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A védőoltás – oltalom: „Égnek 

legszebb ajándéka”



A szervezetet érő külső vagy belső, többnyire

ártalmas hatásokkal szembeni védelem, válaszadási

mechanizmus.

 A velünk született immunitás

 Általános, minden kórokozóra jellemző

mintát keres, erre gyors, de általános

válasszal reagál (pl. gyulladással)

 Öröklött immunitásról beszélünk akkor, ha

egyes népcsoportok, családok vagy

emberek, bizonyos fertőző betegségekkel

szemben ellenállóbbak, immunisabbak az

átlagnál.

 Az adaptív vagy szerzett immunitás

 Lassabb, de hatékonyabb

 Képes a konkrét, specifikus kórokozók

felismerésére, ezek semlegesítésére vagy

elpusztítására.

 A védettség tanulható, természetes vagy

mesterséges úton szervezetünkbe bejutott

mikroorganizmusok kiismerése által.

IMMUNITÁS



Kína és India, mintegy 500 éve

 Figyelnek arra, hogy a himlős megbetegedésből felgyógyulóknak egy későbbi

fertőzéstől már nem kell tartaniuk, a betegséget újból nem kaphatják el.

 A gyermekek szándékos megfertőzése az enyhébb lefolyású hólyagos himlővel.

 a leszáradt pörköket vagy váladékokat a bőrbe vagy nyálkahártyába dörzsölvén

enyhe betegséget váltottak ki a későbbi védelem megszerzése céljából.

 Az ázsiai kereskedők (örmények, törökök) Európával is megismertették.

 Elsőként Emmanuele Timoni (1669-1718) olasz orvos írta le 1713-ban az angol

orvosi kollégium számára.

 A törökországi angol nagykövet felesége, Mary Wortley Montagu (1689-1762)

gyermekeit így oltotta be 1718-ban.

 Magyarországon az eperjesi Raymann János (1690-1770) végzett elsőként oltást

1721-ben örmény kereskedők hatására.

Ezt az eljárást nevezzük variolációnak a himlő latin neve alapján.

VARIOLÁCIÓ (inokuláció) – Olyan emberi eredetű élő 

kórokozó bejuttatása a szervezetbe, mely enyhébb lefolyású 

betegséget okoz. Általa védelem szerezhető a súlyosabb 

lefolyású betegséggel szemben is. Veszélyes, az oltott alany 

fertőzőképes, az eredeti kór lefolyása halálhoz is vezethet. 

ELŐZMÉNYEK
HIMLŐ (feketehimlő, ragya, variola vera) –

Cseppfertőzéssel terjedő vírusos betegség. Enyhébb

(minor) és súlyosabb (major) lefolyású változata is

ismert. Az utóbbi mortalitása (halálozási mutató) 20-

40%. Influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd hólyagos

kiütések jelennek meg a testen (rosszabb esetben bőr

alatti bevérzések). A hólyagok leszáradása után

himlőhelyek maradhatnak, súlyosabb esetben

torzulásokat, vakságot okozhat.



JENNERI ATTENUÁLÁS, beoltás – Egy emberre még nem adaptálódott, állati eredetű

betegségből származó, ezáltal gyengített élő kórokozó mesterséges úton való bejuttatása a

szervezetbe. Az oltóanyag egy rokon betegségből származik, keresztimmunitást vált ki.

AZ ELSŐ OLTÁS

VAKCINÁCIÓ (oltás) – a tehén latin nevéből (vacca)

származó szó. A tehénhimlőből nyert oltóanyagot

nevezték vacciniának (később vaccina, vakcina), a

beoltás folyamatát pedig vaccinatio-nak. A mai napig

használt vakcináció kifejezés a jenneri védőoltás

emlékét őrzi.

• A 18. század folyamán Európában már

többen megfigyelték, hogy a fekete himlő

rokonaként ismert tehénhimlőben való

megbetegedés is immunitáshoz vezet. Ez a

betegség nagyon enyhe, inkább csak helyi

bőrtüneteket okoz.

• Edward Jenner (1749-1823) 1796-ban erre

alapozva oltott be egy gyereket egy

tehénhimlőben szenvedő fejőnő

hólyagváladékával, s tudományos

módszerekkel is igazolta a védettség

létrejöttét. 1798-ban publikálta eredményeit.

• Magyarországon elsőként Bene Ferenc

(1775-1858) végzett ilyen oltást 1801-ben,

Cseh-Szombathy Sámuelnek (1757-1838)

pedig a legtöbb himlőoltás beadását

köszönhetjük. Hazánkban 1876-ban tették

kötelezővé a nagy, átfogó közegészségügyi

törvénynek köszönhetően.

