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TÖRTÉNELEM

A vakcináció elnevezést Jenner vezette be, majd Pasteur – Jenner iránti tiszteletből –
kiterjesztette általában a kórokozók elleni védelem létrehozásának módjára. A kifejezés a
vacca – latinul tehén – szóból származik, a következők miatt. Angliában figyeltek fel arra,
hogy a teheneket fejő emberek „megkapják‖ ugyan a tehénhimlőt, akik azonban átestek ezen
az enyhe lefolyású betegségen, himlőjárványok alatt sohasem betegedtek meg. Több mint
200 évvel ezelőtt (1776-ban) Edward Jenner angol orvos ezen megfigyelés alapján
vállalkozott egy „emberkísérlet‖ elvégzésére – ami mai szemmel nézve meglehetősen
etikátlan. Tehénhimlővel fertőzött tehenészlány himlőhólyagjának tartalmával beoltott egy
fiút, akit egy héttel később emberi himlőhólyagból nyert váladékkal fertőzött meg, és a
gyermek védettnek bizonyult az akkor halálos kór ellen. Bár saját korában nem ismerték el
a jelentőségét, Jenner ezzel a kísérlettel az immunológia alapkövét rakta le. Az emberiség
az elsőként Jenner által alkalmazott vakcináció segítségével szabadult meg a himlőtől – 200
év elteltével.



https://www.gov.uk/government/publications/vaccination-timeline



A védőoltás bevezetésének hatása a kanyaró megbetegedésekre

Kuby Immunology
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A KANYARÓ ÉS A KANYARÓ ELLENI VÉDŐOLTÁS RIZIKÓJA

Kuby Immunology

A VMB-k (védőoltással megelőzhető betegségek) gyakorisága annyira lecsökkent, hogy az 
általuk okozott szövődmények gyakorisága összemérhetővé vált az oltás által okozott 
szövődmények gyakoriságával (sőt ez utóbbi meg is  haladja az előbbit, hiszen alig van 
beteg).



WHO VACCINE FACT BOOK 2012 

AZ IMMUNIZÁLÁS (VAKCINÁLÁS) ALAPVETŐ KONCEPCIÓJA



Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology

PRIMER ÉS SZEKUNDER IMMUNVÁLASZ



PRIMER ÉS SZEKUNDER IMMUNVÁLASZ



Erdei Anna: Immunbiológia

KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ LEHET AZ IMMUNOLÓGIA 
VÉDETTSÉG



• Megfelelő antigén/epitóp kiválasztása (epitop
szerkezet, MHC-kötődés, méret)

• Optimális dózis megválasztása

• Hatékony adjuváns kiválasztása

• Immunizálás útvonalának helyes megválasztása

SIKERES AKTÍV IMMUNIZÁLÁS FELTÉTELEI



EGY ANTIGÉNEN ÁLTALÁBAN TÖBB EPITÓP
VAN – MELYIK A LEGINKÁBB MEGFELELŐ?



KÜLÖNBÖZŐ SZERKEZETŰ EPITOPOK



Haptén olyan kis molekula (pl. fém ion), mely csak valamely 
nagyobb hordozó molekulához kötve vált ki immunválaszt

HAPTÉNEK



IMMUNIZÁLÁS HAPTÉNEKKEL



• Csak bizonyos epitopokat felismerő antitestek képesek a kórokozó teljes 
neutralizálására. 

• Neutralizáció történhet: a kórokozó eliminációjával, a célsejten kötődés 
megakadályozásával, a kórokozó életciklusának zavarásával stb.

Fertőzés Neutralizáció

http://www.virology.ws/2009/07/24/virus-neutralization-by-antibodies/

KÜLÖNBSÉGEK A NEUTRALIZÁLÓ POTENCIÁLBAN



• A T sejtes válasz sok esetben polarizált; egyes epitopok hatékonyabban 
immunizálnak (immundomináns epitopok)

• Lehetséges okok (pl.): az immundomináns epitopok hatékonyabban 
beilleszthetőek az MHC-be, mint mások

• Immunizálás céljára az immundomináns epitopok a leginkább 
megfelelőek

KÜLÖNBSÉGEK AZ IMMUNDOMINANCIÁBAN

MHC I. (7-15 as) MHC II. (11-19 as)



