
A HÁZI  GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI  LAPJA

XIX. évfolyam n 2014/3. szám



A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2014-ben:

Drukkolunk!

Az OECD 34 országra kiterjedô friss felmérése szerint nálunk a legrosszabbak az 
egészségi helyzetet jelzô indikátorok. Rossz egészségûek vagyunk. A közrádió minapi 
riportmûsorában hangzott el, hogy 250–500 ezer ember számára el sem érhetô ma a 
háziorvos, egyszerûen azért, mert nincs. 

Öregszik a szakma, a 6500 háziorvos (beleértve a házi gyermekorvosokat is)  
40%-a betöltötte a 65. életévét. Csak emiatt újabb 1000 praxis üresedhet meg a 
közeljövôben. Elavult jogszabályok, torzulások nehezítik a napi munkát, nincs ösztön-
zô finanszírozás, átgondolatlan az ellátási szerkezet. Egy gyermek-gasztroenterológiai 
vizsgálatra például hónapokat kell várni, bôrgyógyászatra pedig lassan csak az a szülô 
viheti el gyerekét, akinek van pénze magánrendelésre. Magyarországon a miénk a 
legalacsonyabban fizetett orvosi szakma, nem ok nélküli tehát, hogy alacsony a presz-
tizse, hogy nincs utánpótlás. Egy kilépônek nagyon kevés, egy potenciális belépônek 
meg nagyon magas a vételár, közben pedig se hitel, se praxisalap. A havi finanszírozás 
egyharmadát rögtön visszaküldjük adóban, hogyan jutna így asszisztensnek, magunk-
nak megfelelô bér, vagy pénz egy körzet normális mûködtetésére!

Hosszú évek óta hiányzik a jogszabályi és költségvetési korrekció.
Na ebben a helyzetben mondta az egészségügyért felelôs államtitkár, hogy a ciklus 

végéig akár 50 milliárd is érkezhet a területre. Hogy megfelelô anyagi és humánerô-
forrás-beli segítséget kapnak a háziorvosok ahhoz, hogy a leterheltségük csökkenjen 
és döntôen csak az orvosi munkával kelljen foglalkozniuk. Meg hogy olyan szakem-
berek segítségét is igénybe tudják majd venni helyben, akik korábban csak szakellátó 
intézményekben vagy kórházban voltak elérhetôek. És azt is mondta, hogy nem kell 
majd iparûzési adót fizetnünk, és a fizetésünkön kívül a kártyapénzbôl nem kell más 
költségeket – rezsit, az alkalmazottak bérét – is fedeznünk, mert ezeket az önkormány-
zat, illetve ha az nem képes rá, akkor az állam átvállalja.

Hát… Államtitkár Úr! Mit mondjunk? Drukkolunk Önnek!
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Elsődleges gyermekorvosi ellátás 
– kihívások, megoldások 

Kálmán Mihály, Pátri László 

Hazánkban kulcskérdésnek kell tekin
teni, hogy hogyan lehet közel vinni  
a gyermekgyógyászati szakképzettsé
get, jártasságot lakóhelytôl függetle
nül minden gyermekhez, biztosítva 
ezzel a szakmailag elérhetô legma
gasabb szintet a gyermekgyógyásza
ti alapellátásban. Meggyôzôdésünk, 
hogy egy szervezetében modern, biz
tos szakmai alapokon álló elsôdleges 
gyermekorvosi/védônôi ellátórend
szer bázisát jelentheti a gyermekgyó
gyászati szubspecialitások kiteljese
désének, ugyanakkor költségkímélô 
ellátást is biztosít. Egy ilyen, a gyerme
keket 18 éves életkorukig ellátó házi 
gyermekorvosi/védônôi rendszer meg
felel minden korszerû kritériumnak, és 
– mint nemzeti büszkeségre okot adó 
„hungarikum” – európai mintául is szol
gálhat. 

Az eLsôdLeges gyerMeKorvosi 
eLLátás MeghAtározásA

A házi gyermekorvoslás a medicina sajátos 
szakterülete, a házi gyermekorvos pedig 
az egészségügyi ellátás több szempontból 
is különleges szereplôje. E szakterület spe-
ciális jellege elsôsorban abból adódik, hogy 
míg a belgyógyászat és a gyermekgyó-
gyászat az idôk folyamán szervspecifikus 
„osztódáson” ment keresztül, addig a házi 
gyermekorvoslás korspecifikus (gyermek-
gyógyászati) és területspecifikus (házior-
vosszerû) mûködésen alapul. Tartalmi meg-
alapozását a gyermekszakorvosi képzés és 
ismeretanyag többéves, klinikai specialitá-
sok megismerésével eltöltött tanulása je-
lenti, a korspecifikus ismeretanyagot azon-
ban a területi ellátás követelményeinek 
megfelelôen, a háziorvoslás munkamód-
szereivel, szemléletével alkalmazza. 

Az eLsô döntés, 
KArMesterszereP

Kizárólag ilyen felkészültséggel és módsze-
rekkel lehet biztosítani, hogy a mind a be-
teg sorsa, mind az ellátórendszer hatékony 
mûködése szempontjából kiemelt fontos-
ságú „elsô kontaktus”, az „elsô döntés” 
megfelelô színvonalon történjen meg. Fon-
tos, hogy a családban megfogalmazódó 

sokszínû probléma kezelése közepette  
a ritka, a súlyos, vagy az atípusos megbe-
tegedésekkel való találkozás során kom-
petens, hozzáértô módon nyúljunk kis 
betegeinkhez. A két tényezô, a gyermek-
gyógyászati ismeretek és a háziorvosi mód-
szertan ötvözésével jöhet létre a hatékony, 
megfelelô minôségû elsôdleges gyermek-
orvosi ellátás. A magas színvonalú elsôd-
leges gyermekorvosi ellátásnak most csak 
két legfontosabb összetevôjét emeljük ki: 
az egyik a házi gyermekorvos kompeten-
ciaterjedelmét szakmai és etikai felelôsség-
gel kimerítô definitív ellátásra törekvés, a 
másik a progresszív ellátás magasabb szint-
jeit racionálisan igénybe vevô, a beteg 
többnyire amorf panaszait, tüneteit meg-
felelôen kanalizáló, karmesterszerep. Az 
európai tapasztalat is azt mutatja, hogy 
noha sokféle szakma érintett a gyermekek 
preventív-gyógyító ellátásában, az elsôdle-
ges-ellátó gyermekorvos az gyermek igazi 
ügyvédje. Ez azt jelenti, hogy a gyermek 
körül található számos szakember közül 
elsôsorban a gyermekorvos képes az adott 
gyermek individuális egészségügyi szük-
ségleteivel lépést tartani. Mint egy igazi 
karmesternél, nála futnak össze a külön-
bözô szubspecialitások szálai, és ô indítja 
el a legkülönbözôbb kivizsgálásokat, szer-
vezi a konzultációkat, felügyeli a folyama-
tokat. Több országban – így Németország-
ban is – felismerték, hogy a progresszivitás 
magasabb szintjein tevékenykedô gyer-
mekgyógyász szubspecialitások zavartalan 
mûködésének és kiteljesedésének záloga 
a biztos alapokat nyújtó elsôdleges gyer-
mekorvosi ellátás.

LongitudináLis KAPcsoLAt
Az elsôdleges orvosi ellátás leírására hasz-
nált egyik lényeges jellemzô, az orvos és 
páciense között fennálló folyamatos kap-
csolat, a longitudinális ellátás. Ez azért is 
meghatározó eleme az elsôdleges ellátás-
nak, mert ilyen hosszú idôtartamú és szo-
ros együttmûködés más orvosi szakterüle-
ten nem tud létrejönni. Ebbôl a szervezeti 
jellegzetességbôl ered a mélyebb bizalmi 
kapcsolat és a családorientált ellátás le-
hetôsége. Az is igaz, hogy a szorosabb és 
családközeli ismeretség teremti meg az 
átfogó, komprehenzív ellátás feltételeit is, 

amelyek nélkül lehetetlen a gyermek fejlô-
désének ellenôrzése, lehetô legjobb élet-
minôsében való felnevelése.

KorsPecifiKus jeLLeMzôK 
A kórházi és az elsôdleges gyermekgyó-
gyászati ellátás legfontosabb korspecifikus 
jellemzôje az, hogy a folyamatok egy fej-
lôdô szervezetben zajlanak, az orvosi ellá-
tás egy fejlôdô, növekedô szervezetet érint. 
A betegségek megjelenése, dinamikája, 
diagnosztikája és kezelése is életkor által 
determinált. Ebbôl következik, hogy a gyer-
mek- és ifjúkorúak elsôdleges orvosi ellá-
tása igényli a gyermekgyógyászati jártas-
ságot, az egymást követô életszakaszok 
kórtani sajátosságainak ismeretét. A spe-
cializálódó orvoslás tengerében a házi gyer-
mekorvosnak – egy-egy gyermekgyógyá-
szati szakterület helyett – a gyermek 
egészségének teljességére fókuszálva fi-
gyelembe kell vennie páciensének pszicho-
szociális meghatározottságát is. A fejlô-
déspediátria szellemében, a növekedés 
kö vetésén túl, a fejlôdés mérföldköveinek 
idôben történô, szakszerû értékelése is 
szükséges ahhoz, hogy ne csak „betegség-
mentesen”, de a lehetô legjobb életminô-
ségben érjék el a ránk bízott gyermekek a 
felnôttkort. 

szociáLis sérüLéKenység 
A gyermek szociálisan sérülékeny, a felnôt-
teknél jobban ki van téve a környezetébôl 
érkezô, egészségét, fejlôdését befolyásoló 
hatásoknak. Nem mindegy, hogy milyen a 
családi háttere, jól vagy rosszul mûködik-e 
a közvetlen környezetét jelentô család. De 
tünetképzô, betegségokozó hatása lehet 
a rossz óvodai és iskolai környezetnek is. 
Mindezekre a körülményekre a gyermek-
orvosnak figyelemmel kell lennie, és min-
dig törekednie kell a háziorvostanból köl-
csönvett fogalom, az ún. „háromszoros 
kórisme” felállítására. Ez a szemléletmód 
a biztos gyermekgyógyászati szakismeret 
mellett a gyermek szocio-kulturális hátté-
rének figye lembevételét is igényli.  

Prevenció
A modern korban a megelôzéssel foglal-
kozó egészségügyi szakembereknek jóval 
nehezebb dolguk van, mint akár évtize-
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dekkel ezelôtt tevékenykedô társaiknak. 
Ré gebben egy-egy nagy hatású közegész-
ségügyi intézkedés bevezetéséhez nem 
fel tétlenül kellett a lakosok egyéni meg-
gyôzése vagy akár aktív részvétele. Az ivó-
víz- és csatornahálózat bevezetésének 
közegészségügyi elônyeirôl senkit nem 
kellett egyénileg gyôzködni. Ma már – 
néha a túlzott demokrácia és önrendelke-
zés vadhajtásaként – egyénileg kell meg-
gyôzni a szülôket a védôoltások vagy a 
helyes életmód jótékony hatásairól. A la-
kosság, a szü lôk érdekeltté tételérôl, mások 
egészsé gének közegészségügyi veszélyez-
tetése ese tén akár szankcionálásukról, a 
döntéshozók ez idáig nem mertek, nem 
akartak állást foglalni. Az elsôdleges gyer-
mekorvosi ellátás helyzetébôl, mûködési és 
szervezeti sajátosságaiból következôen 
mindinkább elôtérbe kerül a megelôzés. 
Még mindig nem kellôen felismert és elis-
mert ugyanakkor az a tény, hogy egyrészt 
a felnôttkori megbetegedések megelôzése 
csak a gyermekkorban elkezdve lehet ha-
tékony, másrészt az egészséges felnôttkor 
csak egészséges gyermekkorban gyökerez-
het. A fogamzástól a felnôttkorig tartó 
történések, beavatkozások késôi hatásai-
nak kutatása is csak az elmúlt néhány év-
tizedben került elôtérbe. A rövidtávú poli-
tikai gondolkodás és haszonelvûség miatt 
azonban máig nincs kellôen elismerve a 
gyermekorvosok kiterjedt preventív mun-
kája.

MegváLtozott Morbiditási 
viszonyoK

A klasszikus fertôzô betegségek a rendel-
kezésre álló eszközökkel korunkban köny-
nyebben megelôzhetôk és kezelhetôk. 
Ezért a nem fertôzô megbetegedések ke-
rültek elôtérbe, illetve korábban jószerivel 
csak felnôttkorra jellemzô megbetegedések 
jelentek meg a gyermekek körében is. Ezek 
a változások a gyermekorvosoktól új gon-
dolkodásmódot követelnek, felértékelik, és 
más megvilágításba helyezik az alapellátás 
nyújtotta ellátás minôségének kérdését. 
Egy asztmában szenvedô gyermeknél pél-
dául ez a kérdés úgy vetôdik fel, hogy az 
alapellátás hozzá tud-e járulni a gyermek 
és a család számára az elérhetô legjobb 
életminôség, a legkevesebb gyógyszersze-
dés és iskolai hiányzás eléréséhez. 

Tisztán szakmai oldalról vizsgálva három 
cél teljesülésében testesül meg az optimális 
ellátás: az elkerülhetô halálesetek számának 
csökkenésében, a korszerû ellá tás ban, és a 
rendelkezésre álló források op timális fel-
használásában, mindezek végsô eredôje-
ként egy betegségmentes, az elérhetô leg-
jobb életminôségben megélt gyermekkor-
ban. 

eLKerüLhetô hALáLeseteK
Az európai gyermekhalálozás az elmúlt 
három évtizedben látványosan csökkent:  
a közegészségügy, a vakcinológia fejlôdése, 
a magasabb színvonalú egészségügyi ellá-
tás, és nem utolsósorban a szociális kör-
nyezeti tényezôk javulása következtében. 
2009–2010-ben az EU-15 országokban (a 
bôvítés elôtti uniós államokban) a vezetô 
halálokokat a baleseti sérülések, a mérge-
zés, a daganatos megbetegedések és a 
vele született súlyos rendellenességek, illet-
ve a neurológiai problémák jelentették.  
A megbetegedések között a nem fertôzô 
kórképek felelnek a különféle egészségi 
károsodásokkal eltöltött évek 79%-áért. 
Melyek az ide tartozó leggyakoribb beteg-
csoportok? A neuropszichiátriai betegsé-
gek, a veleszületett anomáliák, a muszku-
loszkeletális megbetegedések, a légúti 
rendszer betegségei (többnyire asztma). 
Mindezek ismeretében rendkívül elgon-
dolkodtató az a felismerés, amely a bôvítés 
elôtti, 2004-es EU-t alkotó nyugat-európai 
államok adatainak összegzésébôl adódott, 
miszerint ha ezeknek az országoknak mind-
egyike a legjobb – svédországi – mutatók-
kal rendelkezett (teljesített) volna, akkor 
évente összesen 6000 gyermek halála el-
kerülhetô lett volna.(!) Évente! Ez az adat 
önmagában persze nem bizonyítja a svéd 
ellátási modell minden tekintetben üdvözí-
tô voltát vagy azonnali bevezethetôségét 
ezekben az országokban. 

