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1. Mi a PrEP?

2. Milyen hatóanyagot tartalmaz?

3. Hogyan működik a PrEP 
az emberi testben?

4. Mik a PrEP szedésének 
különféle módjai?

5. Kinek ajánlott a PrEP szedése?

6. A PrEP vaginális és anális 
szex esetén is használható?

7. Mik bizonyítják a PrEP hatását 
transz emberekben?

8. Kamaszok is szedhetik a PrEP-et?

9. Intravénás szerhasználók 
is szedhetik a PrEP-et?

10. Milyen teszteket ajánlott elvé-
geztetni a PrEP szedése előtt 
és közben?

11. Milyen mellékhatásai vannak 
a PrEP-nek?

12. Hogy lehetséges, hogy különféle 
embercsoportoknak más-más mellék-
hatásai vannak?

13. Kockázatos anális szex esetén az 
alkalmi szedés is ugyanolyan haté-
kony, mint a napi szedés?

14. Miért nem elegendő az alkalmi 
szedés a vaginális szex során 
HIV-fertőzésnek kitettek számára?

15. Milyen hosszú ideig kell szedni a 
PrEP-et, mielőtt hatni kezdene?

16. Mik a labortanulmányok legfon-
tosabb következtetései a PrEP ható-
anyag-koncentrációjáról?

17. Miért ellentmondásosak a javasla-
tok a PrEP szedésének elkezdését és 
abbahagyását illetően?

18. Miért kell a PrEP-et szex előtt és 
után is bevenni?

19. Miért fontos a PrEP pontos szedése 
a hatékonyság eléréséhez?

20. kölcsönhatásba lép-e a prep 
más gyógyszerekkel?

21. Biztonságos-e a PrEP-et fogam-
zás, terhesség vagy szoptatás idején 
szedni?

22. Mi a teendő, ha kimaradt egy dózis?

Ebben a kiadványban azokat a kérdéseket tárgyaljuk, amik a leggyakrabban merülnek fel a PrEP kapcsán. Olyan információkat 
is összegyűjtöttünk, amik segítségével átfogóbb és elmélyültebb válaszokat kaphatsz a kérdéseidre. A PDF-ben található linkek 
segítségével a részletesebb kutatási információkra is kattintani tudsz.

Ennek a kiadványnak az eredeijét számtalan olyan tréning alapján készítették a PrEPster munkatársai, amiken a terepen dolgozó 
egészségügyi és szociális munkatársakkal közösen vettek részt. Néhány esetben itt olyan, jóval komplexebb kérdésekre is választ 
találhatsz, amik kevés embert érinthetnek ugyan, mégis fontos, hogy számukra is világos és érthető válasszal tudjanak szolgálni 
a szakemberek.

Ez a második magyar kiadás (2022. augusztus) 38 kérdést tárgyal. Nagyon szívesen fogadunk azonban bármilyen további kérdést 
vagy javaslatot, amivel kibővíthetjük ezt a dokumentumot. Ezeket bátran írd meg nekünk a prep@redblek.com címre.

BEVEZETÉS a második kiadáshoz

a füzetben az alábbi kérdéseidre válaszolunk:

http://prepster.info/
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23. Egész hátralévő életünkben 
kell szedni a PrEP-et?

24. Okoz-e a PrEP hatóanyag- 
rezisztenciát?

25. Válhat-e valaki rezisztenssé 
a PrEP-re?

26. Ha egy PrEP-használó HIV-nek volt 
kitéve, a HIV-tesztje pozitív lesz?

27. Ha valaki a PrEP-használat ellené-
re HIV-fertőzést szerez, pozitív lesz 
a HIV-tesztje?

28. A PrEP mi ellen véd a HIV-en kívül?

29. Hogyan illeszthető be a PrEP egy 
átfogó védekezési stratégiába?

30. Mit mondanak a kutatások a PrEP és 
a többi nemi betegség viszonyáról?

31. Szükséges-e óvszerhasználat 
a PrEP mellett?

32. Miért alacsonyabb a PrEP elfo-
gadottsága azon csoportokban, 
akik egyébként élvezhetnék annak 
előnyeit?

33. Mikor jár le a Gilead szabadalma a 
Truvada gyógyszerre?

34. Mennyire költséghatékony a PrEP?

35. Elérhető-e Magyarországon 
a PrEP?

36. Mennyibe kerül a generikus PrEP?

37. Biztonságos és legális online 
vásárolni a PrEP-et?

38. A PrEP milyen egyéb változatai 
vannak jelenleg fejlesztés alatt?

A kiadványban használt gyakori kifejezések

Ismertetőnkben a „PrEP” mozaikszót a tenofovir-dizoproxil-fumarát és emtricitabine kombinált hatóanyagot tartalmazó tablettára 
használjuk, ha másként nem jelezzük.

Az „MSM” (men who have sex with men) betűszó azokat a meleg és biszexuális férfiakat jelöli, akik más férfiakkal létesítenek 
szexuális kapcsolatot. Ideértjük a férfiakkal szexelő transz férfiakat is, amennyiben másként nem jelezzük.

A „transz” vagy „transznemű” kifejezést azokra az emberekre használjuk, akiknek nemi identitása eltér attól, amit születésükkor 
kaptak. Például ha valakit születésekor férfiként — hímneműként — azonosítottak, de ma már nőként — nőneműként — tekint ma-
gára. A „cisz” vagy „cisznemű” kifejezés ezzel szemben azokat az embereket jelenti, akiknek a születéskori identitása megegyezik 
az általuk önazonosként tekintett nemi identitásukkal. 

Általában a „nők” számára szóló javaslatok tetkintetében mindenkor beleértjük a csoportba a cisz és transz nőket is. Hasonlóan, a 
„férfiak” számára szóló javaslatok esetén a cisz és transz férfiak is beleértendők. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb kutatásban 
szinte kizárólag cisznemű emberek vettek részt alanyként, ezért a kutatási eredményeket alapvetően cisz férfiakra és cisz nőkre 
kell érteni, hacsak másképp nem jelezzük.

Számos transz férfi, akinek nem távolították el a vagináját, a vagina helyett inkább az „elülső nyílás” kifejezést preferálja a nemi 
szervére. Ebből kifolyólag a „vaginális szex” helyett ők a „frontális szex” kifejezést preferálják. Amikor e kiadványban a vagina vagy 
a vaginális szex kifejezés szerepel, akkor abba beleértjük az elülső nyílást és a frontális szexet is, hacsak másképp nem jelezzük.
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1. Mi a PrEP? 
Az angol neve alapján (pre-exposure prophylaxis) PrEP-nek 
rövidített különféle gyógyszerek egy HIV-fertőzést megelőző vé-
dekezési stratégia részei. A készítmények olyan antiretrovirális 
hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek megvédik a HIV-negatív 
embereket a HIV-fertőzéstől. Az antiretrovirális (ARV) szereket 
akkor szedik az emberek, amikor ki vannak téve a HIV-fertőzés 
kockázatának, és azért szedik, hogy csökkentsék a megfer-
tőződés kockázatát. A PrEP megnevezés nem egy konkrét 
terméket jelöl, hiszen többféle készítmény is alkalmazható 
PrEP-ként, noha leggyakrabban mégis a Truvada nevű szerre 
szoktak PrEP-ként hivatkozni.

A PrEP rendkívül hatékony a HIV-fertőzés szexuális úton tör- 
ténő átvitelének megakadályozásában, mindaddig, amíg a 
gyógyszert rendszeresen, a tájékoztatóban megadott módon 
szedik. Mindazonáltal a PrEP nem véd meg a HIV-en kívül más 
szexuálisan átvihető fertőzésektől vagy a teherbe eséstől.

A PrEP egyike azoknak a lehetőségeknek, ahogyan antiretrovi-
rális gyógyszereket használnak a HIV-fertőzés megelőzésére:

 • egy HIV-negatív személy ARV-t szed a HIV-nek való 
lehetséges fertőződésnek való kitettség előtt (és után): ez 
a Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). 

 • egy HIV-negatív személy ARV-t szed a HIV-nek való 
lehetséges kitettség után: ez a Post-Exposure Prophylaxis 
(PEP).  

 • egy HIV-pozitív személy ARV-t szed terhesség, szülés 
vagy szoptatás alatt: ez a Prevention of Mother-to-Child 
Transmission (PMCT).

 • egy HIV-pozitív személy ARV-t szed: ez már a kezelés, 
vagyis a Treatment as Prevention (TasP), amire úgy is 
hivatkoznak, mint Undetectable = Untransmittable (U=U), 
ami magyarul kb. „kimutathatlan (vírusszám) = átvihetetlen 
(fertőzés)”.

2. Milyen hatóanyagot 
tartalmaz a PrEP?

Jelenleg a PrEP-et jellemzően tabletta formájában szedik, 
amelynek két hatóanyaga: tenofovir-dizoproxil-fumarát és 
emtricitabin. Számos különféle gyógyszergyár állít elő ilyen 
tablettát, különféle márkanevek alatt. A legrégebb óta a piacon 
lévő termék neve Truvada és a Gilead gyógyszergyár gyártja. 
A PrEP-et ezen kívül még olyan márkanevek alatt ismerjük, 
mint Ricovir-EM (Mylan gyártmány, amerikai-indiai), Tenvir-EM 
(Cipla gyógyszergyár, India) vagy Teno-EM (GPO gyártmány, 
Thaiföld). Ez utóbbiak ún. generikus készítmények, amelyek 
jóval olcsóbbak, mint a Truvada, viszont pontosan ugyanazokat 
a hatóanyagokat tartalmazzák.

A jövőben bizonyára további PrEP készítmények is lesznek, 
akár másféle antiretrovirális hatóanyagokkal. 2022-ben már el-
érhető egy továbbfejlesztett összetételű készítmény is (Desco-
vy), illetve annak generikumai. A tablettás kiszerelés mellett a 
PrEP immár elérhető akár hosszú hatású injekció formájában, 
de vaginagyűrű vagy különféle gélek is megoldást jelenthetnek 
(lásd a 38. kérdést). 

3. Hogyan működik a PrEP 
az emberi testben?

A PrEP működési elve nagyon hasonló a malária elleni tablet-
táéhoz, amit a trópusi országokba utazók szednek a malária 
megelőzésére.

A PrEP működése: egy HIV-negatív személy elegendő meny- 
nyiségű antiretrovirális hatóanyagot szed be, amely a HIV-fer-
tőzésnek való kitettség előtt felhalmozódik a véráramában, a 
genitális traktusban és a rektumban. Ez pedig megakadályoz-
za, hogy a HIV vírus megtelepedjen és szaporodjon a szerve-
zetben, így a személy HIV-negatív marad.

Azért a fentebb említett két antiretrovirális hatóanyagot alkal-
mazzák PrEP-ként, mert ezeknek van a legkevesebb mellék-
hatása, minimális a gyógyszerrezisztencia, viszonylag jelentős 
felhalmozódást képesek elérni a genitális traktusban és a rek-
tumban, illetve relatív hosszú ideig maradnak a szervezetben.

4. Mik a PrEP szedésének 
különféle módjai? 

Azoknak, akiknek magas a HIV-nek való kitettsége vaginális 
szex vagy intravénás droghasználat miatt, a PrEP-et naponta 
kell szedni. Az anális szex miatti kockázat elkerülésére további 
két szedési módszer közül lehet választani: heti 4x szedés 
illetve alkalmi szedés (on-demand).

Napi dózis

Ez azt jelenti, hogy a PrEP-et napi egyszer, minden nap 
ugyanakkor kell bevenni, megszakítás nélkül. A legtöbb 
PrEP-tanulmány a napi szedést választó páciensek kuta-
tásán alapul, ezért jóval több bizonyíték áll rendelkezésre 
a napi szedési metódusról, mint a többiről. A napi dózist 
átfogóan tesztelték vaginális és anális szex esetén (ciszne-
mű emberekkel) és intravénás droghasználókkal is. Számos 
nemzetközi előírás is a napi szedést ajánlja, mint a PrEP 
szedésének egyetlen lehetséges módját.

https://www.myvmc.com/treatments/antiretroviral-therapy-anti-hiv-drugs/
http://www.aidsmap.com/Post-exposure-prophylaxis-PEP/page/1044883/
http://www.aidsmap.com/Post-exposure-prophylaxis-PEP/page/1044883/
http://www.aidsmap.com/HIV-and-having-a-baby/page/1044918/
http://www.aidsmap.com/HIV-and-having-a-baby/page/1044918/
http://prepster.info/tasp/
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1 Ez Magyarországon legálisan kizárt, mert hivatalosan csak egészségügyi dolgozók kaphanak PEP-et.

5. Kinek ajánlott a PrEP 
szedése?

A brit és a mérvadó nemzetközi előírások szerint a PrEP-et 
csak HIV-negatív személyek szedhetik, akiknek nincs akut 
(friss) HIV-fertőzés gyanúja, ugyanakkor jelentős HIV-fertőzési 
kockázatnak vannak kitéve; nincsenek gyógyszerészeti vagy 
egészségügyi ellenjavallataik a PrEP-pel szemben (például 
veseproblémák) és képesek a PrEP-et előírásszerűen szedni, 
beleértve a rendszeres HIV- és egyéb tesztek elvégzését is.