„High dose” tolerancia                  
(anergia és deléció)

„Low dose” tolerancia                                    
(Treg aktiváció)

Az antigén dózisának jelentősége

Kevés kostimuláció Gátló mechanizmusok

KÜLÖNBSÉGEK AZ OPTIMÁLIS DÓZISBAN:



Enzimatikusan lebomlik egy idő után

• Ha a sejtek fel is veszik endocitózissal, és processzálás után 
prezentálódik is MHC-vel→ kostimuláció nélkül: anergia

• Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy találkozik olyan recirkuláló T vagy B 
sejttel, melynek receptora specifikus az adott antigénre

Mi történik, ha tisztított antigénnel önmagában immunizálunk?

Legtöbbször semmi

ADJUVÁNS SZÜKSÉGESSÉGE 



AZ IMMUNRENDSZER EGYSÉGE – DANGER SZIGNÁLOK



HOGYAN LEHET EGY ANTIGÉN IMMUNOGENITÁSÁT 
NÖVELNI? ADJUVÁNSOKKAL

Depot-hatás Veszélyszignál

Humán felhasználásra: Alum és olaj/víz emulzió, mikrokristályos tirozin
(USA TLR4 agonista AS04)  

Találkozás Kostimuláció

Javul
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Nature Reviews Immunology 2009 (9): 287-293
-Depot hatás
-Th2 irányú polarizáció
-Inflammaszóma aktiválása

ALUMINIUMSÓK HATÁSA



WHO VACCINE FACT BOOK 2012 

ALUMINIUMSÓK ALKALMAZÁSA



Intraperitoneális Subcutan/Intradermális

Intramusculáris Orális

KÜLÖNBSÉGEK AZ IMMUNIZÁLÁS OPTIMÁLIS 
ÚTVONALÁBAN



• Általában 7-9 nap után sok antigénspecifikus T sejt a 
drainelő nyirokcsomókban 

MI TÖRTÉNIK IDEGEN ANTIGÉNNEL + ADJUVÁNSSAL
VALÓ SUBCUTAN (VAGY I.M.) IMMUNIZÁLÁS UTÁN?



Intraperitoneális oltás: 
antigén + adjuváns

• Körülbelül 1-2 hét után számos Ag-specifikus B-sejt a lépben 
és Ag-specifikus antitest a vérben

MI TÖRTÉNIK IDEGEN ANTIGÉNNEL + ADJUVÁNSSAL
VALÓ INTRAPERITONEÁLIS IMMUNIZÁLÁS UTÁN?



KIALAKUL-E IMMUNVÁLASZ, HA A TESTIDEGEN 
FEHÉRJÉT PER OS VISSZÜK BE?

• Általában orális tolerancia alakul ki a per os bejutó 
antigénekkel szemben (toleráljuk a táplálékfehérjéket 
illetőleg az normál bélflóra fehérjéit).

• Orális immunizálás általában nehézkes, de lehetséges, egyes 
kórokozók esetén kifejezetten szükséges (pl. rotavírus)
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Terápia:
→ Főként passzív immunizálás (antitestek, sejtek)

Prevenció:
→ Főként aktív immunizálás (antigének, adjuvánsok, stb.)

IMMUNIZÁLÁS - PREVENCIÓ VAGY TERÁPIA?
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AKTÍV IMMUNIZÁLÁS

Attenuált, elölt kórokozó, 
kórokozók alegységei

ADAPTIV immunválasz ki lesz váltva 
a páciensben

Bizonyos LATENCIA (7-14 nap), 
nincs azonnali védelem

MEMÓRIA, hosszútávú védelem 
(évek, évtizedek akár)