• Az oltás hosszú távú, erős védettséget biztosított, noha

ismétlő oltások szükségessége is felmerült. A WHO

egészségügyi szervezetének 1967-től kezdődő

oltáskampánya következtében a feketehimlő vírusa ma

már természetes körülmények között nem található meg

bolygónkon, az utolsó, halálozással járó megbetegedést

1977-ben Szomáliában jegyezték fel. Az oltást 1980-ban

kivezették a kötelező vakcinák közül.



Idézet XII. Leó pápa körleveléből (1829. január 10.):

„Bárki is hajtja végre ezt az oltást, megszűnik Isten gyermeke lenni. 

A himlő Isten ítélete… Az oltás az Istennek címzett kihívás.”



 A francia Louis Pasteur (1822-1895) dolgozta ki a “betegségek csíraelméletét”, azaz

hogy a megbetegedéseket mindig mikroorganizmusok okozzák. Ezek az élő

kórokozók mikroszkópok segítségével váltak láthatóvá.

A BAKTERIOLÓGIA KORA

VESZETTSÉG (rabies lyssa) –

Többnyire állati harapás útján terjedő 

vírusos megbetegedés, amely az agy- és 

gerincvelőt támadja meg. Halálozási 

rátája ma is szinte 100%-os.

 Ő dolgozta ki a veszettség elleni oltást is.

Egy beteg nyúl szárított gerincvelőjéből

többszöri átoltással elért gyengítés során

nyert oltóanyagot, amelyet megelőzésképp

és utólagosan is sikerrel alkalmazott

állatokon. 1885-ben, egy fertőzött, biztos

halálra váró fiún próbálta ki elsőként a 14

oltásból álló utólagos vakcina sorozatot.

 A felfedezés a fertőzések elkerülésére törekvő

orvosi gyakorlatot is forradalmasította

(sterilizálás), de rendkívüli fontossággal bírt az

egyes betegségek eredetének, terjedésének és

terápiájának megismerése, kidolgozása

szempontjából.

 Az immunrendszerre építő megelőzés módjának

mibenléte, az egyedi, specifikus oltóanyagok

kikísérletezése pedig alapjaiban változtatta meg a

betegséget elkerülhetetlennek tartó, védekezésre

nem sok esélyt látó fatalista (beletörődő)

szemléletmódot, s új elemekkel bővítette a

társadalmi felelősség kategóriáját.

 Az első kórokozót, a lépfenéét (anthrax) a német Robert Koch (1843-1910)

azonosította 1876-ban Pasteurrel egyidőben és tőle függetlenül. Pasteur rájött, hogy a

lépfene baktériumát melegítéssel semlegesíteni tudja, így hőkezeléssel oltóanyaggá

gyengítheti (1881). Ő dolgozta ki a baromfi kolera elleni oltást is.



PASTEURI ATTENUÁLÁS – élő kórokozó többszöri átoltással való

direkt gyengítése laboratóriumi körülmények között. A kórokozó

hozzászoktatása egy szokatlan környezethez (nyúl) többszöri átvitel által.

Vírusmutáció előidézése.

A veszettség kórokozójának hordozói, az állatállomány megelőző beoltása

biztosítja az emberek védettségét. Utólagos, eseti oltásra csak közvetlen,

oltási bizonyítvánnyal nem rendelkező állat harapásása okán van szüksége

az embernek.

• Az oltást a magyar Hőgyes Endre (1847-1906)

tökéletesítette azáltal, hogy a vakcina

gyengítésére a sós oldatos hígítás módszerét

alkalmazta (1887).

• A párizsi Pasteur Intézet (1888) mintájára 1890-

ben hozta létre a budapesti Pasteur Intézetet.

• Magyarországon 1933-ban egy

cserkésztalálkozó okán rendelték el az ebek

kötelező oltását Gödöllő járásban, teljes

lefedettséggel csupán 1942-ben sikerült a

kötelezővé tétel. Az ebek és haszonállatok

beoltatása által a veszettséget ritka, leginkább a

vadállományban előforduló betegséggé sikerült

visszaszorítani.



TOROKGYÍK, DIFTÉRIA (diphtheria) – Közvetlen érintkezéssel vagy cseppfertőzéssel

terjedő bakteriális betegség. A torokban, főképp a mandulákon, a nyálkahártyán megtapadva

képez vaskos, szürkés lepedéket. A baktérium mérget termel, általában szívizomgyengeség

vagy fulladás okozza a beteg halálát. A 19. században 40%-os halálozási rátával járó járványok

fordultak elő.

A betegség kórokozóját 1884-ben Friedrich Loeffner (1852-

1915) fedezte fel. Adolf Behring (1854-1917) jött rá, hogy a

baktérium toxint termel, amely szérumként alkalmazható. Az

első diftéria oltás ilyen toxoid vakcina, melyet 1894-ben W.