Hogy kik azok a személyek, akik elegendően alapos HIV-fer-
tőződési kockázatnak vannak kitéve és akik számára ezért az 
egészségügyi ellátórendszer javasolja a PrEP szedést, az az 
adott helyen tapasztalható HIV-járványügyi jellemzőktől függ. 
A WHO úgy határozza meg az alapos HIV kockázatot, hogy 
az 3% vagy annál gyakoribb előfordulású. Más szavakkal ez 
azt jelenti, hogy egy adott embercsoportban 100 emberből 
legalább 3 elkaphatja a HIV vírust egy adott évben, ha nem 
biztosítják a közösségnek a PrEP-et.

Európában a PrEP-et általában férfiakkkal szexelő férfiaknak 
(MSM), illetve férfiakkal szexelő transz nőknek javasolják, 
akik férfi partnerei nem mindig használnak óvszert az alkalmi 
szex során. Ez azért van, mert a HIV előfordulási gyakorisága 
(prevalenciája) igen magas ezekben a közösségekben — nagy 
a valószínűsége, hogy az MSM férfiaknak és a transz embe-
reknek lesznek olyan szexuális partnerei, akik HIV-vel élők, 
beleértve a még nem diagnosztizált és nem kezelt HIV-pozitív 
embereket is.

A másik oldalról, a PrEP szedése cisz férfiak és cisz nők 
közötti szex esetén alapvetően nem javasolt. A legtöbb európai 
országban a HIV prevalencia jóval alacsonyabb a cisznemű 
heteroszexuális nők és férfiak között. Így még akkor is viszony-
lag csekély közöttük a HIV-vel való fertőződés esélye, ha egy 
alkalmi partner esetén nem használnak óvszert.

Mindazonáltal az egészségügyi szolgálat elől rejtve marad-
hatnak olyan egyének, csoportok, közösségek és hálózatok, 
amelyek magasabb HIV-fertőződési kockázatnak vannak 
kitével. Például azok a személyek, akik nemrégiben estek át 
egy szexuálisan átvihető fertőzésen vagy nemrégiben estek át 
PEP szedésen1. Ők a többi csoportnál nagyobb valószínűség-
gel élnek olyan nemi életet, amivel magasabb HIV-fertőződési 
kockázatnak teszik ki magukat. A szexmunkások és ügyfeleik is 
a magas HIV-kockázati csoportba tartoznak. 

Ezen túl létezhetnek olyan közösségek és társaságok, ahol a 
HIV prevalencia a szokásosnál magasabb. 

heti 4x adag

Egyes tanulmányok szerint az anális szexen keresztüli 
HIV-fertőzésnek kitett személyek heti négyszeri gyógyszer-
szedése elegendően hatékony (lásd 19. kérdés). Mindazon-
által ezt a metódust nem tanulmányozták olyan alaposan, 
mint a napi szedést (randomizált, ellenőrzött mintán), de az 
eddigi tapasztalatok alapján ez a módszer is hatékony.

Néhányan úgy döntenek, hogy a heti négyszeri szedést 
választják, akár azért, mert így olcsóbb, akár a mellékhatá-
sok miatt. Ebben az esetben a legjobb, ha a PrEP-et váltott 
napokon szedik, például kedden, csütörtökön, szombaton 
és vasárnap. (Ezt hívják angolul TTSS-nek, azaz a napok 
kezdőbetűiből: Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday.)

A test különféle szerveiben a hatóanyag felszívódásának 
különbségei miatt ez a módszer nem hatékony abban az 
esetben, ha a HIV kockázat vaginális szex vagy intravénás 
droghasználat során áll fenn.

alkalmi szedés, 
másnéven „2-1-1”

Ez az adagolás közvetlenül a szex előtt és a szex utáni 
PrEP szedést jelenti. A francia IPERGAY kutatás alapján 
kijelenthető, hogy az alkalmi szedés is rendkívül hatékonyan 
előzi meg a vírus átvitelét anális szex során.

Az IPERGAY kutatás alkalmi szedési ciklusa szerint az 
előrelátható (tervezhető) szexuális aktus előtt 2—24 órával 
kell dupla adag (2 tabletta) PrEP-et bevenni, majd a szex 
után — amennyiben történik szexuális aktus — 24 órával 
egy tablettát, a szex után 48 órával pedig ismét egy újabb 
tablettát. Amennyiben egymás utáni több napon is történik 
szexuális aktus, minden nap be kell venni egy újabb tablettát 
az utolsó szexuális aktus utáni 48. óráig.

A legtöbb európai előírás támogatja az alkalmi szedést azok 
számára, akik anális szex során lehetnek HIV-fertőzésnek 
kitéve. Ennek hatékonyságáról a 13. kérdésben olvashatsz 
többet. Az angol HIV i-Base által publikált UK guide to PrEP 
gyakorlati példákat is felsorol ennek a szedési módnak a 
bemutatására. 

A test különböző részeiben történő hatóanyag-felszívódási 
különbségek miatt az alkalmi szedés nem javasolt olyan 
személyek számára, akik a HIV-fertőzést vaginális szex vagy 
intravénás droghasználat során kaphatják el. Erről bővebben 
a 14. kérdésben olvashatsz.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258515/WHO-HIV-2017.29-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258515/WHO-HIV-2017.29-eng.pdf
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(14)70847-3/abstract
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506273
http://i-base.info/guides/prep/how-to-take-prep
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A HIV-fertőzés kockázata magasabb azok számára, akik 
magas HIV prevalenciájú országból jönnek (pl. az afrikai-szub-
szaharai régióból vagy Délkelet-Ázsiából) és az ő szexuális 
partnereik számára is. Magas a kockázat azok számára is, 
akik ezekbe az országokba utaznak és szexuális kapcsolatot 
létesítenek ottani partnerekkel. 

Az előírások ezért gyakran úgy hivatkoznak ezekre a tényezők-
re, mint amik segítségével azonosíthatók a cisznemű hetero-
szexuális férfiakat és nőket fenyegető HIV-fertőzési kockázatok.

Mindazonáltal az emberek gyakran sokkal világosabb tudás-
sal rendelkeznek arról, hogy van-e szükségük PrEP-re, mint 
a kezelőorvosaik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
PrEP alkalmazási segédlete azt feltételezi, hogy aki PrEP-et 
igényel, az egy jelzés arra, hogy jelentős HIV-kockázatnak teszi 
ki magát. A PrEP-et igénylő személyek nagy valószínűséggel 
a jól megfontolt személyes körülményeiket, kockázataikat és 
vágyaikat számításba véve keresnek megbízható HIV-megelő-
ző eszközt. A WHO szerint az egészségügyi szakembereknek 
minden PrEP igényt komolyan kell venni. 

A PrEP irányelveket a HIV-fertőzéseknek a teljes populációra 
vetített csökkenő száma vezeti közegészségügyi szempontok 
szerint. Ám ezek gyakran nem veszik figyelembe a PrEP-hasz-
nálók által leírt további fontos előnyöket, például a szex körüli 
félelem és szorongás csökkenését. A PrEP használat sokkal 
élvezhetőbb és kielégítőbb szexuális aktusokra teremt lehe-
tőséget, de ezt a PrEP tájékoztatók gyakran figyelmen kívül 
hagyják.

6. A PrEP vaginális és 
anális szex esetén is 
használható?

A PrEP hatékonyságát alátámasztó legmeggyőzőbb bizonyí-
tékok olyan tanulmányokból származnak, amelyek az MSM 
csoportból toboroztak résztvevőket. A résztvevők elsődleges 
HIV-kockázata az anális szex volt (akár aktív, akár passzív 
szereplőként).

A PrEP hatékonyságát alátámasztó további bizonyítékokat 
egy Ugandában és Kenyában végzett nagyszabású tanulmány 
eredményeként is találtak, ahol cisz hetero férfiak és cisz 
hetero nők voltak az alanyok. Itt a HIV-fertőzés elsődleges koc-
kázata a vaginális szex volt, de a résztvevők egy része anális 
szexen keresztül is ki volt téve HIV-fertőzésnek. Ez a tanulmány 
hasonló eredményt hozott a PrEP hatékonyságát illetően, mint 
az MSM csoporttal végzett kutatás, különösen azoknál a részt-
vevőknél, akik minden nap szedték a PrEP-et. A hatékonyságot 
egy másik, Botswanában végzett kutatás is igazolta.

Ezen bizonyítékok alapján a nemzetközi ajánlások alapvető-
en tehát bármilyen szexuális aktus (anális és/vagy vaginális) 
esetén javasolják a PrEP-et, minden embernek, aki a HIV-et 
szexuális aktus során kaphatja el.

Voltak ugyanakkor olyan kutatások más afrikai országokban, 
amelyek csalódást keltő eredményeket hoztak. Ennek oka az 
volt, hogy a kutatásban részt vevők közül sokan a PrEP-hez 
kötődő társadalmi gátló tényezők miatt elmulasztottak bevenni 
viszonylag sok adagot. 

Eddig még nem végeztek randomizált kutatást cisz heterosze-
xuális férfiakkal és nőkkel magas jövedelmi viszonyú országok-
ban. Továbbá jelenleg arról sem áll még rendelkezésre adat, 
amely azt igazolná, hogy az alkalmi PrEP szedés hatékonynak 
bizonyulna vaginális szex esetén (lásd 14. kérdés).

Toa Heftiba/Unsplash

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255889/WHO-HIV-2017.17-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255889/WHO-HIV-2017.17-eng.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1108524
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1110711
https://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2016/12150/Brief_Report___Preventing_HIV_1_Infection_in_Women.17.aspx
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4959-3
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4959-3
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7. Mik bizonyítják, hogy  
a PrEP működik transz 
emberekben is?

A transz nők tekintetében vannak már kutatási adatok, de 
egyelőre nem végeztek olyan tanulmányokat a PrEP-pel, amely 
transz férfiakat vagy nembináris személyeket érintett volna.

Ami a transz nőket illeti, az iPrEx nevű nyílt vizsgálat meghosz-
szabbításából származó adatok azt támasztják alá, hogy — 
mint a többi ember számára — a PrEP előírásszerű szedése 
ugyanolyan magas hatékonysággal rendelkezik. 151 transz nő 
közül, akik férfiakkal szexeltek és heti kettő vagy három tablet-
tának megfelelő hatóanyagmennyiség volt a szervezetükben, 
senki nem kapott el HIV-fertőzést. Viszont HIV-fertőzést kapott 
3 transz nő, akik szervezetében kevesebb, mint heti 2 tablettá-
nak megfelelő hatóanyag halmozódott fel.

Noha férfiakkal szexelő transz nőket is beválogattak az olyan 
randomizált PrEP kutatásokba, mint a PROUD vagy az IPER-
GAY, a transz résztvevők toborzása meglehetősen korlátozott, 
és nincs is olyan kutatás, amelyben elegendő transz nő vett 
volna részt, és ami így elegendő bizonyítékot szolgáltatna 
a hatékonyságra. Az iPrEx kutatásban részt vett ugyan 399 
transz nő, de ebben a csoportban rendkívül alacsony volt a 
gyógyszerfegyelem. Ennek eredményeként a fertőzések száma 
a PrEP-et kapó csoportban hasonló volt a placebót kapó 
csoportéhoz. 

Az alacsonyabb gyógyszerfegyelemhez vezető egyik ténye-
ző a transz résztvevők esetén a PrEP és a hormontartalmú 
gyógyszerek közötti kölcsönhatásokból származó félelem vagy 
információhiány lehet. Sok transz ember előnyben részesíti a 
hormonszedést más egészségügyi problémákkal, így akár a 
HIV-vel szemben is.

A brit HIV szövetség (BHIVA) előírásai megjegyzik, hogy eddig 
nincs ismert kölcsönhatás a PrEP és a női vagy férfi hormonok 
között, kivéve az etinilösztradiolt (ez egy olyan hormon, amit 
már egyébként nem is javasolnak a nemi megerősítő terápia 
során). A transz emberekben a hatóanyag-kölcsönhatásokról 
felmerülő kételyekről kell és érdemes beszélni, bátorítva őket a 
PrEP-használatra és a helyes szedési gyakoriságra.

További kutatások szükségesek az alábbi területeken — jelen-
leg itt még nincsenek elérhető adatok:

 • a PrEP hatékonysága transz férfiakban vagy nembináris 
emberekben (noha a kizárólag anális szexen keresztül 
HIV-fertőzésnek kitett személyekben várhatóan ugyan-
olyan hatékonysággal működik a PrEP, mint a cisznemű 
MSM csoportban, ha ugyanolyan gyógyszerfegyelmet 
érnek el),

 • a PrEP hatékonysága a frontális vagy vaginális szex 
esetén transz vagy nembináris emberekben,

 • alkalmi szedés transz emberek esetén. 

8. Kamaszok is szedhetik 
a PrEP-et?

A PrEP kamaszok általi használatára nagyon kevés adat áll 
rendelkezésre. Ennek okán az előírások általában azt javasol-
ják, hogy az orvosok alaposan mérlegeljék a PrEP kockázatait 
és az előnyeit a serdülőkorú kliensek esetében.