Teljesen funkcionális, INTAKT 
IMMUNRENDSZER szükséges

Az antigénnel szembeni védettség 
NEM SÜRGŐS

PASSZÍV IMMUNIZÁLÁS  

Antigénspecifikus antitestek 
vagy sejtek bejuttatása 

A páciens ADAPTIV 
immunválasza nem lesz kiváltva

NINCS LATENCIA, azonnali 
védelem

NINCS MEMÓRIA, hosszú-távú 
védelem nem alakul ki

Teljesen funkcionális 
immunrendszer NEM szükséges

Ha az antigénnel szembeni 
védelemre AZONNALI igény van

AKTÍV VS. PASSZÍV IMMUNIZÁLÁS



Nelson Textbook of Pediatrics

PASSZÍV IMMUNIZÁLÁS - PÉLDÁK



Pentaxim: DTPa + IPV + Hib; Prevenar 13: Pneumococcus baktérium 13 típusa; Tetraxim: 
DTPa + IPV emlékeztető; Boostrix: dTap Diftéria-pertussis emlékeztető; Bexsero / Trumenba: 
B-típusú Meningococcus; Menjugate / Neisvac C: a C-típusú Meningococus; Nimenrix / 
Menveo: az A-, C-, W- és Y-csoportú Meningococcus
PIROS: KÖTELEZŐ; SÁRGA: ERŐSEN AJÁNLOTT; ZÖLD: AJÁNLOTT (www.novakhunor.hu)

AKTÍV IMMUNIZÁLÁS – OLTÁSI NAPTÁR



VAKCINÁK TÍPUSAI 1



Erdei Anna: Immunbiológia

KÓROKOZÓ GYENGÍTÉSE GENETIKAI MÓDSZEREKKEL



VAKCINÁK TÍPUSAI 2



VAKCINÁK TÍPUSAI – KÉMIAI SZEMPONTBÓL
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Inaktivált (elölt) 
vírusokat tartalmazó 
teljes vírusvakcinák

Detergens kezeléssel 

feldarabolt, inaktivált

vírus részecskéket 

tartalmazó hasított 

(split) vírusvakcinák.

Tisztított hemagglutinint és

neuraminidázt tartalmazó 

subunit (felszíni antigén) 

vakcinák, amelyekből a 

többi vírus komponenst 

eltávolították (inaktivált).

Élő, legyengített (cold-

adapted) vírus 

vakcinák, melyek 

gyengített (nem 

patogén) teljes vírust 

tartalmaznak

Baxter (EMEA),

Omninvest + Al-
foszfát adjuváns
(Hungary),

Cantacuzino
(Románia)

8 gyártó Kínában,

CSL (Ausztrália, USA)

Sanofi Pasteur (US),

Green Cross (Korea),

GSK+ASO3 adjuváns
(EMEA, Kanada)

Novartis (USA)

Novartis + M59 adjuváns
(EMEA)

Medimmune (USA)

Microgen (Russia)

Forrás: WHO

AZ OLTÓANYAGOK SOKFÉLESÉGE
PÉLDA: (2009-10-ES PANDÉMIÁS INFLUENZA)
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Teljes vakcinák:
• élő, attenuált kórokozót tartalmazó (pl. rotavírus, sárgaláz)
• elölt / inaktivált kórokozót tartalmazó (pl. pertussis, kolera)

Alegységvakcinák:
• tisztított protein (pl. acell. pertussis vakcina)
• rekombináns protein (pl. HBV, HPV)
• polysacharid oltóanyagok (pl. Hib, hastífusz)
• Konjugált vakcinák (pl. Hib)
• (DNS (RNS) – vakcinák)

AKTÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁLT 
OLTÓANYAGOK SOKFÉLESÉGE



Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology

PÉLDÁK



Kuby Immunology

AKTÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁLT 
OLTÓANYAGOK-TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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• Attenuált, kevéssé virulens kórokozót tartalmaz. Az attenuáció
például tenyésztéssel szelektált, vagy géntechnológiai 
módosítással átalakított kórokozók létrehozásán alapul. 

• Általában igen hatékonyak, élethosszig tartó védelem sem ritka 

• A fertőzés tünetei enyhe formában jelentkezhetnek

• Immunszupprimált vagy immunológiai defektusban szenvedő 
betegekben gyakran nem használhatóak.  

• Példák: MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola), tuberkulózis, varicella, 
rotavírus, sárgaláz, polio

Élő kórokozóval

TELJES VAKCINÁK 1.



Nat. Rev. Immun. 2009 (9): 741-747

A LEGSIKERESEBB 
ÉLŐ VAKCINA: A 

SÁRGALÁZ ELLENI 
OLTÁS

-Attenuált élő kórokozó
-Erőteljes PAMP-hatás
-CD8+ T és B sejtes memória is
-Egyetlen oltás után általában >40 
évig tartó védelem
- de ritkán (1:250,000): sárgalázas 
tünetek jelentkezhetnek ➔ 50 % 
mortalitás

-1937: Max Theiler
-Nobel-díj: 1951
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• Csak elölt kórokozó (hő, formalin, alkilálószerek, besugárzás, stb.)

