzôek. Nem egészen tisztázott, de mindenképpen a sejtköz-
vetítette immunválasz-képesség gyengülésével összefüggô, ösz-
szetett mechanizmusok indíthatják el a reaktivációt, amelynek 
so rán ugyancsak axonális terjedéssel sejtrôl sejtre jutnak el a ví-
rusok az illetô érzôideg ellátta területre, ott kialakítva a fájdalmas, 
többrekeszes hólyagokat. A varicella és a zoster a hólyagos stá-
diumban fertôzhet, a már pörkösödött europciók nem. 

A bárányhimlô nem veszélytelen betegség – komplikációk min-
den életkorban elôfordulnak, bár kétségtelen, hogy a halálos ki-
menetel ritka, kórházba hazai felmérés szerint az összes eset 
1–3%-a kerül (Mészner Zs, ESPID poszter, Valencia, 2005.). Élet-
koronként és élethelyzetenként más-más szövôdmény a leggya-
koribb. Csecsemôkorban a bárányhimlôs hólyagok felülfertôzése 
miatt kerül leggyakrabban kórházi kezelésre sor, nagyobbakban 
a neurológiai komplikációkból fordul elô több. A kamaszkoron 
túl, ill. felnôtteknél kialakuló bárányhimlô elhúzódóbb, súlyosabb 
lefolyású és gyakoribb az atípusos jelleg, lehet a lefolyás progresz-
szív is, hasonlóan a sérült immunitásúaknál látottakhoz. A váran-
dós anya bárányhimlôje sem kockázat nélküli. Az elsô harmadban 
a magzat fertôzôdhet: varicella embryopathia jöhet létre, amely 
gyógyíthatatlan, de szerencsére igen ritka, míg a 2–3. trimeszter-
ben a várandósban jöhet létre potenciálisan életveszélyes, prog-
resszív infekció. A közvetlenül a szülés körüli idôben kialakuló 
anyai varicella (ha kezdete 5 nappal a szülés elôtt, vagy 2 nappal 
utána van) az anyára sem veszélytelen, a magzatra is nagy koc-
kázatú a köldökzsinóron át a magzatba az anyai immunválasz 
kialakulása elôtt átkerülô nagy VZV-mennyiség miatt. Egyes rossz-
indulatú megbetegedések– fôleg a limfoid rendszert érintôk, ALL, 
lymphomák – kifejezetten hajlamosítanak progresszív VZV-
fertôzésre évtizedekkel a kemoterápia után is. Bármilyen okból 
adott kemoterápia a VZV-fertôzés szempontjából nagy kockázatot 
jelent. Ma már konszenzus van azt illetôen, hogy mindezen cso-
portokba tartozók akkor járnak jól, ha a bárányhimlôt elkerülhe-
tik, ennek pedig egyetlen lehetséges útja jelenleg a védôoltás.  
A magas kockázatúak indirekt védelmét szolgálja az is, ha a velük 
élôk védettek.  

A SPECIFIKUS PREVENCIÓ ESZKÖZE A VÉDÔOLTÁS

Élô attenuált, jól tolerálható és hatékony egykomponensû vari-
cellavakcinák állnak rendelkezésre, a bárányhimlô megelôzésére 
már több mint negyed évszázada. A két vakcina közül Európában 
elôször a Varilrix (GSK), a tengeren túli országokban a Varivax 

(MSD) vakcina került forgalomba. Léteznek MMR-rel kombinált 
változatok is (MMR-V/ProQuad/Merck, Priorix Tetra/GSK), amelye-
ket Magyarországon nem használunk.

A varicella elleni immunizációról szóló szakirodalom döntô 
része az USA-ból származik, a Varivax vakcinával szerzett tapasz-
talatokról. A Varivax tehát távolról sem új oltóanyag, csak éppen 
számunkra újdonság, mivel eddig Magyarországon nem forgal-
mazták. Van néhány, a két vakcina összehasonlítására irányuló 
munka is. 2014-tôl mindkét monovalens vakcina kapható lesz 
Magyarországon is recept ellenében, tb-támogatás nélkül a gyógy-
szertárakban.  