Néhány megfontolandó szempont, illetve kockázati tényező:
 • Nincs elegendő adat a PrEP hatékonyságára és biztonsá-

gára serdülőkorú kliensek esetében.
 • A PrEP potenciális mellékhatása a csontsűrűségre 

különösen olyan időszakban (serdülőkorban), amikor a 
csontok még növekednek és fejlődnek. Ez egy lehetséges 
PrEP mellékhatás (lásd 11. kérdés). Noha a csontsű-
rűség-veszteség visszafordítható a PrEP szedésének 
befejezése után, ez egy kulcsfontosságú tényező, amit az 
orvosnak folyamatosan ellenőriznie kell.

 •  A serdülőkorú személy HIV-fertőződési kockázata, ha nem 
írják fel neki a PrEP-et.

 •  A szedési előírások pontos betartása. A kamaszok gyak-
ran nem tartják be a precíz gyógyszerszedési rutint, ami 
egy jelentős probléma a PrEP szedő MSM kamaszok 
körében az Egyesült Államokban.

 •  A helyi szabályozók és előírások az egészségügyi dönté-
sekben vállalt önrendelkezésről a serdülők esetében.

Az egyesült államokbeli szabályok engedélyezik a PrEP-hasz-
nálatot kamaszok számára. Jelenleg az európai hatóság csak 
18 éven felüli személyek számára engedélyezi a PrEP-et. Mind-
azonáltal előfordulnak olyan orvosok, akik fiatalabb emberek-
nek is felírják a készítményt a törzskönyvi javaslat ellenében is. 
Ez azt jelenti, hogy az orvos a forgalmazási engedély javallatán 
kívül írja fel a gyógyszert, és így felelőssége az is, hogy a felírt 
gyógyszer biztonságos és megfelelő legyen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111857/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111857/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969062/
http://www.croiwebcasts.org/p/2018croi/1045
http://www.croiwebcasts.org/p/2018croi/1045
https://www.bhiva.org/PrEP-guidelines
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27632233
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27632233
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9. Intravénás szerhasz-
nálók is szedhetik a 
PrEP-et?

A szerhasználó emberek nem csak szexuális aktus, hanem a 
szerfogyasztáshoz kapcsolódó tevékenységek során (pl. külön-
féle eszközök2 megosztása) is ki vannak téve HIV-fertőzésnek. 
A PrEP különböző hatékonysággal működik a fentebb említett 
két fertőződési úton keresztül.

Feltételezhetjük, hogy a PrEP megelőzi a szexuálisan átvihető 
HIV-fertőzést az intravénás szerhasználó személyek között, 
azonban a szerhasználattal összefüggő eszközök megosz-
tásából származó kockázatok hatékonysága még kevéssé 
tisztázott.

Mindössze egyetlen randomizált PrEP kutatást végeztek 
eddig intravénás szerhasználókkal Thaiföldön. Eszerint ebben 
a populációban a tenofovir-dizoproxil-fumarát (a PrEP egyik 
hatóanyaga) részben hatékonynak bizonyult a HIV-fertőzés 
megelőzésében. Noha a tanulmány azt célozta, hogy a PrEP 
hatékonyságát vizsgálja az intravénás szerhasználatból szár-
mazó HIV-fertőzések elkerülésére, lehetséges, hogy a haté-
konyságnak ez a szintje részben a szexuális átvitelen keresztüli 
megelőzésben mutatkozott meg.

A kutatás egy másik nehézsége az volt, hogy a már bizonyított 
ártalomcsökkentő beavatkozások — például a tűcsere prog-
ram vagy fecskendők biztosítása — nem voltak elérhetők. A 
tanulmány eredményeit így nehezen lehet értelmezni olyan 
populáción, ahol az intravénás szerhasználók számára jóval 
alacsonyabb a HIV-fertőzés kockázata, mert rendelkezésükre 
állnak ártalomcsökkentő intézkedések. 

Az intravénás eszközök közös használatából eredő HIV-fertő-
zés megelőzését illetően szerhasználó aktivisták azzal érvel-
nek, hogy a steril tűkhöz és fecskendőkhöz és egyéb eszkö-
zökhöz való hozzáférés, valamint az opioid helyettesítő terápiák 
biztosítása nagyobb prioritás, mint a PrEP.

2 Fecskendő, tű, szívóka, kanál, stb.

3 Szerokonverziónak nevezzük a fertőzés nyomán a szervezetben megjelenő, kimutatható HIV-antitestek kialakulását.

10. Milyen teszteket kell 
elvégeztetni a PrEP sze-
dése előtt és közben?

A PrEP szedése előtt és közben is rendszeresen kötelező 
elvégezni néhány tesztet:

 • HIV-teszt. A legfontosabb, hogy az adott személy meg- 
győződjön arról, hogy HIV-negatív. Pozitív eredmény ese-
tén ugyanis a PrEP szedése rezisztenciát válthat ki azok 
ellen a hatóanyagok ellen, amelyeket az alany esetleg 
később, a HIV-kezelés során kapna. A 4. generációs vér-
tesztek pontosabbak, mint a gyorstesztek vagy az otthoni 
tesztek, ezért mindenképpen a vérből levett, laboratóri-
umban elvégzett HIV-tesztet javasoljuk. Ha valakinek a 
közelmúltban influenzához hasonló tünetei voltak vagy ha 
a testén szokatlan kiütések jelentek meg, akkor ezt meg 
kell mutatni HIV-hez értő orvosnak, mert ezek lehetnek a 
korai HIV-fertőzés (szerokonverzió3) tünetei.

 • HIV vírusszám azoknál a személyeknél, akik az elmúlt 
4 hétben potenciális HIV-fertőzésnek voltak kitéve (a 
negyedik generációs tesztek ablakperiódusa). Ez a teszt 
kimutathatja a legfrissebb HIV-fertőzést.

 • Vesefunkció. A PrEP egyik hatóanyaga (tenofovir-dizop-
roxil-fumarát) esetenként csökkentheti a vesefunckiót 
(lásd a következő kérdést), ezért a veseértékek vizsgálata 
kötelező. Erre a vérből készülő kreatinintesztet használ-
nak, amiből egy eGFR-nek nevezett értéket számítanak. A 
PrEP szedése nem javasolt, ha az eGFR érték kevesebb, 
mint 60.

 • Hepatitisz B. Ez azért szükséges, mert a PrEP hatóanya-
gai hatnak a hepatitisz B vírusra is. Hepatitisz B fertőzött 
személy szedhet ugyan PrEP-et, de további klinikai 
vizsgálatok szükségesek. Adott esetben védőoltásokat is 
kaphat, a teszt eredeményeitől függően.

 • Teljes, átfogó vizsgálat az összes nemi úton terjedő beteg-
ségre, beleértve a hepatitisz C-t is.

A PrEP szedés közben a HIV- és a nemi úton terjedő fertőzé-
sek tesztjeit háromhavonta javasolt elvégeztetni, a vesefunk-
ciót pedig évente (kivéve vesebetegek vagy vesebetegség 
kockázatának kitett személyek, nekik az orvosi előírás szerint 
ennél is gyakrabban).

Az előírások jelenleg nem tartalmaznak javaslatot a csontsűrű-
ség rutinellenőrzésére vonatkozóan.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61127-7/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61140-X/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61140-X/fulltext
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/inpud-prep-pwid-2016.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/inpud-prep-pwid-2016.pdf
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11. Milyen mellékhatásai 
vannak a PrEP-nek?

A PrEP-et szedők többsége nem tapasztal semmilyen külön-
leges mellékhatást. Amikor a kutatók tíz különféle tanulmány 
adatait fésülték össze, nem volt különbség a mellékhatások 
arányaiban a PrEP-et és a placebot szedő csoport tagjai között. 

Mint minden gyógyszernek, a PrEP-nek is lehetnek mellékhatá-
sai. Ezeket három csoportba soroljuk: rövidtávú mellékhatások, 
vesefunkció és csontsűrűség.

 

12. Hogy lehetséges, 
hogy különféle ember-
csoportoknak más-más 
mellékhatásai vannak?

A mellékhatásokat összegző tapasztalatok az első generációs 
PrEP-használók (különösen a klinikai kísérletekben részt vevő 
személyek) és a már évtizedek óta a PrEP-ben is megtalálható 
hatóanyagokat szedő, azokkal kezelt, HIV-vel élő emberek 
beszámolóin alapulnak.

Mindazonáltal természetesen eltérések mutatkozhatnak egyes 
emberek / csoportok között:

 • A tapasztalatok szinte kizárólag a napi gyógyszerszedésű 
alanyok beszámolóin alapulnak. A vese- és csontsűrű-
ség-mellékhatások gyengébbek lehetnek az alkalmi PrEP 
szedés esetén (mivel kevesebb a bevett hatóanyag), de 
ezt formális kutatás még nem erősítette meg.

 • Gyakran előfordul, hogy viszonylag szokatlan mellékhatá-
sok bukkannak fel olyankor, amikor egy hatóanyagot na-
gyobb mennyiségű ember hosszabb időn keresztül szed.

 • A PrEP első szedői általában jóval lelkesebbek és 
motiváltabbak voltak, emiatt gördülékenyebben küzdöttek 
meg és léptek túl a mellékhatásokon, mint azok, akiknek a 
jövőben adják majd a PrEP-et. 

Rövidtávú mellékhatások

10 emberből kevesebb, mint 1 emberben fordul elő: a PrEP 
szedésének első hónapjában betegségérzet, felfúvódás, 
hasi fájdalom, szédülés és fejfájás. Ezek a mellékhatások 
rendszerint gyengék és hamar meg is szűnnek. Rendszerint 
az első pár napban vagy hétben fordulnak elő és néhány 
napig tartanak, többnyire az első hónap végéig teljesen 
eltűnnek.

A vény nélkül hozzáférhető és vényköteles gyógyszerek – pl. 
egyszerű fájdalomcsillapítók – hatékonyan kezelik ezeket a 
mellékhatásokat.

csontsűrűség

A PrEP szedésének első hat hónapja alatt minimális csont-
sűrűség-csökkenést (közkeletű nevén csontritkulást) tapasz-
taltak. Ez a csökkenés rendkívül kis mértékű (0,5-1,5%), 
ami alapvetően nem jelentős különbség a PrEP szedése 
előtti állapothoz képest. Eddig nem érkezett jelentés a PrEP 
szedése miatti csonttöréses esetekről.

A csontsűrűség-csökkenés nem rosszabbodik a folytató-
lagos PrEP-használattal. Ráadásul a csontsűrűség érték 
visszaáll a normális szintre a PrEP szedésének abbahagyá-
sa után.

A PrEP-et felíró orvosoknak mérlegelniük kell, hogy a PrEP-
et szedőknek vannak-e egyéb kockázatai, amelyek csontsű-
rűség-vesztést okozhatnak (pl. a beteg 50 évesnél idősebb, 
hosszú ideje szteroidot szed vagy alacsony a testsúlya). Az 
ilyen kockázatokkal rendelkező egyéneknél személyre sza-
bott tanácsadást és terápiát kell alkalmazni. Az életmódbeli 
változások (pl. dohányzásról való leszokás, súlyzós edzés 
és sportolás) jelentősen segíthetnek.

vesefunkció

A PrEP egyik hatóanyaga, a tenofovir-dizoproxil-fumarát a 
vesén keresztül választódik ki, és a már veseproblémával 
rendelkező emberekben jelentős többletterhet ró a vesékre. 
A PrEP szedése előtt ezért nekik mindenképp kötelező egy 
vérből végzett veseérték-labor, utána pedig a PrEP szedése 
közben legalább évente egy ismétlő teszt.

Ha a teszt szerint emelkedés tapasztalható a kreatinin 
szintben, az problémát jelezhet, ilyenkor meg kell ismételni 
a tesztet. Gyakran a második teszt alkalmára már vissza-
esnek az értékek a normál szintre, és utána biztonságosan 
folytatható a PrEP szedése.

Néhány embernek ellenjavallt vagy egyenesen tilos a PrEP 
szedése, mert csökkent vesefunkcióval rendelkeznek. A 
PrEP szedésének abbahagyása után a vesefunkciók általá-
ban visszatérnek a korábbi értékekre, ami azt valószínűsíti, 
hogy a PrEP nem okoz hosszútávú károsodást. 

A magasabb veseprobléma-kockázatú személyek általában 
40 évesnél idősebbek, vagy olyan személyek, akiknek ma-
gas a vérnyomásuk vagy cukorbetegek, vagy olyan gyógy-
szert szednek, amit a vese választ ki.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27149090?access_num=27149090&link_type=MED&dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27149090?access_num=27149090&link_type=MED&dopt=Abstract
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 • Ehhez hasonlóan a HIV-vel élő személyek már évek, 
évtizedek óta életmentő kezelésként szedik azokat a ható-
anyagokat, amik a PrEP-ben is megtalálhatók. A hatások 
és mellékhatások egyensúlya különböző lehet azokban az 
emberekben, akik preventív jelleggel szedik a gyógyszert, 
és így kevésbé toleránsak a mellékhatásokkal szemben.

13. Kockázatos anális 
szex esetén az alkalmi 
szedés is ugyanolyan 
hatékony, mint a napi?

A francia IPERGAY kutatás, ami az alkalmi szedést vizs gálta, 
gyakorlatilag azonos eredményt hozott, mint az angol PROUD 
kutatás, ami pedig a napi dózis szedésén alapult. Mindkét ku-
tatás bebizonyította, hogy betartott adagolási előírások mellett 
egyik esetben sem kapta el senki a HIV-fertőzést.

