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A felnőttkori vakcináció jelenleg még messze nem eléggé kihasznált prevenciós eszköz, pedig az idősekben, illetve 

alapbetegség miatt immunkárosodott betegekben kialakuló, vakcinációval megelőzhető infekciók száma és halálozása 

kiugróan magas. Védelmüket számos tényező indokolja: arányuk egyre nagyobb a populáción belül; az antimikrobás 

kezelés hatékonysága korlátozott, ami hangsúlyozottabbá válik a bakteriális rezisztencia miatt; a súlyos infekciót túl-

éltek életkilátása és életminősége romlik, illetve mindez egyre nagyobb terhet jelent a betegeknek és a társadalomnak 

egyaránt. Az életkor előrehaladásával romló immunfunkció különösen a légúti infekciók esetében jár nagyobb infek-

ciós morbiditással és mortalitással, ahogy ezt jól mutatja az otthon szerzett pneumonia és az infl uenzaesetek idősko-

ri incidenciája és magas letalitása. A régi poliszacharidvakcina (PPV23) mellett az új konjugált vakcina (PCV13) fel-

nőttkori bevezetése jelentős előrelépést hozott a pneumococcusinfekciók megelőzésében, miután így lehetővé válik a 

vakcinákban prezentált szerotípusok okozta bacteriaemiával járó pneumococcusinfekciók mellett a bacteriaemiával 

nem járó pneumoniák hatékony megelőzése is. Az infl uenzaoltások szükségességét nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

annak ellenére, hogy idősekben a vakcina kevésbé hatékony, mint a fi atalokban: a rendszeres, évente végzett infl uen-

zavakcináció együtt alkalmazva a pneumococcusvakcinákkal, szignifi kánsan csökkenti a légúti infekciók számát, sú-

lyosságát és a társuló komplikációkat idősekben is. Tovább javítja a csökkent immunitásúak védelmét a szoros környe-

zetben élők oltásával a fészekimmunitás kialakítása. Orv. Hetil., 2014, 155(44), 1743–1747.
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Reasons for adult immunization – Prevention of most frequent respiratory 

infections

The adult vaccination is utilized insuffi ciently as a preventional method currently, even the incidence and mortality 

of vaccine-preventable infections is very high in the elderly and patients with immuncompromised conditions. They 

should be protected due to many reasons: the rate of these individuals are getting higher in the population, the ef-

fectiveness of antibiotic therapy is limited and becoming more signifi cant due to antibiotic resistance, the quality of 

life in survivors of severe infections is deteriorated, resulting huge burden to the individual and society as well. The 

impaired functions of immune system with the advancing age cause higher morbidity and mortality especially in 

respiratory infections, it is representing in the incidence and high letality of community acquired pneumonia in older 

adults. Beyond the old polysaccharide vaccine (PPV23) the inclusion of new conjugate vaccine (PCV13) means a 

signifi cant improvement in the prevention of pneumococcal infections, providing a possibility to prevent not just 

pneumococcal infections with bacteraemia caused by serotypes presented in the vaccine, but non-bacteraemic pneu-

monias as well. The necessity of fl u vaccines cannot be stressed enough even the vaccines is not so effective in elderly 

than in younger adults: annual immunization against infl uenza administering together with pneumococcal vaccina-

tion decrease signifi cantly the number, severity and complications in older adults as well. Further improvement in 

protection of immuncompromised patients is the establishment of cocoon immunity with the vaccination of close 

contacts.
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Rövidítések

PCV = konjugált pneumococcusvakcina; PPV = poliszacharid 

pneumococcusvakcina

A vakcináció messze nem annyira kézenfekvő prevenciós 

eszköz felnőttkorban, mint gyermekkorban. A gyermek-

kori oltási program Magyarországon természetes része 

lett az orvosi ellátásnak, aminek köszönhetően a klasszi-

kus gyermekkori betegségek szinte teljesen eltűntek a 

hazai orvosi gyakorlatból. Ezzel szemben a felnőttkori 

vakcináció mindenhol a világon, nálunk is akadozik, ami-

nek nyilván számos, országonként is eltérő oka lehet. 

