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BEVEZETÉS Májgy ulladás létrehozásában az A-tól G-ig jelzett 
hepat itis vírusok szerepelnek. Közülük a hepatitis-B (HBY) 
és a hepa titis-A (HA V) ellen áll rende lkezésre hatékony, spe
cifikus immun véde lem. 

A HBV ELLENI IMMUNIZÁLÁS LEHETŐSÉGEI A HBY az embe1i 
meg betegedések egy ik kiemelkedő fontosságú kórokozója. 
Jelentőségét úlyos megbetegítő képessége, rákkeltő hatása, 
kedvezőtlen ep idemiológ iai saj átossága i, valamint nagymér
vű e lte1jedtsége egya ránt kieme li. 

Földü nkön S-hepat itis köve tkez tében éve nte kö rü lbeül 2 
mill ió ember hal meg. A ha lál mintegy 3O%-ban a betegség 
heveny szakaszában köve tkez ik be; 5O-55%-ra becsülhető a 
króniku s májkároso dás mi att e lhaltak aránya (c ir rhos is, 
krónikus aktív hepa titis - CAH) és 15% körüli az idült fer
tőzés késői következ ményeként kialakuló primer májcarc ino
ma részvétele a halá lozásban. 

A HBV te1jesz tésében kiemelkedő szerepet játsza nak a tünet

mentes vírushordozók, a HBsAg poz itív egyé nek. A S -hepa
titis-sze l fenőzöttek 5-10%-a marad vírushordozó - főleg a 
klinikailag néma fertőzések, a fiatalkori esetek és ink,füb a 
férfiak . A HBsAg pozitívak számá t 300-50 0 mill ió közötti
nek becs ülik. Földrajz i megosz lásuk vá ltozatos képet mutat. 
Arányuk a fejl ett országok ban, Észak-A merikában , Nyugat
Európába n a lega lacsonyabb (<2%); igen magas az átfenő

zöt tség Távo l-Keleten, Afrika déli része in, Dél-Amerika és 
Kanada északi területe in (7-20%); míg a Föld egyéb terüle
tein (Kelet-E urópa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika) a lakosság 
2-7 %-a hordozza a vírust ( 1 ). 

Hazánkban a HBY hordozás ban az alacsony fertőzöttségű ré
giók közé soro lható, kiemelendő azonban, hogy e viszonylag 
kis területen belül is jelentős külö nbségek vannak : alacso
nyabb a hordozók aránya a nyugati ország részben mint a ke-
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Jeti, észak- keleti megyékben, és az átlaghoz képest jóva l ma
gasabb a vírushordozás aránya a cigány etnikumon belül (2). 

A HBY terjesztésében a vér, illetve a vért tarta lmazó testned
vek szerepe kizárólagos, a vérben a víruskoncen trác ió igen 
nagy . A te rjedés nek j árvá nytanil ag az a lábbi fő típusai 
különböztethetők meg : / . Horizontális te,jedés közve tlenü l 
vérrel történő átvitel (transz fúzió; véres eszközze l törté nt sé
rülés, vírustartalmú vér sebbe, nyálkahártyára kerülése , hám
sérült bőrfelületek érintkezése, vérrel szennyezett eszközök 
közös használata, borotva, fogkefe, stb.), szexuál is úton va ló 
terjedés, homo-, és heteroszex uális kapcso latban egya ránt. 2. 
Vertikális átvitel anyáról gyermekre (3). 

Az átvitel felsoro lt lehetőségei közül a vérátöm leszté ssel és a 
vérkészítményekkel történő fertőzés veszélye a véradók gon
dos szűrésével kiküszöbölhető. Minden más úton bekövet
kező fertőzés kizárólag a védőoltás seg ítségéve l előzhető 

meg biztonságga l. 

Foglalkozásuknál fogva különösen veszé lyezte tettek az egész
ségügyi dolgozók, mivel gyakran ker ülnek kontaktusba vér
rel, vérrel szennyezett tárgyakk al, de ide sorolhatók a men
tők, tűzoltók és a rendőrök is (4-5). 

A szexuá lis terjedés kiemelkedő járvá nyügyi jelentőségű az 
alacsonyan, illetve köze pesen fertőzött területeke n, így ha
zánkban is. Emiatt különöse n fontos, hogy a szex uális akti
vitás megkezdése előtt álló „teenager" korosztá ly kellő im
munitással rendelkezzék! 

A vertikál is terjedés valószínűsége, a kórokozó nak a vírus
hordozó anyából a gyermekbe va ló átkerü lése, az anya aktív 
fe1tőzőképes állapotában a 9O%-ot is elérheti. A magzat i fer
tőzés kizárólag a szülés alatt köve tkezik be, az intrauterin 
életben alig. 

VÉDÓOI.TÁS A védőoltás kidolgozásá ban alapvető jelentőségű 

volt az a felismerés, hogy a védettsége t a kórokozó felszíni 
(surface) antigénjéve l (HGsAg) sze mben termelődő ellen
anyago k biztosítják , vagy is a HBsAg a prote ktív antigén. 
Oltóanyagtermeléshez az antigént kezdetben a tünetmentes 
antigénhordozó k gyűjtött p lazmájából állították elő. Ez az 
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o ltóa nyag haté kon ynak bizonyu lt ugyan, de indoko lt ve le 
szemben a gyanakvás, hogy nem tartalma z-e egyé b, ez ideig 
nem isme rt kóro kozó t is, ami a gyűjtött savóbó l kerülh et 
bele. Ma már nincs haszná latban . 