Azóta Franciaországban már elérhető az alkalmi PrEP, és beve-
zethetőségi tanulmányok után más európai országok is tervezik 
az elérhetővé tételét. Hangsúlyozzuk: nem történt egyetlenegy 
HIV-fertőzés sem cisz MSM férfiakban, akik előírásszerűen 
szedték az alkalmi PrEP-et.

Az IPERGAY kutatás eredményeinek egyik értelmezési prob-
lémája, hogy a kutatásban résztvevők kiemelkedő gyakoriságú 
nemi életet éltek, és ezért elég gyakran szedtek PrEP-et. A 
résztvevők átlagosan 15 tablettát vettek be havonta, minden 
ötödik résztvevő pedig havonta 25-nél is több tablettát, vagyis 
szinte a napi szedési dózis mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy 
a szervezetben felhalmozódott hatóanyagszintnek nem is volt 
ideje igazán lecsökkenni, mielőtt a következő dózist bevették 
volna.

Hozzátesszük, az IPERGAY résztvevők azon alcsoportját 
vizsgálva, akik kevesebb alkalommal szexeltek óvszer nélkül 
(átlagosan hetente egyszer), de betartották az alkalmi sze-
désre vonatkozó előírásokat, a PrEP ugyanolyan hatékonynak 
bizonyult. Nem történt egyetlen HIV-fertőzés sem a PrEP-et 
szedőknél, viszont a placebót szedő kontrollcsoportnál történ-
tek fertőzések.

Mivelhogy az alkalmi adagolás a napi adagolásnál kisebb 
dózist jelent, a hatékonyságot erősen ronthatja a szedési utasí-
tások be nem tartása vagy egy-egy adag kihagyása (az alany 
elfelejti bevenni). Azok, akik napi szedésű PrEP-kúrán vannak, 
különösen azok, akik a kockázatos nemi aktusnak az anális 
szex során vannak kitéve, még akkor is védettek lehetnek, ha 
véletlenül kihagynak egy-egy adagot. Ez a fennmaradó védett-
ségi szint viszont kevésbé biztos az alkalmi szedés esetén.

Néhány nemzetközi előírás inkább óvatos az alkalmi szedést 
illetően. Ennek egyik oka, hogy csak az IPERGAY kutatás 
vizsgálta ennek a hatékonyságát — általában meggyőzőbbek 
azok az eredmények, amelyek több kutatásból származnak és 
egybecsengő értékeket mutatnak. Noha az IPERGAY kuta-
tásnak nagyon meggyőző eredményei vannak, viszonylag kis 
kiterjedésű kutatás volt, rövid utánkövetési periódussal.

14. Miért nem elegendő 
az ALKALMI szedés a 
vaginális szex során 
HIV-fertőzésnek 
kitettek számára?

A nemzetközi előírások megegyeznek ezen a területen: az 
alkalmi szedés a vaginális szex során HIV-fertőzésnek kitett 
emberek számára nem javasolt. Az ilyen szex esetére kizárólag 
a napi szedést ajánlják.

Az egyik oka ennek az, hogy az alkalmi szedést kizárólag cisz 
MSM férfiakkal tesztelték, akiknél a HIV-fertőzés elsődleges 
forrása az anális szex. A másik ok az, hogy a tenofovir (a PrEP 
egyik hatóanyaga) csak sokkal hosszabb idő alatt képes fel-
halmozódni a hüvelyi szövetekben, mint a rektális területen. Ez 
azt jelenti, hogy a vaginális szex estén az alkalmi szedés nem 
nyújt elegendő védelmet. Erről bővebb információt a következő 
kérdésben találhatsz.

Azok a transz férfiak, akik még nem estek át alsó műtéten, 
vaginális/frontális és anális szexre is képesek. Ugyanígy, egy 
transz nő az alsó műtéte után szintén élhet vaginális/frontális 
és anális szexuális életet. Az alkalmi adagolás hatékonyságáról 
egyelőre csak olyan személyektől áll rendelkezésre kutatási 
adat, akik elsősorban anális szexen keresztül vannak kitéve 
HIV-fertőzésnek. Ez a szedési mód jelenlegi ismereteink szerint 
tehát nem nyújt megfelelő védekezést frontális szex esetén.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506273
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00056-2/abstract
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00056-2/abstract
http://www.aidsmap.com/PrEP-rollout-recipients-in-France-top-1000-full-trial-results-report-97-effectiveness/page/3075552/#item3075554
http://www.aidsmap.com/Ipergay-trial-PrEP-still-protected-people-who-had-less-sex-and-used-it-less-often/page/3159786/
http://www.aidsmap.com/Ipergay-trial-PrEP-still-protected-people-who-had-less-sex-and-used-it-less-often/page/3159786/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5095697/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5095697/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5095697/


11Kérdések és válaszok a PrEP-ről

15. Milyen hosszú ideig 
kell szedni a PrEP-et, 
mielőtt hatni kezdene? 

Erre a kérdésre olyan laborkutatásokból származnak a 
válaszok, amelyek arra irányultak, hogy felderítsék, mennyi 
ideig tart, amíg a szervezetben (a vérben illetve a hüvelyi és a 
rektális szövetekben) felhalmozódik a hatóanyagok maximális 
koncentrációja, illetve elérhető belőlük az állandó szint. A ha-
tóanyagok különféle időtartam alatt érik el ezt a koncentrációt 
a test különféle szöveteiben. Például a PrEP-ben használt két 
hatóanyag, a tenofovir és az emtricitabin között is van különb-
ség, viszont mindkettőre szükség van a hatékony PrEP kezelés 
érdekében.

A kutatás átfogó, de még nem teljes (lásd a következő kérdést 
további részletekért). Az eredmények áttekintése után a BHIVA 
irányelvek szerzői az alábbi tanácsokat javasolják azon szemé-
lyek részére, akik a vaginális vagy anális szex során vannak 
kitéve HIV-fertőzésnek.

Anális szexen keresztüli HIV-fertőzés kitettség, az adagolási 
rutinra való tekintet nélkül:

	• Szedés	elkezdése: a PrEP-kúra dupla adaggal kezdhető 
(két tabletta) a szexuális aktus előtti 2-24 órában bevéve.

	• Abbahagyás: a PrEP az utolsó kockázatos szexuális 
tevékenység utáni 48 óráig szedendő, napi 1x tablettában.

	• Újrakezdés:	ha a PrEP szedést abbahagyták és az abba-
hagyás (az utolsó adag beszedése) óta kevesebb, mint 
7 nap telt el, akkor ezen a 7 napon belül bármikor újra-
kezdhető egy szokásos napi 1x tabletta adaggal. Ha már 
eltelt a 7 nap, akkor az újrakezdés dupla adaggal induljon, 
utána a szokásos napi 1x tabletta szedhető.

A vaginális vagy frontális szexen keresztüli HIV-kockázat 
esetén:

	• Szedés	elkezdése:	a PrEP-et javasolt napi szedésben 
szedni, naponta 1 tablettát, a valószínű szexuális tevé-
kenység előtti hetedik naptól kezdve. Ha nem lehetséges 
a valószínű szexuális tevékenység előtt hét napon át fo-
lyamatosan történő szedés, akkor dupla adaggal kezdve a 
kúrát nagyobb biztonság érhető el, de erre jelenleg nincs 
bizonyíték. Ebben az esetben óvszer és más védekezési 
stratégiák használata is javasolt a PrEP szedésének első 
néhány napjában.

	• Abbahagyás: a PrEP folyamatosan szedendő az utolsó 
szexuális tevékenység utáni 7 napon keresztül, majd 
ezután hagyható abba.

	• Újrakezdés:	ugyanaz az eljárás vonatkozik erre, mint az 
elkezdésre.

A szexuális kockázat mellett az intravénás szerhasználatból 
(közös eszközök használata) származó együttes kockázatok 
miatt fontos tudni, hogy a PrEP hosszabb időt igényel a vérben 
való felhalmozódáshoz, mint a test más szöveteiben. Ebben az 
esetben a szedésnél a 7 nappal előtte és 7 napig utána mintájú 
adagolást kell követni.

16. Mik a labortanul-
mányok legfontosabb 
következtetései a PrEP 
hatóanyag-koncentrá-
ciójáról? 

A PrEP szedését és abbahagyását (lásd előző kérdés) érintő 
kutatások és eredmények legfontosabb megállapításai az 
alábbiak: 

 • Nagyon kevés kutatásban vettek részt transz férfiak és 
nők. Az adatok tehát leginkább cisznemű férfiaktól és 
nőktől származnak.

 • A szövetekben való, a védekezéshez már elegendő 
koncentrációjú hatóanyag-felhalmozódás függ a használt 
hatóanyagoktól, a dózistól, a szedés gyakoriságától és a 
konkrét szervtől.

 • A PrEP-ben használt egyik hatóanyag, a tenofovir jóval 
magasabb koncentrációban halmozódik fel a rektális 
szövetekben, mint a hüvelyikben. Ezzel ellentétben az 
emtricitabin épp a hüvelyi szövetekben ér el magasabb 
koncentrációt, mint a rektális területen.

 • A védettség nyújtásáig eltelt idő tekintetében mindkét 
hatóanyag gyorsabban halmozódik fel a rektális szövetek-
ben, mint a vérben vagy a hüvelyi szövetekben.

 • A tenofovirnek hosszabb időre van szüksége a védettsé-
get nyújtó koncentráció eléréséig, mint az emtricitabinnek, 
viszont utána hosszabb ideig marad a szervezetben.

 • Az IPERGAY tanulmány más, emberekben és állatokban 
végzett farmakokinetikai kutatásokkal együtt bebizonyí-
totta az anális szexre érvényes felhasználási javaslat 
hatékonyságát.

 • A rektális szövetekben felhalmozódó hatóanyag-kon-
centrációról elegendő adat áll rendelkezésre (a befogadó 
anális szex esetére is), de gyakorlatilag nem rendelkezünk 
adatokkal a fitymában vagy a húgycsőben való felhalmo-
zódásról. Ez az anális vagy vaginális szexben a behatoló 
partner számára fontos információ. A BHIVA ajánlásai 
azonban az anális szex esetére megegyeznek a behatoló 
és a befogadó partner számára; ugyanígy, a vaginális szex 
esetére is hasonló a javaslatuk mind a befogadó, mind a 
behatoló partner részére.

https://www.bhiva.org/PrEP-guidelines
https://www.bhiva.org/PrEP-guidelines
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 • A vaginális szex esetére védettséget nyújtó koncentráció 
eléréséhez elegendő idő meghatározására emberekben 
végzett farmakokinetikai tanulmányokból származó érté-
kek extrapolálásával jutottak. Egyetértés van abban, hogy 
a HIV-nek való kitettség előtti 7 napon át, majd utána is 7 
napon át javasolják a PrEP szedését.

 • Mivel a hüvelyi szövetekben a hatóanyagszint viszonylag 
gyorsan csökken, a napi szedési rutin precíz betartására 
van szükség, hogy ezekben a szövetekben is állandó 
maradhasson a védekezéshez elegendő hatóanyagszint.

17. Miért ellentmondá-
sosak a javaslatok a 
PrEP szedésének elkez-
dését és abbahagyását 
illetően?

A nemzetközi ajánlások között eltérések vannak a PrEP 
szedésének elkezdését és abbahagyását illetően. Néhány 
PrEP-használó esetleg ellentmondásos információkkal ren-
delkezik erről, ezért hasznos lehet tisztában lenni azzal, mit is 
mondanak az ajánlások.

Az ellentmondások jórészt abból származnak, hogy a viszony-
lag korlátozottan rendelkezésre álló bizonyítékokat milyen 
tudományos értelmezésnek vetjük alá.

Ráadásul a különböző szakértők különféle megközelítéseket 
használnak a kockázatokra és az ártalomcsökkentésre. Más 
szavakkal: vajon ajánljanak-e az orvosok a pácienseiknek 
olyan megoldásokat, amiknek a hatékonyságáról és biztonsá-
gosságáról maguk is meg vannak győződve, még akkor is, ha 
egyes alanyoknak nehéz a gyakorlatba átülteniük a terápiát? 
Vagy válasszák inkább a pragmatikus megközelítést, amely a 
kockázatcsökkentésen alapul, ahelyett, hogy teljes mértékben 
eltörölnék még magát a kockázatot is?

A World Health Organization azt javasolja, hogy PrEP hatásá-
nak maximális eléréséhez — akár vaginális, akár anális szexről 
van szó — 7 napon át történő napi szedésre van szükség. A 
PrEP abbahagyására pedig a WHO azt javasolja, hogy a HIV-
nek való lehetséges utolsó kitettség utáni 28 napon át szedjék 
még a tablettát. 

Az amerikai CDC (Centers for Disease Control and Prevention 
– Járványügyi Hivatal) előírásai szerint is 7 egymást követő, 
napi szedésű tablettahasználatra van szükség, hogy a HIV 
elleni maximális védettség alakuljon ki a szervezetben, akár 
receptív anális, akár receptív vaginális (cisz nők esetén) szex 
esetén. 

A szedés abbahagyását a fenti analógia alapján a CDC további 
20 napig javasolja. Ezeket az óvatosabb előírásokat még 2014-
ben publikálták, mielőtt a további, relevánsabb tanulmányok 
megjelentek volna. 