A felnőttkori vakcináció indikációi

A vakcináció számos indikációja közül a felnőttekre, kü-

lönösen az idősekre vonatkoztatva, hármat érdemes ki-

emelni:

A korábban, 

például gyermekkorban alkalmazott 

védőoltások hatásának fenntartása 

A védőoltások hatására kialakuló védettség idővel csök-

ken, ez vakcinánként jelentősen változik. A hepatitis A-

vírus elleni vakcina sok évtizedes védettséget biztosít, a 

kullancsencephalitis elleni oltást célszerű 3–5 évente 

megismételni. Jól ismert, hogy a tetanus elleni védőol-

tást felnőttkorban 10 évente ismételni kellene a csökke-

nő immunitás miatt, ahogy ezt a magyar ajánlás tartal-

mazza is. Egyre több közlemény számol be a pertussis 

gyakoriságának növekedéséről és nemcsak a gyermek és 

fi atal felnőttkorban, hanem idősekben is. Érdemes meg-

említeni, hogy Norvégiában a 65 évnél idősebb korosz-

tályban a pertussis a harmadik leggyakoribb kötelezően 

bejelentendő infekció a bacteriaemiával járó pneumococ-

cus, illetve campylobacterinfekció mellett [1].

Az infekciók kialakulásának, 

illetve terjesztésének megelőzése

Számos infekciós kórkép megelőzhető vakcinációval, és 

ez többé-kevésbé természetes is mindenkinek – ilyenek 

többek között az utazással, foglalkozással kapcsolatos 

védőoltások. Ezek közül több alkalmazását bizonyos szi-

tuációkban jogszabály írja elő. Egyes infekciókkal, példá-

ul az infl uenzával kapcsolatban az egyén védelme mellett 

az oltás célja a megbetegedés továbbadásának megelőzé-

se, így a járvány megállítása. De ugyanilyen fontosságú 

lehet bizonyos élethelyzetekben a csökkent immunitású, 

emiatt kevésbé hatékonyan vakcinálható személy szoros 

környezetében élők oltása is esetleges infekció átadásá-

nak megelőzésére (fészekimmunitás).

Az életkorral, illetve csökkent immunitással járó 

alapbetegségek miatt kialakuló csökkent 

védekezőképesség kompenzálása

Az életkor előrehaladtával mind a természetes, mind a 

szerzett immunitás funkciója romlik. Ez megnyilvánul az 

infekciók nagyobb gyakorisága, illetve a fertőzöttek ma-

gasabb halálozása mellett az autoimmun kórképek, da-

ganatos megbetegedések időskorban növekvő számában 

is. A jelenséget a tudomány immunszeneszcenciának ne-

vezte el [2]. Az eddig alkalmazott megközelítés szerint 

az öregkor ebből a szempontból 65 évnél kezdődik, de 

például a pneumoniák epidemiológiai vizsgálataiból tud-

juk, hogy gyakoriságuk már az 50-es életévektől fokozó-

dik [3]. Az életkor előrehaladásán túlmenően számos 

olyan betegség is van, amely jól ismert módon csökkenti 

az immunrendszer védekezőképességét, és ezek hatása 

még hozzáadódik az életkorral fokozódó immunkároso-

dáshoz.

Érvek a felnőttkori (időskori) vakcinációk 

mellett

A vakcinák mint a különböző betegségek megelőzésének 

eszközei egyre nagyobb teret kapnak, bár alkalmazásuk 

messze nem annyira elterjedt, mint az indokolt lenne.

Érdemes röviden áttekinteni néhány fontosabb, a fel-

nőttkori – időskori – vakcináció mellett felhozható érvet.