• Veszélytelenebb, könnyebben raktározható

• Általában kevésbé hatékonyabbak, többszöri boosterelés gyakran 
szükséges, védettség időtartama korlátozottabb 

• IgA és celluláris válaszok gyakran gyengék, sokszor csak humorális
immunitás

• Példák: HepA, cholera, veszettség, polio (Salk vakcina)

Elölt / inaktivált kórokozóval

TELJES VAKCINÁK 2.
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• Csak a kórokozó egyes komponensei kerülnek be a vakcinába:

• Toxoidok hatástalanított/inaktivált toxinok, Pl. tetanus toxoid, 
diftéria 

• Poliszaharidok: Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae

• DE: Poliszaharid antigénekkel való vakcináció problémás lehet: nem 
peptid antigének T sejteknek nem prezentálhatóak, gyakran T-sejt 
független válaszokat váltanak csak ki

• Ilyen antigéneket ezért gyakran immunogén peptidekhez kötve 
alkalmazzák: Konjugátumvakcinák: p.l. Haemophilus influenzae
cukor antigének a diftéria toxoidhoz kötve pl.

ALEGYSÉGVAKCINÁK



Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology

KÜLÖNBÖZŐ  B-SEJT VÁLASZOK



Abul K. Abbas: Cellular and Molecular Immunology

T-SEJT FÜGGŐ B-SEJT VÁLASZ



T-SEJT FÜGGŐ ÉS FÜGGETLEN B-SEJT VÁLASZ EREDMÉNYE
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Konjugátum-
vakcinák

T-sejt függő válasz kiváltása 
egy T-sejt független (pl. 
cukor-) antigénnel szemben: 

A cukor antigénnek TD 
fehérje-antigénhez, mint 
carrier-proteinhez 
kapcsolása révén

Nature Reviews Immunology, 2009 (9): 213-220

TI ANTIGÉNEK ELLENI TD VAKCINÁLÁS IS 
MEGOLDHATÓ: KONJUGÁTUM VAKCINÁK
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• A cukorantigént gyakran toxoid
peptidhez kapcsolják

• Toxoidok: bakteriális toxinok kémiailag 
vagy géntechnológiailag inaktivált
formái 

• Nagyon immunogének

• Egy TI andigénhez kapcsolva ➔ TD 
antigénné alakítják azt

• IgM helyett IgG válasz

• Csecsemők, idősek vakcinálása, illetve 
asplenia esetén (MZB sejtek jelentős 
része hiányzik) különösen hatásosak

• H. influenzae b, N. meningitidis, S. 
pneumoniae

KONJUGÁTUM-VAKCINÁK 
FELÉPÍTÉSE



Nelson Textbook of Pediatrics

T-SEJT FÜGGŐ ÉS FÜGGETLEN B-SEJT VÁLASZ EREDMÉNYE



51

1. Az oltási protokoll időbeli be nem tartásának 
lehetséges következményei

2. A lázas állapotban való/fertőző betegség alatti oltás 
lehetséges következményei 

3. Gyermekek és időskorúak oltásának nehézségei

A VAKCINÁCIÓ KIVITELEZÉSE –
PRAKTIKUS KÉRDÉSEK (PÉLDÁK)



1. AZ EGYES ISMÉTELT OLTÁSOK KÖZÖTT ELŐÍRT 
IDŐKORLÁTOK LERÖVIDÍTÉSE ELLENJAVALT

Korrekt emlékeztető/booster oltás: már van stabil memória

Túl korai booster oltás: még csak az effektor válasz zajlik

Ok: a memória stabilizálódása 
időt igényel, a korai újraoltás ezt 
nem veszi figyelembe, nem teszi 
lehetővé.