18. Miért kell a PrEP-et 
szex előtt és után is 
bevenni?

Egy adott személy HIV-nek való kitettsége után (például szexu-
ális aktus során) a szakértők szerint a vírusmennyiség egy ré-
sze valószínűleg a szervezet szöveteiben marad néhány napig. 
Ha az alany folytatja a PrEP szedését a vírusnak való kitettség 
utáni néhány napig, akkor a PrEP hatóanyagai meggátolják, 
hogy a HIV behatoljon a sejtekbe és ott szaporodni kezdjen. Ha 
a PrEP szedését azonnal abbahagyják, akkor lehetséges, hogy 
a HIV-fertőzés meg tud telepedni a szervezetben.

Farmakokinetikai tanulmányok (lásd 16. kérdés) kimutatták, 
hogy miután bevették az utolsó PrEP-adagot, a cisz nők hüvelyi 
szöveteiben drasztikusan csökken a hatóanyag mennyisége. 
Ezzel ellentétben a hatóanyag a rektális szövetekben jóval 
hosszabb ideig megmarad. Ezért javasolják a PrEP szedését 
jóval tovább a vaginális szexen keresztüli kockázat esetén a 
szexuális aktus után, mint az anális szex esetén.

19. Miért fontos a PrEP 
pontos szedése a haté-
konyság eléréséhez?

A kutatásokban részt vevők labortesztjei során a vérben jelen 
lévő PrEP hatóanyagok mennyisége alapján a kutatók meg-
próbálták megbecsülni, hogy valójában hány PrEP adagot 
kellene bevenni a teljes védettséghez. Ezután megvizsgálták 
a HIV-fertőzések előfordulását az előírt adagolást különféle 
pontossággal betartó alanyok között. 

Ezekben a rendkívül hasznos kutatásokban kizárólag az MSM 
csoport tagjai vettek részt, ahol a HIV-kockázat az anális 
szexen keresztül jelentkezett. A vaginális szex esetén ezek az 
eredmények valószínűleg eltérőek lennének.

Az iPrEX OLE kutatásban, amelyben MSM férfiak és transz-
nemű nők vettek részt, a legtöbb megfertőződés azoknál az 
alanyoknál történt, akik kettőnél kevesebb adagot vettek be 
hetente, viszont a heti négy vagy több adagot szedő alanyoknál 
egyáltalán nem történt megfertőződés. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255889/WHO-HIV-2017.17-eng.pdf?sequence=1
https://www.cdc.gov/hiv/risk/prep/
https://www.cdc.gov/hiv/risk/prep/
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2814%2970847-3/abstract?code=lancet-site
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A kutatók ennek alapján az alábbi védettségi szinteket határoz-
ták meg:

 • Kettőnél kevesebb adag hetente: 
44%-kal kevesebb fertőződés (szórás: -31-től 77%-ig)

 • Kettő vagy három adag hetente: 
84%-kal kevesebb fertőződés (szórás: 21-től 99%-ig)

 • Négy vagy több adag hetente: 
100%-kal kevesebb fertőződés (szórás: 86-tól 100%-ig).

A fenti szórás értékek a kutatók azon bizonytalanságát fejezik 
ki, hogy szerintük pontosan mi a védettségi szint valódi foka. 
Például a heti négy dózis szedése esetén úgy vélik, hogy a 
védettségi szint valahol 86% és 100% között van.

Mindazonáltal az anális szex során fertőzésnek kitett szemé-
lyek részére fontos megerősíteni, hogy a heti négy vagy több 
dózist szedők kiemelkedően magas védettségben részesülnek. 

A test különböző szöveteiben eltérő módon felszívódó ható-
anyagok miatt úgy vélik, hogy jóval precízebb gyógyszerszedé-
si fegyelemre van szükség akkor, ha a HIV-kockázat vaginális 
szexen keresztül jelentkezik – legalább hat vagy hét adagra 
hetente. 

20. kölcsönhatásba 
lép-e a PrEP más 
gyógyszerekkel?

A PrEP a legtöbb egyéb gyógyszer hatását nem módosítja. 

A PrEP szedhető alkoholfogyasztás vagy rekreációs célú szer-
használat mellett is. A PrEP-et hormonális fogamzásgátló és a 
legtöbb vény nélkül kapható gyógyszer és gyógyászati készít-
mény mellett is lehet szedni. A PrEP biztonságos a transznemű 
emberek által szedett hormonterápia mellett is.

Fontos tudni azonban, hogy a tenofovir kölcsönhatásba léphet 
olyan gyógyszerekkel, amelyeket veseproblémákra írnak fel. 
Ezek közé tartoznak olyan nemszteroid gyulladáscsökkentő 
készítmények, mint a diklofenák; olyan aminoglikozidok, amiket 
bizonyos bakteriális fertőzésekre adnak; valamint a herpesz 
kezelésére szolgáló aciklovir és valaciklovir.

Amikor egy PrEP-használónak egyéb gyógyszert írnak fel, erő-
sen javasolt, hogy tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét 
a PrEP szedésről és kérje, hogy győződjenek meg a ható-
anyagok együttes alkalmazhatóságáról. A Liverpooli Egyetem 
honlapja hasznos információkat tartalmaz arról, hogy milyen 
kölcsönhatásokra lehet számítani a PrEP és más gyógyszerek 
együttes szedése esetén:

www.hiv-druginteractions.org

Michal Parzuchowski/Unsplash

http://www.hiv-druginteractions.org/
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21. Biztonságos-e a 
PrEP-et fogamzás, ter-
hesség vagy szoptatás 
idején szedni?

A PrEP hatóanyagainak biztonságosságát illető kutatási 
adatok alapján a fogamzás, a terhesség és a szoptatás idejére 
vonatkozó ismereteink egyelőre korlátozottak, de általában 
megnyugtatóak. A nemzetközi irányelvek szerint a PrEP-et 
biztonsággal szedhetik azok is, akik fogamzásra készülnek, 
akik terhesek vagy akik szoptatnak.

A kutatásokból nem derült ki semmiféle probléma azoknál a 
személyeknél, akik PrEP-et szedtek, miközben terhesek lettek. 
A PrEP hatóanyagait részletesen vizsgálták olyan terhes nők 
körében, akik HIV- vagy hepatatis B fertőzéssel élnek, és nem 
találtak növekedést a születési rendellenességgel, növekedési 
problémákkal születő gyermekek számában vagy a terhesség 
során fellépő komplikációkban (beleértve a koraszülést és 
vetélést is).

A PrEP hatóanyagai rendkívül csekély mértékben vannak 
jelen az anyatejben, ami azt jelenti, hogy a PrEP biztonsággal 
szedhető naponta szoptatás mellett is.

Olyan HIV-negatív személynek, akinek HIV-pozitív partnere 
van4, érdemes lehet PrEP-et szedni a fogantatási időszakban. 
Ebben a helyzetben fontos, hogy a résztvevők megértsék a 
vírus átviteli lehetőségeit: azok a személyek, akiknek kimu-
tathatatlan a vírusszámuk, nem adják tovább a HIV-fertőzést. 
Mindazonáltal a teherbeeséssel próbálkozó partnerek dönthet-
nek úgy, hogy szedik a PrEP-et az extra biztonság miatt vagy 
mert a partnernek adott esetben kimutatható vírusszáma van.

Érdemes továbbá megjegyezni, hogy a HIV-fertőzés kocká-
zata megemelkedik terhesség közben, ahogy az újszülöttnek 
történő vírusátadás kockázata is. A hatékony HIV-megelőzés-
hez való hozzáférés, beleértve a PrEP-et is, rendkívül fontos a 
terhesség alatt.

4 Ún. szerodiszkordáns párok.

5 A HIV-vel élő ember szervezetében a gyógyszeres kezelés hatására olyan alacsonyra csökken a vírusszám, ami már gyakorlatilag kimutathatatlan.  

 Ekkor a személy már nem tud megfertőzni másokat. Ez az ún. U=U (undetectable = untrasmittable) állapot.

22. Mi a teendő, ha kima-
radt egy dózis PrEP?

A PrEP-et szedő, és egy-egy dózist elmulasztó emberek 
továbbra is magas védettséggel rendelkeznek. A szedők 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben eszükbe jut, 
aznap szedjék be a kimaradt adagot, majd másnaptól az előírt 
adagolás szerint folytassák a gyógyszer szedését. Teljesen 
biztonságos egy nap akár két tabletta beszedése is.

23. Egész hátralévő éle-
tünkben kell szedni a 
PrEP-et?

Egy-egy személy HIV fertőződési kockázata nem állandó. Elég 
gyakran változhat, amint az életkörülményei megváltoznak. 
Például egy másik városba költözik vagy véget ér egy tartós 
párkapcsolata, és egy kockázatosabb periódus kezdődik az 
életében. Ezeket gyakran “kockázati szezonnak” nevezik. 

Számos oka lehet annak is, hogy abbahagyják a PrEP sze-
dését. Például megváltoznak az alany szexuális szokásai, a 
HIV-pozitív partnere eléri a kimutathatatlan vírusszámot5, vagy 
egy kapcsolat tartóssá és kölcsönösen monogámmá válik. A 
PrEP-használóknak nyújtott tanácsadás körébe az is beletar-
tozik, hogy felismerjük az alany életkörülményeit a PrEP-hasz-
nálat tükrében, és tanácsot adunk a PrEP biztonságos abbaha-
gyásáról és újrakezdéséről.

A PrEP abbahagyása után még néhány napig szedni kell a 
gyógyszert a HIV-fertőződés lehetőségének való utolsó kitett-
ség után. A PrEP abbahagyásáról és újrakezdéséről lásd a 15. 
és 17. kérdést.

24. Okoz-e a PrEP ható-
anyag-rezisztenciát?

A PrEP-pel és a hatóanyagaival szemben kialakuló rezisztenci-
ával kapcsolatban felmerültek aggályok, néhányan pedig nem 
kellően átgondolt kérdéseket is megfogalmaztak. Érdemes 
áttekinteni ezeket a potenciális aggályokat:

 • PrEP fogyasztók HIV-fertőzést kapnak el és rezisztensek 
lesznek a hatóanyagra. 

 • A rezisztencia egyre nagyobb probléma lesz a PrEP egyre 
nagyobb elterjedésével. 

 • A PrEP nem fog működni a rezisztencia miatt. 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002133
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002133
http://www.aidsmap.com/Study-finds-that-women-are-much-more-vulnerable-to-HIV-infection-during-pregnancy-and-in-the-months-after-giving-birth/page/3220997/
http://www.aidsmap.com/Study-finds-that-women-are-much-more-vulnerable-to-HIV-infection-during-pregnancy-and-in-the-months-after-giving-birth/page/3220997/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158620
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158620
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PrEP fogyasztók HIV-fertőzést 
kapnak el és rezisztensek 
lesznek a hatóanyagra

Az aggályt ebben az esetben az jelenti, ha már HIV-fertőzött 
személy kezdi el szedni a PrEP-et vagy a szedés alatt kap el 
HIV-fertőzést és tovább szedi a gyógyszert. Bennük a PrEP 
hatóanyagai egy szuboptimális HIV-kezelést eredményez-
hetnek. A PrEP-ben megtalálható két HIV ellenes hatóanyag 
önmagában nem elegendő a hatékony HIV-kezeléshez 
(ahhoz általában három HIV-ellenes szert használnak). Ezek 
között a feltételek között az alanyban lévő vírus szaporodni 
fog és rezisztenssé válhat a hatóanyagokra, potenciálisan 
korlátozva a jövőbeni HIV kezelési lehetőségeit.

Az adatok szerint viszont ez rendkívül ritkán fordul elő. A 
HIV gyógyszerek klinikai vizsgálataiban rezisztenciát 50 
olyan emberből kevesebb, mint 1 emberben találtak, akinek 
PrEP-et javasoltak és akiben megtörtént a HIV szerokon-
verzió. Vagyis a PrEP-et szedő, de ennek ellenére HIV-fer-
tőzötté váló személyek között is (ebből is eleve nagyon 
kevés volt) nagyon alacsony azok aránya, akik rezisztens 
vírust hordoznak. Ez tehát statisztikailag és valóságosan is 
elhanyagolható kockázat. 

A vonatkozó esetek túlnyomó többségében olyan szemé-
lyekről volt szó, akik a PrEP-et egy már kezdődő HIV-fertő-
zés nagyon korai szakaszában kezdték el szedni. Noha a 
HIV-teszt a PrEP szedése előtt standard kötelező protokoll, 
a teszt esetleg történhet olyan időszakban, amikor a fertő-
zés ellenére — a teszt ablakperiódusától függően — még 
nem ad pozitív eredményt. Ez akkor is előfordulhat, ha valaki 
szünetet tart a PrEP szedésben, majd elkapja a HIV-fertő-
zést, és utána újrakezdi a PrEP szedést egy újabb HIV-teszt 
elvégzése nélkül.

Ezek az esetek csak kiemelik a negyedik generációs 
tesztek használatának fontosságát a klinikai gyakorlatban, 
ami vénából levett vérmintát használ elemzésre a PrEP 
szedésének megkezdése vagy újrakezdése előtt. (Egyes 
gyorstesztek és az otthon elvégezhető tesztek kevésbé 
alkalmasak korai fertőzések felismerésére.) Fontos továbbá 
a klinikai tapasztalat: ha valaki szeretné elkezdeni szedni a 
PrEP-et, és esetleg HIV szerokonverzióhoz köthető tünete-
ket produkál (például láz vagy kiütések), ezt fel kell ismerni.