Magától értetôdik, hogy az akut ellátás-
ban, a betegségek felismerésében a beteg-
gel való elsô találkozás meghatározó je-
lentôségû. A praxisban az egyik legnagyobb 
kihívás elkülöníteni a potenciálisan súlyos 
kimenettel fenyegetô betegségeket a minor 
problémáktól. Egy széles körû nyugat- 
európai vizsgálat kimutatta, hogy a sürgôs-
ségi osztályokon megforduló betegek 
15–57%-a semmiféle olyan sürgôs ellátást 
igénylô betegségben nem szenvedett, amit 
ne lehetett volna biztonsággal kezelni az 
alapellátásban is. Ám az elkerülhetô akut 
halálozások (pl. meningococcus meningitis, 
szepszis) azt is jelzik, hogy vannak gyerme-
kek, akik nem, vagy nem idôben kapják 
meg a magas progresszivitásnak megfelelô 
orvosi ellátást. A malignus megbetegedé-
sek késedelmes esetei is az elsôdleges ellá-
tás szûrô funkciójának fontosságát jelzik. 
Az idôben történô felismerést nehezíti  
e betegségek ritka elôfordulása.

diAgnosztiKus éberség
A morbiditási struktúra átalakulása, a cse-
csemô- és gyermekhalálozás nagyarányú 
csökkenése jelentôs hatásokkal járt az el-
sôdleges gyermekorvosi ellátásra. Egyrészt 
elôtérbe került a gyermeki fejlôdés fino-

mabb minôségi paramétereinek vizsgálata, 
másrészt nehezebbé vált a súlyos vagy ritka 
betegségek kiszûrésére a megfelelô szintû 
diagnosztikus éberség fenntartása. A spe-
ciális ellátás elérhetôsége és az elsô orvosi 
döntés jelentôsége változatlanul fontos, az 
ellátás minôségét meghatározó tényezô 
maradt. Az elmúlt évtizedekben jól kitapint-
ható trend a kóros irányú fejlôdés kiszûré-
sé nek, és idôben történô ellátásának felér-
tékelôdése. A megfelelôen kivitelezett ko-
rai fejlesztés az esetek zömében képes a 
normális vágányra visszaterelni a gyermek 
fejlôdését. A fejlôdés nyomon követésének 
elhanyagolása esetén az oktatási rendszer-
be olyan, késôn vagy hibásan diagnosztizált 
tanulási, viselkedési nehézségekkel küsz-
ködô gyermekek érkeznek, akiken az élet-
kor elôrehaladásával már egyre ne hezebb 
segíteni. Örömteli ezért, hogy a TÁMOP 
6.1.4. projekt keretében eddig páratlan 
mértékû, az alapellátás szereplôit, valamint 
a szakellátókat és a szülôket egy aránt érin-
tô módszertani képzés- és rendszerfejlesz-
tô tevékenység indult el.

KróniKus betegségeK
Változott a házi gyermekorvos szerepe a 
krónikus gyermekbetegségek ellátásában 
is. Egyrészt nôtt a krónikus gyermekbete-
gek száma, másrészt jóval több ilyen páci-
ens kezelhetô, gondozható az elsôdleges 
gyermekorvosi ellátás keretében. Noha 
számos betegség speciális centrumokban 
történô ellátást igényel (pl. súlyos kardio-
lógiai anomáliák, rosszindulatú megbetege-
dések, ritka anyagcsere-betegségek), a gya-
 koribb kórképek mint az asztma, a dia-
bétesz, a különbözô viselkedészavarok az 
eddigiektôl eltérôen, magasabb színvona-
lon gondozhatók az alapellátásban. Így a 
gyermek és családja kisebb terhelésnek 
kitéve, a normálishoz közeli életet élhet.  
A krónikus betegek ellátásában az elsôdle-
ges gyermekellátás lehetôségeit az aktuális 
irányelvek, az egészségügyi és a szociális 
ellátók együttmûködése, az információ-
áramlás hatékonysága, a pénzügyi és az 
adminisztratív támogatás mértéke, vala-
mint a továbbképzés lehetôségei határoz-
zák meg. 

indiKátoroK
A szakmai minôségi mutatók, az indikáto-
rok használata lehetôvé teszi a rendszerek 
megbízható, egységes kritériumok mellet-
ti fejlôdését. Ugyanakkor a döntéshozók és 
az ellátók számára is egyszerûsíti az adat-
gyûjtést, a szolgáltatás monitorizálását és 
javítását is. Az alkalmazhatóság azonban 
jelentôs korlátokkal rendelkezik. Egyrészt 
az egészségügy teljesítményének mérése 
önmagában bonyolult feladat, másrészt 
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nem minden fontos dolgot tudunk mérni, 
illetve nem minden fontos, amit mérni tu-
dunk. Ráadásul a különbözô országokban 
mûködô eltérô ellátási struktúra eltérô de-
finíciókat igényel, azaz azonos terminus 
technicusok mögött különbözô, nem ösz-
szehasonlítható tartalom áll, így az egyes 
országokban tett megállapítások csak kor-
látokkal értékelhetôk.

Hazánkban korlátok nélkül elérhetô a 
gyermek-alapellátás – azaz közvetlenül 
fordulhat a szülô gyermekével az alapellá-
tást nyújtó gyermekorvoshoz. A 14 év alat-
ti gyermekek döntô hányadát (80%) házi 
gyermekorvos, a többieket (20%) házi or-
vos látja el. Meg kell említenünk, hogy míg 
a vegyes praxisok háziorvosainak karmes-
ter szerepe a felnôttek ellátásában jól mû-
ködik, ugyanez nem mondható el a hoz-
zá juk tartozó gyermekek vonatkozásában. 
Ez a hely zet a vegyes praxisba tartozó gyer-
mekeket illetôen gyakran vezet megkésett 
el látá sokhoz, költségnövekedéshez.

A világon egyedülállónak számító vé-
dônôi hálózat pedig a primer megelôzéssel 
és kisebb részben a szekunder prevenció-
val járul hozzá a gyermek- és fiatalkorúak 
elsôdleges egészségügyi ellátásához. Ez  
a szolgálat a szociális hálózattal szoros 
együtt mûködésben a gyermeket nevelô 
családok szociális problémáinak megoldá-
sában is segítséget nyújt. 

A forrásoK hAtéKonyságA 
Az alapellátás az egészségügyi ellátórend-
szer leginkább költségkímélô szegmense. 
Amennyiben itt sikerül a definitív ellátás 
arányát javítani, a jóval nagyobb költség-
igényû járóbeteg-szakrendelések, fekvô-
beteg-ellátások száma, illetve leterheltsége 
is csökkenthetô. Az is tény, hogy alulter-
vezett vagy rosszul mûködô gyermek-alap-
ellátás esetén a betegek nagyobb arány-
ban kerülnek a progresszív szintekre, vagy 
megkésetten, ezért költségesebb terá-
piaigénnyel érkeznek meg a gyermek-
gyógyász szubspecialistákhoz. Az alap-
ellátásban meg valósuló longitundinális, 

sok szor több évtizedes viszony a családdal, 
a holisztikus szemlélet, az evidenciák és az 
empíria magas szintû alkalmazása adja 
meg a garanciát a karmesterfunkciónak  
a társadalom által elvárt megvalósulására. 
A kérdés nem speciálisan magyar problé-
ma, hiszen az egész világon súlyos gond 
az egészségügyi kiadások mértéke. Miköz-
ben a költségtakarékosság kulcskérdés 
lett, azt is látni kell, hogy az egészségügy-
re nehezedô pénzügyi nyomás elsôsorban 
a sebezhetôbb, gyengébb érdekérvénye-
sítô társadalmi csoportokra irányul, akik 
között természetesen ott vannak a gyer-
mekek is.

fô szeMPont: A gyerMeKeK 
szüKségLete

A gyermekgyógyászat felé néha egyér-
telmûen, máskor csak távolról megfo-
galmazott kihívások, igények érkeznek a 
betegek, a szülôk, az egészségbiztosítók, 
a szak mai tudományos mûhelyek irányá-
ból, és magától a társadalomtól is. Ezek az 
elvárások néha ellentmondásos viszonyban 
állnak egymással. Példa erre az az ellentét, 
ami az adott betegség kezelésének társa-
dal milag elfogadható költsége, és az egyén 
számára a saját egészségéért elfogadha-
tó pénzügyi terhelés között keletkezhet.  
A XXI. században a gyermekgyógyászati 
alapellátás több olyan általános kihívással 
is szembesül, amelyekkel hazánkban is 
ôszintén szembe kell nézni.

Az ellátórendszerek (szerkezet, szaktu-
dás, források, szakmai kapcsolatok) adap-
tációja a változásokhoz általában nehéz-
kes, s ez jelentôs mértékben hozzájárul a 
földrészünkön tapasztalható eltérô színvo-
nalú szolgáltatásokhoz. Ez a kérdés egyet-
len módon kezelhetô sikeresen: az ellátó-
rendszer fejlesztésében a gyermekek szük-
ségleteit kell fô szempontnak tekinteni. Az 
alapellátás, a szakrendelôk, a kórházak és 
a közegészségügy kapcsolatainak újragon-
dolása is javíthatja az ellátás színvonalát. 
Ez nem a költséges strukturális változtatá-
sokat követeli meg elsôsorban, hanem a 

funkcionalitás szempontjából kikényszerí-
tett betegirányítási, szervezési, módszerta-
ni eszközökkel is véghezvihetô. 

Az alapvetô kérdés az, hogy szerke-
zetében, az ellátók jártasságában és kész-
ségeiben lépést tud-e tartani az ellátó-
rendszer a gyermekek mind komplexebb 
el látási szükségleteivel. Az ellátószerke zet 
szempontjából a legnagyobb kihívást a 
csökkenô gyermeklétszám mellett ro ha-
mosan gyarapodó és egyben avuló gyer-
mekgyógyászati ismeretanyag, a technikai 
fejlôdés nyújtotta nagyobb diagnosztikai 
és kezelési lehetôségek jelentik. Ezekhez 
az új ke letû próbatételekhez nem lehet 
egy, az utóbbi évtizedekben lényegében 
magára hagyott, korszerûtlen házi gyer-
mekorvosi rendszerrel alkalmazkodni. Egy 
atomizált, feleslegesen széttagolt és egye-
netlen területi eloszlású praxishálózattal 
nem lehet az új ismeretanyagot és tech ni-
kát inter diszciplináris teammunkában 
korszerûen alkalmazni. A 60. életévhez 
közelítô házi gyermekorvosi korfa, a hiány-
zó utánpótlás, az ellátás fehér foltjai, a 
megváltozott morbiditási viszonyokhoz 
megkö vetelt új készségek, a szakágak, szak-
el látá sok hatékony funkcionális együtt mû-
ködésének hiánya elodázhatatlan megol-
dások után kiált. 

E változásokat számos egyéb tényezô is 
meghatározza: a történelmileg kialakult 
szakmai kultúra, az ellátószerkezet flexibi-
litása, a gazdasági lehetôségek, a politikai 
döntéshozók és a közvélemény meg gyô-
zô dései egyaránt. A gyermekek egész ség-
ügyének alakulásában nem elhanyagolha-
tó a szociális és a kulturális tényezôk sze-
repe sem. Noha az elmúlt évtizedekben 
jobb színvonalú ellátás jött létre, a speciá-
lis gyermekorvosi ellátás elérhetôségének 
egyenlôtlenségei nem szûntek meg. Nincs 
vizsgálat, és így döntéshozói belátás arra, 
hogy egy erôs bázist jelentô házi gyermek-
orvosi rendszer milyen jótékony hatású 
lenne rövid és középtávon a gyermekek, 
hosszabb távon pedig a felnôttek nép-
egészségügyi helyzetére.

…az új keletû próbatételekhez nem lehet egy, az utóbbi évtizedekben lényegében magára hagyott, korszerûtlen 

házi gyermekorvosi rendszerrel alkalmazkodni. Egy atomizált, feleslegesen széttagolt és egyenetlen területi el

oszlású praxishálózattal nem lehet az új ismeretanyagot és technikát interdiszciplináris teammunkában korszerûen 

alkalmazni. A 60. életévhez közelítô házi gyermekorvosi korfa, a hiányzó utánpótlás, az ellátás fehér foltjai,  

a megváltozott morbiditási viszonyokhoz megkövetelt új készségek, a szakágak, szakellátások hatékony funkci

onális együttmûködésének hiánya elodázhatatlan megoldások után kiált. 
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Készen a praxisra?
Németországban a szakorvosi képzés 
befejeztével sok gyermekorvos kollé
ga szeretne saját praxisában dolgozni. 
2011ben egy körkérdésre adott vála
szok alapján a szakorvosjelölteknek 
csak 34%a dolgozna szívesen egy kli
nikán, a többség elônyben részesítette 
az egyedüli praxist vagy alapellátást 
egy praxisközösségben, esetleg egy 
egészségügyi centrumban. Felvetôdik 
a kérdés, hogy a jövendô gyermekor
vosai megfelelôen felkészülneke a 
képzési idô alatt a házi gyermekorvo
si feladatok ellátására? Errôl kérdezték 
meg azokat a gyermekorvosokat, akik 
a szakorvosi képzés befejeztével elsô 
éveiket töltötték az alapellátásban.  
A tájékozódás célja az volt, hogy véle
ményt formáljanak az általános gyer
mekorvosképzés tartalmáról, minôsé
gérôl és hiányosságairól.

193 kolléga adta le a válaszait a kérdôívre. 
Átlagéletkoruk 46 év, a nemi megoszlás 
pedig nagyjából egyenlô volt, a fiatalabb 
korosztályban a nôk nagyobb arányt kép-
viseltek. A megkérdezettek kétharmada 
1–5 év óta dolgozik praxisában.

PrAxistóL távoL, KéPzési 
terveK néLKüL

A kérdésre, hogy a gyermekorvosi alapel-
látásra a szakorvosképzés során megfe-
lelôen fel tudott-e készülni, csak minden 
ötödik megkérdezett válaszolt igennel. 
Kétharmaduk úgy érezte, hogy csak rész-
legesen készült fel, 13% viszont azt állí tot-
ta, hogy egyáltalán nem. A gyermekgyó-
gyászati alapellátásban a tovább kép zések 
88%-ban gyermekklinikán, és 38%-ban 
– legalább idôlegesen – egy gyermekorvo-

si praxisban történtek. A szakorvoselöltek 
többsége a klinikai munka mellett már 
dolgozott praxisban, fôként helyettesítô-
ként. A szakorvosjelölteknek csak 4 száza-
léka jelezte, hogy képzése meghatározott 
curriculum vagy képzési terv alapján zajlott. 
Csaknem 90%-uk számolt be a tervszerû 
továbbképzés hiányáról.

Arra a kérdésre, hogy praxisba kerülésük 
után a házi gyermekorvosi ellátás mely 
 területein érzik magukat jól felkészültnek, 
nagyon kevés pozitív válasz érkezett.  
A kér dôíven szereplô szakterületek a kö-
vetkezôk voltak: szûrôvizsgálatok, kora-
gyermekkori regulációzavarok, magatar-
tás- és iskolai problémák, pszichiátriai 
betegségek, bôr-haj- és körömbetegségek, 
figyelemhiányos gyermekek és serdülôk 
hosszú távú gondozása, a szociális háló-
zattal való együttmûködés. Az adolesz-
censekkel való bánásmódra, az ô bio-pszi-
cho-szociális megítélésükre vonatkozó 
isme retekben érezték magukat a legkeve-
sebben (10%) felkészültnek. A megkérde-
zett szakorvosjelöltek 20–40 százaléka 
érezte magát felkészültnek a védôoltások, 
a fejlôdésdiagnosztika, a pszichoszomati-
kus kórképek témakörében, vagy a gyer-
mek- és ifjúkori neurodermatitiszek hosszú 
távú gondozásában. Csak a gyermekkori 
asztma gondozására való felkészültségre 
adtak 50%-nál nagyobb arányban (53%) 
pozitív választ.

átteKinthetô KéPzési 
struKtúrA igénye

A kérdés, hogy „Az ambuláns tevékenysé-
ge szempontjából mit hiányol a saját to-
vábbképzésébôl?” a legnagyobb válasz-
áradatot a szabad megjegyzések rovat 
váltotta ki: a 187 résztvevôtôl 122 kom-

mentár érkezett. A válaszok az olyan egy-
szavas megjegyzésektôl, mint „Koncep-
ció!” vagy „Struktúra!” egészen a részletes 
elemzésekig terjedtek, tükrözve mindazo-
kat a témákat, amelyeket nem oktatnak, 
pedig szükség lenne rájuk a praxisban je-
lentkezô problémák megoldásához.

A megkérdezettek több mint egyhar-
mada (36,6%) a képzési idôszak során 
valamelyik szubspecialitásból is tett vizsgát, 
de csak 62 százalék kívánja a megszerzett 
képesítését használni praxisában. Ez külö-
nösen a leggyakrabban megszerzett neo-
natológiai szakvizsgára érvényes, amely a 
mindennapi praxistevékenység szempont-
jából a kevésbé használható szakvizsgák 
közé lett besorolva.