Fertőzések alatt /lázas állapotban:

Nature Reviews Immunology 8, 107-119 (February 2008) 

Oltás egészséges emberben:

Kevés memóriasejt 
marad meg

Antigén + gyulladásos 
citokinek

Kis effektorset-populáció, gyorsan 
eltűnik

Antigén + minimális 
gyulladásos citokin

Sok memóriasejt 
képződik

Nagy effektorsejt-populáció, lassan 
tűnik el

2. VAKCINÁCIÓ LÁZAS ÁLLAPOTBAN ÁLTALÁBAN 
ELLENJAVALT



Gyermekek:  Anyai passzív 
védelem még jelen van. 
Gyengébb, rövidebb ideig 
tartó saját  immunválasz pl. 
HiB, rotavirus , Salmonella

Idősek: Naív B-sejtek 
száma alacsony. Az IgG
antitestek száma  és 
sokfélesége csökken az új 
patogének és már 
egyszer immunválaszt 
indukált patogének ellen 
is.

A plazmasejtek kialakulásához szükséges feltételek korlátozottak

3. GYERMEKEK ÉS IDŐSEK OLTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI:     
ÉLETKORI KÜLÖNBSÉGEK A B-SEJTES VÁLASZBAN

A memória B sejt pool dominál, csekély számú naiv, immunizálható B sejt képződik.





MÁR MEGLÉVŐ ANTITESTEK JELENLÉTÉBEN A 
TOVÁBBI B-SEJTEK AKTIVÁLHATÓSÁGA CSÖKKEN



OLTÁSI STRATÉGIÁK CSECSEMŐK ÉS IDŐSEK ESETÉN

Adjuvánsok optimalizálása A naiv B-sejt aktiváció serkentése: 
pl. Hib

A naív B-sejtek másodlagos 
nyirokszervekbe vándorlásának 
serkentése depo vakcinákkal : pl. 
Fluval-P (H1N1)

Antigéndózis emelése A B-sejt aktiváció növelése, több 
germinális centrum kialakulásának 
elősegítése: pl. Fluval-P

Többszöri oltás és többszöri 
emlékeztető oltás

A naiv B-sejtek másodlagos 
nyirokszervekbe vándorlásának 
serkentése. 

A memóriasejtek kialakulásának és 
fennmaradásának elősegítése: pl. 
Fluval-P



OLTÁSOK HATÁSOSSÁGA NAGYBAN FÜGG AZ 
ÁTOLTOTTSÁG MÉRTÉKÉTŐL A POPULÁCIÓBAN

Bible belt – az oltást vallási 
okokból megtagadók aránya 
magas



A NYÁJIMMUNITÁS MECHANIZMUSA

Következmény: az oltási programban indokolatlanul részt nem vevő 
személy nem csak magát veszélyezteti, hanem másokat is.

Különösen a betegséggel szemben esendőket!



A HATÁSOSSÁG ÉS AZ ÁTOLTOTTSÁG 
ÖSSZEFÜGGÉSE A KANYARÓ PÉLDÁJÁN

https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2015/feb/05/-sp-watch-how-measles-outbreak-
spreads-when-kids-get-vaccinated
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A NYÁJIMMUNITÁS KÜSZÖBÉRTÉKEI



„Újdonságok a vakcinológiában”
- életből hozott példák

Kulcsár Andrea anyagából

DPC OHII, Gyermek szakrendelő



TÉNYEK A VÉDŐOLTÁSOKRÓL

• Fertőzőbetegségek elleni 
küzdelem leghatékonyabb 
eszköze az immunizáció

• Áttöréses fertőzés előfordul; 
legtöbbször enyhe (de 
fertőző!)

• Szükséges a NIP folytatása 
magas átoltottsággal

• Az egyén védettsége nagyban 
függ saját immunstátuszától

• Hatásosság nem 100%

• Hatás nem örök

• Emlékeztető oltás szükséges

(felnőttkorban is) 

NIP: Nemzeti Immunizációs program



• 2 oltással a természetes átvészeltséggel azonos védettség 
szerezhető kanyaróval szemben.   

Valóban???

• A szamárköhögés ma már nem jelent veszélyt az újszülöttekre
Valóban ???

TÉNY vagy TÉVHIT??



Európában (világon) kanyaró járvány van…….

www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/
measles-in-europe-record-number-of-both-sick-and-immunized

Csak UKRAJNA  2018.12.28-2019.06.27  55.300 eset,(25,987 felnőtt 29,316 gyerek)

WHO 90000 eset / 37 halálozás / 48 Eu országban  2019 !