A rezisztencia akkor is kialakulhat, ha valaki túl sok PrEP 
adagot hagy ki, így a szervezetében annyira lecsökken a 
hatóanyagszint, hogy elkaphatja a HIV-fertőzést.

A rezisztencia egyre nagyobb prob-
léma lesz a PrEP széleskörű elter-
jedésével

Amennyiben a PrEP egyre elterjedőbb használata egyre 
nagyobb számú, fent leírt esetet eredményezne, akkor egy 
olyan HIV-törzs terjedne el, amely rezisztens a hatóanyagok-
ra. Ez esetleg hatással lenne mind a PrEP hatékonyságára, 
mind a HIV kezelésére a közösségben.

A tapasztalatok mindazonáltal nem támasztják alá, hogy 
ilyen történne. Noha valóban bekövetkezhet ez a helyzet 
akkor, amikor a PrEP egyre nagyobb tömegekhez ér el, 
akiket kevésbé gyakori klinikai teszteknek vetnek alá, mint a 
PrEP bevezetésekor és tesztelésekor. Akkor is növekedhet 
a rezisztens esetek száma, ha a jövőbeni PrEP-használók 
kevésbé tartják be a szedési utasításokat, mint a PrEP korai 
alkalmazói (early adopter). 

A kockázat tekintetében mérlegelni kell a rezisztencia kiala-
kulásának lehetőségét és a HIV-fertőzések számát, amit a 
PrEP megelőz. Ebben a kutatásban például öt személyben 
alakult ki rezisztencia, de a PrEP mintegy 120 HIV-fertőzést 
előzött meg. A hatóanyag-rezisztencia egy valós aggály, de 
a HIV-fertőzés egy jóval komolyabb fenyegetés az egyén 
egészségére.

A PrEP nem fog működni 
a rezisztencia miatt

Felmerül az aggodalom, hogy ha egy PrEP-használó egy 
olyan HIV-pozitívval szexel, akinek a vírusa rezisztens 
a PrEP hatóanyagaira, akkor a PrEP nem tudja ellátni a 
fertőzés megelőző funkcióját. Mivel viszonylag ritka az 
olyan vírus, ami mind az emtricitabinre, mint a tenofovirre (a 
PrEP két hatóanyagára) rezisztens, ezt egy rendkívül ritka 
esetnek tekinthetjük. A PrEP-en kívüli más gyógyszerekben 
megtalálható hatóanyagokkal szembeni rezisztencia jóval 
gyakoribb.

A rezisztencia egyébként gyakrabban alakul ki az emtri-
citabin, mint a tenofovir ellen. Ha valakiben a PrEP sze-
dése alatt alakult ki hatóanyag rezisztencia, akkor további 
HIV-gyógyszerek állnak a rendelkezésére a kezeléshez.

Feltétlenül fontos azonban érteni, hogy a gyógyszerre 
nem a személy, hanem a vírus lesz rezisztens. Ezért ha 
valaki nem HIV-fertőzött, akkor rezisztens sem lehet.

https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2016/07310/Effectiveness_and_safety_of_oral_HIV_preexposure.14.aspx
https://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2016/07310/Effectiveness_and_safety_of_oral_HIV_preexposure.14.aspx
https://academic.oup.com/jid/article/211/8/1202/916636
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25. Válhat-e valaki re-
zisztenssé a PrEP-re? 

A vírusok fejlesztik ki a rezisztanciát, nem az emberek, tehát 
egy ember nem válhat rezisztenssé a PrEP hatóanyagaira. 
Azaz: ha egy HIV-negatív emberben nincs HIV vírus, akkor 
nem lehet a szervezetében a hatóanyagra rezisztens HIV sem.

26. Ha egy PrEP-haszná-
ló HIV-nek volt kitéve, a 
HIV-tesztje pozitív lesz?

A HIV tesztek a HIV-fertőzés jeleit mutatják ki – például az 
antitesteket, amelyeket a szervezet termel a HIV vírus elleni 
védekezésként. A HIV tesztek nem mutatják ki a HIV-nek való 
kitettség korai jeleit. Ha valaki HIV-fertőzésnek volt kitéve, de a 
PrEP hatóanyagai megelőzték a fertőzést, akkor a HIV-tesztje 
negatív lesz.

27. Ha valaki a PrEP- 
használat ellenére HIV- 
fertőzést szerez, pozi-
tív lesz a HIV-tesztje?

Előfordulhat, hogy PrEP-használók HIV-fertőzést kapnak el, 
mert nem tartották be a PrEP szedési előírásokat vagy mert 
a 24. kérdésben tárgyalt okok közül valamelyik történt velük. 
Ez azt jelentheti, hogy a fertőzés korai szakaszában szedtek 
PrEP-et, mielőtt végleges HIV-diagnózist kaptak volna.

Ebben az esetben lehetséges, hogy az ablakperiódus (az 
az időszak, amikor a HIV teszt még nem képes kimutatni a 
HIV-fertőzést) a szokottnál kicsit hosszabb. Néhány esetben a 
tesztek nem képesek kimutatni a fertőzést annak első néhány 
hetében vagy hónapjában, különösen ha gyorstesztet hasz-
nálnak. (A negyedik generációs laboratóriumi tesztek jóval 
érzékenyebbek.) 

Ennek magyarázata, hogy a HIV-fertőzés korai, akut szaka-
szában a szervezetben jelenlévő antiretrovirális hatóanyagok 
lelassítják a HIV szaporodását. Ezzel párhuzamosan lelassítják 
vagy késleltetik a szervezet immunválaszát is a HIV-re, beleért-
ve az antitestek termelődését is. Ezt vizsgálták néhány, de nem 
az összes PrEP kutatásban.

2022. májusáig világszerte a mintegy egymillió PrEP-szedő-
ből mindössze 20 olyan igazolt esetet jelentettek a tudo-
mányos konferenciákon, amelyben a PrEP szedés ellenére 
valaki HIV-fertőzést kapott el. Az esetekben közös, hogy 
vagy nem tartották be az alanyok az előírt szedési gyakori-
ságot, vagy a szexuális partner szervezetében kimutatható 
szintű HIV vírusszám és egyidejűleg egy olyan HIV-törzs is 
megtalálható volt, amely rezisztens volt a PrEP hatóanya-
gaira.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5578893/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25503265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25503265
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28. A PrEP mi ellen véd a 
HIV-en kívül?

A PrEP kizárólag a HIV-fertőzés megelőzésében nyújt ha-
tékony segítséget. Egyes kutatások szerint a PrEP bizonyos 
hatással van az új 2-es típusú herpes simplex és hepatitisz B 
vírusfertőzésekre is, ez azonban meglehetősen bizonytalan. 

Ezzel összevetve a rendszeresen, helyesen használt óvszer 
védelmet nyújt a HIV, gonorrhoea, klamídia, szifilisz, hepati- 
tisz C és számos egyéb fertőzés ellen is. 

A PrEP nem véd a terhességtől. A fogamzásgátló szert szedő 
PrEP-használóknak érdemes felkeresni nőgyógyászukat, de a 
PrEP alapvetően nincs hatással a fogamzásgátló metódusokra.

29. Hogyan illeszthető 
be a PrEP egy átfogó vé-
dekezési stratégiába?

Az emberek gyakran érvelnek egyik vagy másik HIV-megelő-
zési metódus mellett vagy ellen. Ez nem igazán célravezető. 
A médiában gyakran tájékoztatnak különféle újdonságokról 
(mint akár a PrEP), mintha az lenne a legjobb megoldás, a 
legegyszerűbb dolog, amely egymagában képes megállítani a 
HIV járványt. A PrEP-ről és az óvszerről szóló viták rendkívül 
hevesek, egyes csoportok csak az egyik, más csoportok csak 
a másik metódust hajlandók elfogadni. 

Azon alapul ez az érvelés, hogy ami az egyik embernek műkö-
dött, az működni fog — működnie kellene — mindenki másnál is. 

Ehelyett a közegészségügyi kutatásoknak és az egészségpoli-
tikának inkább az lenne a feladata, hogy egyfajta átfogó, kom-
binált védekezési elképzelést támogasson, azaz az egymást 
kiegészítő stratégiák koordinált használatát segítse elő. Ezek 
között a stratégiák között egyformán fontos szerepet kell kapnia 
a viselkedést befolyásoló lépéseknek (pl. oktatás), orvosbiológi-
ai beavatkozásoknak (pl. szűrések) és strukturális intervenciók-
nak (pl. jogegyenlőség az érintett populáció számára).

A rendszeres szűrés, az óvszerhasználat, a PrEP és a HIV-vel 
élő emberek kezelésbe történő bevonása (TasP) együtt kell, 
hogy egy kombinált prevenciós csomag részét képezzék, és 
ennek megfelelően kellene felvilágosítani a társadalmat.

Ez rávilágít a különféle metódosuk közötti szinergiák kihaszná-
lására — nagyobb az összhatás, ha ezeket együtt használják, 
mintha külön-külön. Néhány londoni klinikán történő draszti-
kus HIV-diagnózis visszaesést is azzal magyaráznak, hogy 
együttesen alkalmazzák a gyakoribb szűréseket, a kezelés 
minél korábbi megkezdését és a PrEP-et. Fontos, hogy ezek 
mind az óvszerhasználat fennálló szintje mellett történtek — az 
óvszerhasználatban bekövetkező drámai csökkenés megfordít-
hatja ezeket a trendeket.

A szinergiákat számos módon lehet kihasználni, például:

 • Ha az alanyok olyan intézményekbe járnak tesztelésre, 
ahol a HIV-kezelés azonnal elkezdhető a diagnózis után, 
így a kiszűrt alanyok csak rendkívül rövid ideig maradnak 
fertőzőek.

 • A PrEP és az óvszerhasználat együtt nem csak a HIV, 
hanem számos más nemi betegség ellen is védelmet 
nyújt. A többi nemi betegség terjedésének megelőzése 
a HIV-prevencióhoz hasonló jelentőségű, hiszen számos 
nemi betegség mellé nagyobb valószínűséggel társul 
HIV-fertőzés is, amikor a megelőzési lehetőségeket (óv-
szer, PrEP, kezelés) nem alkalmazzák.

 • Az embereket be kell vonni a szexuális egészségügyi 
ellátásba, hogy felírhassák nekik a PrEP-et, hogy rend-
szeres HIV és más nemi betegségekre szűrjék őket és 
hozzáférhessenek a szexuális viselkedésüket támogató 
lehetőségekhez.

 • A szerodiszkordáns pároknál, ahol az egyik személy 
HIV-vel élő, a másik pedig nem, a PrEP és a kezelésként 
alkalmazott megelőzés egyaránt használható prevenciós 
stratégiaként az együttélés különböző időszakaiban. Ha 
a HIV-pozitív partner még nincs kezelés alatt vagy csak 
nemrég kezdte el, akkor a HIV-negatív partner PrEP-et 
kaphat. Amint a pozitív fél vírusszáma a gyógyszeres 
kezelés következtében legalább 6 hónapon keresztül a 
kimutathatósági küszöbérték alatti, akkor a pár biztos 
lehet benne, hogy sem egymásnak, sem másnak nem 
tudják továbbadni a vírust. Innentől már nincs szükség 
a PrEP szedésére, csak akkor, ha a HIV-negatív partner 
a kapcsolaton kívül más partnerekkel is létesít szexuális 
kapcsolatot.

 • A PrEP rendelkezésre állása és az U=U (Undetectable 
= Untransmittable) stratégia megértése csökkenthetik a 
stigmát a HIV-vel élőkkel szemben, különösen szexuális 
értelemben.

http://annals.org/aim/article-abstract/1884529/daily-oral-tenofovir-emtricitabine-tenofovir-preexposure-prophylaxis-reduces-herpes-simplex
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685742
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.25.30553#html_fulltext
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.25.30553#html_fulltext
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30. Mit mondanak a 
kutatások a PrEP és a 
többi nemi betegség 
viszonyáról?

A PrEP-et használók, különösen az MSM csoport, jellemzően 
magasabb számban kapnak el olyan nemi fertőzéseket (STI, 
sexually transmitted infections), mint a gonorrhoea, klamídia 
vagy szifilisz. Az STI-k ilyen, ebben a csoportban jellemző 
magasabb száma egyébként a PrEP szedés előtt is jellemző 
volt erre a csoportra, és szedés alatt is az marad. Nincs tehát 
kiugró emelkedés a nemi fertőzések esetszámában a PrEP 
szedésének megkezdése utáni hónapokban.

Ez azt jelzi, hogy a PrEP-et jellemzően azok szedik, akik való-
színűleg profitálnak az előnyeiből. Vagyis olyan személyek, akik 
már eddig is óvszer nélkül szexeltek vagy eddig is ki voltak téve 
STI-knek, mielőtt elkezdték volna szedni a PrEP-et.

A PrEP-nek azonban más módon is lehet hatása a többi nemi 
betegség előfordulási gyakoriságára.