1.  Jelentősen emelkedik az infekcióra fokozottan fogékony 

populáció aránya a teljes népességen belül. Ez részben a 

várható életkor kitolódásának, részben a krónikus 

alapbetegségben szenvedők egyre nagyobb számának 

tudható be. Előrejelzések szerint például Kelet-Euró-

pában a 65 évnél idősebbek aránya 2040-re megkö-

zelíti a 25%-ot [4]. Ugyanakkor az idősebb populáci-

óban nagyobb a krónikus és infekciókra hajlamosító 

betegséggel élők aránya. Egy angol felmérés szerint a 

16–64 évesek között 7,4%, a 65 év felettiek között 

44,8% volt a pneumococcusinfekció vonatkozásában 

fokozottan veszélyeztetettek aránya [5]. Időskorban 

alapbetegséggel rendelkezőkben az infekciók gyak-

rabban fordulnak elő és nagyobb halálozással járnak, 

mindez jelentős egészségügyi költségnövekedéssel, 

növekvő társadalmi teherrel és emberi veszteséggel 

jár. Nem véletlen tehát, hogy mindenhol a világon 

egyre nagyobb fi gyelmet fordítanak a felnőttkori/

időskori vakcinációra.

2.  Az antimikrobás terápia hatékonysága korlátozott még 

hatékony antibiotikumok birtokában is. Így például a 

súlyos pneumococcusinfekciók halálozása érdemben 

nem változott az elmúlt 60 évben, mintegy 12% körül 

mozog [6, 7, 8, 9]. Nyilván ez az arány összefügg 

azzal, hogy a súlyos szepszis, illetve szeptikus sokk 

okozta halálozás a modern antibiotikumterápia és in-

tenzív ellátás ellenére sem csökkenthető – a kimene-

telt befolyásoló faktoroktól függően – 20-40% alá 
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[9]. A halálozás az esetek egy jól meghatározott ré-

szében tehát nem a hatástalan antibiotikumkezelés-

nek tulajdonítható.

3.  A szepszist túléltek életkilátása és életminősége jelentő-

sen rosszabbodik. A súlyos infekciók okozta szervezeti 

károsodások nem múlnak el nyomtalanul. Quartin és 

munkatársainak vizsgálatai szerint a szepszist túlélők 

várható túlélési ideje 6,2 évről 2,4 évre csökken [10], 

emellett az életminőség is romlik: szepszis után köz-

vetlenül csökken mind a fi zikai, mind a mentális 

egészség, később a fi zikai életminőség feljavul, de ala-

csonyabb marad a kontrollpopulációénál, és a mentá-

lis egészség tartósan károsodik [11].

4.  A multirezisztens mikrobák száma alarmírozó mérték-

ben emelkedik, jelentős veszélyt jelentve a hospitalizált 

betegek számára, aminek súlyát tovább növeli, hogy 

nem lesz új antibiotikum a belátható jövőben. Jól 

 ismert és világszerte probléma a multirezisztens, 

többnyire még csak nosocomialis infekciót okozó 

baktériumok, elsősorban P. aeruginosa, Acinetobacter 

baumanni, enterococcusok, staphylococcusok egyre 

gyakoribb kórokozó szerepe. Ezek egy – különösen 

rezisztens – része ellen ma is csak korlátozott értékű 

antibiotikumkezelés áll rendelkezésre, és új antibioti-

kumok hiányában a helyzet nem is fog változni a kö-

zeljövőben. A jelen ismeretek alapján az infekciók 

kezelésének érdemi javulását rövid távon belül nem 

lehet várni.

A prevenció különböző eszközei közül a vakcináció a leg-

hatékonyabbak közé tartozik, amit az eddigiekhez képest 

sokkal kiterjedtebben kellene használni, fi gyelembe véve a 

sokkal drágább és korlátolt hatékonyságú terápiás lehetősé-

geket. Sajnálatosan a mindennapi gyakorlatban leggyako-

ribb kórokozóknak csak a töredéke ellen rendelkezünk 

vakcinákkal, legalább ezeket ki kellene használni!