A VZV-fertôzés elleni immunitás kialakulása komplex folyamat, 
amelyet az elmúlt évtizedekben legbehatóbban Ann Gershon, a 
Kolumbiai Orvosegyetem professzora munkáiból ismerhetünk meg 
legjobban (1,2).  A varicella elleni immunitás döntôen T-sejthez 
kötött, bár a hétköznapi gyakorlatban egyszerûbb a szérumspeci-
fikus ellenanyagok meghatározása. A természetes fertôzés során 
a veleszületett – innate – immunitás mechanizmusai révén antivi-
rális citokinek és természetes ölô sejtek (natural killer, NK) aktivá-
ciója jön létre. Ez a primer immunválasz kontrollálja a cseppfertôzés-
sel bekerülô VZV propagációját és vezet az adaptív VZV- specifikus 
immunválasz kialakulásához. Az NK sejtek lizálni képesek a VZV-
célsejteket, ezúton gamma-interferon-termelés elindítói, ami an-
tigénspecifikus T-sejtek klonális expanzióját triggereli. A természe-
tes fertôzés során tehát CD4 és CD8 T-sejtek mellett VZV- IgG- és 
IgA-ellenanyagok perzisztálnak a savóban, és eltérô módon segí-
tenek az immunitás fenntartásában. Az ellenanyagok az elsô vonal, 
melyek képesek a VZV egyes fehérjéihez kötôdve neutralizáló 
hatást kifejteni. Ha ez nem elég, jön a T-sejt-aktiváció mint máso-
dik „védelmi vonal”. A védôoltással szerzett immunitás során az 
antigén más úton jut be, a triggerelt effektor sejtpopuláció gene-
rál immunválaszt és booster hatás nélkül (oltott populációban erre 
kicsi az esély) az effektor sejtpopuláció generálta klonális expanzió 
erôssége csökken, az immunválasz gyengül. Ha azonban két dózist 
adunk, a hatás erôsödik, mert több effektor sejt jelentôsebb klo-
nális expanzió útján erôsebb és tartósabb, a természetes fertôzés-
hez fogható mértékû és hatékonyságú T-sejt-proliferációt, ezáltal 
tartósabb immunmemóriát vált ki (1).

A varicella elleni védôoltást az életkor szerinti védôoltási nap-
tárba illesztett országokban a varicella elôfordulása drámai csök-
kenést mutat, míg az oltást rutinszerûen nem használóknál a 
felnôttkort elérôk legfeljebb 5-6%-a marad fogékony. Az elôbbi-
re példa az Amerikai Egyesült Államok (USA, 1995 óta) (3,4,5), 
az utóbbira több más európai ország, köztük hazánk is. Jelenleg 
hét európai országban ajánlott rutinszerûen a bárányhimlô elleni 
védôoltás, egyesekben (Ciprus, Lettország, Németország, Olasz-
ország) már kisdedkortól, másutt a még fogékony kiskamaszokat 
oltják (Ausztria, Spanyolország, Svájc), azonban nincs elérhetô 
adat arról, mekkora átoltottsággal sikerül a védôoltási programot 
végigvinni (6). A vakcinákból eleinte a kiskamaszkorig egy, ennél 
idôsebbeknek két, minimálisan 6 hét eltéréssel adott vakcinadózis 
volt az ajánlás mind a gyártók által a vakcinához mellékelt útmu-
tatásban, mind a különbözô országok ajánlásaiban.
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A varicella elleni oltási program eredményeit számos észak-
amerikai közlemény elemzi. A Kuter és mtsai 2004-ben megjelent 
tanulmányában (7) 2000, 1-12 éves, varicellára fogékony gyerme-
keket 1991 és1993 között immunizáltak Varivax vakcina egy vagy 
két oltásával (3 hónap eltéréssel a két dózis között). Tíz éven át 
követték ôket, rákérdezve arra, elôfordult-e varicella, ill. zoster, 
to vábbá 9 éven át évente mérték a VZV-ellenanyag-szintjüket is. 
Azt látták, hogy az egy dózist kapott oltottakban 71, a két dózist 
kapottakban 25 enyhe lefolyású varicella fordult elô, vagyis két 
oltással több mint háromszor kisebb esélye volt áttöréses fertôzés-
nek (definíció: varicella >42 nappal az oltás után). A Varivax-vakci-
náció hatékonyságát ebben a vizsgálatban bármilyen súlyosságú 
bárányhimlôre egy dózisra 94,4%, két dózisra 98,3%-ban határoz-
ták meg. A Varilrix egy dózisa után 65,4%, két dózist (Priorix Tet-
rá-val) követôen pedig 99,5% hatékonyságot mértek. (7,14). 

