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ÖSSZEFOGLALÁS
2007 óta van piaci forgalomban mindkét HPV elleni védőol-
tás. Azóta több országban iskolai védőoltás formájában is be-
vezették. Eltéréseket találhatunk kontinensek, sőt még azonos 
földrészen lévő országok között is a védőoltások alkalmazá-
sában. Ár/érték arány alapján válaszották ki a védőoltásokat. 
Egyes országokban a serdülő lányok mellett a fiatal nőknek 
is biztosították a védőoltáshoz való kedvezményes hozzáfé-
rési lehetőséget. A „catch-up” oltási lehetőség biztosításával 
egyes nemzetek javítani szerették volna az átoltottsági arányt, 
és a HPV vertikális terjedésének megakadályozására a fiúk ré-
szére is biztosították az oltás. Egy dolog azonban minden or-
szágban fontos volt a védőoltás bevezetésekor, a méhnyakrák 
okozta megbetegedések hosszú távon megvalósuló csökkenté-
se. Az eddig elért eredmények alapján azt gondolhatnánk, hogy 
a védőoltás fényes sikert aratott, vagy mégsem? Magyarország 
a méhnyakrák elleni oltást 2014 őszén bevezeti az általános is-
kolások körében. A külföldi tapasztalatokat nagyon fontos fel-
dolgozni és a magyarországi helyzethez adaptálni. Egy olyan 
oltásnak, amelynek eredménye évtizedek múlva válik látha-
tóvá, a megfelelő kommunikáció a sarokpontja a sikeresség 
szempontjából. A megfelelő tájékoztatás, az ismeretanyagok 
széles körben való elterjesztése, a védőoltásokkal kapcsolatos 
új eredmények publikálása orvostársadalmi felelősség.

Kulcsszavak: emberi papillomavírus, védőoltás, méhnyakrák, 
CIN, megelőzés

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
AUSZTRÁLIA
Ausztrália volt egyike azon országoknak, ahol 2007-ben a nem-
zeti oltóprogram részévé tették a HPV elleni védőoltást. A négy 
támadáspontú védőoltást (Gardasil) választották, és önkéntes 
alapon a 12–13 éves lányok részére ingyenessé tették a védő-
oltást. Lehetőséget biztosítottak 26 éves korig a felzárkóztató 
(catch-up) oltásra. 2007-től 2011-ig vizsgálták az oltási haj-
landóságot. Az első injekciónál a részvételi arány a 80%-ot is 
elérte, és a 12–17 éves lányok körében 70%-os volt a mindhá-
rom oltás felvételi aránya. Legalacsonyabb átoltottsági arányt 
a felzárkóztatási oltási csoportban találtak, ahol a 18–19 évesek 

között 64%-os, míg a 20–26 éves lányok között 52%-os volt 
az első dózis felvételi aránya. Az oltás hatékonyságának meg-
ítélésre az idő rövidsége miatt a nemi szervi szemölcsök elő-
fordulásának változását vizsgálták. Két csoportot alakítottak ki, 
a 2007 előtti (prevakcinációs csoport, 2000–2007) és a 2007 
utáni (posztvakcinációs csoport, 2007–2011). Az adatokból 
egyértelműen igazolódott, hogy a 21 éves kor alatti lányoknál 
jelentősen csökkent a az alsó nemi szervi függölyök előfordu-
lása az oltás után. A 30 év feletti nők és a homoszexuális férfiak 
esetében azonban az oltás után 5 évvel sem csökkent szignifi-
kánsan a nemi szemölcsök előfordulási aránya. Az egészséges 
hajlamú férfiaknál az életkor határozta meg az oltás hatékony-
ságát, tudniillik 21 éves kor alatt jelentősen csökkent (11,5%-
ról 0,85%-ra) a condylomák száma, míg 21 és 30 év között, 
valamint a 30 év feletti férfiaknál a csökkenés nem volt szigni-
fikáns (1). Elmondhatjuk, hogy a magas átoltottsági arány már 
5 év alatt is bizonyította az oltóanyagban lévő HPV6-hoz és 
HPV11-hez köthető nemi szemölcsökkel szembeni hatékony-
ságát, a betegség előfordulási arányának mérséklődését. 

