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A H1N1-influenzavírus elleni hazai vakcina „áltudományos” összefoglalók terjesztése 

miatt, sajnálatos módon, nem a világjárvány elleni védekezés egyik legfőbb eszközévé, 

hanem a napi sajtó vezető hírévé vált. 

 

A természetes kételkedés üdvözlendő, de az emberek hiszékenységére alapozó, valódi 

tudományos forrásokra hivatkozó ellenérvek nélküli, félrevezető információk terjedését 

feltétlenül meg kell akadályozni. Annak ellenére, hogy a hatóságok igyekeztek minél 

több információt nyújtani a világjárvány terjedésének megakadályozására, sajnos a 

„rémhírterjesztők” aktivitása következtében megrendült az egészségügyi hatóságok iránti 

bizalom. 

 

Az alábbiakban tényszerűen közöljük a hazai vakcina engedélyezésének körülményeit. 

 

Az engedélyezés a pandémiás vakcinák engedélyezésére vonatkozó uniós ajánlások 

szerint zajlott. Eszerint a pandémiás influenzát okozó (H1N1) vírus elleni oltást egy ún. 

„mock up” vakcina (modellvakcina) engedélyét felhasználva engedélyezik a gyógyszer-

engedélyező hatóságok. Ez azt jelenti, hogy ezt a modellkészítményt már a járvány 

terjedése előtt elkezdik kifejleszteni, s az új vírusvakcinával csak a legszükségesebb 

vizsgálatokat végzik majd el. Modellként általában a H5N1 - vírustörzset használják, 

mivel ez az az influenzatörzs, amelyik leginkább hasonlít a pandémiát okozó vírushoz, 

egyik szezonális influenzavírussal sem azonos, és világjárványt okozhat. 

 

Ami a „legszükségesebb vizsgálatok” körét illeti, az Európai Unió által központilag 

(„centralizáltan”) engedélyezett két vakcina esetében nem végeztek klinikai 

vizsgálatokat, ezeket részben a vakcinák alkalmazása után pótolják, illetve utólag 

dolgozzák fel a mellékhatásokra és a hatásossági jellemzőkre kapott adatokat. Ezzel 

szemben a magyar gyártású pandémiás A(H1N1)-es vírust tartalmazó influenzavakcina 

humán klinikai vizsgálatai már 2009. augusztus 13-án megkezdődtek. A vizsgálatok a 18-

60 év közötti felnőttekre, a 60 év felettiekre, a 3-12 éves gyermekekre, a 12-18 éves 

serdülőkre, valamint a 3-36 hónapos gyermekekre terjedtek ki. (Itt jegyezzük meg, hogy 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 161. § (1) szerint állapotos vagy 

szoptató nő kizárólag akkor lehet kutatás alanya, ha az saját vagy gyermeke, illetőleg a 

hasonló életszakaszban lévő nők és gyermekek egészségét közvetlenül szolgálja, és nem 

áll rendelkezésre olyan eljárás, amelynek révén nem állapotos vagy szoptatás nőn is 

hasonlóan eredményes kutatás folytatható. Az adott esetben ez nem teljesül, mert a más 

emberen végzett vizsgálatok biztonsági vizsgálatainak eredményeiből konkrétan, és ezek 

ismeretében az influenzavakcinákra vonatkozó több évtizedes tapasztalatokból általában 

következtethetünk az állapotos és szoptató nőkön való alkalmazásra!) A klinikai 

vizsgálatok értékelése alapján elmondható, hogy a vakcina teljesíti az ellenanyagszint 

növekedésére vonatkozó klinikai — nemzetközileg elfogadott, és az Európai 

Gyógyszerügynökség által is alkalmazott — vizsgálati követelményeket. Súlyos 

mellékhatás egyik korcsoportban sem fordult elő. A vakcina beadását követő enyhe 



mellékhatások jellegüket és előfordulási arányukat tekintve megegyeznek a szezonális 

vakcinával oltottaknál tapasztalt mellékhatásokkal. 

 

2009. július 24-én a Fluval H5N1 szuszpenziós injekció second brandjeként kapott 

engedélyt a Fluval P szuszpenziós injekció. A pandémiás H1Nl -vírus beazonosítását 

követően a hazai gyártó is megkapta a 2009-ben az Amerikai Egyesült Államokban is 

járványt okozó új vírustörzset (A/California/7/2009 (H1N1)-szerű NYMC X-179A) az 

amerikai (atlantai székhelyű) Betegségmegelőzési és Járványügyi Központtól, és áttért a 

modellvakcináról a pandémiás oltóanyag kifejlesztésére, amihez a modellvakcinához 

végzett vizsgálatok egy részét is felhasználta. Az engedélyezési eljárás folyamán tehát az 

OGYI által már forgalomba hozatalra engedélyezett H5N1-es vírustörzset 

(madárinfluenza) tartalmazó Fluval P prepandémiás monovalens influenzavakcina 

engedélyének módosítására — úgynevezett törzsváltásra — került sor a vakcinába 

beépített vírustörzs megváltoztatása miatt, 2009. szeptember 28-án. (Hasonlóan, 

törzsváltással engedélyezik mindenütt az éves, szezonális influenzavakcinákat is. A 

kifejlesztési, értékelési és engedélyezési eljárás ideje megfelel a nemzetközi 

gyakorlatnak, az európai Unióban engedélyezett első két vakcina engedélyezési eljárása 

alig három nappal tartott tovább.) A forgalomba hozatali engedély újabb módosítására 

2009. október 15-én került sor, amikor is kiegészült a 12-18 éves serdülőkre, illetve a 3-

12 éves gyermekekre vonatkozó alkalmazással kapcsolatban. November 2-án már az 1-3 

év közötti kisgyermekekre vonatkozóan is módosításra került az engedély. 