Vakcinációval megelőzhető 

felnőtt- és időskori légúti infekciók 

(pneumococcuspneumonia, infl uenza)

Pneumococcusinfekciók

Az életkorral összefüggő immunitáskárosodás általános 

vonatkozásai mellett a légutak speciális helyzetüknél fog-

va kiemelt szerepűek, hiszen folyamatosan érintkezve a 

külvilággal, állandó bakteriális, illetve vírusexpozíciónak 

vannak kitéve. Ennek megfelelően az infekciós epizódok, 

elsősorban pneumoniák, számának változása leginkább a 

légutak esetén mutatja az életkorral összefüggő immun-

károsodás jelentőségét. A légutak infekcióinak gyakorisá-

ga nemcsak az általánosságban vett immunszeneszcencia 

következménye, hanem mindannak a strukturális káro-

sodásnak is, ami a tüdőben idősekben észlelhető: a mu-

cociliaris clearance, a mellkas volumenének csökkenése, a 

légzőizmok gyengülése, a köhögési refl ex romlása meg-

határozóan fontos szerepet kap a természetes és szerzett 

immunitás gyengülése mellett [12].

Az életkor előrehaladtával mind a pneumococcus, 

mind a bármely okú pneumonia száma nő, és egyre ma-

gasabb halálozással jár. Míg csecsemőkorban a pneumo-

coccusinfekciók incidenciája magas, de relatív alacsony 

halálozással jár, idősekben a nagyobb incidenciát maga-

sabb halálozási ráta kíséri [13]. 

Fiatal felnőttkorban a pneumonia incidenciája ala-

csony, jelentősen 50 éves kortól kezd emelkedni. Gil-

Prieto és munkatársai vizsgálata szerint a pneumococ-

cuspneumonia miatt hospitalizáltak aránya az 50–54 

éves korosztályban 0,25/1000 lakos, a 80–84 évesek 

között ez 4,21/1000 lakos, és a letalitás a középkorúak 

7,6%-áról 13%-ra emelkedett [14]. Magyarországon csak 

a bármely okú pneumonia gyakoriságával kapcsolatosan 

állnak rendelkezésre adatok (az előfordulások mintegy 

30-40%-a valószínűleg pneumococcus következménye): 

2011-ben az 50–64 év közötti korcsoportban a hospita-

lizációs arány 4,8/1000 lakos, a letalitás 8,2% volt, a 65 

év felettieknél ugyanez 24,37/1000 lakos volt 20,8%-os 

halálozással [15]. 

Az életkor mellett a különböző csökkent immunitású 

állapotok jól ismert rizikófaktorok a pneumococcusin-

fekciók vonatkozásában. A súlyosan veszélyeztetettek 

közé tartoznak a HIV-fertőzött betegek, a szolid szerv/

haemopoeticus őssejt-transzplantációra váró, illetve már 

transzplantált betegek, a szolid vagy rosszindulatú he-

matológiai betegség miatt kemoterápiában részesülők; 

autoimmun betegségben szenvedők, akik kortikosztero-

id, immunszuppresszáns vagy biológiai kezelésben része-

sülnek; cukorbetegek; liquorszivárgásban szenvedők, 

cochlearis implantátummal rendelkezők, anatómiai vagy 

funkcionális aspleniában szenvedők. A krónikus, rizikó-

faktornak számító betegségek közé tartoznak a szív- és 

tüdőbetegségek, a diabetes, előrehaladott máj-, illetve 

vesebetegség. 

Van Hoek felmérése szerint a közép- és időskorú po-

pulációban a HIV és súlyosan immunszupprimált állapo-

tok mellett a krónikus májbetegség, a cardiopulmonalis 

elégtelenség, a diabetes kiugróan fontos rizikófaktorok. 

A vizsgálat adatai arra is felhívják a fi gyelmet, hogy az 

alapbetegségek rizikót fokozó hatása a fi atal- és közép-

korúakban jelentősen nagyobb, mint az idősekben, akik-

nél önmagában az életkorral emelkedő immundefi cientia 

a meghatározó rizikótényező [5].