2017.február

1969 előtt születettek zöme volt kanyarós  (vagy nem)
1969 óta bevezetett morbilli oltás /  89 óta II. oltás

„fake news” : aki oltott 2x, nem fertőződhet
> 95%-os átoltottság mellett nincs kanyaró

Valójában a nagy átoltottság miatt kevés a kiállt betegség, tehát 
kevés a valóban masszív védettséggel rendelkező egyén. (Szerepe 
lehet a tünetmentes fertőzéseknek is). Ez egy új helyzet!



https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/measles-monthly-report-july-2019.pdf 

2018.06-2019.05.
MMR 2x
>95% átoltottság:

Magyarország ?(n:20)
Szlovákia ??      (n:842)
Portugália ??    (n:57)
Svédország       (n:31)



MORBILLI VÉDETTSÉG AZ SZTE ÁOK DOLGOZÓI KÖRÉBEN

Terhes Gabriella anyagából



• Világszerte elterjedt VMB (védőoltással megelőzhető betegség)

• 50 millió eset/év és 300,000 haláleset/év  fordul elő a világon  

• Magas átoltottság ellenére jelenleg is világméretű probléma

• Az incidencia adatok széles határok között mozognak…. Japánban  
<0.1/100,000 – Svájcban 123/100,000 

• Hospitalizáció, halálozás csecsemőknél nagyobb arányú; 

<3 hónapos!!! 

• A szamárköhögés visszatért: Argentina, Ausztrália, Ausztria, 
Brazilia, Kanada, Chile, Dánia, Lengyel-,Cseh-, Finn-, Német-, 
Görög-, Sapanyol-,Írország, Japán, Hollandia, Nigéria, Norvégia, Dél 
Korea, Svájc, UK, USA

Pertusszisz



Oltás után
Átvészelt betegség után


VÉDETTSÉG CSÖKKEN idővel

A baktérium genetikai 
változással alkalmazkodik
a vakcinához *

A vakcina  nincs hatással a 
hordozó állapotra


transzmissziót nem 
akadályozza





Anyai immunizáció = védelem 
anyának, magzatnak, újszülöttnek

Szoptatás NEM egyenértékű!!!!



Érzékenységi zóna 
∅ vakcináció Ø  védettség

Tervezés Várandósság                Csecsemőkor 

Szülés    2 hó          3 hó.        4 hó.                6 hó 

Anyai immunizáció 

Csecsemőkori 
immunizáció

Védelem folyamatossága

Kötelező oltások



Élő vakcinatörzs
in vivo

szaporodását 
gátolja

Elfedi az antigén 
specifikus epitopjait, B-

sejt kötődét gátolja

ANYAI ELLENANYAGOK HATÁSA A CSECSEMŐ PROTEKTÍV
ELLENANYAG VÁLASZÁRA 

Élő, attenuált
vakcinával 9 hónapos 

kor felett oltunk, 
amikor az anyai 

ellenanyag teljesen 
kiürül

6 hetes életkor alatt 
nem oltunk inaktív 

törzzsel sem

Anyai 
ellenanyag

Vaccine. 2003 Jul 28;21(24):3406-12.



VÉDŐOLTÁSOK ÜTEMEZÉSÉNEK JAVASLATA FELNŐTTKORBAN A 
VÉDETTSÉG ÉS A NYÁJIMMUNITÁS NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN



WHO VACCINE FACT BOOK 2012 

OLTÁSI REAKCIÓK



WHO VACCINE FACT BOOK 2012 

Vaccine Injury Compensation Program (VICP):
Claims occurred when attention-getting allegations were made for the 
association of encephalopathy with DTP and for the association of autism with 
thimerosal. 

A MÉDIA HATÁSA AZ OLTÁSI „SZÖVŐDMÉNYEKRE”



AUTISM (ASD) – VACCINATION METAANALYSIS

Vaccine and
Autism od ASD

Odds Ratio

Combined

Pooled

Hg, MMR,
Thiomersal
(pooled)

L.E. Taylor et al. / Vaccine 32 (2014) 3623



Orenstein WA et al. Science Translational Medicine 2014, 6(253):253ps11

A JÖVŐ KIHÍVÁSAI



Köszönöm szépen a figyelmet !