Jóllehet a szakorvosjelöltek többsége a 
késôbbiek során ambuláns általános gyer-
mekgyógyászati (házi gyermekorvosi) te-
vékenységet szeretne folytatni, az erre való 
felkészítés nem kielégítô, és a jelenlegi, 
fôleg a klinikai képzésre szorítkozó idôke-
retben alárendelt szerepet játszik. A klini-
kán, kórházban folyó gyermekgyógyásza-
ti ellátás tematikája jelentôsen különbözik 
az alapellátás spektrumától és az ezzel 
kapcsolatos feladatoktól. A Német Gyer-
mekorvosok Egyesülete (Berufsverband der 
Kinder und Jugendarzte) már régóta java-
solja, hogy készítsenek a fejlôdéshez job-
ban igazodó továbbképzési rendeletet, 
amely egy lépcsôzetes továbbképzési terv 
alapján már tartalmaz az ambuláns praxis-
tevékenységre vonatkozó kötelezô képzé-
si programot is. 

A kivonatot a Kinder- und Jugendarzt, 2014. májusi 

számában megjelent cikk alapján készítette:

Kálmán mihály  

Arra a kérdésre, hogy „mit hiányolt a szakorvosi képzésében 
az elsôdleges gyermekorvosi ellátásra való felkészítés szem-
pontjából?” a következô válaszok érkeztek:

„A klinikai képzés sok olyan területet nem érint, ami késôbb 
a praxismûködés szempontjából fontos lenne. Ebbôl a szem-
pontból egy saját gyermekkel anyaként szerzett tapasztalat 
nagyobb segítség, mint az egész továbbképzés. A heveny 
betegségek kezelésére jól felkészítettek, de a szociálpediátri-
ai problémák megoldására, a fejlôdésdiagnosztika, a fejlôdés-
értékelés, a szûrôvizsgálatok, a gyógyszerrendelés kérdéseire, 
a védôoltások alkalmazására, a szociális hálózatban való el-
igazodásra egyáltalán nem készítettek fel.”

„Az asztma kivételével az elsôdleges gyermekorvosi ellátás 
fenti témáival a klinikán egyáltalán nem foglalkoztunk. Ha a 

képzési idôszak akárcsak egy részét praxisban töltöttem volna, 
akkor a praxisba kerülésemkor lett volna némi fogalmam ezek-
rôl a dolgokról.” 

„A praxistevékenységhez szükséges dolgokat többnyire 
saját finanszírozású önképzéssel tanultam meg, enélkül a pra-
xismunkára való átállás jóval nehezebb lett volna.”

„Csak a „learning-by doing” módszerével szereztem némi 
ismeretet.”

„A praxishoz szükséges ismereteket többnyire a saját költ-
ségemen, a szabadidômben szereztem meg.”

„A továbbképzés a praxisszempontokat már figyelembe 
vette, és ezért nagyon jó volt. A háziorvosokéhoz hasonló hat 
hónapos, praxisban eltöltött képzési idôszak rendkívül hasznos 
volna azoknak az ismereteknek a megszerzésére, amelyek 
megtanulására a klinikai gyakorlat nem alkalmas.”
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BEMUTATJUK, MEGÉRKEZETT!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA 
EL A BETEG TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 

KEZELőORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. Vias Fiorentina 1, 53100 Siena, Olaszország, Forgalomba hozatali engedély  jogosult 
magyar országi képviselője: Novartis Hungária Kft. Vakcina Divízió 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., Tel: 06 1 279 1744, Fax: 06 1 279 1745 Copy Clear szám: BEX05/14JUN. 
OTH iktatószám: JÜ-15001–2/2014. Az anyag lezárásának dátuma: 2014. június 17. Hivatkozások: 1. Granoff DM. Review of meningococcal group B vaccines. Clin  Infect Dis.2010;50 
(suppl 2):S54-S65. 2. Bexsero hivatalos alkalmazási előírás és betegtájékoztató http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Infor mation/human /002333/
WC500137881.pdf. Szöveg ellenőrzés dátuma: 2014. 04. 25. 3. Dr. Horváth. J. Krisztina: A meningococcus betegség epidemiológiai jellemzői Magyarországon, 2010-2012. 
Háziorvos Továbbképző Szemle  2013:18:21-x 4. Dr. Ludwig Endre: Meningococcus infekciók/ Gyógyszerész Tovább képzés 2012. június. 6. Évf. /3. Szám 86-88. 5. Rosenstein NE, Perkins 
BA, Stephens DS, Popovic T, Hughes JM. Meningococcal disease. N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388.
A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több infor-
máció álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest, honlap: www.ogyi.hu

  Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. 
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Az elsô és egyetlen, széles lefedettséget nyújtó Meningococcus B vakcina1,2

•  Széleskörû lefedettséget biztosít 
a MenB baktérium ellen2

•  Már 2 hónapos kortól adható2

A Neisseria meningitidis továbbra is a legrettegettebb kórokozója 
a gennyes agyhártya gyulladásnak és véráramfertőzésnek.
•  Magyarországon alapvetően a Neisseria meningitidis B szerocsoportja dominál.3

•  A csecsemők a legveszélyeztetettebb korosztály a Meningococcus B 
szerocsoportja által okozott fertőzés tekintetében.3

•  Megfelelő antibiotikus,- és intenzív terápiás kezelés ellenére a halálozás nagyon magas, 13-17% között mozog.3

•  A beteget akár 24 órán belül is elveszíthetjük.4

•  5-ből 1 túlélő esetében súlyos maradványtünetek jelentkeznek, mint: agykárosodás, halláskárosodás, végtagamputációk.5

• Széleskörű lehetőség egy potenciálisan halálos lefolyású 
fertőző betegség megelőzésére!

• Már 2 hónapos kortól adható!2

• A BEXSERO megfelelő immunválaszt eredményezett csecsemők, 
kisgyermekek, serdülők és felnőttek körében egyaránt.2

Ajánlott bruttó fogyAsztói ár: 26 800 Ft

Áttörő megoldás a meningococcus B betegség megelőzésében.

megelőzés a legbiztosabb védekezés egy olyan agresszív
betegséggel szemben, mely kevés időt biztosít a beavatkozásra.

Bexsero A4 hirdetes 2014JUN.indd   1 2014.07.21.   11:55:15

Új lehetőség a meningococcus-fertőzés 
megelőzésére 

Kulcsár Andrea

A meningococcus-fertôzés elôre megjósol-
hatatlan kimenetellel, súlyos progresszív 
életet veszélyeztetô megbetegedés. Kór-
okozója a Neisseria meningitidis baktérium, 
amely egyben az egyetlen járványosan 
terjedô gennyes agyhártyagyulladás kór-
okozója. A fertôzés elleni küzdelem legha-
tékonyabb eszköze a vakcináció, amelyre 
évtizedek óta van hatékony lehetôség a 
baktérium 4 szerocsoportja ellen. A vakci-
nafejlesztés legújabb vívmánya, az eddig 
hiányzó, világszerte hatékonyan alkalmaz-
ható B szerocsoport elleni oltóanyag elér-
hetô Magyarországon is. 

ePideMioLógiAi heLyzet  
hAzánKbAn

Egész Európában a B szerocsoport domi-
nanciája a jellemzô (71%), amelyet a má-
sodik helyen (13%) a C szerocsoport követ. 
Észak-Európában az Y szerocsoport aránya 
15 és 34% között mozog, míg Európa töb-
bi országában elvétve jelenik meg. Hazánk-
ra az elmúlt évtizedekben a B szerocsoport 
dominanciája volt jellemzô téli-tavaszi sze-
zonalitással, szórványos elôfordulással. 
2013-ban 54, az elôzô évivel csaknem 
azonos számú (56) meningitis epidemica 
esetet regisztráltak. A morbiditás 0,5%ooo-
nek felelt meg. Kilenc beteg halt meg, a 
letalitás 16,7%-nak bizonyult. A megbe-
tegedések fele a hat éven aluliak között 
fordult elô, a korspecifikus morbiditás –  
a betegség kockázata – a betegségre jel-
lemzôen a csecsemôk körében volt a leg-
magasabb (16,9%ooo). Ezt követte az 1–2 
évesek és a 3–5 évesek incidenciája  
2,8%ooo, illetve 2,4%ooo értékekkel. 

A Meningococcus-fertôzés 
MegeLôzése

A meningococcus-fertôzés megelôzésének 
legbiztosabb módja hosszú távon a meg-
felelô célcsoportok immunizációja, ezen 
felül a kontaktok posztexpoziciós, mielôb-
bi antibiotikum-profilaxisa. A védekezés 
szempontjából életkor szerint célcsoportot 
jelentenek a csecsemôk, kisdedek, ser-
dülôk, fiatal felnôttek, életkortól függetle-
nül a meningococcus-fertôzés szempont-
jából rizikó állapotúak. 

2000-ben megalkották a gyermekek 
immunrendszerében is mûködô, T-sejt-de-
pendens immunválaszt aktiváló, fehérje-

konjugált poliszacharid-vakcinákat, ame-
lyek emlékeztetô oltással, immunmemória 
révén hosszú távú védettséget biztosítanak.  

Meningococcus b eLLeni 
védôoLtás

A MenB elleni vakcinafejlesztés legújabb 
lehetôsége a reverz vakcinológiai technika. 
Szemben a konvencionális vakcinagyártá-
si technikával, ahol a vakcina gyártása a 
kórokozó tenyésztésével, szaporításával, 
majd az immunogén alkotórészek biológi-
ai és vegyi úton történô kinyerésével kez-
dôdik, a reverz vakcinológiában mester-
ségesen állíthatók elô a protektivitásért 
fe lelôs antigének. Elsô lépésben a menin-
gococcus genomjának feltérképezése tör-
tént meg, ezt követte számítógép segítsé-
gével az immunválaszban szerepet játszó, 
potenciálisan protektív antigének kiválasz-
tása. A vakcinaantigén-célmolekulákat 
E.Coli baktériumban klonizálták. Az önma-
gukban még nem immunogén antigének 
mesterséges elôállításával és kombiná ció-
jával, továbbá egy stabil, endémiában ki-
próbált és immunogén OMV komponens-
bôl származó PorA antigén kombináció-
jával elérhetôvé vált a kívánt baktericid 
antitest-koncentráció, ami a meningo-
coccus elleni vakcinák immunogenitását 
jelenti. A MenB variábilitása miatt a világon 
legszélesebb körben protektív protein 
komplex kiválasztása volt a végsô lépés az 
immunogén oltóanyag megalkotásában. 
Az elsô B szerocsoport elleni vakcina, a 
Bexsero 3 protektív fehérje antigént és egy 
PorA összetevôt tartalmaz. Mind a négy 
komponens a vizsgálatok alapján immu-
nogén, jól tolerálható. A vizsgálatok sze rint 
az Európában reprezentatív MenB-törzsek 
vakcinalefedettsége 73–87%.

Az oltóanyag biztonságossági profilja 
megegyezik a gyakorta használt egyéb ol-
tóanyagokéval. A MenB4 biztonságosságát 
13 vizsgálatban értékelték. 2 hónapos kor-
tól 7812 személyt vontak be a vizsgálatba. 
Súlyos oltási reakciót, szövôdményt a biz-
tonságossági vizsgálatok során nem észlel-
tek. Egyéb oltóanyagokkal való együttadá-
sa az oltási reakciót érdemben nem növeli, 
kivéve a lázas reakciót, amely együttadás-
kor kifejezettebb, a lokális reakció erôtel-
jesebb, de ennek káros klinikai következ-
ménye nincs. Együttadáskor gyakrabban 

észlelhetô étvágytalanság, irritábilitás, ál-
mosság. A lázcsillapításra alkal mazott pa-
racetamol adása nem csökkentette az im-
munogenitást. Az oltóanyag megjelenése 
óta félmillió dózist terítettek szét a világon. 
A fo lyamatosan zajló megfigyelések oltási 
szövôdményrôl, áttöréses fertôzésrôl nem 
számoltak be.

oLtási séMáK
A 2014 augusztusában megjelent „Mód-
szertani levél a védôoltásokról” tartalmaz-
za a nemzetközileg elfogadott, jelenleg 
optimális oltási sémát. Ennek megfelelôen 
az immunizációt a MenB-elôfordulás szem-
pontjából prevalens életkorban, 6 hónapos 
életkor elôtt javasolt kezdeni. Az oltási 
séma 2 hónapos kortól 3+1 oltás: (2 hóna-
pos kortól havonta, az emlékeztetô oltás 
12 és 23 hónapos kor között). 6 és 11 hó-
napos vagy 12 és 23 hónapos kor között 
kezdve az oltásokat 2 hónapos intervallum-
mal 2 oltás szükséges. Az emlékeztetô ol-
tást 6 hónapos kor után alapimmunizáltak-
nak a 2. életévben, a második életévben 
alapimmunizáltaknál pedig 12–23 hónap-
pal az alapimmunizáció után kell adni.  
2 éves kor felettieknél az alapimmunizálás 
2 hónapos intervallummal, 11 éves kortól 
1 hónapos intervallummal 2 oltásból áll.  
2 éves kor fe lett kezdve a vakcinációt em-
lékeztetô ol tás már nem szükséges. Nincs 
lezárt  vizsgálati eredmény a csökkent im-
munfunk cióval élô betegek immunizáció-
jával kapcsolatban. Számukra az életkori 
séma al kal maz ható, emlékeztetô oltásról 
ké sôb biekben születik vélemény.

Menb4 oLtás beiLLesztése  
A csecseMôK hAzAi oLtási 

rendjébe 
A MenB4 együttadása és a szabad inter-
vallumban adása egyéb oltóanyagokkal 
megengedett. A biztonságosságra irányu-
ló vizsgálatok eredménye alapján az oltási 
reakció csökkentése érdekében egyéb ol-
tásoktól elkülönített adagolása preferált. 
Az immunválasz zavartalan kialakulása 
érdekében a kötelezô és ajánlott naptári 
oltásoktól 2 hetes intervallumban történô 
alkalmazása javasolt.

Ez a cikk a Novartis Vaccines megbízásából készült. 
cc szám: VAC13/14SEP.
Az anyag lezárásának dátuma 2014.09.17.
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A BEXSERO® alkalmazása 
a házi gyermekorvosi gyakorlatban

Az elsô, rekombináns meningococcus B 
(MenB) elleni vakcina (Bexsero®, Novartis) 
hazai forgalomba kerülése jelentôs lépés a 
védôoltással megelôzhetô betegségek el-
leni küzdelemben. 

Az egyes meningococcus-szerocsopor-
tok elôfordulási gyakoriságát illetôen az 
OEK adatai szerint a múlt évben a kétéves-
nél idôsebbek között minden korcsoport-
ban nagyjából egyenlô arányban (B: 53%, 
C: 43%) fordultak elô a B (MenB), illetve 
a C (MenC) szerocsoportú kórokozó által 
okozott megbetegedések. A 0–2 éves kor-
csoportban azonban a B szerocsoport el-
söprô dominanciája (86%) volt megfigyel-
hetô. Ez azt jelenti, hogy a két év alatti 
gyermekeknél minden 7 esetbôl 6-nál B 
szerotípusú volt a kórokozó, és csak 1 eset-
ben C szerotípus.

Kérdés, hogy csupán a MenC elleni vé-
dôoltás beadásával nem ringatjuk-e téve-
sen magunkat és a szülôket egyaránt abba 
a hitbe, hogy mindent megtettünk azért, 
hogy hatékonyan védjük gyermekeinket. 
Nem váltunk-e ki a szülôkben hamis biz-
tonságtudatot? 