Fontos, de nem eléggé köztudott tény az is, hogy a 

súlyos, hospitalizációt igénylő pneumonia mintegy 

8-10%-ban jár akut myocardialis infarctussal, és emellett 

mintegy 15-20%-ban észlelhető más cardialis szövőd-

mény, így például a keringési elégtelenség romlása, rit-

muszavarok stb. [16].

Az időskori, illetve súlyosan immunszupprimált popu-

lációban a védőoltások hatékonysága kisebb, mint a fi a-

tal, egészséges populációban, de jótékony hatásukat 

megfelelő evidenciájú klinikai vizsgálatok támasztják alá, 
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habár ez a protektív hatás vakcinatípusonként, illetve kli-

nikai szituációnként különböző mértékű. A jelenleg elér-

hető 23-valens poliszacharid és 13-valens konjugált poli-

szacharid vakcinával kapcsolatos klinikai eredmények 

mindenképpen igen jelentősnek tekinthetők.

A pneumococcusvakcinák alkalmazásától a vakcinában 

lévő szerotípusok által okozott infekciók elleni védelmet 

várhatjuk. Ennek megfelelően egyik pneumocccus elleni 

vakcina sem nyújt 100%-os védelmet az összes pneumo-

coccus okozta pneumonia vagy meningitis ellen, és nyil-

vánvalóan nem véd más baktériumok, vírusok okozta 

infekcióktól. Az eddigi klinikai tapasztalatok szerint fel-

nőttekben a PPV23-tól a súlyosabb vakcinaszerotípusok 

által okozott bacteriaemiával járó kórképek, a PCV13-tól 

ezen túlmenően a pneumoniák számának csökkenése 

várható. A poliszacharidvakcina hatékonysága idősekben 

és csökkent immunitásúakban, krónikus betegségben 

szenvedőkben nem kielégítő, a PCV13 hatékonysága 

immunogenitási adatok és HIV-pozitív személyekben 

nyert klinikai eredmények alapján biztató [17, 18, 19, 

20, 21].

A PCV13 felnőttkori hatékonyságával foglalkozó CA-

PiTA-vizsgálat (Community-Acquired Pneumonia Im-

munization Trial in Adults) előzetes eredményei nemrég 

kerültek publikálásra. A CAPiTA-vizsgálat az egyik leg-

nagyobb prospektív vakcinahatékonysági vizsgálat, ame-

lyet felnőttek körében végeztek. Összesen 84496, 65 

éves és idősebb felnőttet válogattak be a vizsgálatba, akik 

vagy PCV13-, vagy placeboimmunizációban részesültek. 

A vizsgálatban igazolódott, hogy a PCV13-vakcináció-

ban részesült ágon 45%-kal kevesebb vakcinaszerotípus 

okozta nem invazív közösségben szerzett tüdőgyulladás, 

és 75%-kal kevesebb vakcinaszerotípus okozta invazív 

pneumococcusbetegség fordult elő, mint a placebocso-

portban a vizsgálat közel négyéves követési ideje alatt 

[22].

Jelenleg már mind a két vakcina rutinszerű alkalmazá-

sa javasolt idősekben és rizikófaktorral rendelkező bár-

mely korú betegeknek Magyarországon is. Az Országos 

Epidemiológiai Központ (OEK) által kiadott 2014-es 

Védőoltás Módszertani levél alapján a pneumococcus el-

leni oltás javasolt 50 éves kor felett mindenkinek, vala-

mint krónikus betegeknek, akik alapbetegségük miatt 

fogékonyabbak a súlyos pneumococcusfertőzésre, így 

például tüdő- (COPD, asztma), szív-, vese-, máj- és cu-

korbetegek, immunszupprimáltak, valamint dohányo-

soknak.