 

Annak érdekében, hogy még a pandémia terjedése előtt elegendő mennyiségű oltóanyag 

álljon rendelkezésre, a Fluval P vakcina gyártása — a gyártó kockázatára — még a 

végleges forgalomba hozatali engedélyezés előtt elkezdődött. Ezért egyes tételek 

gyártásakor még nem állt rendelkezésre minden szükséges információ. Így az OGYI a 

forgalomba hozatali engedélyt a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében bevett 

gyakorlat szerint, ún. alaki hibás határozattal adta ki, és engedte az oltóanyagot 

forgalmazni (52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 35. §). 

 

Az OGYI — mint minden esetben — a forgalmazás megkezdése után is folyamatosan 

nyomon követi és értékeli a beérkező adatokat, és szükség esetén módosítja a forgalomba 

hozatali engedélyt, a betegtájékoztatót, az alkalmazási előírást stb. A szakemberek 

folyamatos tájékoztatása érdekében honlapunkat (www.ogyi.hu/pandemia) folyamatosan 

frissítjük a H1N1-influenza terjedését megakadályozó gyógyszerekkel kapcsolatos 

legfrissebb információkkal.  

 

Két — a közvéleményt erősen foglalkoztató — kérdésre szeretnénk még kitérni, 

amelyekkel kapcsolatban igen sok téves, félrevezető hír terjedt el.  

 

A magyar Fluval P teljesvírus-vakcina, amelyről azt terjesztik, hogy sokkal több a 

mellékhatása, mint az úgynevezett split-virion-vakcinának, amely csak a vírus egyes, a 

fontos antigéneket tartalmazó részeit tartalmazza. Ez elméletben így is van. Figyelembe 

kell azonban venni, hogy 

 



a) Ha minden más változatlan — az irodalomban elvégzett összehasonlító vizsgálat 

szerint — ez csupán azt jelenti, hogy az összes, nem súlyos mellékhatás mintegy 10%-kal 

több a teljesvírus-vakcina esetében. (Érthető, hiszen több antigént tartalmaz.) Ez 100 

oltott esetén néhánnyal több karfájást, esetleg egynapos fejfájást jelentene. (Súlyosabb 

mellékhatásokban nincs különbség a két vakcina között, ilyet egyébként a vizsgálók sem 

észleltek.) 

 

b) Azonban egy vakcina mellékhatásaihoz nem csupán a vírussal bekerült fehérje, hanem 

pl. az adjuváns szer is hozzájárul. Ha összehasonlítjuk a magyar vakcina és az Európai 

Unióban engedélyezett split-virion-vakcina (utóbbi esetben ennek H5N1-

modellvakcinájára vonatkozó) klinikai vizsgálatok során regisztrált mellékhatásait, azt 

találjuk, hogy a magyar vakcina kevesebb oltási reakciót okoz! 

 

Thiomersal van a Fluval P vakcinában, amit pedig a legtöbb más vakcinából már 

kihagytak. Igaz, hogy kis mennyiségben a magyar vakcina tartalmazza ezt a szert, amely 

azt a célt szolgálja, hogy — a gyártási eljáráson kívül — további biztonságot adjon egy 

esetleges bakteriális fertőzés kizárására. Több vakcinagyártó cég azt hirdeti, hogy az ő 

eljárása eleve kizárja a szennyeződést, ezért a thiomersal szükségtelen. Miután pandémiás 

körülmények között tömeggyártás folyik, mi nem tartjuk feleslegesnek a thiomersal 

jelentette további biztonságot. Egyébként az EU-ban engedélyezett három vakcina közül 

kettő ugyancsak thiomersalt tartalmaz! A vegyület egyik bomlásterméke etil-higany; ami 

néhány nap alatt kiürül a szervezetből (szemben a metil-higannyal, aminek felezési ideje 

sokkal hosszabb). Az oltással bevitt higanyvegyület mennyisége elenyésző, évtizedes 

tapasztalat bizonyítja, hogy toxikus tüneteket nem okoz! Egy USA-beli szerző szerint 

ilyen mennyiségű thiomersal egyszeri bevitele még várandós anyák esetében sem káros, 

ennyi higany van egy doboz szardíniában is! Az European Centre for Disease Prevention 

and Control néhány héttel ezelőtti értékelése is ezt hangsúlyozza és támasztja alá. 
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