Azt a tényt, hogy ily módon csupán az 
esetek 14%-a(!) ellen kínálunk védettsé-
get, a szülôkkel történô konzultáció során 
minden alkalommal érdemes tisztázni! Ha 
ezt nem tesszük meg, és az a szerencsétlen 
eset következik be, hogy egy MenC ellen 
oltott gyermek esetleg B szerocsoportú 
baktériummal fertôzôdik meg, jogosan 
vádolhatjuk magunkat a korrekt informá-
ció utólag már jóvátehetetlen elmulasztá-
sával. Megéri tehát néhány percet szánni 
ezeknek a kérdéseknek a tisztázására, és 
a kizárólag MenC elleni védôoltást csak 
ennek a ténynek az ismertetése mellett 
felajánlani.

Jelenleg az OEP két éven aluliak MenC- 
védôoltását támogató árpolitikája, de a 
házi gyermekorvosi indikátorrendszer is 
csupán a fenti, 14%-os védelemre ösztö-
nöz. Ebben a helyzetben elsôsorban a rizi-
kócsoportok oltására célszerû töreked-
nünk. Ez egyrészt a csecsemôket, illetve a 
két évnél fiatalabb gyermekeket, másrészt 
a kamaszokat, harmadrészt az anatómiai 
vagy funkcionális aspleniásokat, és a komp-
lement rendszer bizonyos betegségeiben 
szenvedôket jelenti. De támogatható, ha 
a többi (egészséges) gyermeknek is ajánljuk 
a vakcinát.

BEXSERO-val félévesnél fiatalabb cse-
csemôket a 3+1 séma alapján javasolt ol-
tani, tehát az alapimmunizálás során 2–6 
hónapos kor között 3, majd egy- és kétéves 
kor között 1 emlékeztetô oltást adunk be. 
Ha MenC-vel is oltunk, akkor azt az ilyen-
kor szokásos 2+1 séma alapján tesszük. 
Vagyis, amennyiben a meningococcus ellen 
jelenleg elérhetô legteljesebb védelmet 
kívánjuk kialakítani, féléves kor elôtt a kö-
telezô védôoltások mellett még 5 oltást 
kell beadnunk, amit egyéves koron túl még 
két emlékeztetô oltás (egy MenB- és egy 
MenC-) követ. 

Hat hónapos és kétéves kor között kezd-
ve az alapimmunizálás két oltásból áll, 
amelyet 12–23 hónap szünet után egy 
emlékeztetô oltás követ. Mivel 4 és 12 hó-
napos kor között nincsen kötelezô védôol-
tás, ebben az életkorban az oltások beik-
tatása egyszerû és egy oltás „meg spó-
rolásával” a család döntése is könnyebbé 
válik. Óriási felelôtlenség azonban, és 
mindenképpen kerülendô, veszélyes tak-
tika fiatalabb csecsemôk esetében „kivár-
ni”, és a fenti indokok alapján féléves 
korig elhalasztani a meningococcus elleni 
oltást, hiszen így pont a leginkább ve-
szélyezte tett korosztály, a fiatal csecsemôk 
védettségérôl nem gondoskodunk. Az in-
vazív meningococcus-fer tôzés inciden-
ciagörbéjének csúcsa ugyanis éppen hat 
hónapos kor körül van, tehát erre az élet-
korra mindenképpen megbízható ellen-
anyagszintet kellene biztosítani. Ennek 
érdekében célszerû az oltási sorozatot két 
hónapos kor után minél elôbb megkezde-
ni, és legalábbis a MenB-oltásokat idôben 
a kötelezô védôoltások közé illeszteni. 

A Bexsero® alkalmazási elôirata ismer-
teti azokat a védôoltásokat, amelyekkel  
a Bexsero® biztonságosan együtt adható. 
Sajnos ezek között sem a PCV-13, sem  
a forgalomban lévô MenC-oltások, vagy a 
rotavírus elleni vakcinák nem szerepelnek. 
Azt a megfigyelést is feltétlenül figyelem-
be kell venni, hogy a Bexsero® a megszo-
kottnál gyakrabban okoz lázas reakciót, 
különösen más oltásokkal egy idôben 
adva. 

Mindezek alapján saját oltási gyakor-
latomban – legalábbis addig, amíg ezzel 
kapcsolatban hosszabb távú gyakorlati ta-
pasztalat nem áll rendelkezésemre – igyek-
szem a Bexsero® oltást más védôoltásokkal 

nem egy idôben beadni. Ez azt jelenti, hogy 
ha kérik, 2,5 hónapos korban, a két és há-
rom hónapos kötelezô védôoltás közötti 
idôszakban kezdem, és 3,5 és 4,5 hónapos 
korban folytatom a MenB elleni alapim-
munizálást, az emlékeztetô adását pedig 
13–14 hónapos kor körül tervezem. Emel-
lett 3 és 5 hónapos korban lehetôség sze-
rint elvégzem a MenC elleni alapimmuni-
zálást is. 

A Bexsero® oltást intramuscularisan, cse-
csemôkorban minden esetben a comb kö-
zépsô-külsô harmadába, a musculus vastus 
lateralisba kell beadni. 

Kamaszoknak a Bexsero® mellé a quad-
rivalens konjugált vakcina (Nimenrix vagy 
Menveo) beadását javaslom.

A Bexsero® alkalmazási elôírása meg-
említi, hogy paracetamol profilaktikus al-
kalmazása az oltás beadásával egyidejûleg 
vagy röviddel azt követôen hatékonyan 
csökkenti a láz elôfordulását és súlyossá-
gát. Megjegyzendô, hogy Magyarországon 
az aminofenazon (Germicid, Supp. antipy-
reticum pro infante FoNo) az egyetlen,  
törzskönyvezés szerint is újszülöttkortól 
adható lázcsillapító készítmény. A parace-
tamol (és az ibuprofen) három hónapos kor 
alatt csak „off-label” (nem törzskönyvezett 
szerként) ad ható. 

Érvényben lévô hazai szakmai irányelv 
semmilyen profilaktikus lázcsillapításról 
nem tesz említést. A szakirodalomban sincs 
evidencia, ami alátámasztaná a profilak-
tikus lázcsillapítás hatékonyságát. Az is 
ismert, hogy a „lázgörcs” paracetamol 
profilaktikus adásával nem védhetô ki.  
A szü lôk korrekt tájékoztatása egy esetle-
gesen elôforduló és néhány órán belül le-
zajló lázas reakció lehetôségérôl, annak 
ártalmatlan voltáról és az ilyenkor javasolt 
teendôkrôl viszont semmiképpen nem mel-
lôzhetô. 

Saját gyakorlatomban eddig egyetlen 
alkalommal sem lépett fel lázas reakció 
vagy más, az oltást követô nemkívánatos 
esemény. Eddigi tapasztalataim megerôsí-
tik azt az elôzetesen megismert szakmai 
véleményt, hogy a Bexsero® biztonságosan 
és problémamentesen adható. 

Dr. Kovács áKos

házi gyermeKorvos
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Az oltásellenesség hazugságai  
Prof. dr. boldogkôi zsolt* 

Az emberiség átlagéletkora az utóbbi 
száz évben jelentôs mértékben emel
kedett. Nem genetikailag lettünk élet
képesebbek, hanem a körülményeink 
javultak. Ma már nagyon jó eséllyel 
éljük túl a gyermekkort, és nem pusz
tulunk bele tömegeses járványokba 
sem. Csatornázunk, tisztítjuk az ivóvi
zünket, és nem utolsósorban vakciná
zással védekezünk a halálos kórokozók 
ellen. A védôoltások kifejlesztése az 
orvostudomány legnagyobb hatású 
vívmánya. Manapság mégis sokan ódz
kodnak tôle, különféle ideológiákat 
gyártva. Az egyéni döntés felelôssége 
azonban nagy, hiszen a fertôzések ese
tében nem mondható, hogy az egész
ségem az én magánügyem. A kóroko
zók ugyanis pusztán terjesztô kö zeg
ként használnak bennünket, ezért a 
nem kellô alapossággal meghozott 
döntésünknek mások is megihatják a 
levét. Még súlyosabb a morális felelôs
ségünk, amikor a gyermekeink ügyé
ben döntünk.

A vAKcinázás eredete
A modernkor elôtti járványok egyik leg-
pusztítóbbika a fekete himlô volt. Edward 
Jenner angol orvos dolgozta ki e kór ellen 
a védôoltást. Jennert elgondolkodtatta egy 
fejônô okfejtése, amely szerint ô azért nem 
kapja el a gyilkos kórt, mivel korábban már 
megfertôzôdött az enyhébb tüneteket 
okozó tehénhimlôvel. Jenner elhatározta, 
hogy teszteli e hipotézist, és kísérletként 
1796-ban kertészének szellemi fogyatékos 
kisfiát a tehénvírussal fertôzte meg, majd 
késôbb ugyanezt tette a halálos rokonnal. 
A fiú túlélte a tesztet.

A sebészorvos ezt követôen saját magán 
próbálta ki a protokollt. Ô is megúszta. Úgy 
tûnt, hogy mûködik az elv, amely szerint 
egy gyengébb kórokozóval való vakcinázás 
védetté teszi a szervezetet a virulensebbel 
szemben. Jenner bûnben fogant kísérlete-
ivel kezdetét vette a modern orvostudo-
mány kora. A tehénhimlôn alapuló techni-
ka egy világméretû vakcinázási programban 
testesült meg, amely a fekete himlô kiirtá-
sát tûzte ki célul. A gyümölcs majd kétszáz 
évvel Jenner publikációját (1798) követôen 

ért be: 1980-ra a vírust eltakarították a Föld 
színérôl.

növeKvô átLAgéLetKor, 
eMLéKezô sejteK

A görögök és a rómaiak átlagosan 35 évig 
éltek, és a XIX–XX. század fordulóján is 
csak negyvenre számíthattak az emberek. 
Ma a legfejlettebb országokban a 80 évet 
is meghaladja az átlagéletkor. Az élethosz-
szunk jelenkori növekedésében számos 
tényezô játszik szerepet a higiénikusabb 
életkörülményektôl a jobb táplálkozáson 
és közbiztonságon át a háborúellenes el-
veken alapuló társadalmi berendezkedésig. 
A legfontosabb azonban az orvostudo-
mány szerepe, amely felfedezte az antibi-
otikumokat és kifejlesztette a védôoltá-
sokat. Felbecsülhetetlen, hány százmillió 
ember életét és egészségét mentették már 
meg idáig a védôoltások. Régen a fertôzé-
sek okozta gyermekhalandóság és a nagy 
járványok voltak a legfôbb népességsza-
bályzók. E halálok a fejlett világban ma már 
csak a lista végén kullog valahol.

Egy kórokozó támadását követôen ak-
tiválódik az immunrendszer. A szerzett 
immunrendszer esetében ez két fô folya-
matot takar. Egyrészt, a már eleve hatalmas 
változékonyságban rendelkezésre álló, 
antitesteket képzô B-lymphocyták és a  
T-sejt-receptort kifejezô T-lymphocyták kö-
zül kiválogatódnak és szelektíven elszapo-
rodnak a kórokozót hatékonyan felismerni 
képes változatok, és felveszik a harcot a 
betolakodókkal. Közben az antitestek kór-
okozót felismerô képessége tovább fino-
mul az ún. hipermutációs mechanizmus 
révén.

Másrészt, az aktivált limfocitákból nem 
csupán antitesteket képzô plazmasejtek, 
valamint ún. effektor T-sejtek keletkeznek, 
hanem memóriasejtek is, amelyek hosszú 
távon elraktározódnak a szervezetben.  
A me móriasejteknek köszönhetôen a kór-
okozó ismételt támadása esetén az immun-
válasz jóval gyorsabban jön létre. A védô-
oltással lényegében egy fertôzést imitálunk. 
Ugyanúgy felpörög a védekezôrendszer,  
és létrejön az immunológiai memória.  
A kórokozók és az immunrendszer harca 
lényegében verseny az idôvel. A védôoltás 

– a memóriasejtek képzésével – ezt a szük-
séges idôt biztosítja egy leendô fertôzés 
esetén.

Érdemes megemlíteni a nyájimmunitás 
fogalmát is: ez azt jelenti, hogy a népesség 
egy bizonyos részének beoltása védettsé-
get biztosít a beoltatlanok számára is, hi-
szen nincs kitôl elkapni a betegséget. E je-
lenség komoly szerepet játszik a járványok 
kialakulásának megakadályozásában is. Ha 
azonban az oltatlanok aránya egy kritikus 
szint alá csökken, akkor e hatás megszûnik. 
A kanyaró esetében minimum 94 százalék, 
a mumpsznál pedig 86 százalék oltottsági 
szint szükséges az oltatlan „potyautasok” 
védelméhez. Az oltásellenesség egyik ve-
szélye tehát az, hogy a helytelen döntéssel 
kisebb-nagyobb közösségek egészségét 
kockáztatjuk.

éLô vAKcináK, 
hAtéKonysági vizsgáLAtoK

A Jenner által vakcinázásra alkalmazott 
tehénhimlô a halálos fekete himlô vírusá-
nak a rokona volt. A manapság használatos 
élô vakcinák ugyanahhoz a fajhoz tartoz-
nak, mint a betegséget kiváltó kórokozó, 
de ezeket legyengítik (attenuálják) például 
azáltal, hogy a vírust huzamosabb ideig 
sejtkultúrán szaporítják. Így ugyanis a fel-
halmozódó mutációk miatt a vírus elveszí-
ti az élô szervezet megbetegítéséhez szük-
séges képességét. Az attenuált vakcinák 
rendszerint rendkívül hatékonyak az im-
munválasz kialakításában, de mivel élô 
kór okozóról van szó, a gyenge immunrend-
szerrel rendelkezôkre némi veszélyt jelent-
hetnek, ezért ôk nem kaphatnak ilyen tí-
pusú oltóanyagot. 

A védôoltások hatékonyságát és esetle-
ges mellékhatásait kétféle módszerrel lehet 
vizsgálni. Az egyik a kísérlet, a másik pedig 
a megfigyelés. Az oltóanyagok (és a gyógy-
szerek) bevezetését megelôzôen kísérlete-
ket kell végezni, amely során ket tôs vak-
tesztet alkalmaznak. Ez annyit jelent, hogy 
sem a kísérleti alanyok, sem az oltást végzô 
szakember nem tudja, hogy ki kapja a vak-
cinát, és ki a placebót, mivel ennek isme-
rete befolyással lehet a kísérletre. Ügyelni 
kell arra is, hogy a két csoport (oltóanya-
got kapók és placebokontroll) tagjai vé-

* Boldogkôi Zsolt: egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Biológiai Intézetének intézetvezetô igazgatója
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letlenszerûen legyenek kiválasztva, külön-
ben elôfordulhat, hogy például az egyik 
csoportban több a fiatal és egészséges 
személy, mint a másikban. Mivel kí sérleteket 
csak egy viszonylag alacsony számú mintán 
lehet végezni, ezért az oltóanyag beveze-
tését követôen megfigyelésekkel kell nyo-
mon követni a vakcina hatásait.

Az oLtáseLLenes AttitûdöK 
PszichoLógiájA

Sokan ódzkodnak a védôoltásoktól, sôt 
egyesek még a kötelezôen beadandókat is 
megtagadják. Mi lehet ennek vajon az oka? 
Az egyik fô probléma az, hogy a szakem-
berek nem gyôzik a médiaversenyt a kü-
lönféle téveszmékkel, ezért a közvéleke-
dést az utóbbiak dominálják. A továbbiak-
ban nézzük elôször az oltásellenesség 
egyéb általános okait, majd ezt követôen 
a specifikus eseteket.

túLfûtött induLAtoK
A társadalom egyes tagjai az átlagnál jóval 
érzékenyebben reagálnak a globális prob-
lémákra. A tiltakozás alapja a részt vevô 
egyének hite szerint a haladás elôsegítése 
vagy a romboló folyamatok megakadályo-
zása. A valóság azonban gyakran komple-
xebb, mint ahogyan azt a leegyszerûsítô 
ideológiák magyarázni próbálják.

