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Tájékoztató a COVID-19 elleni oltásról autoimmun májbetegek számára 

 

A ritka májbetegségben szenvedő betegek COVID-19 (koronavírus) fertőzés elleni oltása 

kifejezetten ajánlott! 

Ebbe a betegcsoportba soroljuk a dekompenzált májbetegségben, ritka májbetegségben (PBC, 

PSC, AIH, vaszkuláris májbetegségek) szenvedő betegeket, valamint a májtranszplantációra 

váró és májtranszplantáción átesett betegeket is. 

 

Az eddigi adatok alapján az oltás biztonságos. Ha aggódik vagy bizonytalan, forduljon 

orvosához! 

 

A koronavírus járvány óriási hatást gyakorolt mindannyiunkra, beleértve a betegeket, 

orvosokat és más egészségügyi dolgozókat, sőt a társadalmunkat általánosságban is 

jelentősen befolyásolta. Megkönnyebbülésünkre a legtöbb bizonyíték arra utal, hogy a ritka 

májbetegségben szenvedő betegek nincsenek nagyobb veszélynek kitéve a 

megfertőződéskor, sem a súlyos szövődmények kialakulásának sem pedig a halálozás 

tekintetében. Úgy tűnik, hogy a ritka májbetegségben szenvedő betegeket érintő kockázat 

megegyezik az általános lakossági kockázattal. Korábban az ERN RARE-LIVER már kiadott egy 

tájékoztatást a betegek és az orvosok számára arról, hogy nem kell változtatni a jól beállított 

kezeléseken, többek közt az immunszuppresszív terápián sem. Az azóta összegyűjtött 

ismeretek alapján szeretnénk megerősíteni ezt a javaslatot. A hamarosan érkező COVID-19 

oltás kapcsán azonban új kérdések merültek fel. 

 

Ebben a tájékoztatóban szeretnénk egyértelmű iránymutatást adni az oltással kapcsolatban. 

Ritka májbetegekkel foglalkozó orvosokként és kutatókként nagyon reméljük, hogy Önnek lesz 

lehetősége az oltás beadatására, és meg fogja ragadni ezt az esélyt! Az oltóanyagok 

elérhetősége az elkövetkező hónapokban előreláthatólag fel fog gyorsulni és ez valódi esélyt 

kínál a járvány mihamarabbi lezárására. 

 

Annak ellenére, hogy a vakcinák kifejlesztésére szolgáló mRNS-technológia újdonság az 

emberi vakcinák gyártásában, rengeteg háttérismeret áll rendelkezésre erről a technológiáról, 

és az állati vakcinákkal szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy elegáns új módszer, 

amely a klasszikus oltásokhoz képest gyorsabb fejlesztést és előállítását tesz lehetővé. Ezeknek 

az oltásoknak a hátránya, hogy kétszer kell beadni (a másodikat három-négy héttel az első 

oltás után), és a szállításuk különleges hűtési követelményekkel jár. Ezeknek az oltásoknak a 

mellékhatásai nagyon hasonlítanak a más oltásoknál (mint pl. influenza) tapasztalt átmeneti 

mellékhatásokhoz. A tünetek közé tartozhat a beadás helyén kialakuló reakciók (mint pl. felkar 
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néhány napos fájdalma), fáradtság, fejfájás, hőemelkedés, és ritkán akár láz is előfordulhat, 

amely egy-három napig tarthat. Mint minden oltóanyag esetében, egyes esetekben itt is 

beszámoltak allergiás reakcióról, de ezek csak erős allergiás hajlamú betegekre korlátozódtak 

- ami egészen más, mint az autoimmun betegség. Ennek ellenére, az oltásokat a bevett 

gyakorlatnak megfelelően, megfelelő orvosi felügyelet mellett ajánlott elvégezni. 

 

Sajnos az oltásokat még nem tesztelték, és így nem engedélyezték gyermekek számára. Ezért 

a gyermekek oltását a rendelkezésre álló korlátozott bizonyítékok alapján gondosan 

mérlegelni kell a gyermekorvosokkal. Tekintettel a gyermekek COVID-19 fertőzésének nagyon 

alacsony kockázatára, sok esetben az oltást biztonságosan el lehet halasztani. 

 

Fontos megjegyezni, hogy ezek nem élő vírust tartalmazó oltások, ezért biztonságosak az 

immunszuppresszált betegek számára is. Lesznek más oltások is, például a vírusvektor oltások 

(oxfordi oltás), és biztosak vagyunk abban, hogy széles körű jóváhagyás esetén azok is 

biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak. Ezek szintén nem élő vírust tartalmazó vakcinák, 

ezért immunhiányos betegeknél is alkalmazhatók. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a 

védőoltásoltás a súlyos fertőzések megelőzésének hatékony eszköze, ezért krónikus 

betegségekben és / vagy immunszuppresszióban szenvedő betegek számára egyéb ajánlott 

oltásokat is érdemes alkalmazni, például influenza, pneumococcus vagy övsömör elleni oltást, 

ugyanúgy, mint járvánnyal nem sújtott időben. Beszéljen kezelőorvosával, és óvja egészségét 

azáltal, hogy él ezeknek a hasznos orvosi újításoknak a lehetőségével.  

 

Egészséges és boldog új évet kívánok! 

 

Prof. Dr. Ansgar W. Lohse 

ERN RARE-LIVER Koordinátor 

Hamburg-Eppendorf Egyetemi Orvosi Centrum 

Hamburg, Németország 
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