Az a megfigyelés, hogy oltott populációkban is adódhatnak 
iskolai járványok (8,9), a védôoltási stratégia átértékeléséhez ve-
zetett. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American 
Academy of Pediatrics, AAP) hivatalos lapjában 2007-ben Arkan-
sasból (USA) Lopez és mtsai tollából (10) megjelent összefoglaló 
állást is foglal a második dózis szükségessége mellett – hasonlóan 
az MMR vakcina alkalmazásában tapasztaltakhoz. Általános isko-
lába járó 545 gyermek szüleit keresték meg kérdôívvel, 88%-uk 
válaszolt. Az iskolában a varicella elleni átoltottság 96% volt. 
2003. szeptember 1. és november 30. közötti idôszakot vizsgálták. 
Összesen 49 varicellaesetet találtak, ezek közül 43-an voltak ol-
tottak. Minden eset laboratóriumi megerôsítése is megtörtént 
(VZV PCR és genotipizálás). Az oltottakban szignifikánsan enyhébb 
eseteket láttak, mint az oltatlanokban. Bár az esetszám nem volt 
magas, összesen 2 hónapon át folyamatosan adódtak új betegek. 
A szerzôk megállapítják, hogy mindenképpen két oltásból álló 
stratégia lenne célravezetô, ha hasonló áttöréseket is el szeretnénk 
kerülni.

Tizenöt évvel az USA-ban indított varicellaimmunizációs prog-
ram kezdete után már világosan látni, hogy hasonlóan más, élô, 
gyengített vírusvakcinákhoz – pl. MMR – a varicella elleni immu-
nizációs programtól is akkor várható maximális hatékonyság, ha 
a 12 évesnél kisebbek is két oltást kapnak. Így mindazok, akik az 
elsô oltással nem tudtak megfelelôen erôs memória T-sejt-aktivi-
tásra szert tenni – ez a különbözô tanulmányokban 10 és 20% 
közé tehetô – a 3 hónappal késôbb adott második dózissal mini-
málisra csökkenthetô (12,13). 

Németországban 2004-ben indult a bárányhimlô elleni oltási 
program, amelyben valamelyik monovalens vakcina egy dózisát 
kapták a 11–14 hónaposok, két dózist a 13 évesnél idôsebbeknek 
javasoltak (12). 2008-ban és 2009-ben összesen 7 varicellajárványt 
figyelhettek meg oltott gyermekközösségekben. 1084 gyermek 
több  mint felében (58%) állt rendelkezésre oltási dokumentáció. 
Az oltottak 62%-a egy oltást kapott. Összegezve megállapítják, 
hogy az oltottakban észlelt fertôzések enyhék voltak, senki nem 
került kórházba. A legkevesebb áttöréses fertôzést (2 eset) a két  
MMR-V-t (Magyarországon nincs forgalomban) kapott csoportban 
látták, így mindenképpen ôk is a kétadagos ajánlást találják meg-
felelônek. A monovalens vakcinákat 1 adagos sémában alkalmaz-
ták: a Varivax esetében tapasztaltak kevesebb áttöréses megbe-
tegedést.

Összegezve a szakirodalom és a hozzáférhetô nemzetközi aján-
lások alapján (13) minden, egyévesnél idôsebb, a betegségen még 
át nem esett gyermeket és felnôttet érdemes oltani, a fentebb 
részletezett okoknál fogva két oltással, amelyek között gyermek-
korban optimálisan 1–3 hónap, felnôtteknél is minimum 6 hét 
eltérés ajánlott. Az oltottakban súlyos, kórházi kezelést is igénylô 
bárányhimlô gyakorlatilag nem fordul elô, és a herpes zoster 

gyakorisága mintegy harmada, negyede, mint oltás nélkül, ter-
mészetes fertôzés után lenne várható. Nem kell attól se tartani, 
hogy akit gyermekként beoltunk, felnôttként lesz majd nagyon 
beteg, mert egyfelôl addigra talán már minden gyereket be fogunk 
oltani, amire a ma beoltott kicsi felnô, másrészt emlékeztetô ol-
tásra bármikor sort keríthetünk, ha mégsem így lenne. 

Hosszabb távú tapasztalatok az Egyesült Államokból állnak 
rendelkezésre, ahol a védôoltás (Varivax) már 1995 óta elérhetô. 
Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy az oltottaknál 10-20 évvel 
a vakcinációt követôen is ellenanyagok mutathatók ki (16).

A jövô a teljes körû varicella elleni oltásoké – ebbe az irányba 
halad az USA példáját követve több európai ország is. Amíg ez 
nem valósul meg, addig miénk a választás – mit szeretnénk inkább: 
a betegséget annak minden potenciális kockázatával, vagy a le-
hetôséget arra, hogy ezt elkerüljük.    
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A közlemény megjelenését az MSD Pharma Hungary Kft. tette 
lehetôvé. A közleményben közölt információk a szerzô véleményét 
tükrözik, amely eltérhet az MSD Pharma Hungary Kft. álláspont-
jától. A megemlített termékek használatakor az érvényes alkal-
mazási elôírás az irányadó.