A modern biológiával, s ezzel egyben 
az orvostudománnyal szembeni ellenséges-
ség a ’70-es években vette kezdetét, de 
teljeskörûen csak az új évezredben bonta-
kozott ki egy masszívan negatív hozzáállás. 
A klónozás, az ôssejtek, a géntech nológia, 
ez utóbbin belül a génterápia és a geneti-
kailag módosított szervezetek váltak a 
megtestesült fôgonosszá. A gyógy szerek 
és fôként azok gyártói a társadalom egy 
részében globális utálatnak örvendenek.  
A védôoltások elleni indulatok most kez-
denek éppen csúcsosodni. A modern tu-
domány és gyógyítás kritikusai jellemzôen 
laikusok, akik nem rendelkeznek megfelelô 
szakmai ismeretekkel, ezért nem is képesek 
megítélni egy tudományos kérdés helyes-
ségét, ebbôl következôen, jó esetben is 
csak ráhibázhatnak az igaz ságra. E tény 
miatt a pro és kontra érvek igaz sága erôsen 
lejt a „pro” irányába. So kan érzik e korlá-
tokat, ezért kompenzációként heves mo-
ralizálásba kezdenek az emberi jogok kü-
lönféle területeire terelve a csatát.

MAniPuLAtív KontextusoK
A szavak és a fogalmak nem puszta nyelv-
tani absztrakcióként léteznek, hanem kü-
lönféle asszociációk, hangulati elemek és 
érzelmi viszonyulások fûzôdnek hozzájuk, 
amelyek gyakran felülírják az eredeti je-
lentést.

A gyógyítás és a táplálkozás kapcsán 
az egyik leggyakoribb a „természetesség”-
gel való asszociáció. Egy gyógyfûhöz, egy 
biotermékhez vagy egy alternatív gyógyí-
tási technikához gyakran ragad hozzá 
kimondatlanul is ez a jelzô, míg a nem 
biokertészetbôl származó vagy genetika-
ilag módosított tápnövényhez, valamint  
a gyógy szerekhez és globálisan a tudo-
mányos alapú orvosláshoz a „természet-
ellenesség” társul. Egy másik gyakori 
társítást a „mérgezô” jelzô képezi, ami 
un dort vált ki mindenbôl, amihez hozzá-
ragad. Az oltásokkal kapcsolatban minden 
itt felsorolt tényezô megjelenik: nem ter-
mészetes, mérgezô, sôt megvetendô is, 
mivel a vakcinalobbi érdekei miatt erôlte-
tik ránk azokat.

MásoK Követése
Ösztöneink arra determinálják elménket, 
hogy autentikusnak vélt személyek állí-
tásait, vagy a sok ember által osztott né-
zeteket igaznak véljük. Nem érthetünk 
ugyanis mindenhez, ezért meg kell bíznunk 
mások ítéletében. Gyakran egyéb moti-
vációk késztetnek az azonosulásra, pl. egy 
közösséghez való tartozni akarás vagy 
anyagi érdekeltség.

AneKdotáK, szubjeKtivizMus, 
oK-oKozAt

A puha és az áltudományokra jellemzô, 
hogy érvelésük anekdotákra épül. A velem, 
a családom egyik tagjával, vagy a barátom 
édesanyja barátnôjével megtörtént egyedi 
eseményeket gyakran általánosnak véljük. 
Elképzelhetô, hogy a saját személyes ta-
pasztalatom valóban az általam vélt igaz-
ságot igazolja, más példák tömkelege vi-
szont cáfolhatja azt, csak errôl nem tudok. 
Az ilyen problémák jó része ezért csak nagy 
mintaszám alkalmazásával értékelhetô. 
Továbbá, a szándékaink torzítják a gon-
dolkodásunkat. Az elképzeléseinket meg-
erôsítô eseményeket rögzíti a memóriánk, 
az azt cáfolókat viszont észre sem vesszük, 
vagy hamar elfelejtjük. Amit nem a saját 
szemünkkel tapasztalunk abban meg kell 
hogy bízzunk.

A szóbeszéd információtartalmának 
változását a terjedés során jól ismerjük: 
akár az eredeti jelentésének az ellenkezô-
jére is fordulhat. Az ok és az okozat kap-
csolata sem mindig egyértelmû, két egy-
mást követô esemény nem biztos, hogy 
oksági kapcsolatban is áll egymással. To-
vábbá, ha egy olyan folyamatot vizsgálunk, 
amely hosszú idô alatt alakul ki – ilyen 
például a betegségek zöme – nem lehetünk 
biztosak abban, hogy számos jelölt közül 
mi lehet a valódi ok. Ezt csak tudományos 
alapon végzett szívós munkával tudjuk ki-

deríteni, nem pedig egyedi megfigyelé-
sekkel.

Modern vAKcináK
A modern biológia termékei is ott topo-
rognak már a piac környékén. A rekombi-
náns vakcinák esetében egy ártalmatlan 
vírus genomjába egy komoly betegséget 
okozó patogén mikroba génjét ültetik. 
Olyan gént érdemes kifejeztetni, ami erôs 
immunológiai választ vált ki a szervezet-
ben. Rekombinánsvírus-alapú vakcinák 
vek toraként leggyakrabban kanárihimlô és 
tehénhimlô (vaccinia) vírusokat alkalmaz-
nak. Egy különleges formát képvisel a ve-
szettség elleni vakcina, amellyel nem köz-
vetlenül az embert oltják be, hanem a vírust 
terjesztô gazdaállatot teszik immunissá.  
A vacciniavírus DNS-ébe ültették a veszett-
ségvírus egyik génjét, és ezzel a rekombi-
náns törzzsel fertôzött csalétket helyeztek 
el az erdôkben. A róka megette a kezelt 
csalétket, ezáltal ellenállóvá vált a veszett-
séggel szemben, emiatt a vírus kipusztult 
a környékrôl. E technológiával több ország-
ban, így hazánkban is, sikereket értek el e 
szörnyû betegség kiszorításában.

A DNS-vakcinák esetében magát a nuk-
leinsavat, az alegységvakcináknál pedig 
rendszerint egy rövid peptidszakaszt hasz-
nálnak a vakcinázáshoz. Ez utóbbiak elô-
nye, hogy az eredeti kórokozó nem kelhet 
életre, hiszen csak egy darabot oltanak be 
belôle, a hátrány viszont, hogy nem véde-
nek maximális hatékonysággal. Vannak 
egészen eredeti megoldások is, például a 
vakcina gyümölcsökben és zöldségekben 
való termeltetése. Az oltóanyag iparilag is 
kinyerhetô a genetikailag módosított nö-
vényekbôl, de meg is lehet enni azokat  
a védettség kialakításához, mert túlélik a 
gyomorsavakat. Persze az evéshez a gene-
tikailag módosított szervezetekkel kapcso-
latos tilalmakat kellene átgondolnunk is-
mét.

Egy elmés technika a szúnyogok injek-
ciós tûként való alkalmazásán alapul. Egy 
ilyen megoldást képvisel az a rekombináns 
szúnyog, amelynek nyálában fejezôdik ki 
az Afrikában komoly betegséget okozó 
leishmaniasis elleni vakcina. Elôállították a 
maláriaellenes szúnyogot is. Ez a génmó-
dosított rovar nem terjeszti a maláriát. 
Ráadásul, a természetben elvileg gyorsab-
ban szaporodik, mint a vadtípus. Ponto-
sabban, szaporodna, ha egyesek nem vizi-
onálnának ökológiai katasztrófát a rekom-
bináns szúnyog elszaporodása miatt. 
Félthetjük persze a „természetes” szúnyog-
fajt, csak közben vessük tekintetünket a 
mérleg másik serpenyôjére is, amelyben 
milliók pusztulnak el a ma még gyógyítha-
tatlan kór következtében.
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Az oLtáseLLenesség érvei 
és A vALóság

Összeesküvéselméletek

A konspirációs elméletek az emberi elme 
bizarr megnyilvánulásai. Az alapszintû gya-
nakvás egy ésszerû magatartás, hiszen a 
naivakat mindig átverik. Ha viszont már 
úgy tûnik, hogy mindenki ellenünk van, 
akkor valószínûleg a saját világlátásunkkal 
van a baj.

Az oltásellenesség tipikus ellenérve a 
vakcinagyártók és az orvosok haszonalapú 
összeesküvése. A H1N1 influenza vakciná-
ja esetében felmerült a hazai politika és  
a gyártók összejátszásának gyanúja is. És 
persze a rideg materializmus ellen is hadat 
kell üzenni a hitszerû gondolkodás nevé-
ben. Nem meglepô az oltások elleni szkep-
ticizmus összefonódása az alternatív orvos-
lással sem: például egy brit felmérés szerint 
a homeopaták és csontkovácsok többsége 
lebeszéli a pácienseit az amúgy kötelezô 
MMR oltásról. Sokszor abszurd oltásellenes 
érveket is hallhatunk. Az egyik ilyen ellenérv 
szerint az oltóanyagok mikrocsipeket tar-
talmaznak, hogy megfigyelhessenek ben-
nünket. Egy nigériai tartomány imámja 
amerikai ármánykodásnak vélte a polio-vak-
cinát, szerinte ugyanis a Gonoszság Fôten-
gelyének célja a védôoltással az afrikai em-
berek terméketlenné tétele. A megtagadott 
oltások eredményeként Afrika-szerte, sôt 
néhány ázsiai országban is újra felütötte 
fejét a járványos gyermekbénulás. Európá-
ban is él az a tévhit, miszerint ezt a vakcinát 
a túlnépesedett kontinens népességszabá-
lyozása végett hozták létre. Ugyanerre lé-
tezik egy AIDS-es ellenérv is, amely szerint 
a gonosz amerikaiak szándékosan szabadí-
tották a HIV vírust a fekete kontinensre.  
A homoszexuálisoknak is van összeesküvés-
elméletük a HIV-vel kapcsolatban.

A védôoltások járványt okozhatnak?

A járványos gyermekbénulást a poliovírus 
okozza. A korabeli fényképek szívszorító 
képei a vastüdôn tartott gyerekekrôl hûen 
mutatják a kórokozó pusztító erejét. A vé-
dôoltás kifejlesztése elôtt egy-egy járvány 
nagyszámú áldozatot szedett elsôsorban a 
gyermekek körében, a túlélôk pedig gyak-
ran maradandó egészségkárosodást (pl. 
bénulás) szenvedtek. A vakcinázási prog-
ram ismét elsöprô sikert hozott, igaz a 
poliovírust nem sikerült véglegesen kiirtani. 
Egy máig élô nézet szerint az AIDS vírusa 
nem természetes úton fertôzte meg az 
embert, hanem a polio-vakcina elôállításá-
hoz használt majomvese-sejtvonalból ke-
rült az emberi szervezetbe.

Hiába tudjuk ma már egyértelmûen bi-
zonyítani genetikai analízis segítségével, 
hogy a HIV 1-es típusa a csimpánzból került 
az emberbe, és hogy a jóval ritkább 2-es 
típus eredetileg a kormos mangábé nevû 
majom kórokozója volt, a fenti vélekedés 
mégis masszívan él tovább a köztudatban. 
További érdekesség, hogy bizonyos oltás-
ellenes szervezetek szerint a gyermek-
bénulást nem is vírus okozza, hanem  
a rovarirtó szerként használt, de késôbb a 
szer vezetben való felhalmozódása miatt 
betiltott DDT.

Az MMRsztori

Andrew Wakefield brit sebész 1998-ban 
közölt egy cikket a lancet címû tekintélyes 
orvosi lapban, amely félreérthetetlenül cél-
zott arra, hogy az MMR vakcina autizmust 
okoz. Egy késôbbi, japán kutatókkal közö-
sen írt cikkében pedig a PCR-technika se-
gítségével autista gyerekek bélcsatorná-
jában kanyaróvírust tudott kimutatni, a 
feltételezés szerint azért, mert az oltó-
anyagban jelen lévô vírus megtartotta a 
patogenitását. Az 1998-as írás tekinthetô 
a védôoltások elleni valaha indított legko-
molyabb támadásnak. A brit média felkap-
ta a témát, és majd egy évtizedig tartotta 
címlapon.

Az évek múlásával azonban számos 
probléma merült fel az állítás hiteles-
ségével kapcsolatban. A legfontosabb az 
a tény volt, hogy más kutatók nem tudták 
reprodukálni az oltás autizmussal való 
összefüggését, ami megfelel a cáfolatnak. 
Az is kiderült, hogy Wakefield szép sum-
mákat kapott autista szülôket képviselô 
ügyvédektôl azon nyilvánvaló okból, hogy 
az eredmények alapján a vakcinagyártók 
perelhetôk legyenek. Ráadásul egy ok-
nyomozó újságíró feltárta, hogy a sebész-
doktor egy saját fejlesztésû kanyaró el-
leni vakcinát próbált szabadalmaztatni, és 
így teljesen más megvilágításba került  
az a korábban érthetetlen álláspontja, 
hogy miért jó az egykomponensû vakcina, 
ha a három komponensû MMR veszé-
lyes.

A sorozatos negatív visszajelzések miatt 
a cikk társszerzôi egymás után töröltették 
magukat a szerzôi listáról. Késôbb egy-
értelmûvé vált, hogy Wakefield szisztema-
tikusan meghamisította a kórlapokat és a 
jegyzôkönyvi adatokat. Végül 2010-ben  
a lancet visszavonta a publikációt. Sokak 
szerint a médiának óriási felelôssége volt 
az ügyben, hiszen a hamar megjelent, Wa-
kefield-adatokat cáfoló közlemények nem 
kaptak kellô nyilvánosságot. Azóta is szá-
mos olyan publikáció látott napvilágot, ami 
cáfolja Wakefield állításait. Szinte hihetet-

len, de mindezek ellenére máig szilárdan 
tartja magát a téveszme a köztudatban.  
A félreinformált szülôk miatt Angliában 
egymillió gyermeket nem oltattak be MMR 
vakcinával. Az eredmény: a korábbi évi 
10–20 kanyarófertôzés mára 2000/év fe-
letti esetszámot ért el.

A higany története

Egy másik történet az oltóanyagok tartó-
sítására szolgáló higanyvegyülettel (thi-
omersal) kapcsolatos. Az elemi higany 
gôzének toxikus hatása közismert. De mi 
a helyzet a higanyt tartalmazó szerves ve-
gyülettel, illetve annak bomlástermékével, 
az etil-higannyal? Kezdjük azzal, hogy ve-
gyület formában az elemek viselkedése 
megváltozik, a konyhasóról pl. senkinek 
nem jut eszébe, hogy az maró klórgázt 
tartalmaz. A feltételezések szerint az etil-
higany felhalmozódik a szervezetben és 
zavarokat okozhat az agyfejlôdésben, ami-
nek ismét csak autizmus lesz az eredmé-
nye. Elôször is, ez a vegyület szinte mara-
déktalanul kiürül a szervezetbôl. Más részt, 
az összesen több százezer gyereken vég-
zett megfigyelések egyértelmûen cáfolják 
a thiomersal/autizmus összefüggést. A 
til takozások miatt a tartósítószert végül 
mégis kivonták a forgalomból, ám ezt kö-
vetôen az autisták száma nemhogy csök-
kent volna, hanem tovább nôtt.

Hepatitis B

Hazánkban 1999-tôl kötelezô a súlyos máj-
gyulladást okozó Hepatitis B vírus elleni 
védôoltás. Korábban több tanulmányban 
beszámoltak arról, hogy ez a vakcina egy 
komoly betegség, a szklerózis multiplex (az 
idegsejtek nyúlványait körülvevô mielinhü-
vely degenerációjával jellemzett kór) oko-
zója lehet. 1990-ben például hatalmas 
pánik tört ki emiatt Franciaországban, 
aminek hatására sokan megtagadták a 
védôoltást. A pániknak természetesen nem 
volt alapja. Friss hír, hogy Tajvanban a he-
patitis B vakcinázási program eredménye-
ként mára a májrák és egyéb májbetegsé-
gek általi elhalálozások számában jelentôs 
csökkenés következett be.