A PrEP által nyújtott védelem több embert bátoríthat arra, 
hogy a korábbiaknál jóval gyakrabban hagyja el az óvszert 
vagy pedig a korábbiaknál több szexuális partnerrel létesítsen 
kapcsolatot. Ezt a viselkedést „kockázati kompenzációnak” 
nevezik. Ez valóban elősegítheti a különféle STI-k terjedését. 
Ez jelentős aggodalomra adhat okot azokban a csoportokban, 
ahol az STI-k prevalenciája már eleve magasabb, tehát például 
az MSM csoportban.

A PrEP-nek azonban lehet egy olyan hatása is, hogy növeli az 
elkötelezettséget a szexuális egészségügyi ellátás felé, vagyis 
gyakrabban mennek el az emberek szűrésre. A PrEP hasz-
nálóknak háromhavonta javasolt teljes STI-szűrővizsgálatot 

végeztetni, amivel a fertőzések viszonylag gyorsan kiszűrhetők. 
Rövid távon a PrEP-használók között emelkedni fog az egyéb 
nemi fertőzések száma, részben azért, mert a több szűrővizs-
gálat statisztikailag több pozitív diagnózist is eredményez.

Még fontosabb azonban, hogy az azonnali diagnózisok miatt 
a nemi fertőzéseket gyorsabban kezelik, és így az egyén nem 
adja tovább őket a többi partnerének. Ennek eredményeként a 
PrEP-fogyasztók jobban bevonódnak az egészségügyi ellátás-
ba, a fertőzések átviteli láncai megszakadnak.

A kutatási bizonyítékok ebben a kérdésben ellentmondáso-
sak. A legmeggyőzőbb kutatások a nyílt klinikai vizsgálatok, 
a demonstrációs projektek és a kohorsz vizsgálatok. Ezeket 
nehéz egyszerűen értelmezni, de annyi elmondható róluk, 
hogy sokkal közelebb állnak a valós életbeli helyzetekhez, mint 
a randomizált, placebo kontrollcsoportos kutatások.

Az összegyűjtött adatok között vannak a PrEP-használók 
által beküldött saját jelentéseik is az óvszerhasználatukról és 
szexuális partnereik számáról is. Mivel az emberek nem mindig 
jelentik pontosan és őszintén a viselkedésüket, pláne a sze-
xuális viselkedésüket, a kutatók nagyobb súllyal veszik latba a 
nemi fertőzések konkrét diagnózisait (a szűrések eredményeit), 
ami objektívabb tükre az emberek viselkedésének.

A fentiek miatt számos lehetséges magyarázat van a PrEP- 
használók csoportjában a nemi fertőzések kezdeti növekedé-
sére:

 • „Kockázati kompenzáció”
 • A nemi fertőzések egyébként is növekednek a csoportban, 

a PrEP-től függetlenül
 • A PrEP-használókat jóval gyakrabban tesztelik
 • A szűrőhelyeken jóval érzékenyebb teszteket használnak, 

amik több fertőzést is szűrnek, mint a korábbi teszteljárá-
sok
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https://www.nat.org.uk/blog/should-we-worry-about-effect-prep-sti-rates
https://www.nat.org.uk/blog/should-we-worry-about-effect-prep-sti-rates
https://www.poz.com/article/cdc-rising-prep-use-will-likely-drive-stis-gay-bi-men
https://www.poz.com/article/cdc-rising-prep-use-will-likely-drive-stis-gay-bi-men
https://www.poz.com/article/cdc-rising-prep-use-will-likely-drive-stis-gay-bi-men
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Az alábbi táblázat összegzi a rendelkezésre álló bizonyítékokat, 
amelyek időnként ellentmondásosak és nem perdöntőek. Szá-
mos tanulmány rögzített statisztikailag szignifikáns növekedést 
a nemi fertőzések és az óvszer nélküli aktusok számában, míg 
más tanulmányok egyáltalán nem.

Minden lentebb hivatkozott tanulmány — az elsőt kivéve — 
elsődlegesen cisz MSM férfiakat vizsgált.

Tanulmány Vizsgálat	tárgya
Eredmények,	melyekből	
nem	következik	a	“kockázati	
kompenzáció”

Eredmények,	melyekből	
“kockázati	kompenzáció”	
következik

A „Partners PrEP”-et köve-
tő demonstrációs projekt, 
szerodiszkordáns cisznemű 
heteroszexuális párok Kenyából 
és Ugandából. 

Összehasonlítás a tanulmány 
korábbi változatával, amelyben 
a PrEP hatékonysága még nem 
volt tisztázott.

Nincs változás az óvszer nélküli 
szexben a fő partnerrel.
Nincs változás STI-kben.
Nincs változás a terhességben.

Enyhe növekedés az óvszer 
nélküli szexben a fő partner-
kapcsolaton kívül.

PROUD tanulmány, MSM 
férfiak Angliából.

PrEP-et kapó MSM csoport és 
azt még nem kapó MSM csoport 
összehasonlítása.

Nincs változás a partnerek 
számában. Nincs változás 
STI-kben.

Több PrEP-használónak volt 
óvszer nélküli aktusa 
10 vagy több partnerrel.

Az IPERGAY kutatás nyílt 
szakasza, MSM férfiak Francia-
országból. 

Változások elemzése 18 hónap-
nyi PrEP-használat alatt.

Több óvszer nélküli szex.

Az iPrEx kutatás nyílt kiterjesz-
tése, MSM férfiakkal és transz 
nőkkel, több országból. 

Változások elemzése 72 hétnyi 
PrEP-használat alatt.

Kevesebb szexuális partner. 
Kevesebb óvszer nélküli szex. 
PrEP-használók és nem hasz-
nálók között nincs különbség 
STI-kben.

USA demonstrációs projekt, 
MSM férfiakkal és transz 
nőkkel. 

Változások elemzése a PrEP- 
használat első évében.

Nincs különbség a partnerek 
számában. Nincs változás az 
óvszer nélküli szexben. Nincs 
változás STI-kben.

STRUT klinika, San Francisco, 
MSM és transz férfiak. 

Változások elemzése a PrEP- 
használat első 16 hónapja alatt.

Nincs növekedés az STI-kben. Több óvszer nélküli szex.

Victoria, Ausztrália, demonstrá-
ciós projekt. 

Változások elemzése a PrEP- 
használat első egy éve alatt.

Több óvszer nélküli szex.
Több STI.

Kaiser Permanante kohorsz 
San Francisco-ból.

Változások elemzése a PrEP- 
használat első egy éve alatt.

Több gonorrhoea és 
klamídia.

Seattle MSM kohorsz. Változások elemzése a PrEP-
használat kezdete és első éve 
között.

Több óvszer nélküli szex.
Több STI.

MSM kohorsz Chicago-ban és 
New York-ban.

Változások összehasonlítása a 
PrEP-használat alatt és annak 
elhagyása mellett.

Több óvszer nélküli szex 
PrEP-használata mellett.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139639
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00056-2/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00056-2/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(17)30089-9/abstract
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(14)70847-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(14)70847-3/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2470593
http://www.aidsmap.com/No-new-HIV-infections-seen-in-San-Franciscos-Strut-PrEP-programme/page/3077541/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28700394?access_num=28700394&link_type=MED&dopt=Abstract
https://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2016/12150/Preexposure_Prophylaxis_for_HIV_Prevention_in_a.7.aspx
http://www.croiconference.org/sessions/changes-sexual-behavior-and-sti-diagnoses-among-msm-using-prep-seattle-wa
https://journals.lww.com/jaids/Abstract/2018/04010/Pre_Exposure_Prophylaxis__PrEP__Use_and_Condomless.3.aspx
http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/3188
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31. Szükséges-e óvszer-
használat a PrEP 
mellett?

Az egyik ok, hogy sokan PrEP-et szeretnének használni, hogy 
elkerüljék a HIV-fertőzést, ugyanakkor nehézséget okoz szá-
mukra a minden alkalommal történő óvszerhasználat.

A PrEP-használók támogatásához nagyon fontos megértetni 
velük, hogy tisztában legyenek az óvszerhasználat és a PrEP 
együttes használatának előnyeivel, különösen az egyéb fertő-
zések megelőzése miatt. Érdemes azt is megbeszélni, hogy az 
óvszerhasználatból eredő nehézségeiket nem lehet-e informá-
cióval vagy oktatással kiküszöbölni. Az egyik ilyen eset például, 
ha az alanynak az óvszer méretéből eredő (túl nagy vagy túl 
kicsi óvszer) vagy elszakadásából származó problémái vannak. 

Mindazonáltal várható, hogy sok PrEP-használó nem mindig 
fog óvszert használni. Nem lenne logikus megtagadni a PrEP-
et azoktól, akik nem tudnak minden alkalommal óvszert hasz-
nálni – hiszen éppen ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük 
van a PrEP-re!

A PrEP-et szedők jellemzően erősen motiváltak a HIV-fertőzés 
elkerülésére. A használók egy része tisztában van azzal, hogy 
elkaphat más, nemi úton terjedő fertőzéseket, amelyek viszont 
alapvetően könnyen kezelhetők és kevésbé stigmatizálók. A 
PrEP-használók számára javasolt, hogy a nemi úton terjedő 
fertőzések miatt gyakori szűrővizsgálati rutint tartsanak (mini-
mum háromhavonta!), ami lehetővé teszi a fertőzések gyors 
felismerését és azonnali kezelését.

Előfordulhat az is, hogy egy adott ember nemi életében fonto-
sabb például a merevedési zavar elkerülése vagy a partnerek-
kel kialakított megfelelő intimitás megteremtése, mint a létező 
összes nemi fertőzés elkerülése. Ezért amikor a klienseket 
a PrEP és az óvszerhasználat témakörében támogatjuk, a 
felvilágosításnál mindig figyelembe kell venni az adott egyén 
által kívánatosnak tartott nemi élet és a személyes prioritások 
együttesét.

32. Miért alacsonyabb 
a PrEP elfogadottsá-
ga azon csoportokban, 
akik egyébként élvez-
hetnék annak előnyeit?

Az egészségügyben minden országban egyenlőtlenségek 
tapasztalhatók: vannak emberek, akik jövedelmük, munkaerőpi-
aci helyzetük, oktatásuk, lakóhelyük alapján szociális hátrány-
ban vannak, rosszabb minőségű egészségügyi ellátáshoz 
jutnak hozzá és rövidebb ideig élnek, mint mások. Ráadásul 
azoknak van a leginkább szüksége az egészségügyi ellátásra, 
akik a legkevésbé jutnak hozzá, míg azok használják leginkább 
ezeket a szolgáltatásokat, akik a legkevésbé igényelnék.

Ez a minta jól tetten érhető a PrEP Egyesült Államok-beli 
bevezetése kapcsán, ahol az etnikai kisebbségek, a fiatalabbak 
vagy a gazdaságilag marginalizáltabb egyének jóval kevésbé 
jutnak hozzá a PrEP-hez, mint más csoportok. Ez gyakran 
nincs összhangban az igényekkel: például a fiatal afroameri-
kai MSM férfiak az USA-ban jóval nagyobb HIV-kockázatnak 
vannak kitéve.

A legtöbb nyugati országban a PrEP-tudatosság és elfogadott-
ság számottevően magasabb bizonyos MSM csoportokban, 
mint más társadalmi csoportokban. Ez a HIV-vel és a fertőzött-
ségtől való félelemmel való együttélés hosszú történelméből 
adódik a meleg közösségekben, de a PrEP körüli friss és 
fokozott aktivizmus is hozzájárul a tudatosság növekedéséhez. 
Más csoportokban sokan kevésbé tudatosak a HIV-nek való 
esetleges kitettségükről, és esetleg nem is tudnak a PrEP 
létezéséről sem. Ide olyan emberek is beletartoznak, akiknek 
nincs elegendő ismeretük a HIV kockázatokról vagy nem hiszik 
el vagy értik meg, hogy az ő szexuális életük során egyáltalán 
felmerülhet a HIV-nek való kitettség.

https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/inverse-care-law
https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/inverse-care-law
https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/inverse-care-law
http://www.aidsmap.com/PrEP-use-growing-in-US-but-not-reaching-all-those-in-need/page/3222068/
http://www.aidsmap.com/PrEP-use-growing-in-US-but-not-reaching-all-those-in-need/page/3222068/


21Kérdések és válaszok a PrEP-ről

Vannak jól körülhatárolható okok, hogy miért alacsonyabb a 
PrEP-tudatosság és elfogadás egyes csoportokban. Például 
az Egyesült Királyságon kívül született MSM férfiak gyakran 
néznek szembe gazdasági, kulturális és nyelvi akadályokkal, 
amikor igénybevennék a szexuális egészségügyi szolgáltatá-
sokat. Sok afrikai nő még mindig a háziorvoshoz fordul a nemi 
problémáival, ahelyett, hogy a nemi szakrendelőket keresné fel, 
ahol a PrEP-hez is hozzájuthatna6. 

Néhány tevékenység változatosabbá teheti a PrEP-hez való 
hozzáférést, például a kommunikáció és az olyan csoport-
bevonó tevékenységek, amelyek túl is nyúlnak az alcsoport 
igényein. Segíthetnek elérni azokat az embereket, akik a leg-
többet profitálhatnak a PrEP-használatából, de a legkevesebb 
információjuk van róla.