EGYESÜLT ÁLLAMOK
Az Egyesült Államokban is készült egy felmérés a HPV vé-
dőoltás felvételével kapcsolatban. A 2006-tól 2010-ig terjedő 
vizsgálati időszakban az elemzők arra keresték a választ, hogy 
milyen volt a HPV elleni védőoltással történt átoltottsági mu-
tató. Az USA-ban 2006-ban vezették be az iskolai oltási prog-
ramba a 11 és 12 éves lányok körében a méhnyakrák elleni 
oltást. A felzárkóztatási oltás lehetősége biztosított volt a 13–
26 éves lányoknak. Kezdetben, azaz 2006-tól 2009-ig a négy, 
2009-től a két támadáspontú oltást alkalmazták. 2009-től az 
ACIP (Advisory Committe on Immunization Practices) a fiúk 
számára is biztosította az oltást, de 2011-től állapította meg azt 
az életkort, amelytől az iskolai oltás keretében megkaphatják, 
így a 11 és 12 éves fiúk, valamint a 21 éves korukat még be 
nem töltöttek részesültek oltásban. A felmérés kimutatta, hogy 
a 13–17 éves lányok körében a 3. oltás felvételi aránya a 19%-
ot sem érte el, de még rosszabb volt a helyzet a 11–12 éves lá-
nyok között, ahol az első oltás felvételi aránya a 14%-ot, míg 
a 3. oltáson való megjelenési arány csupán a 3%-ot érte el (2). 
Annak ellenére, hogy a 13–17 éves lányok között a legalább egy 
mennyiség felvételi aránya 25%-ról 49%-ra emelkedett 2007 és 
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2010 között, 2010-ben a 3 adagú oltási sorban részesültek ará-
nya 32% volt, amely messze alulmúlta akár az MMR, akár a 
hepatitis-B-vírus elleni oltásban való részvételi arányt (1.ábra). 

Az elemzők a HPV előfordulásának változását is vizsgálták eb-
ben az időszakban, és azt tapasztalták, hogy az oltóanyagban 
lévő HPV-törzsek (HPV16, 18) előfordulása 56%-kal csök-
kent a 14–19 éves oltott lányok körében. Sajnos sem az idő-
sebb korosztályban, sem a fiúk esetében nem volt kimutatható 
csökkenés a HPV-fertőzöttségben az oltás előtti (2003–2006) 
időszakhoz képest (3). 

EURÓPA
Európában 2012-ig 22 ország illesztette be a nemzeti oltóprog-
ramjába a HPV elleni védőoltást (4, 5). Minden nemzet ese-
tében a célcsoport a fiatal serdülő lányok, de a felzárkóztatási 
oltás lehetőséget biztosított az idősebb nőknek is a védőoltás 
felvételére. Ez utóbbi célcsoport életkora országonként válto-
zott. A legtöbb országban a serdülő lányok iskolai oltás kere-
tében jutottak hozzá a HPV elleni védőoltáshoz. Az európai 
országokban talált átoltottsági arány nagyon különbözött az el-
térő nemzeti oltási rendszerek miatt (2. ábra).

NAGY-BRITANNIA

Nagy-Britanniában 2008-ban a két támadáspontú oltást ve-
zették be az iskolai oltások keretében, és a 12–13 éves lányok 
részesültek ingyenesen az oltásban. A felzárkóztatási oltás 18 

éves korig volt biztosítva 2 éven át, kivéve Skóciát, ahol ez 
3 évre tolódott ki. A védőoltás bevezetést követő első évben 
(2008–2009) a háromadagú oltási sor felvételi aránya a 12–13 
éves lányok körében 84% volt Angliában és 92% Skóciában. 
Ez a szám 2009/2010-ben mérsékelten csökkent (74%–90%). 
2012-ban a két támadáspontút a négy támadáspontú oltás vál-
totta fel a nemzeti oltóprogramban (6, 7). 

FRANCIAORSZÁG

Franciaországban 2007 óta a négy támadáspontú és 2008 óta 
a két támadáspontú oltás is elérhető. Egy korcsoportban – 14 
éves lányok – javasolják az oltás alkalmazását, de lehetőséges 
biztosítanak a 15–23 éves lányok számára is a védőoltás fel-
vételére a felzárkóztatás biztosításával, bár szigorú feltételeket 
állítanak fel az oltás felvétele előtt (szüzesség vagy a nemi élet 
megkezdését követően egy éven belül vehető fel az oltás). Bár 
Franciaországban is állami támogatást élvez az oltás, mégis az 
árának 35%-át nem fizeti vissza az egészségbiztosítási pénztár. 
A visszafizetések alapján történt számítások szerint a 14 éves 
lányok körében a legalább egy oltást felvettek aránya 2007-től 
2009-ig 50%-ról 20%-ra csökkent. Ez a szám európai viszony-
latban is alacsonynak mondható, ennek okai a visszafizetés 
elmaradásában, valamint az oltással szemben támasztott lakos-
sági félelmekkel magyarázható (8).