Publikációk és matematika

A védôoltások károsító hatásáról néha 
publikációk jelennek meg rendszerint kétes 
szakmaiságú lapokban. A matematikai sta-
tisztika egy egzakt tudományterület, ennek 
ellenére az epidemiológiai vizsgálatokat 
gyakran pongyolán végzik. Minderrôl rész-
letesen Ferenci Tamás blogjában olvasha-
tunk kiváló kritikákat.



12

Számos átfogó vizsgálat igazolta már a 
védôoltások ártalmatlanságát. Ezek közül 
a legismertebb az ún. Cochrane-bírálat, 
amelynek során szisztematikusan elemzik 
az oltások hatásaival foglalkozó korábbi 
publikációkat (metaanalízis). Ugyanezt  
a me todikát alkalmazzák a gyógyszerek, a 
gyógymódok és az étrend egészségre való 
hatásának vizsgálatához is. Az analízis so-
rán elôször azt állapítják meg, hogy az 
adott publikációban leírt kísérletet a tudo-
mány általánosan elfogadott normái sze-
rint végeztek-e el, azaz voltak-e megfelelô 
kontrollok, elegendô volt-e a mintaszám, 
helyesek-e az adatokból levont következ-
tetések stb. Egy elôre megadott szempont-
rendszer alapján a nem megfelelô cikkeket 
eltávolítják az elemzésbôl, a maradék ada-
tait pedig összegzik és kiérté kelik.

Az MMR oltás esetében az eredmény 
magáért beszélt: nincs szignifikáns kapcso-
lat az autizmussal. Sôt, ugyanezt a negatív 
eredményt kapták az MMR oltás és egyéb 
betegségek feltételezett kapcsolatáról, 
amelyek a következôk: asztma, leukémia, 
szénanátha, 1-es típusú cukorbetegség, 
járászavarok, Crohn-betegség, demielini-
zációs kórképek, valamint a bakteriális és 
virális fertôzések. Ugyanúgy, mint bármely 

más gyógyszer esetében, mellékhatások 
természetesen a védôoltások alkalmazása 
során is elôfordulhatnak. Ezek jelentôsége 
azonban elhanyagolható, mert vagy ritkák, 
vagy nem súlyosak. Maga a kanyaró viszont 
valóban jelentôs kockázatot jelent.

A kritikusok szerint a védôoltások 
nem hatékonyak

Egyes vélekedések szerint a fertôzô beteg-
ség visszaszorulását nem a tömeges oltá-
sok eredményezik. A helyzet valójában az, 
hogy a védôoltások bevezetését követôen 
az adott betegség visszaszorul, gyakran 
igen rövid idôn belül. Az olyan országok 
esetében viszont, ahol nem kötelezô az 
adott oltás, vagy nem veszik azt szigorúan, 
jóval nagyobb a megbetegedések száma. 
Egy másik állítás szerint a beoltott emberek 
is megbetegszenek. Bizonyos gyakoriság-
gal valóban ez a helyzet. Ez csupán annyit 
jelent, hogy az adott oltóanyag nem töké-
letes, az azonban, hogy a nem oltottak is 
ugyanolyan eséllyel kerülik el a fertôzést, 
mint a vakcináltak, nem igaz: a járványok 
idején az oltatlanok megbetegedése jóval 
nagyobb arányú, mint az oltottaké. A fen-
ti állítások gyakran légbôl kapottak, más 

esetekben pedig kétes szakmaiságú pub-
likációkon alapulnak. A legutóbbi hazai 
influenzajárvány például közel tíz várandós 
nôt ölt meg, akik közül egyikük sem kapott 
védôoltást. Ellenben a vakcinált várandó-
sok közül senki nem került súlyos szövôd-
ménnyel kórházba.

összegzés
Az oltásellenesség fô állításai, hogy a vé-
dôoltások komoly betegségeket okozhat-
nak, illetve, a nem oltott gyerekek egész-
ségesebbek, mint a beoltottak. Mint láttuk, 
mindkét állítás hamis. Az ismerethiány szül-
te oltásmegtagadás sajnos súlyos problé-
mákhoz vezethet, ha ennek szintje elér egy 
bizonyos arányt a népességben. Sok veszé-
lyes kórokozó várakozik sötét zugokban 
türelmetlenül, hogy lecsapjon gyermeke-
inkre és a felnôttekre egyaránt. Az elvégzett 
számos vizsgálat és megfigyelés szerint a 
védôoltások kockázata rendkívül alacsony, 
szemben az általuk biztosított védettséggel, 
ami viszont igen jelentôs. Önmagában az 
a tény, hogy egy protokoll bizonyos szintû 
rizikóval rendelkezik, teljesen természetes, 
hiszen minden másra is igaz. Az élet maga 
egy veszélyes létezési forma.

Forrás: Index, 2014.02.07.

XX. őszi konferenciáját rendezi
a Házi Gyermekorvosok Egyesülete

2014. november 14–15.

Ramada Resort – Aquaworld, Budapest 

(1044 Budapest, Íves út 16.)

„Egyedül nem megy”

Jelentkezés on-line: www.hgye.hu/online-jelentkezes
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Ebola, ebola, ebola!
Nincs nap, hogy ne jelenjen meg új és egy-
re ijesztôbb híradás a sajtóban az Ebola-
vírus okozta járvánnyal kapcsolatban, ezért 
nem lehet naprakészen beszámolni a tény-
leges helyzetrôl, csak inkomplett áttekintés 
adható. A vírus megjelenése, a betegség 
terjedése, az epidemiológiai kutatások, a 
po litikai, társadalmi, szociális, etikai vonat-
kozások rengeteg megválaszolatlan kér-
dést vetnek fel. A világszerte beinduló 
erôfeszítések ellenére a betegek és halot-
tak száma exponenciálisan emelkedik, 
ezért a jelenlegi járvány egy nagy humani-
tárius katasztrófa képét vetíti elôre. 

Az Ebola-vírus okozta járványokat 1976 
óta ismerjük. Az elsô járvány Dél-Szudán-
ban tört ki, ahol az addig ismeretlen be-
tegségben 284 ember fertôzôdött meg és 
közülük 151 meg is halt. Az elsô beteg és 
egyben halálos áldozat egy gyapotfeldol-
gozó gyárban dolgozó munkás volt. Mint 
késôbb kiderítették a vírust hordozó dene-
vérek elôszeretettel tanyáznak ilyen kör-
nyezetben. A vírus identifikálása még 
ugyanabban az évben egy másik, az ak kori 
Zaire-ben (régen Belga Kongó, ma a Kon-
gói Demokratikus Köztársaság) kitört jár-
vány során történt. Ekkor az isten háta 
mögötti kis yambukui missziós kórházban 
dolgozó, egy addig nem látott betegség-
ben meghalt apácától származó vérmintá-
ban egy fiatal belga mikrobiológus és az 
amerikai CDC (Center of Disease Control 
and Prevention) munkatársai izolálták, és 
ismeretlenként azonosították a Marburg-
vírussal rokon kórokozót. A kutatóknak 
fogalmuk sem volt róla, hogy milyen halá-
los új vírussal van dolguk, a vizsgálatokat 
fehér köpenyben és gumikesztyûben, de 
minden egyéb védôfelszerelés nélkül vé-
gezték, és ennek során az eltört fiolától a 
leejtett Petri csészéig mindenféle baleset 
elôfordult, nagy szerencséjükre következ-
mények nélkül. Peter Piot, az akkor 27 éves 
antwerpeni mikrobiológus, aki ma a lon-
doni Trópusi Betegségek Intézetének igaz-
gatója, egy nemzetközi team tagjaként a 
helyszínre utazott. Ahogy a londoni Obser-
verben közölt visszaemlékezéseiben el-
mondja, ekkora már tisztában volt azzal, 
hogy az eddig ismert talán leghalálosabb 
fertôzést kutatja (318 betegbôl 280 meg-

halt, a betegség halálozása csaknem 90% 
volt), de hogy hogyan terjed, arról fogalma 
sem volt. Így ugyan védôöltözetben, de az 
elviselhetetlen meleg miatt gázmaszk nél-
kül (ami légúti fertôzés ellen védte volna) 
vizsgálta meg a betegeket és vette le a 
vérmintákat. Mint kiderült a betegség ter-
jesztésében a kórház dolgozói tevékenyen 

részt vettek. Az apácák a terhes nôknek 
intramuscularis vitamininjekciókat adtak 
sterilizálatlan tûkkel, és sok egyéb higiénés 
szabályt is megszegtek. Szerencsére az ak-
kori kongói hatóságok megfogadták a 
CDC tanácsait, karantént és izolációt ve-
zettek be, felkutatták a kontakt személye-
ket, a személyzetet ellátták védôöltözettel 
és fertôtlenítôszerekkel, így sikerült a jár-
ványt megfékezni. Az elkövetkezô években 
több mint húsz kisebb járványt detektáltak 
Ugandában, Kongóban, Gabonban, Szu-
dánban és a Kongói Demokratikus Köztár-
saságban. Ezekben összesen mintegy 2400 
ember betegedett meg, és több mint 1500 
meghalt. A 2014 elôtti járványokat az jel-
lemezte, hogy elszigetelt, a városoktól tá-
vol esô kis falvakban történtek a megbe-
tegedések, így a terjedést könnyebb volt 
megakadályozni, bár akadt olyan járvány 
is, amelyben több mint négyszázan bete-
gedtek meg. 

Az Ebola-vírus a Filovírusok családjába 
tartozó RNA-vírus, amelynek öt speciese 

ismert, négy típusa okoz emberi megbete-
gedést, és eddig három okozott közülük 
járványokat, köztük a jelenlegi megbete-
gedéseket okozó Zaire Ebola-vírus. Bár a 
vírus genetikai szerkezete gyorsan változik, 
nem hasonlítható a százszor gyorsabban 
mutálódó influenzavírushoz. A vírus az 
endothelsejteket, macrophagokat, mono-

cytákat és a máj sejtjeit támadja meg elsô-
sorban. A vírus által termelt glikoprotein 
az endothelsejtek falához kötôdve többek 
között károsítja az érfalakat, meggátolja  
a neutrophil-aktivációt és az interferon-
termelést, viszont számos cytokint aktivál, 
amely alapját képezi a súlyos szisztémás 
reakciók kialakulásának.  

A vírus eredete nem ismert, de azt tud-
juk, hogy gyümölcsevô denevérek hordoz-
zák, és ôk fertôzik meg, valószínûleg ürü-
lékük révén, az emlôsállatokat, köztük a 
nagyon fogékony emberszabású majmo-
kat. Emberbe ezen állatok fogyasztása vagy 
a denevérek ürüléke révén jut el a kóroko-
zó. Terjedése emberrôl emberre – jelen 
tudásunk szerint – csak testnedvekkel (vér, 
nyál, verejték, anyatej, ondó, elhaltak szer-
vei stb.) való érintkezés útján történik, bár 
nem zárható ki, hogy tüsszentéssel, köhö-
géssel zárt térben aeroszol útján is lehet-
séges a fertôzés. A vírus néhány órát a 
környezetben is túlél, fertôtlenítôszerekkel 
azonban könnyen eltávolítható. Az öt Ebo-

Kardos 
Gabriella 

rovata
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la-species egyike az Ebola Reston, amely 
embereket is megfertôz, de csak majmokat 
betegít meg, légúti fertôzés révén is terjed, 
amint az egy USA-beli kutatóközpontban 
történeteket feldolgozó Richard Preston 
által írt „The Hot Zone” c. könyvbôl is ki-
derül.

A betegség lappangási ideje 2–21, át-
lagosan 10 nap. A gyógyulás után az ondó 
még hónapokig fertôzô marad. A halálo-
zás nagyon magas, a speciestôl függôen 
25–90%. A jelen járványban a WHO ada-
tai szerint a halálozási ráta 70% körüli. 

A tünetek kezdetben az influenzához 
hasonlóak, fejfájás, gyengeség, torokfájás, 
izomfájdalmak, láz, de hamarosan hányás, 
hasmenés, kiütés, és – bár ebben a járvány-
ban ritkábban – kiterjedt vérzések jelent-
keznek, és a beteg hypovolaemiás sokk-
ban, „capillary leak” szindróma kö vet kez-
t ében kialakuló „multiorgan failure”-ben 
hal meg. A laboratóriumi eltérések közül 
a neutro- és thrombocytopenia, az emel-
kedett májenzimek és a hányás, hasmenés 
következtében kialakuló extrém elektrolit-
eltérések emelendôk ki. A betegek több-
ségében a vérzéses jelenségek hátterében 
disseminált intravascularis koaguláció (DIC) 
áll. A differenciáldiagnózis során többek 
között a maláriát, tífuszt, kolerát, shigello-
sist, a haemorrhagiás lázak különbözô 
fajtáit kell kizárni. 

A diagnózist a vírus valamilyen módszer-
rel való kimutatása biztosítja, ez történhet 
ElISA-val, a vírus elleni antitestek kimuta-
tásával, elektronmikroszkópiával vagy te-
nyésztéssel, de többnyire reverz transz-
kriptáz polimeráz chain reakció (RT-PCR)  
se gítségével történik, amely néhány órán 
belül eredményt ad.  

A betegségnek egyelôre specifikus te-
rápiája nincs, a szupportív kezelés (folya-
dék- és elektrolitpótlás, fájdalomcsillapítás, 
szükség esetén gépi lélegeztetés, a bakte-
riális felülfertôzések antibiotikus kezelése 
stb.) az egyedüli bizonyítottan hatásos 
módszer. A WHO legújabb guideline-ja 
gyógyult ebolás betegektôl vett transzfúzió 
vagy plazma adását javasolja, bár ennek 
hatásossága nem bizonyított. Természete-
sen folynak vizsgálatok különbözô új 
gyógyszerek elôállítására, ilyen a sajtóból 
ismert ZMapp, amely három – az Ebola-
vírus glikoprotein epitopjai ellen termelt 
– antitest keveréke, és amely néhány eset-
ben hatásosnak mutatkozott. A szer azon-
ban nem áll rendelkezésre, gyógyszerbiz-
tonsági vizsgálatokat sem végeztek vele, 
és még az sem biztos, hogy a két USA-
beli kezelt beteg ettôl gyógyult volna meg, 
hiszen egyikük pl. passzív immunizációban 
is részesült, gyógyult ebolás beteg vérével. 
Más gyógyszercégek is próbálkoznak terá-

piás szerekkel, a TkM Ebola egy, az Ebola-
vírus  RNA-polimeráz-l elleni RNS, amely 
majomkísérletekben csökkentette a halá-
lozást, és amelynek alkalmazására az FDA 
az ebolás betegeknél engedélyt adott, vagy 
a BCX-4430 jelû szer, amely egy adenozin 
analóg, és állatkísérletekben Marburg-ví-
rus-(szintén Filovírus)-fertôzésben hatásos-
nak bizonyult. Néhány antivirális gyógyszer 
mint a favipiravir vagy a brincidofovir, ame-
lyek in vitro vagy állatkísérletekben hatá-
sosnak bizonyultak, most embereknél is 
kipróbálásra kerülnek. 

Folynak kísérletek vakcina elôállítására 
is, ezek közül kettô már a fázis I. vizsgálat-
ra kész. Az egyik esetében (cAd3-ZEBOV) 
egy csimpánzból származó adenovírus vek-
torba ültetettek Ebola-vírus gént, a másik-
nál (rVSV-ZEBOV) szarvasmarhákból szár-
mazó, legyengített vesicularis stomatitis 
vírus egyik génjét helyettesítették egy 
Ebola-vírus génnel. 