H. Hallock és Anna Wessels állított elő. 1924-től a toxint

formaldehiddel gyengítik le.

Hasonlóan a szamárköhögés vakcinájához, ahol hőhatással

vagy kémiai úton ölték el a baktériumot (1925), ezek az

oltások már INAKTIVÁLT VAKCINÁK, az elölt

kórokozók antigénjei váltják ki az immunitást.

Magyarországon – Európában elsőként – 1937-től tették

kötelezővé a diftéria elleni oltást. Ma a DTP (diftéria-

tetanusz szamárköhögés) kombinált oltás része.

ELÖLT KÓROKOZÓK



 Európában, így Magyarországon is 1892-93-ban dúlt különösen erős

diftéria járvány.

 Az országos halálozási átlagtól jelentős eltérést mutatott a Baranya

megyében, Pécsett és környékén mért mutató, pl. a 3-4 éves

gyermekek körében a 21%-os átlagtól eltérően Pécsett a

megbetegedett gyermekek 60%-a halt meg. A megyeszékhely

nélküli adatok elérték a döbbenetesnek mondható 90%-os átlagot,

amely egyben európai rekordot is jelentett!

 Az eltérés oka többek között a római katolikus vallású baranyai

sokácok kulturális szokásaiban, temetkezési kultuszában

gyökeredzett. A sokácok a járványos időkben tiltott ravatalozás

hagyományát nem voltak hajlandók felfüggeszteni, a holtak érintése,

csókolgatása pedig már évtizedek óta fejfájást okoztak a temetkezési

higiéné betartatását szorgalmazó orvosdoktoroknak.

 Ezzel szemben a budai német polgárság körében mért adatok az

országos átlagtól lefelé tértek el, bizonyítva, hogy a magasabb

közműveltség, a higiénés tudatosság befolyásolja a járvány

terjedését, illetve annak kimenetelét.

 Bókay János (1858-1937) gyermekorvos vizsgálta nemzetközi

felkérésre a Párizsból 1895-ben érkező szérumot, s még ugyanabban

az évben kampányoltásként el is kezdték alkalmazni, különös

tekintettel a kritikus baranyai régióra. Az ország diftéria mortalitása

1895-1905 között 32 ezrelékről 4 ezrelékre csökkent, a régiós

eltérések jelentősen mérséklődtek.



TÖRTÉNELMI TANULSÁGOK

A kórokozók, járványok terjedésére a civilizációs eltérések,

a kulturális szokások, a közegészségügyi állapotok, a higiéné és

a műveltség szintje is befolyást gyakorolnak. Ezzel szemben

az oltottság által nyújtott védelmet, az immunitás megszerzését

mindezen körülmények nem befolyásolják. A szerzett

immunitás földünk bármely pontján védelmet nyújt.



JÁRVÁNYOS GYERMEKBÉNULÁS (poliomyelitis) – Egy enterovírus okozta

járványos megbetegedés, amely főképp a gyermekeket érinti. Széklettel és

cseppfertőzéssel terjed. A központi idegrendszert érintő komplex folyamat végén 1%

az esély a teljes lebénulásra. A 20. században terjedt el igazán, főképp az 1931-től,

majd az 1950-es években óriási károkat okozó járványt kell kiemelni.

A poliovírust Karl Landsteiner (1868-1943) azonosította 1908-ban. Albert Bruce

Sabin (1906-1993) már 1935 óta kereste az ellenszert, de a komolyabb kutatások az

Amerikai Egyesült Államokban felállított Gyermekparalízis Nemzeti Alapítvány

létrehozása után indulhattak meg. 1949-ben sikerült a vírus kitenyésztése.



 Az 1950-es években a fejlettebb országokban óriási egészségügyi

felvilágosító kampány kezdődött, a tisztálkodás, a kézmosás fontossága, a

környezet tisztán tartása a kórokozók támadásának megelőzésére helyezte a

hangsúlyt. Ezért is érte meglepetésként a gyermekeik egészségére már sokkal

tudatosabban vigyázó szülőket, hogy 1952-ben világszerte szinte soha nem

látott erővel támadt fel ismét a járvány. 1955-ben Jonas Edward Salknak

(1914-1995) a rhesusmajmok veseszövetében kitenyésztett poliovírust sikerült

formaldehiddel elölni, s a vakcinát kipróbálni előbb saját magán, majd

családján.