A TÖBBI EURÓPAI ORSZÁG

Az előbb bemutatott két országgal a két végletet szerettem 
volna felvetíteni. A többi európai ország közül Dániát, ahol 
az MMR-oltással együtt adják be a HPV elleni oltást, vala-
mint Spanyolországot érdemes megemlíteni, ahol a tartomá-
nyi különbözőségek ellenére is magas az átoltottsági arány. 
Dániában 2009-ben vezették be a négy támadáspontú oltást a 
12 éves lányok körében. A 13–15 éves lányok részére pedig 2 
éves felzárkóztató oltást biztosítottak. A HPV elleni védőoltást 
az MMR 2. injekciójával együtt adták be. A szülők értesítést 
kaptak HPV elleni oltás lehetőségéről. A program első évében 
a háromadagos oltási sor felvételi aránya a 12 évesek körében 
79%-ot, míg a felzárkóztató oltások résztvevőinél ez a szám a 
81%-ot is elérte (9). 

Spanyolországban 2007-től nemzeti oltóprogram részévé vált 
a HPV elleni oltás, de a különböző tartományok eltérő mód-
szert és ajánlást dolgoztak ki. Ugyan mindegyik tartományban 
államilag támogatott az oltás, de a célcsoport életkora 11–14 év 
között változhat, és az oltás formája és feltételei is különböz-
tek tartományonként: 13 tartományban a négy támadáspontú 
oltást, 6 tartományban a két támadáspontút vezették be. Ennek 
ellenére egy évvel az oltás bevezetése után az átoltottsági arány 
70–84%-ot ért el tartománytól függően (10).

KÖZÉP-KELET EURÓPA

Ebben a térségben Romániában és Szlovéniában 2009-ben, 
míg Litvániában és Macedóniában 2010-ben vezették be a 
HPV elleni oltást. Adatok egyelőre Macedóniából érkeztek, 
ahol 12 éves lányok az iskolai oltás keretében, a 13–26 éves 

2. ábra. Európai országok HPV elleni védőoltáshoz kapcsolt átoltottsági adatai
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lányok pedig felzárkóztató program keretében részesülhettek 
az oltásban. A 2011-es adatok alapján az átoltottsági arány 
67% volt (11).

Szlovéniában a 11–12 éves lányok kaphattak oltást, felzárkóz-
tató oltási nem indult, és a 2010 adatok alapján 55%-ot ért el 
az átoltottság. Sem Litvánia, sem Románia értékelhető adatot 
nem tudott szolgáltatni. 

LATIN AMERIKA
Közép- és Dél-Amerika a HPV elleni oltás bevezetésben úttörő 
szerepet vitt ugyan, de az itteni országok gazdasági helyzetéből 
adódóan az oltási előírások programok eltérőek voltak mind 
az észak-amerikai, mind az európai országokéhoz képest. Míg 
Panama 2008-ban bevezette az oltási naptárjába a két táma-
dáspontú oltását, addig Mexikó ugyanebben az évben a négy 
támadáspontút illesztette bele az oltási rendszerébe. Ezekben 
az országokban már 10 éves lányokat beoltottak, és 2010-re a 
háromadagos oltási sorral átoltottak aránya 67%-ra emelkedett. 
Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét gyógyszercég a klinikai 
kutatásainak jelentős részét a latin amerikai térségben folytatta, 
ezért ezen országokban a magas átoltottsági mutató a cégek tá-
mogatásának is köszönhető (12).

ÉRTÉKELÉS
Amióta a piacon hozzáférhető vált a HPV elleni oltás, évről 
évre emelkedett az oltásban részesülő lányok száma. Ma már 
magabiztosan kijelenthetjük, hogy mindkét oltás biztonságos 
és az oltóanyagban lévő vírustörzsekkel szemben jelentősen 
védenek. Az is bizonyított, hogy a védőoltásban részesült ka-
maszok (HPV-naiv népesség) körében az oltóanyagban talál-
ható vírustörzsek előfordulása jelentősen csökkent, és az ezen 
vírustörzsekhez köthető megbetegedések 6 év után sem jelen-
tek meg az oltottakban (13, 14).

Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy a HPV elleni immunizá-
ciós program a világon sikertörténet lenne. Azokban az orszá-
gokban, ahol az oltás könnyen hozzáférhető lenne a célcsoport 
számára, például USA, Kanada, az állami támogatás ellenére 
35%-ban nem kérik a szülők lányaik oltását. Hol van a hiba? 
A megkérdezettek a következő leggyakoribb válaszokat adták: 
az oltás nem biztonságos (30%), megvárják, amíg a lányuk idő-
sebb lesz (16%), a lányuk még nem él házaséletet, ezért nincs 
szükség az oltásra (19%), és nincs elég adat a védőoltásról 
(13%). (15, 16) 

ÖSSZEGZÉS
A számadatok és az oltás elleni érvek beszédesek. Magyaror-
szágon 2014 szeptemberétől az iskolai oltási program kere-
tében az általános iskola 6. osztályos lányai térítésmentesen 
(államilag támogatott) juthatnak hozzá a HPV elleni védőoltás-
hoz. Az erre kiírt pályázatot a két támadáspontú oltás (Cervarix-
GSK) nyerte el a kétadagú oltási sorával. Azt gondolom, hogy 
hazánkban a HPV elleni védőoltás államilag támogatott, isko-
lai oltási rendszerbe való beillesztésének eredményessége attól 

függ, hogy mekkora lesz az átoltottsági arány, és milyen hos-
szan tartható fenn az nagy részvételi arány. A siker csak sok év 
után mérhető: a méhnyakrák gyakoriságának és halálozásának 
jelentős csökkenése hazánkban az oltás bevezetése ellenére 
sem várható 20 évnél hamarabb. Tanulni kell az előttünk járók-
tól. Nem eshetünk abba a hibába, mint Románia, ahol politika 
csatározás áldozatává vált a HPV elleni oltási program.

Célszerű lenne az oltás szeptemberi bevezetése előtt a magyar 
lakosság, szülők és a kamaszok érthető nyelven való tájékoz-
tatása a védőoltásról. A szülők közszolgálati úton kapjanak 
pontos és meggyőző képet a védőoltás biztonságosságáról és 
biológiai viselkedéséről. A közcsatornákat naprakész adatok-
kal kell segíteni, és nem szabad megengedni a védőoltási rend-
szer „bulvárosítását”. Az orvostársadalom feladata a pontos 
tájékoztatás, az oltás biztonságossági eredményeinek közérthe-
tő nyelven való közlése a társadalom felé. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az oltás csak akkor lesz 
eredményes, ha 90% körüli lesz az átoltottsági arány. Ugyan-
csak javítani kell az oltásban nem részesültek szűrésen való 
részvételi arányát. 

A külföldi ötéves tapasztalatok segíthetnek nekünk abban, hogy 
a lakossági HPV elleni védőoltás hazánkban sikeres legyen, és 
a magyarországi egyedülálló oltási rend egy újabb eredményes 
oltással gazdagodjon. 
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A SZAKÍRÁSRÓL
Bősze Péter

A szakírás nem azonos a köznyelvi írással, és különbözik a szépirodalomtól is. A tudományírás 
egyfajta írástudomány, igényli a nyelvi, a nyelvtani ismeretek és a szépirodalmi ihletettség mellett 
a szakismereteket is. Ám mégsem csak szókészletében más: fogalmazása is tudományos. Ez azt je-
lenti, hogy tényszerű, következetes, nem enged semmiféle kilengést. Divatos kifejezéssel szólva: 
„bizonyítékokra alapozott” fogalmazássor. Mindig egyszerűen fogalmaz és tömören; a „fölösleget” 
bizony nem támasztja alá bizonyíték. Idegen szóval fogalmazva, mondhatnám, hogy a szakírás stí-
lusában különbözik a köznyelvi írástól és a szépirodalomtól.

A tudományírás, mégsem csak valamilyen szövegstílus, jóllehet általános értelemben feltétlenül az. 
Az írás és a tudományismeret ötvözése; nem csupán a szakismeret szakszerű papírra vetése, sokkal 
inkább a tudomány értelemtükröztető írása a tudomány eszmerendszere szerint. Csak az tud a tudo-
mány nyelvén fogalmazni, aki érti, amit ír.

Bajza József így ír erről:
„Műszók alkotásához … dologismeret is kell. Nyelvtudós dologismeret nélkül nyelvtanilag jó szót 
fog alkotni, de mindig azon veszélynek leend kitéve, hogy … szava nem lesz bélyegző, eléggé meg-
különböztető … s fogalomzavarra adand alkalmakat. A dologismerő viszont, a szakember, de nem 
nyelvtudós egyszersmind, roszul alkotott, szabályokkal ellenkező szóval fejezendi ki a különben 
általa jól értett dolgot.”