A modern oltóanyago khoz a HBsAg-t géntechnológiai eljá
rássa l állítják elő. A vírusból izolálták a protek tív antigén 
(H BsAg) termelődését szabá lyozó génszakaszt és azt élesztő

sej tbe (Saccharomyces cerevisiae) épített ék be. Az ily mó

don prepa rá lt é l esztősej t szaporodása közben nagy tömeg
ben, gyá ri mértékben termeli a HBV felszíni antigénj ét, amit 
azután tisztítás, koncentrá lás, majd a lumínium hidroxidhoz 
való adszorbeá lás után hoznak forgalomba , mint kész oltó
anyagot. A vakcina hum án eredetű komponen st nem tarta l
maz! 

Hazánkban két HBY oltóanya g, az Engerix B (SmithKlin e 
Beecham) és a H-8 -Vax II. (Merek Sharpe & Dohme); van 
regisztrálva, a kívánalmaknak mindk ét kész ítmény megfe lel, 
az adagba n vannak e ltérések. 

Az immuni zálás 3 oltásbó l á ll. Enn ek rendje általában 0, 
és 6 hó. Különösen kritiku s járványügy i körülmények kö
zö tt ajánlott a 0, 1 és 2 hónapban végze tt, ún. gyo rsított 
oltás; ebben az ese tben azonban a 12. hónapba n újabb , emlé
keztető adag szükséges . 

A vakcin ációs véde ttség időtartamát illetően még nem áll
nak rendelkezés re biztos ada tok, csak a folyamatos szero-epi
dem iológ iai felmérése k alapján lehet majd megmondani, 
hogy van-e szükség és mikor emlékeztető oltásra. 

Magyarországon je lenleg a HBsAg hordozó anyák újszülött
j e inek o ltása kötelező, de oltani kell akkor is, ha az anya 
HBY fertőzöttség nem tisztázo tt. Az újszülöttet 12 órán be
lül hiperimmun gam ma-g lobu lin adásáva l (Aunativ) passzív 
véde lemben ke ll részes íteni a HBY e llen, és egyidejűleg meg 
kell kezde ni aktív immuni zálását is. A vakcinációt az első 

adag után I és 6 hónappal kell isméte lni . 

Ajánlo tt és ingye nes még a .HBY e lleni oltás a fogla lkozá
suknál fogva különösen veszé lyeztetettek számára (egészség
ügyiek, mentők, rendőrök, tűzoltók), va lamint az ep idemio
lóg ia i körü lménye ik miatt veszé lyben lévők részé re is (pl. 
vírushordozó kkal szo ros együtté lésbe n élő kontaktok , stb .). 

A HEPATITIS-A (HAV) ELLENI VÉDŐOLTÁS A hepatiti s A vírus 
egy tovább i májgy ulladást okozó áge ns/ l'aeco-ora lis úton 
te1jedő entera lis kórokozó. A betegség elterjedtsége elsősor-

1996 N6gyógyás:aii Onkológia 3. 3 / 0- 31 / 

Budai J. 

ban a higiénés helyzet függvénye: az alacsonyabb higiénés 
területeken gyakori, így a fejlődő országokban különöse n, 
míg az iparilag fej lett területeken a korábbi évekhez képest 
mind ritkább ; az utóbbi év tizedekben előfordulása hazánk 
ban is egyre csökken. Az alacsony fertőzöttségű területeken a 
lakosság széles rétegeiben elmarad a vírussa l történő ácfertő
ződés, és mind nagyobb lesz a fogékonyak aránya. Ez pedig 
nem csupán a járvá ny kitörésének potenciális veszé lyét rejti 
magában, hanem azt is, hogy a megelőzésre ez ideig kizáróla
gosa n alkalmazott normá l immun globulin (gamma-glob u
lin) védőhatása - az ellenanyagga l nem rendelkező véradók 
növekvő aránya miatt - bizonytalanná válik. 

A hepatiti s-A elleni faj lagos védelem lehetősége a köze l
múltban nyílt meg azálta l, hogy az aktív immuni zá lás i kí
sérletek sikerrel jártak. A kórokozót elölt állapotban tartal
mazó o ltóanyag Havrix néven kerül forgalomba. Hazánkban 
a felnőttek oltására szo lgáló Havrix 1440 készítmény érhető 

el, de hamarosan kapható lesz a gye rmekek számára kidolgo
zott, alacsonyab b antigénkoncentrációjú Havrix 360 is. 

Az oltandók körében első helyen állnak a maga s ende micitá
sú területekre utazók, különöse n ha huzamosabb időn át tar
tózkodnak ott, és alacsony higiénés viszo nyok között (vidé
ken, falvakban) élők. Veszé lyez tetettek azok is, akik munk á
juk során hepatitis-szel fertőzött betegekkel gyakra n kerülnek 
kapcsolatba; vagy széklettel történő fertőzésnek vannak kité
ve: székletvizsgálatokkal, fekáliák kezeléséve l foglalkoznak 
(laboratóriumok, szennyvízte lepek do lgozói, stb. ) és ak ik 
akár átmeneti időre is kedvezőtlen higiénés körülm ények kö
zé kerülhetnek (katonák) (5). 

Az oltás az oltóanya g egy alkalommal történő beadá sából 
áll, emlékeztető oltás kb. l évve l később adandó. Az újrao l
tás körülm ényei (szükségesség, időpont, stb.) még nem tisz
tázottak. 
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