Az új gyógyszerek és vakcinák beveze-
tése számos orvosetikai kérdést vet fel. Az 
új szereket minél hamarabb be kellene 
vetni, de ehhez klinikai kipróbálás szüksé-
ges, amelyeket csak a járvány által érintett 
országokban lehet elvégezni. Az új gyógy-
szereket általában elôször egészséges ön-
kéntesekben próbálják ki, ilyenkor a dózis 
megállapítása és az esetleges súlyos mel-
lékhatások detektálása a cél. Ha a kipró-
bálás betegeken történik elôször, lehe-
tetlen a súlyos mellékhatások kiszûrése, 
hiszen ezek a betegség következményei is 
lehetnek. Hogyan lehetne azonban sza-
bályszerû klinikai vizsgálatot végezni olyan 
országokban, ahol nincs egészségügyi inf-
rastruktúra, ahol az emberek írástudatla-
nok, nem bíznak az orvosokban, sámánok 
és varázslók kezelik ôket, ahol nincs ele-
gendô személyzet, kórházi ágy, eszköz! 
Ilyen súlyos járvány esetén megengedhetô 
azonban, hogy az egészséges önkéntesek 
mellett végveszély esetén párhuzamosan 
betegek is kapják a szert. Természetesen 
az adagolás feltétele a kezeltek hozzájáru-
lása és a kezelés hatásának gondos érté-
kelése. Amennyiben ez nem történik meg, 
félô, hogy a hatástalanság vagy az esetle-
ges súlyos mellékhatások nem derülnek ki. 
Randomizált klinikai vizsgálat, gyakori in-
terim analízis és szigorú „stop” kritériumok 
alkalmazása szükséges bármilyen új ebola 
elleni terápia bevezetéséhez. Normális vizs-
gálati körülmények között egy új gyógyszer 
kipróbálása placebo segítségével történik, 
a betegek fele az új szert, a másik fele pla-
cebót kap. De egy 70%-os halálozással járó 
betegség esetén etikus-e egy potenciálisan 
hatásos szert visszatartani a betegek felé-
nél? Ha egy ígéretes gyógyszerbôl elegen-
dô áll rendelkezésre, a klinikai vizsgálat 

mellett „compassionate use” is megen-
gedhetô olyan helyeken, ahol klinikai vizs-
gálat nem, de a betegek adekvát monito-
rozása lehetséges. 

Ugyancsak nehéz etikai kérdés a vakci-
nák kipróbálása. A fázis-I. vizsgálatok során 
csak a biztonságosság derül ki, a hatásos-
sághoz normális esetben fázis II-III. vizsgá-
lat szükséges, és csak ezek eredményessé-
ge esetén lehetséges nagy populációk 
oltása. De lehet-e várni az eredményekre, 
amikor naponta százak halnak meg a be-
tegségben, vagy át kell lépni a szokásos 
eljáráson, és meg kell kezdeni a veszélyez-
tetett emberek, pl. az egészségügyi sze-
mélyzet oltását? És kik részesülhetnek 
elôször majd a kevés rendelkezésre álló 
védôoltásból vagy gyógyszerbôl? 

A mostani járvány libéria, Sierra leona, 
Guinea határ menti körzetében tört ki. 
Talán egy 2 éves guineai kisfiú volt az elsô 
áldozat, aki 2013 decemberében betege-
dett meg, majd hamarosan húga, édesany-
ja és nagymamája is elhunyt a betegség-
ben. A járvány gyorsan átterjedt a szom-
szédos országokra is és exponenciálisan 
nôtt a megbetegedettek száma. A beteg-
ség ráadásul ismeretlen volt Afrika ezen 
részén, és a megbetegedéseket kolerának 
vagy lassa láznak tartották, és csak 2014 
márciusában merült fel, hogy eboláról le-
het szó. 

A három ország között a határ porózus, 
az emberek hamar eljutnak a viszonylag jó 
közlekedési útvonalakon a zsúfolt nagyvá-
rosokba, mint Monrovia vagy Conakry, ami 
növeli a terjedés veszélyét, és szinte lehe-
tetlenné teszi a kontaktok felkutatását. 
Tovább nehezíti a helyzetet az egészség-
ügyi rendszer gyengesége, a pénz, az 
ágyak, a kórházak és a személyzet hiánya. 
A WHO számítása szerint a három ország-
ban mintegy 3000 további kórházi ágyra 
lenne szükség a betegek ellátására.

A megbízhatatlan és inkomplett adatok 
szerint ez év október 22-ig közel 10 000 
megbetegedés és 5000 haláleset történt, 
de a WHO szerint e számok két és fél sze-
rese közelebb van az igazsághoz. Jellemzô, 
hogy libériában például magasabb az ebo-
la következtében meghaltak, mint a biz-
tosan detektált esetek száma. Ijesztôen 
magas az egészségügyi személyzet meg-
betegedése és halálozása, 443 megbete-
gedés és 244 haláleset ismert. A N. Eng. 
J. Med szeptemberi számában amerikai 
orvosok búcsúznak ebolában elhunyt tár-
suktól, Sam Brisbane libériai orvostól.  
A régi görögök ismerték a „jó halál” fo-
galmát, vagyis dicsôséggel meghalni a 
hazáért a csatamezôn. A nyolc saját és hat 
adoptált gyermeket nevelô, magasan kép-
zett doktor az alapvetô egészségügyi 
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struktúrát nélkülözô helyzetben is tovább 
kezelte ebolás betegeit, ahelyett, hogy 
visszament volna saját birtokára, messze a 
járványtól. A cikk szerzôi leírják, hogyan 
érkezett meg az elsô ebolás beteg a kór-
házba. Mire az ebola tüneteit realizálták, 
a beteg már hat órája feküdt egy betegek-
kel, nôvérekkel zsúfolt kis helyiségben. 
Azonnal el akarták különíteni, de az ágyat 
nem tudták átvinni a keskeny ajtón, ezért 
dr. Brisbane és kollégái megragadták a 
matracot és a beteget maguk cipelték át 
egy másik helyiségbe. Öt perc múlva a be-
teg már halott volt. A doktor a következô 
napokban folytatta gyógyító munkáját, de 
néhány nappal késôbb megbetegedett és 
hamarosan meg is halt. Ugyanilyen sors 
várt a többi orvosra és nôvérre is. A cikk 
felveti azt az etikai kérdést, hogy vajon 

meddig kell saját életét is kockáztatnia az 
egészségügyi személyzetnek olyan körül-
mények között, amikor szinte biztos, hogy 
megfertôzôdnek egy halálos betegséggel. 
A Brisbane-hez hasonló elkötelezett orvo-
sok, nôvérek feláldozzák magukat a kö-
zösségért, ezért haláluk minden bizonnyal 
„jó halál”.

Bár a betegség reprodukciós rátája (az 
arány, amely megmutatja, hogy egy beteg 
hány másik embert fertôz meg) viszony lag 
alacsony, 1,7–2,02 közöttire becsülik (szem-
ben például a kanyaró 15 körüli értékével) 
a járvány mihamarabbi megállítására még-
is kevés az esély. Az optimistább elôrejelzé-
sek szerint az év végéig mintegy 20 000, a 
legrosszabb forgatókönyv szerint több mint 
1,5 millió megbetegedésre lehet számítani. 
A WHO legújabb számításai szerint heten-
te 10 000 új beteg kapja el a kórt az elkö-
vetkezô hónapokban. Sok szakértô szerint 
az erôfeszítések ellenére a betegség a ma-
láriához hasonlóan, való szí nûleg endémi-
ássá válik Afrikának ezen a részén.

Az Orvosok Határok Nélkül szervezet 
keretében egy Sierra leone-i kórházban 
dolgozó angol ápolónô a New England 
Journal 2014. szeptember 14-i számában 
számolt be egy ottani napjáról. A betegek 
izolálása és ellátása pénzt, szakértô sze-
mélyzetet és védôruházatot igényel. Kiszá-
mították, hogy egy személy egy beteg el-
látásához naponta hétszer öltözik védôru-
hába, melynek nagy részét nem lehet 
fertôtleníteni, el kell égetni. Egy teljes szett 
kb. 75 dollárba kerül. A személyzet 40 
percnél több idôt nem tud a forró, légkon-
dicionálás nélküli sátrakban, a nehéz és 
teljesen zárt ruhában eltölteni, ekkorra már 
úsznak a verejtékben, és saját biztonságuk 
érdekében át kell öltözniük. A védôöltözet 
megnehezíti a betegekkel való kapcsolatot, 
már a személyzet megjelenése is ijesztô, 

nem beszélve arról, hogy nincs lehetôség 
direkt testi kontaktusra. A vetkôzés a leg-
veszélyesebb momentum, ilyenkor történik 
a legtöbb baleset. Ezért vezették be az ún. 
„buddy” szisztémát, minden egyes dolgo-
zóra egy másik ügyel, figyelve arra, hogy 
társa hogyan öltözik és vetkôzik, betartja-
e az összes higiéniai elôírást. A 80 ágyas 
kórházba az elôzô napon 8 új ebolást vet-
tek fel. Az elmúlt héten az ott ebolával 
kezeltek 250 kontaktusát sikerült felkutat-
ni, de számítások szerint több mint 1500 
lehet a valódi szám. A betegek mentô-
autóval érkeznek, sokszor tízesével egy 
autóban, és a betegek keverednek a csak 
gyanús esetekkel. A 470 000 lakosú tar to-
mányban összesen 4 mentôautó van.  
A kórházban a biztosan ebolás betegeket, 
a valószínûleg megbetegedetteket és a 
gyanús eseteket három külön sátorban 
ápolják, a személyzet a gyanúsaktól a be-
tegek felé haladva teszi a dolgát. Ameny-
nyiben a PCR-vizsgálat nem igazolja az 
ebolát, a beteget hazaengedik, pozitivitás 

esetén átkerül a megbetegedettek közé. 
Miután a gyanús és valószínûleg betegek 
egy része valóban ebolás, a közös sátorban 
– annak ellenére, hogy igyekeznek a bete-
gek közötti kontaktust megakadályozni, 
és állandóan fertôtlenítenek – egymást 
tovább fertôzik. Nem csoda hát, hogy az 
emberek rettegnek a kórháztól, és azt hi-
szik, hogy ott lesznek csak igazán betegek, 
ami a fentiek fényében akár igaz is lehet. 
Az ebolás betegeket folyadékterápiával, 
fájdalomcsillapítókkal és antibiotikumokkal 
kezelik. A személyzet az orvosi ellátáson 
kívül a betegek étkezésérôl és a fertôtlení-
tésrôl is gondoskodik, a holttesteket fertôt-
lenítés után helyben ássák el. 

Az ebola-járvány rengeteg közegészség-
ügyi, szociális, társadalmi, sôt etikai kérdést 
is felvet. Az érintett országokban gyakor-
latilag alig létezik közegészségügy vagy a 
mai kornak megfelelô egészségügyi ellátás. 
libériában, ebben a 4 milliós országban a 
járvány kitörésekor összesen 200 orvos 
dolgozott, számuk mostanra 50-re fogyat-
kozott. A WHO legutóbbi közlése szerint 
libériában jelenleg már egyetlen üres ágy 
sincs a betegek kezelésére. A N. Engl. J. 
Med. legújabb, októberi száma szerint egy 
szeptemberi hét alatt 985 új beteget diag-
nosztizáltak, de a három országban össze-
sen csak 650 kórházi ágy van! Nincs elég 
kórház, ápolószemélyzet, az izolált ápolás-
hoz szükséges eszköz (kesztyû, overall, 
szemüveg stb.), intravénás folyadékpótlás-
hoz szükséges eszköz és folyadék, aka-
dozik az áramellátás, sok helyen nincs fo-
lyóvíz, szappan, dezinfektáns, ráadásul a 
te metkezési szokások és hiedelmek elôse-
gítik a járvány terjedését. Az ebola-járvány 
az egészségügy teljes kapacitását kime-
rítette, emiatt az egyéb betegségekben 
(malária, hasmenés, tuberkulózis stb.) 
szenvedôkre sem jut már idô, pénz, ener-
gia. Az orvosok és ápolók jó része elmene-
kült, vagy megtagadta a munkát. libériát 
és Sierra leonét több mint 10 évig tartó 
polgárháború is sújtotta, az államszervezet 
fejletlen, gyenge, az emberek bizalmatla-
nok a hatóságokkal szemben, a politikai 
rendszer a járvány alatt destabiliziálódott. 
Néhány esetben megtámadták az ebola-
centrumokat, részben, hogy a betegeket 
hazavigyék, részben, hogy megszerezzék 
az ottani „javakat”. Az is elôfordult, hogy 
egészségügyi dolgozókat öltek meg, akik 
felvilágosítást akartak adni a járványról. 
Miután a betegek óriási száma miatt a ha-
gyományos orvosi módszerek mint kórhá-
zi kezelés, izolálás, a kontaktok felkutatá-
sa, valószínûleg már nem elégségesek a 
járvány megállítására, egyes szakértôk 
szerint szükség lenne a betegek otthoni 
ápolására – természetesen az alapvetô hi-
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giéniás szabályok betartásával. Ehhez ún. 
kitteket állítanának össze, védôöltözettel, 
fertôtlenítôszerekkel, ORF-fel és gyógysze-
rekkel. Ezenkívül a helyi közösségekben 
ún. Community Care Center-eket hozná-
nak létre, ahol a betegek helyben izolálha-
tók, és biztosítható számukra az alapvetô 
orvosi ellátás. Megnehezíti a járvány elleni 
küzdelmet, hogy számos helyen az ebola 
lehetôségét is tagadják az ott élôk, azt 
hiszik, hogy az orvosok megölik a betege-
ket, és inkább a törzsi varázslókhoz for-
dulnak. Nem mondanak le temetési szer-
tartásaikról (pl. a halottak csókolgatása, 
mosdatása), sôt arra is volt példa, hogy az 
odaérkezô egészségügyi dolgozókat meg-
fenyegették, megölték. A higiéniás szabá-

lyok, pl. kézmosás fontosságát persze ne-
héz hangsúlyozni ott, ahol még elegendô 
ivóvíz sincs. Terjednek az összeesküvés-el-
méletek, azt a rémhírt terjesztik, hogy a 
gyógyszergyárak új gyógyszereket akartak 
kipróbálni, ehhez tudatosan fertôzték meg 
az embereket, de a szellem kiszabadult a 
palackból, és a kísérlet kontrollálhatatlan-
ná vált. Megjelent a feketepiac is, olyan 
halotti bizonyítványokat árulnak, amelyek 
igazolják, hogy a halott más miatt hunyt 
el, lehetôvé téve, hogy az elhunytakat a 
szokásos módon temessék el. Nyugtalaní-
tó fejlemény, hogy állítólag gyógyult bete-
gek vérét már a feketepiacon is árulják, 
horribilis összegért. 

A helyi közösségek, az egyszerû embe-
rek bevonása és felvilágosítása, a kulturális 
hagyományok figyelembevétele nélkül a 
járványt nehéz lesz kontrollálni, mondják 
szakértôk.

Az, hogy mekkora a járvány nagysága, 
az Orvosok Határok Nélkül korai vészkiál-
tásai ellenére csak hosszú hónapok után 
realizálódott a nemzetközi közvélemény-
ben. Az elsô megbetegedések 2013 de-
cemberében történtek, de csak 5 hónap-

pal, és csaknem 1000 halottal késôbb in-
dult be nemzetközi segélyakció. 2014 
augusztusában a WHO nemzetközi köz-
egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította 
a járványt, majd szeptemberben a követ-
kezô megállapítást tette: „Az Afrika nyu-
gati felén tomboló Ebola-járvány a modern 
idôk legsúlyosabb közegészségügyi vész-
helyzete. Az írott történelemben soha nem 
számoltak be olyan, a biológiai biztonsági 
(biosafety) skálán legveszélyesebb (BSl-4) 
patogénrôl, amely ilyen rövid idô alatt, 
ilyen nagy földrajzi területen, ilyen hosszú 
ideig fertôzött volna meg ilyen sok em-
bert.” Az ENSZ Biztonsági Tanácsa törté-
netében elôször foglalkozott egy köz-
egészségügyi problémával, és arra a kö-

vetkeztetésre jutott, hogy az Ebola-járvány 
komoly fenyegetést jelent a nemzetközi 
békére és biztonságra. Felhívta a tagorszá-
gokat a betegség elleni harc támogatásá-
ra, hiszen a költségek szolid számítás sze-
rint is meghaladják majd az egy milliárd 
dollárt. A nemzetközi közösség most las-
san ugyan, de ébredezik. Az USA 4000 
katonát küld a helyszínre és 17 tábori kór-
házat állít fel. Más országok, többek között 
Kuba, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia, 
Németország különbözô módon, szintén 
segítenek. Az ENSZ történetének elsô 
egészségügyi misszióját, az ún. UNMEER-t 
(UN Mission for Ebola Emergency Respon-
se) állította fel, amelynek elsôdleges fel-
adata a betegség terjedésének megakadá-
lyozása, a betegek kezelése, a legfonto-
sabb szolgáltatások biztosítása, az államok 
stabilitásának ôr zése és a nem érintett 
országok védelme. A tervek szerint decem-
ber elsejéig a betegek izolálásához szük-
séges kapacitás 70%-át létre kell hozni, és 
a halottak 70%-át biztonságosan el kell 
temetni. 

