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Védőoltások célja
…a szervezet védelmének biztosítása egy meghatározott
fertőző ágenssel szemben.
…a transzmisszió megakadályozása.
A vakcináció vagy aktív immunizálás:
• adaptív immunválaszt alakít ki
• megfelelő számú antigén-specifikus T- és B-sejt
generálása révén,
• tartós védelmet biztosít súlyos fertőzés ellen (áttöréses

fertőzés – mitigált fertőzés kialakulhat az oltás ellenére, de ez nem soha nem
olyan súlyos, mint a természetes fertőzés pl. varicella)

• az expozíció előtt, után ( preexpositio / postexpositio)

Az immunológiai védettség kialakulásának
módjai
Aktív immunizáció
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Passzív immunizáció

Természetes
úton:
Maternális ellenanyagok
placentán átjutva
Mesterséges
úton:
PASSZÍV IMMUNIZÁCIÓ
Immunglobulin
Hiperimmun szérum

Passzív immunizáció
Ellenanyagok közvetlen bejuttatása:
Homolog immunglobulin készítmények: kanyaró,
hepatitis A
Hiperimmunglobulin készítmények: varicella,
tetanusz, rabies
Antitoxinok: diphteria antitoxin
Monoklonális ellenanyag: RSV
Azonnali védelem, de csak átmeneti hatás (míg az
ellenanyagok ki nem ürülnek), memória nincs!
Interferencia az élő kórokozókat tartalmazó vakcinákkal
(MMR, Varicella)

Az aktív, protektív immunitás első
bizonyítéka
Megfigyelés: a tehenészlányok, akik
tehénhimlős tehenek
expozíciójának voltak kitéve, nem
kapták el a feketehimlőt.
Hipotézis: a tehénhimlő védhet a
feketehimlő ellen

Edward Jenner
1749.-1823.
Vacca = tehén

Kísérlet: 1. A tehenészlányok kezén lévő
hólyagbennékkel scarifikálta a a 8
éves James Phipps-et
2. James átvészelt egy enyhe lefolyású
tehénhimlőt
3. James nem kapta el a feketehimlőt,
még többszörös varioláció után sem
lettek tünetei!

Vakcinák típusai
Élő attenuált:

virális
(varicella, MMR, orális polio, sárgaláz, rotavírus)
bakteriális (BCG, typhus)

Inaktívált kórokozó:
teljes sejtes
virális (influenza 3FLUART ™, HAV, KE)
”
bakteriális (pertusszisz)
frakcionált protein alapú:
toxoid (diftéria, tetanusz)
alegység, split (influenza, HPV, Pertusszisz)
rekombináns (HBsAg)
meghatározott antigének (MenB)
poliszacharid alapú (PSV23, typhus)
konjugált (PCV13, MenC, MenACWY)

Antigének típusai
Protektív antigének: A kórokozó patogenitása szempontjából döntő jelentőségű
antigének, amelyek ellen az immunválasz irányul.
Pl.: S.pneumoniae – poliszaccharid tok, Corynebacterium diphteriae– toxin, HBV-HBsAg, Pertussispertussistoxin,pertactin, FHA, agglutinogének

T-dependens antigének:
Fehérje természetűek
T-sejt aktiváció kell az immunválaszhoz
Boosterelhető
Immunmemória
2 éves kor alatt is hatékony
Hordozást is csökkentik
Toxoid, protein, inaktivált és élő attenuált
vírus vakcinák

T-independens antigének:
Poliszacharid
Közvetlenül B-sejt aktiváció, Tsejtek nélkül
Nincs immunmemória
Nem boosterelhető
2 év alatt nem alakít ki
immunválaszt

A poliszacharidok által kiváltott immunválasz fehérje konjugációval T-dependenssé alakítható!
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APC, antigen-presenting cell; MHC, major histocompatibility complex; CD, cluster of differentiation
Leo et al. Chapter 2 in: Garçon et al. Understanding modern vaccines, perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p25–59

Effektor fázis: a kórokozó elpusztítására
irányuló mechanizmusok
Ellenanyagok
• Toxinok megkötése, neutralizáció
• Vírus szaporodás gátlása (kötődés és sejtbe lépés)
• Opszonofagocitózis elősegítése (extracell. baktériumok)
• Komplement rendszer aktivációja
CD8+T-sejtek: intracelluláris patogének elpusztítása
(perforin, granzyme, citokinek)

CD4+T-sejtek: mind az extracelluláris, mind az
intracelluláris patogének elleni védelemben részt vesz

Protein, konjugált – magas affinitású IgG ellenanyag, immunmemória
Poliszacharid – T-independens immunválasz – alacsony affinitású ellenanyag
Élő, attenuált – CD8-válasz
BCG – CD4-válasz
Rotavírus – mucosális ellenanyagok

Afferens fázis: Az antigén felvétele, feldolgozása
és bemutatása, azaz immunválasz kezdeti
lépései a vakcináció során
1.
2.