 Ezután kezdődött az emberiség történetének legnagyobb humán kísérlete az

USA-ban. 1 800 000 gyermeket vontak be önkéntes alapon, a betegségtől való

rettegés, az állandó bizonytalanság hatására a szülők vállalták gyerekeik

tesztelését. Azonban az egyik oltóanyaggyár termékét vissza kellett vonni, s

több bénulásos esetet regisztráltak az oltottak között, ezért 1 hónap múlva

leállították a tesztelést. Az elölt kórokozó nem biztosított elég erős

védettséget. Azonban a járvány megfékezése így is sikerült.

Egyes velünk élő kórokozók az életkörülmények

javulása, a higiénés szint emelkedése után sem szorulnak

vissza. A civilizációs körülmények hátráltathatják

ugyan a járványok terjedését, de az oltottsági arány

csökkenésével ezek újra és újra támadásba

lendülhetnek.

Sabin 1957-ben visszatért az élő kórokozó

gyengítése általi oltáshoz, a szájon át adott Sabin

cseppeket Kubában és a Szovjetunióban tesztelték. A

rhesusmajmokban kimutatott SV40 vírus fertőzésétől

tartva az 1960-tól engedélyezett oltóanyag helyett

1961-től már új tenyésztésű oltóanyaggal dolgoztak.

Ma már a Salk-féle inaktivált oltás új változatát

használják a legtöbb helyen. 2000-re az Európai

régiót polio-mentesnek nyilvánította a WHO.



1998-ban egy brit orvos, Andrew Wakefield (szül. 1957.), azzal az

elmélettel állt elő, hogy az autizmus és a védőoltások között

összefüggés mutatható ki, ugyanis a betegség egyes védőoltások (pl.

az MMR) beadását követően jelenik meg. Mindezért a

tartósítószerként alkalmazott tiomerzált (etil-higany) tette felelőssé.

Ma már többszörösen bizonyított az a tény, hogy az állítás nem csupán

téves és csúsztatott statisztikai alapokon nyugszik, de Wakefield

tudatosan meghamisította vizsgálata eredményeit, amelyet összesen

12 (!) gyermeken végzett el. Noha 2004-re az ellenőrző vizsgálatok

megnyugtatóan lezárultak, a médiavisszhangnak köszönhetően sokan

megtagadták mind Nagy-Britanniában, mind az USA-ban a MMR

védőoltás gyermekeiknek való beadását. Sajnos ez a tévhit – egyebek

mellett – elég szívósan tartja magát az oltásellenesek körében.

KANYARÓ (morbilii) – Cseppfertőzéssel terjedő, vírusos eredetű

betegség. Kiütéssel, lázzal járó, influenzaszerű tüneteket okoz. Főképp

a szövődményei okoznak nagyobb károkat (fül-, agyvelő-, agyhártya-,

tüdőgyulladás, Dawson-kór stb.). A vírus egyedüli gazdája az ember,

ezért oltásokkal jól izolálható. Hazánkban jelenleg a kombinált MMR

(morbilli–mumps–rubeola) oltás része a gyengített vírust tartalmazó

vakcina, melynek kötelezővé tételét 1969-ben rendelték el.

John Franklin Enders (1897-1985) és

Thomas C. Peebles (1921-2010)

1954-ben találta meg a vírust, az első

oltóanyagot pedig 1958-ban állították

elő, ami 1963-tól kezdve vált

hozzáférhetővé.



ÁTOLTOTTSÁG – Egy adott létszámú populáción belül milyen

arányban fordul elő egy adott betegség ellen beoltott egyének

száma.

• A kanyaró elleni oltás élő ágensű vakcina, életkorhoz kötött,

legyengült immunrendszerű vagy immunhiányos betegségben

szenvedő gyermekek, az oltóanyagra érzékenyek nem kaphatják

meg. Minél több a beoltatlan személyek száma, úgy csökken az

átoltottsági mutató. Amennyiben az eléri a kritikus mértéket, a

járvány újra felütheti a fejét. Amennyiben a tudatosan be nem oltott

gyermekek száma magas, nem csupán ezek a gyerekek kerülnek

veszélybe, hanem az önhibájukon kívül nem oltott népesség is.

• Nagy-Britanniában erősen csökkent a beadott MMR-oltások száma,

volt, ahol 80% alá esett az oltottsági arány a 2000-es évek elejére.

Csoportszinten már nem valósult meg a betegség elleni védettség. A

kanyaróban megbetegedettek száma évről évre nőtt, 2008-ban pedig

egy komolyabb járvány kitörésének is tanúi lehettünk.

NYÁJIMMUNITÁS – A védőoltásban részesültek védik az

oltatlan populációt. Az átoltottsági arány csökkenésével ez a

közösségi védelem felborul, megszűnik. Kanyaró esetében

95%-os oltottság alatt áll fenn ez a veszély.