Ami a járvány Nyugat-Afrikán kívüli ter-
jedését illeti, a helyzet napról napra válto-

zik. Bár Európában és az USA-ban is volt 
már néhány eset, elôfordult helyi és kór-
házi fertôzés is, itt nagyobb járvány kiala-
kulásától nem kell tartani. Az Egyesült 
Államokban történt megbetegedések mi-
att azonban Obama válságstábot hívott 
össze, a CDC pedig megfontolja, hogy az 
eddigi eljárásrendet módosítja. Bevezet-
hetik itt is a „buddy” rendszert, vagy azt, 
hogy ebola gyanúja esetén egy központi 
szám hívható, ahol a veszély mértéke sze-
rint intézkednek, tehát az esetleges beteg 
nem a háziorvosát vagy a legközelebbi 
kórházat látogatja meg, tömegközlekedé-
si eszközöket igénybe véve. A több ország-
ban bevezetett kérdôíves kikérdezés, test-
hômérséklet-mérés nagyjából-egészébôl 
alkalmatlan az esetleges betegek ki szû-
résére. 

Sokkal aggasztóbb a helyzet a fejlôdô 
világban. Ha a betegség valamelyik más 
afrikai ország, vagy egy indiai, pakisztáni, 
brazíliai város nyomornegyedében üti fel 
a fejét, ugyancsak nehéz lesz a terjedés 
megakadályozása. A WHO a járvány ter-
jedése szempontjából néhány országot, 
mint Elefántcsontpartot, Bissau-Guineát, 
Malit és Szenegált nagyon, Benint, Kame-
runt, a Közép-afrikai Köztársaságot, a 
Kongói Demokratikus Köztársaságot, 
Gambiát,  Ghánát, Mauritániát, Nigériát, 
Dél-Szudánt és Togót erôsen veszélyezte-
tettnek tart. Ezek az országok határosak 
vagy közel fekszenek a járvány által sújtott 
országokhoz, a kereskedelem és migráció 
miatt kitettek a fertôzöttek megjelené-
sének és gyenge az egészségügyi rend-
szerük. 

A járványnak már most komoly gazda-
sági következményei vannak. libéria és 
Sierra leone gazdasága összeomlott, éh-
ínség fenyeget, mert külföldrôl nem szál-
lítanak élelmiszert, a parasztok nem mû-
velik meg földjeiket. Az iskolák, bankok, 
üzletek bezártak, a karanténba helyezett 
falvakba a hadsereg szállít élelmet és vizet. 
Az emberek jövedelmük 80–90%-át most 
már élelemre költik, nem jut pénz higiéni-
ai felszerelésre, gyógyszerre vagy ruházko-
dásra. A Világbank számítása szerint a 
járvány a három érintett országban mint-
egy 36 milliárd dollárnyi kárt okoz, és ha 
nem sikerül a járványt hamarosan megál-
lítani és az tovább terjed Afrikában, akkor 
2015 végére a költségek elérik a 325 mil-
liárd dollárt, ami a világgazdaság egészére 
is hatással lehet. 

Amíg a járványt nem sikerül Nyugat-
Afrikában megfékezni, addig az egész világ 
veszélyben van, állítják szakértôk, ezért az 
eddiginél sokkal többet kell tenni, hogy 
megállítsuk a betegség terjedését, beleért-
ve a katonai-orvosi intervenciót is. 
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Bárányhimlő – betegség 
vagy védőoltás?

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 Lactobacillus reuteri Protectis® 
preventív alkalmazása az őszi időszakban

Hull a levél, 
Szelíd napfény mosolyog,  
Itt van az ősz: 
Tudjátok-e, mit hozott? 
(Gedeon Ferke: Őszi vers)

Az iskolák megnyitották kapuikat, a kicsiknél megkezdődött a böl-
csődei, óvodai beszoktatás, amely rendszerint nem zökkenőmentes.  
Előkerül a sapka, sál, gumicsizma, fázósan lépünk ki az ajtón, orrun-
kat pirosra csípi a hideg; a nappalok rövidülnek, az esték szürkék, 
ködösek… Nap mint nap felvetődik a kérdés: mit lehet tenni a fertő-
zések megelőzéséért? 

A probiotikumok jótékony hatása a hasmenéssel járó és a légúti 
megbetegedések prevenciójában
A probiotikumok jótékony hatása régóta ismert, egyre több magas 
evidenciaszintű ajánlás lát napvilágot az egyes baktériumtörzsek 
adott indikációs területen történő alkalmazásával kapcsolatban. 
Használatuk legelfogadottabb a hasmenéses betegségek megelő-
zésében, a betegség időtartamának lerövidítésében. Gutierrez és 
munkatársai (1) által végzett vizsgálat során 3–36 hónapos kisdedek 
12 héten át Lactobacillus reuteri Protectis® szupplementációban ré-
szesültek. Az intervenció idejében és az azt követő 12 hétben szigni-
fikánsan csökkent a hasmenéses epizódok száma, a hasmenéses na-
pok száma, valamint a légúti infekció előfordulása és az antibiotiku-
mot igénylő szövődmények fellépése a kontrollcsoporthoz képest.   
A Lactobacillus reuteri Protectis® szupplementáció tehát költségkí-
mélő mind a család, mind a társadalom számára. 

A D-vitamin hatása az immunrendszerre
A D-vitaminnal kapcsolatos ismeretek napról napra bővülnek. A nap-
fény során képződő, illetve a táplálékkal bevitt vitamin csontanyag-
cserében betöltött szerepe már több mint száz éve ismert, azonban 
sorra jelennek meg közlemények a sejtek növekedésében, differen-
ciálódásában, az immunrendszer szabályozásában betöltött szere pé-
ről. Bizonyított, hogy az immunrendszer szinte valamennyi sejtjében 
megtalálhatók a D-vitamin-receptor (VDR) és a D-vitamin metaboli-
zációjában részt vevő enzimek, ezáltal a D-vitamin jelentős szerepet 
tölt be az immunfolyamatok szabályozásában.  A D-vitamin fokozza 
a phagocyták kemotaxisát, phagocytosisát, ezzel támogatja a vele-
született immunitást a fertőzéses immunválaszban. A fertőzés későb-
bi szakaszában – a kórokozók elpusztítása után – a citokintermelés 
gátlásán keresztül akadályozza a krónikus gyulladás kialakulását (2).  
A vitamin immunhomeosztázis szabályozásában betöltött szerepe 
alacsony D-vitamin-szint mellett zavart szenved. 

Magyarországon végzett felmérések szerint a hazai gyermekkorú la-
kosság körében igen elterjedt az alacsony D-vitamin-szint: a nyári 
hónapokban 20%, télen 48%-ban mérhető nagyon alacsony, 30 µg/
ml alatti szint. Sajnos az édesanyák rossz D-vitamin-ellátottságának 
köszönhetően sok újszülött D-vitamin-hiányosan születik. A D-vita-
min nagyobbik része a napsugárzás hatására keletkezik, azonban a 
káros napsugárzás elleni fényvédő krémek következtében sok eset-
ben még a nyári hónapokban sem jut a gyermek elegendő D-vita-
minhoz. Önmagában a szoptatással, táplálkozással a szükséglet nem 
fedezhető. A hazai szokások szerint a D-vitamin-pótlás egyéves korig 
rutinszerű, azonban az ezt követő időszakban egyre gyakrabban fe-
ledésbe merül, pedig főként a téli hónapokban igen nagy a jelen-
tősége. A D-vitamin-hiány népegészségügyi probléma: a rendelke-
zésre álló adatok alapján a D-vitamin preventív célú alkalmazása 
sok megbetegedés – közte az infekciós betegségek – prevalenciáját 
csökkentené (3). A legóvatosabb álláspont szerint is kívánatos lenne 
kisgyerekeknek 400 NE, iskoláskortól az öregekig pedig napi 1000 
NE D-vitamin adása, legalább a téli időszakban.

Dr. Karoliny Anna, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
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Lactobacillus reuteri Protectis® -t
tartalmazó csepp és rágótabletta 

D-vitaminnal,
az immunrendszer támogatásáért!

Kettős immuntámogatás
a megelőzésért

Új közösség, új élmények, új barátságok. A közösségbe 
járással azonban gyakran megnövekszik a fertőzéses meg-
betegedések száma is.

Javasolja a BioGaia® D-vitaminos termékek preventív 
alkalmazását a gyermekek immunrendszerének 
támogatására!

• anyatejből izolált L. reuteri Protectis® és a D-vitamin 
együttes erejével hat

• kényelmes kiszerelés: probiotikum és D-vitamin egy 
készítményben

• 1 tabletta / 5 csepp fedezi a gyermekek számára ajánlott 
napi D-vitamin szükségletet

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer

BioGaia® D-vitaminnal

www.biogaia.hu
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EAPS 2014, Barcelona
Nyolc év után idén ismét a festôi szépségû és nagy múltú katalán 
fôvárosban, a Földközi-tenger harmadik legnagyobb kikötôjében, 
Barcelonában rendezték a nagy európai gyermekgyógyászati kong-
resszust. A szervezésben, csakúgy, mint a bonyolításban a három 
meghatározó szervezet (az EAP, az ESPR és az ESPNIC, kiegészül-
ve az utóbbi ápolói szekciójával is) mellett ezúttal hat másik  európai 
gyermekgyógyászati társaság – az EPNS, az ERS, az AEPC, az 
UENPS, az ESPHGAN és az ESPID – is közremûködött.

Már a 2010-es koppenhágai, majd a 2012-es isztambuli kong-
resszuson is érzôdött, mennyire szempont a szervezôk számára a 
környezettudatosság, az, hogy a szervezés a lehetô legkisebb 
biológiai lábnyomot hagyja maga után: az internetes regisztráció 
nem újdonság, de idén másodszor láthattuk mûködés közben a 
webalapú, a látogató igénye szerint testre szabható kongresszusi 
naptárt (My EAPS), a poszterszimpózium során pedig bemutatko-
zott a számítógép-alapú posztervetítô rendszer. Mindezek mellett 
a kongresszusi oldaltáskában is évrôl évre egyre kevesebb nyom-
tatott anyagot találtunk, az eladótermekben és a kiállítói csarnok-
ban pedig szinte minden céges stand mellett ott sorakoztak az 
újrahasznosított papírból hajtogatott szelektív hulladékgyûjtô 
konténerek.

Az ún. „pre-congress” elôadásokat, a workshopokat és a „Mas-
ter Class” (mesterkurzusok) programokat is figyelembe véve hat, 
szinte teljes nap állt rendelkezésre, hogy a gyermekgyógyászat 
szinte minden területérôl kedvére választhasson a látogató.  
A mesterkurzusokra a jelentkezés – ahogyan az várható volt – már 
jóval a kongresszus elôtti hetekben lezárult. Az olyan slágertémák, 
mint „Az újszülött mellkasi röntgenleletének értelmezése”, a „Hogy 
készítsünk szisztematikus áttekintést?” vagy az „Elôadások és 
poszterek strukturálása” és a „Láz, köhögés és egyéb tünetek – és 
azok legjobb kezelése” érthetôen sokunkat vonzottak. A korai 
kezdés (reggel 8 órakor még Spanyolország keleti partjainál is csak 
épphogy dereng) ellenére tömve voltak az elôadótermek és sokan, 
akár egymás szavába is vágva, a hétköznapi gyógyító mûködést 
érintô kérdéseket tettünk fel az elôadóknak, vagy akár egymás-
nak is.

Az idei kongresszuson Diego van Esso, az európai tudományos 
életben igen aktív barcelonai házi gyermekgyógyász megtisztelô 
felkérésére, két blokkban is társ-üléselnök lehettem: elsô alkalom-
mal David Neubauer, ljubljanai gyermekneurológus professzor 
mellett, a Fejfájás és genetika címû blokkban, másnap pedig az 
ECPCP jelenlegi elnöke, a Santiago de Compostela-ban dolgozó 
luis Sanchez Santos mellett, A klinikai gyakorlat fejlesztése címû 
blokkban.

A neurológiai elôadások közül különösen érdekesnek találtam 
az igen jó angolságú, rendkívül szerény és kedves tunéziai Nadia 
Hentati kutatásait, amely a pyridoxin-dependens epileszia (PDE) 
genetikai kutatásánál tárt fel egy szûkebb területen élôknél po-
pulációgenetikai eredetet, ún. alapító hatást (founder effect), 
ezáltal is különösen hangsúlyozva a genetikai tanácsadás szüksé-
gességét tunéziai PDE-s családoknál.  A másnapi blokk számomra 
egyik legérdekesebb elôadását egy másodéves angol orvostan-
hallgató lány tartotta. Eloisa Maclachlan és munkatársai fejlôdô 
országokban bekövetkezett gazdasági visszaesés gyermekegész-
ségügyre gyakorolt hatását vizsgálták; eredményeik szerint a GDP 
változásának mértéke és iránya jól korrelál a gyermekhalálozás 
értékével. Az elôzô napról már megismert Nadia Hentati ezúttal 
a gyermekkori fogyatékossággal kapcsolatos orvosi tanácsadás 
idejére, helyére és a részt vevô személyekre vonatkozó – a szülôk 
által utólag kitöltött kérdôívek alapján készült – felméréseit ismer-
tette.

A sûrû programban, az ilyenkor szokásos networking mellett 
csak kevés idô akadt városnézésre – ezt a keveset azonban csak 
részben bíztuk a véletlenre: Barcelona ókori, középkori, majd új-
kori történelmét egy kint élô magyar városépítész segítségével 
ismerhettük meg, alternatív turistáskodás (no typical guided tour) 
keretein belül.

Ezúton is köszönöm a HGYE hozzájárulását a kongresszusi 
részvételhez.

AltorjAi Péter

A kongresszus keretében együttes ülést tartottak az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP), az Alapellátásban dolgozó 
Gyermekorvosok Konföderációja (ECPCP) és az Európai Gyermekorvostársaság (EPA) képviselôi. Az elhangzottak alapján úgy 
tûnik, szerte Európában teret nyernek a háziorovosok a gyermekek primer ellátásában. A tendencia már Oroszországban is 
erôsödik, de Ausztriában vagy Franciaországban is tetten érhetô. A kihívásra, amit a házi gyermekorvosok öregedô korfája, az 
utánpótlás hiánya jelent, nem lehet az a megoldás, hogy háziorvossal pótolják ôket, ehelyett a gyermekorvosi szakképzésben 
résztvevôk számát kellene emelni. Szomorú, hogy mind több helyen válik a jobb módúak kiváltságává a házi gyermekorvos. 

Széles körben elfogadott, hogy a gyógyítás- és betegségmegelôzés leghatékonyabb terepe az alapellátás, ahogy közismert az 
a szakmai álláspont is, hogy gyermekek ellátását legmagasabb szinten a gyermekorvosok végzik, az alapellátás szintjén is(!).  
Angolszász országok mellett más országok vezetô egészségpolitikusainak szájából mégis gyakran emlegetett érvelés, miszerint 
nincs megfelelô szintû bizonyíték arra, hogy gyermekek primer ellátására jobb egy gyermekorvos, mint egy háziorvos.

A tapasztalatok szerint az európai gyermekorvos-társaságok vezetôi nem képesek hatékonyan kiállni a gyermekorvosi alapellá-
tásért. lehet, hogy új szövetségesek után kell nézni? 

Angel cArrAsco sAnch összefoglAlójA AlAPján K.f.  