Vakcináció
Vakcina antigén keringő
monocitákkal,
éretlen
dendritikus sejtekkel lép
kölcsönhatásba.
3. „Veszély jel”: aktiválja a
monocytákat
és
dendritikus
sejteket,
sejtfelszíni
receptoraik
megváltoznak,
differenciálódnak.
4.-5.
Antigént
felvéve
a
nyirokcsomókba
jutnak,
ahol
bemutatják
az
antigént és elindul az
adaptív immunválasz.
www.who.int/immunization/documents/Elsevier_Vaccine_immunology.pdf

izomszövet

Nyirokcsomó

Veszély-jel: adjuvánsok szerepe az antigén helyben
tartása és a sejtaktiváció elősegítése
Élő attenuált vírus esetén a vakcianvírus elegendő
veszély-jelet közvetít

Vakcinák fő alkotórészei

Védőoltás

Antigén(ek)

Immunválasz specificitása

Adjuváns(ok)
Erősítik és módosítják az immunválaszt:
A DC TLR-jeihez kötődve antigén
bemutatás fokozása
Járulékos stimulációs jelek
Lokális granulóma képződés
Al-hidroxid, Al-foszfát

Adapted from: Garçon et al. Expert Rev Vaccines 2007;6:723–39.
Garçon N, et al. Understanding modern vaccines, perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam: Elsevier; 2011; chapter 4: p89-113
.
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Élő, attenuált oltás
• Élő, attenuált oltás önmagában elegendő trigger az
immunrendszer aktiválásához. Az injekciót követően
az oltóvírus gyorsan eléri a célszöveteket. A
dentritikus sejtek egyszerre több helyen aktiválódnak
és eredményeznek B- és T-sejt aktivációt.
• Az immunológiai reakció hasonló a természetes
infekcióhoz.
Erőteljesebb immunogenitás
Kevésbé fontos a beadási hely
Adjuvánsra nincs szükség

T-dependens primer immuválasz

Follikuláris dentritikus sejtek (FDC): Az Fc és komplementreceptoraik révén „fogva
tartják” az antitesttel és komplementtel fedett antigént a csíraközpontokban és ezzel
elősegítik az immunmemória fenntartását.

T-independens immunválasz

NINCS memórisejt indukció!
NINCS izotípusváltás!
NINCS affinitás érés!
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Poliszacharid vs. poliszacharid-konjugált
antigén
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and
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Polysaccharide
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Polysaccharideconjugate vaccine

No T-cell response to
polysaccharide alone

Strugnell et al. In: Understanding modern vaccines: perspectives in vaccinology, Vol 1 (Garçon et al., eds), ch. 3, pp. 61–88, Amsterdam, Elsevier, 2011.

Memória B-sejtek kialakulása

Memória sejtek jellemzői
• Kizárólag T-dependens immunválasz során alakulnak ki
a centrum germinatívumban.
Memória B-sejtek:
• Nyugvó sejtek, ellenanyagot nem termelnek
• Legalább 4-6 hónap kell a kialakulásukhoz (védőoltások
időzítése!)
• Antigén reexpozíció esetén néhány nap alatt gyorsan
ellenanyag-szekretáló plazmasejtekké alakulnak.
• Magasabb affinitású és nagyobb mennyiségű
ellenanyag
termelést
biztosító
plazmasejtekké
alakulnak, mint a primer immunválasz plazmasejtjei.
Memória T-sejtek: centrális / effektor

Az adaptív immunválasz kinetikája, booster
reakció

Primer immunválasz

Másodlagos immunválasz

 Lassú ellenanyagszint emelkedés
 A csúcspontot kb. 4 hét után éri el
 Ezt követően az ellenanyagszint
fokozatosan csökken
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1. Janeway et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th ed. 2001.