Akik korábban még nem részesültek pneumococcus 

elleni védelemben, azoknak az oltását a 13 szerotípust 

tartalmazó konjugált oltóanyaggal kell kezdeni. A védel-

met – legalább 2 hónap eltelte után – ki lehet szélesíteni 

a 23 szerotípust tartalmazó poliszacharidvakcinával. Aki 

korábban poliszacharid oltóanyaggal kapott védőoltást, 

1 év múlva a 13 szerotípust tartalmazó konjugált oltó-

anyagot is megkaphatja, egy alkalommal [23].

Infl uenza

Az infl uenza az esetek döntő többségében spontán gyó-

gyuló infekció, de idősekben és csökkent immunitású 

betegekben gyakran komplikációkkal, a betegek addigi 

állapotának gyors romlásával, esetleg halálozásával jár. 

Jól ismert az is, hogy az infl uenzát sok esetben kíséri má-

sodlagos bakteriális pneumonia. A vakcináció célja rész-

ben a fokozott rizikójú személyek: gyerekek, idősek, 

csökkent immunitású, illetve néhány krónikus alapbeteg-

ségben szenvedők, terhesek védelme, részben a tömeges 

megbetegedések számának csökkentése. Az utóbbi indi-

káció különösen vonatkozik mindazokra, akik foglalko-

zásuknál fogva kapcsolatot tartanak az említettekkel.

A felnőttpopulációban az inaktivált trivalens vakcina 

hatékonyságát számos vizsgálat bizonyította, egy 2012-

es metaanalízis szerint egészséges felnőttpopulációban a 

laboratóriumi vizsgálattal megerősített hatékonyság 59% 

volt [24]. Egy másik vizsgálat eredményei alapján a vizs-

gálatot végzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 

vakcináció részben az esetek számának csökkenését ered-

ményezi, részben a kialakult infekció súlyosságát mérsék-

li: 75% volt az infl uenzamegbetegedések megelőzésének 

aránya, 60%-kal csökkent a hospitalizációs igény és 89%-

kal csökkent a súlyos klinikai képek aránya [25]. Érde-

mes felfi gyelni arra is, hogy az infl uenzavakcináció csök-

kenti a komplikáló myocardialis infarctusok és stroke-ok 

számát is [26, 27].

Az infl uenzavakcináció idősekben is hatékony, de nem 

olyan mértékben, mint a fi atal egészséges populációban, 

egy 2010-es Cochrane-metaanalízis szerint 43%-kal csök-

ken az infl uenzaszerű megbetegedések száma [28]. A ha-

lálozás csökkenésével kapcsolatos adatok ellentmondóak, 

ami részben összefügghet azzal, hogy Voordouwat megfi -

gyelése szerint az első vakcináció után nem szignifi káns 

mortalitáscsökkenést a következő évi vakcináció szignifi -

kánsan, 24%-kal csökkentette. A rendszeres vakcináció 

megszakadása a halálozás újbóli emelkedésével járt [29].

Az idősek, illetve csökkent immunitásúak védelme 

szempontjából kiemelt fontosságú a fészekimmunitás ki-

alakítása, tehát a beteg környezetében élők oltása. Egy 

2000-ben publikált vizsgálat szerint az oltott kisgyere-

kek családtagjainak infl uenzaszerű megbetegedése 42%-

kal, iskoláskorú gyermekek esetében több mint 80%-kal 

csökkent [30].

További lehetőség az idősek védelmére az infl uenza és 

a pneumococcus elleni vakcina együttes alkalmazása. 

Hung és munkatársainak vizsgálata szerint az együttes 

vakcináció esetén a 65 évesnél idősebbekben 60% körüli 

mértékben csökken a halálozás, a pneumonia, az ischae-

miás stroke és a myocardialis infarctus előfordulásának az 

esélye [31].

E megfi gyeléseket összefoglalva arra a következtetésre 

lehet jutni, hogy az idősek védelme optimálisan az infl u-

enza elleni rendszeres évi és a pneumococcus elleni vak-

cinációval biztosítható, és valószínűleg tovább növeli a 

védelmet a környezetben élők infl uenzaoltása.
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