Gyorsan emelkedő ellenanyagszint
Nagyobb intenzítású immunválasz
Hosszan tartó ellenanyagszint, lassú lecsengés (IgG)
Memóriasejtek aktiválódásának köszönhető

Oltási sorozatok
Inaktivált oltóanyag esetén:

• Alapimmunizálás: jellemzően 2 vagy 3 oltásból áll 4 hetes
különbséggel – „priming”
• Emlékeztető oltás: booster

Élő kórokozó esetén: rendszerint egy oltás elegendő, a második oltás
nem booster, hanem revakcináció.
Célja az első oltás után a nonresponderek immunizálása (5%) és az
antigénspecifikus memóriasejtek arányának emelése

Az immunválasz mértékét és a protektivitás
hosszát befolyásoló tényezők
•

•

•

•
•

Vakcina típusa:
– élő, attenuált – elölt: Az élő vakcinák elhúzódó ellenanyagválaszt váltanak ki az
antigén perzisztálása révén a recipiensben.
– Poliszacharid antigén: A T-sejt independens immunválasz révén memóriasejt
indukció nem valósul meg, az ellenanyagválasz idővel lecseng.
Intervallumok:
– Alapimmunizálás során ugyanazzal az antigénnel minimum 4 hét szükséges az
antigénspecifikus immunválasz kialakulásához és a memóriasejt indukcióhoz.
Oltott életkora:
– Csecsemőkorban gyorsan lecseng a humorális immunválasz és a
memóriasejtképződés sem megfelelő, ezért kell több oltás az
alapimmunizáláshoz.
– Poliszacharid vakcinák nem hatékonyak 2 év alatt.
– Időskor a kevés naív sejt miatt nem alkalmas primovakcinációra
Keringő antitestek jelenléte: élő vakcinák esetén
Oltott immunstátusza és krónikus betegségei: splenectomia – Poliszacharid oltás
hatékonysága kérdéses

Egészséges, nem
immunizált

Egészséges és
immunizált

Beteg, nem immunizált
és fertőző

Senki nincs
oltva

A fogékonyak
nagy része
beteg lesz

Herd-immunitás
•
•
•
•

Csak
néhányan
oltottak
A
fogékonyak
betegek
lesznek

Sokan
védettek
A fertőző
betegség
nem terjed
tovább.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases

•

Populációs
vagy
nyáj
immunitás
(protektivitás)
Az oltottak védik az oltatlan fogékony
személyeket.
Az antitestszint idővel csökken, ilyenkor
emlékeztető oltások adására van szükség a
memória fenntartására
ha nő az oltatlanok száma , megszűnhet a
„nyáj” védettsége
Csak olyan vakcina esetében lehetséges:
…ahol a fertőzés emberről emberre terjed
…az oltás megakadályozza a transzmissziót
…megszünteti a hordozó állapotot
pl. Van herd-immunitás: morbilli, pertussis,
konjugált pneumococcus
Nincs:
kullancs-encephalitis,
tetanus,
polyszacharid vakcinák

Hátrány: nincs természetes reinfekció, amely
megerősítené az immunmemóriát.

Vakcinák jellemzése
•

Hatékonyság: 100%.-os átoltottság esetén elért incidenciacsökkenés.

•

Hatásosság: a védőoltási programnak köszönhető eredményesség a „való életben”,
pl. egy adott korcsoportban

•

Reaktogenitás: A vakcina által kiváltott immunológiai reakciók összessége.

•

Immunogenitás: A vakcina protektív antigénje által kiváltott specifikus immunreakció,
amely a védelmet kialakítja.

•

Protektivitás: A védőoltás által kialakított valós, klinikai védettség. Számos tényező
befolyásolja.
Protektivitás ≠ immunogenitás, de a protektivitás mérésére gyakran
immunológiai paramétereket használnak:
Ellenanyagszintek kvantitatív meghatározása pl. anti HBsAg-titer
Ellenanyagok funkciója - Meningococcus C szérum baktericid
aktivitás (SBA), Pneumococcus - opszonofagociter aktivitás (OPA)
Antitoxin-szint (Diphteria, Tetanus)

Felhasznált irodalom
• www.who.int/immunization/documents/Elsevier_Vaccine_im
munology.pdf
• Mészner Zs.: Felnőttkori védőoltások kézikönyve (2015. )
• Erdei A.: Immunológia (2012.)
• www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/prinvac.pdf