Együttműködést érdemes kialakítani az olyan szervezetek 
között, amelyek alapvetően nem szexuális egészségügyi mun-
kát végeznek ugyan, de el tudják érni azokat a személyeket, 
akiknek PrEP-re van szükségük, például nőszervezetek, me-
nedékhelyek vagy ártalomcsökkentő állomások. Be kell vonni a 
háziorvosokat és a nemi átalakító műtéteket végző klinikákat is, 
hogy növelni lehessen a tudatosságot és a megértést a PrEP-
pel kapcsolatban. A PrEP-ről szóló információknak nyomtatott 
és szóbeli formában is rendelkezésre kell állnia, lehetőleg 
minden nyelven.

33. Mikor jár le a Gilead 
szabadalma a Truvada 
gyógyszerre?

A PrEP költsége jelentős tényező az egészségpolitikai vitákban 
és a PrEP rendelkezésre bocsátását övező döntésekben. A 
Truvada lejárt szabadalmi védelme jelentősen megkönnyíti az 
egészségügyi szolgálatoknak, hogy olcsóbb, generikus PrEP-et 
használjanak. Ezt azt vetíti előre, hogy a PrEP valószínűleg 
jóval szélesebb körben lesz elérhető.

A PrEP-ben használt két hatóanyag, az emtricitabin és a teno- 
fovir-dizoproxil-fumarát szabadalmi védettsége 2016-ban és  
2018-ban járt le. Létezik egy ún. Supplementary Protection 
Certificate (SPC) dokumentum, amelyben kiterjesztették a 
védettséget azokra a tablettákra, amelyek e két hatóanyagot 
tartalmazzák (Truvada), egészen 2020. februárig.
 
E dokumentum érvényességét a generikus gyógyszergyártók 
megkérdőjelezik. Számos európai ország bírósága vizsgálta 
már a Gilead és a generikus gyógyszergyárak közötti eseteket, 
változó eredménnyel. Például a spanyol és német bíróságok a 

6 Az Egyesült Királyságból származó esetek.

Gilead javára döntöttek, a francia bíróság elutasította az SPC 
érvényességét, és így Franciaországban már elérhetőek gene-
rikus kombinált hatóanyagú tabletták a patikákban.

2016. decemberében egy angol bíróság hivatkozott egy eset-
re, amelyben generikus gyógyszergyárak vitték az Európai 
Bíróság elé a Gilead SPC dokumentumát, miután az adott bíró 
az európai esetjog alapján jogegységi döntést kért. Az európai 
tárgyalás 2018 februárjában volt; a bírósági által készített elő-
zetes jogi vélemény a generikus gyártók keresetét támogatta. 
Azonban még hónapokba telhet, mielőtt a bíróság meghozza 
végleges döntését és az eset visszakerül az angol bíróságra.

Ez azt jelenti, hogy a Gilead szabadalma — vagyis az, hogy 
neki van exkluzív joga az emtricitabin és tenofovir-dizoproxil-fu-
marát kombinált hatóanyagok egy tablettában történő gyártá-
sára és értékesítésére — továbbra is érvényben van Angliában 
és Wales-ben, de például Skóciában már nem.

Mindazonáltal vannak bizonyos kivételek és értelmezési 
kiskapuk a törvényben, amit az elkötelezett és kreatív emberek 
arra használnak fel, hogy szélesítsék a PrEP-hez való hozzá-
férést. Ez teszi lehetővé azt is, hogy személyes használatra 
való PrEP-et importálnak, például generikus készítményeket 
Európai Uniós országokon keresztül, különféle beszerzői 
klubok segítségével.

34. Mennyire költségha-
tékony a PrEP?

Mivel a PrEP jóval költségesebb, mint más HIV prevenciós 
beavatkozások, az egészségpolitikának ismernie kell a PrEP 
nyújtotta előnyöket, amelyek jelentősen nagyobbak, mint más 
egészségügyi beavatkozásoké. Ezek esetleg nem lesznek 
többé elérhetőek, amint ezek erőforrásait a PrEP irányába 
csoportosítják át. Egészégügyi közgazdászok végeztek már 
számításokat a PrEP előnyeit vizsgálva, abból a szempontból, 
hogy az adott személy hány évet tölt el egészségben és meny-
nyivel csökken a HIV kezelésre fordított költség (az emberek 
nem lesznek HIV fertőzöttek, tehát nem kell őket kezelni).

Egy friss tanulmány szerint egy brit MSM PrEP programban 
részt vevők nem csak költséghatékonynak, hanem egyenesen 
költségmegtakarítónak bizonyultak számos esetben — más 
szavakkal: javult az egészségügyi helyzet és csökkent az 
egészségbiztosítás ráfordítása, ami össztársadalmi szinten is 
jelentős előny.

A kutatók a számításaikat olyan MSM férfiaknak ajánlott PrEP-
re alapozták, akik nemrégiben óvszer nélkül szexeltek, de ezen 

http://prepster.info/impact/diversity/
http://prepster.info/impact/diversity/
http://www.aidsmap.com/PrEP-would-save-the-NHS-money-in-numerous-scenarios/page/3181365/
http://www.aidsmap.com/PrEP-would-save-the-NHS-money-in-numerous-scenarios/page/3181365/
http://www.aidsmap.com/PrEP-would-save-the-NHS-money-in-numerous-scenarios/page/3181365/
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férfiak csak egy kis része szedte végül a PrEP-et. A gyógyszer 
költségeit illetően a PrEP várható költsége mintegy 4000 font 
egy évben egy személy számára (brit példa, nem generikus 
készítmény áraival), míg a HIV kezelés költsége ugyanennek a 
személynek évi 6000 fontba kerülne. Az új HIV-fertőzések szá-
mát a PrEP célcsoportjának tekintett, de azt nem szedő férfiak 
között évente 2%-ra kalkulálták, hasonlóan a nemi szakrende-
léseken a visszatérő tesztelők közötti arányhoz. 

Noha a PrEP jelentős társadalombiztosítási kiadást takarítana 
meg, ez a megtakarítás nem jelentkezne azonnal. A PrEP-re 
fordított költségvetési kiadás igen magas lenne az első mintegy 
20 évben, a megtakarítás csak ezután jelentkezne. Mivel egy 
HIV-vel élő embernek élete végéig, azaz akár évtizedekig kell 
kapnia a HIV-kezelést, a PrEP költségmegtakarító hatása csak 
ilyen hosszú időtávon érhető tetten.

A PrEP kevésbé mutatkozik költséghatékonynak, ha olyan 
emberek szedik, akik valószínűleg nem fognak HIV-fertőzést 
elkapni vagy ha a PrEP hatékonysága romlik a nem megfelelő 
gyógyszerfegyelem miatt.

35. Elérhető-e Magyar-
országon a PrEP?

Magyarországon legálisan elérhetők a PrEP hatóanyagait 
tartalamazó készítmények, azonban kizárólag vényköteles for-
mában. Ez azt jelenti, hogy csak infektológus orvos írhatja fel, 
receptre. Hazánkban az eredeti Truvada és több más gyógy-
szergyár által gyártott generikum is elérhető, vénykötelesen. 

A PrEP hatóanyagait tartalmazó készítményeket jelenleg ha-
zánkban megelőzésre nem írják fel, csak kezelésre. A Truvada 
eredeti, kb. 145 000 forintos ára HIV-vel élő embernek kezelés-
ként felírva dobozonként kb. 300 forintra csökken, de ezt csak a 
magyar HIV centrumok orvosai írhatják fel így. Természetesen 
felirathatók magyar orvossal akár a Truvada generikus készít-
ményei, de csak teljes áron: ezek dobozonkénti kb. 60-70 000 
forintba kerülnek a patikában.

Természetesen hozzá lehet jutni a PrEP-hez a 37. kérdésben 
említett módon is, online gyógyszerforgalmazóktól, külföldi 
forrásból. Így szinte a teljes generikum szortiment elérhető.

A Magyarországon bejegyzett változatok itt találhatók meg 
bármelyik összetevő beírásával: 
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/

36. Mennyibe kerül 
a generikus PrEP?

A különféle külföldi, online forrásból elérhető generikumokat 
Magyarországon kívülről ún. beszerzői klubokon keresztül lehet 
megvásárolni — erről részletesebben a következő kérdésben. 
A generikumok, pl. Ricovir-EM, Tenvir-EM vagy Teno-EM 
leggazdaságosabban háromhavi adagban szerezhetők be, ez 
az a mennyiség, ami még személyes használatnak minősül. Az 
említett generikumok háromhavi adagja nagyságrendileg kb.  
90—120 dollárba kerül Magyarországra szállítással együtt.

37. Biztonságos és 
legális online 
vásárolni a PrEP-et?

Számos online gyógyszerforgalmazó árul olcsó generikus PrEP 
készítményeket. Az Európai Unióba személyes használatra 
legális ezen készítmények behozatala. Ennek bizonyítására a 
legjobb módszer, ha a vásárlók maximum 3 havi adagot (ez 
rendszerint 3 doboz, azaz 90 db tabletta) szereznek be egy-
szerre. A Brexit óta a legtöbb magyar magánbeszerző szintén 
uniós közvetítő állomásokon, pl. Észak-Írországon keresztül 
vásárolja Magyarországra a generikumokat. 

Az iwantprepnow.co.uk oldalon ellenőrzött és bevizsgált online 
gyógyszerforgalmazók találhatók. Ellenőrzéseket végeztek an-
nak érdekében, hogy az oldalak megbízhatóak legyenek és az 
általuk forgalmazott PrEP készítmény eredeti legyen. Mintegy 
200, a feltüntetett oldalon található forgalmazóktól vásárló ügy-
féltől vett vérmintákat elemeztek. Az eredmények egybevágtak 
a Truvada-t használó emberek laborleleteivel, semmi sem utalt 
arra, hogy a vásárlókat átverték vagy hamisítványokat kaptak 
volna. Eddig nem kaptak jelzést arról, hogy megkárosítottak 
volna valakit, aki az iwantprepnow.co.uk oldalon feltüntetett 
forgalmazóktól vásárolt.

Erősen javallott, hogy a PrEP-et önállóan beszerző személyek 
tartsák be a rendszeres szűrési protokollt, vegyenek részt a 
kötelező vizsgálatokon és tanácsadáson, hogy biztonságosan 
szedhessék a PrEP-et. Ehhez részletes előírások találhatók 
BHIVA irányelvek 6.4 pontjában. A PrEP-et önmaguk beszer-
zőknek a többi PrEP-használóval azonos teszteket kell végez-
tetni — rendszeres HIV-teszt, a többi nemi betegség szűrése 
és vesefunkció. Részletesebb információkért lásd a 10. kérdést.

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
http://iwantprepnow.co.uk/
http://www.aidsmap.com/Tests-of-online-PrEP-purchases-by-London-clinic-find-no-fakes-and-adequate-drug-levels/page/3094841/
http://www.aidsmap.com/Tests-of-online-PrEP-purchases-by-London-clinic-find-no-fakes-and-adequate-drug-levels/page/3094841/
http://www.aidsmap.com/Tests-of-online-PrEP-purchases-by-London-clinic-find-no-fakes-and-adequate-drug-levels/page/3094841/
http://iwantprepnow.co.uk/
https://www.bhiva.org/file/5b729cd592060/2018-PrEP-Guidelines.pdf
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38. A PrEP milyen egyéb 
változatai vannak 
jelenleg fejlesztés 
alatt?

Az utóbbi években kifejlesztettek egy némileg eltérő össze-
tételű PrEP tablettát. Ebben az új készítményben a tenofo-
vir-dizoproxil-fumarátot (TDF) egy tenofovir-alafenamid (TAF) 
nevű hatóanyaggal helyettesítették, ami a korábbi hatóanyag 
újabb változata, és kevesebb mellékhatással rendelkezik a 
vesére és a csontokra nézve. Az ezt a hatóanyagot tartalmazó 
készítmény (Descovy) már elérhető, és legalább a Truvada-val 
megegyező hatékonyságot eredményez.

Elérhető már továbbá egy antiretrovirális, hosszú hatású kabo-
tegravir hatóanyagú injekció is. Ezt a hatóanyagot rendkívül las-
san dolgozza fel a szervezet, vagyis ez egy hosszabb hatású, 
ritkább adagolású PrEP-ként működik, amit adott esetben 
elegendő egy vagy háromhavonta beadni.

A vaginagyűrű egy alternatív PrEP változat, aminek a jóváha-
gyatása jelenleg igen előrehaladott szakaszban van. Kivitelét 
tekintve olyan, mint egy fogamzásgátló gyűrű, de ez a dapivirin 
nevű hatóanyagot bocsátja ki magából fokozatosan. Hatása 
hosszú távú (a gyűrűt havonta egyszer kell kicserélni), de a 
használatáról és az eltávolításáról teljes mértékben a nő dönt. 
A PrEP ebben a formájában koncentrált formában van jelen a 
genitális traktusban, ami hatékonyabb, mintha a hatóanyag az 
egész testben áramlana. Így a hüvelyben jelentkező HIV-fertő-
ződés kockázatát hatékonyabban csökkentheti. A vaginagyűrűs 
kutatásokat cisz nőkön végezték.

A PrEP egyéb formáit vizsgáló kutatások némileg lassab-
ban haladnak. A kutatók szeretnének kifejleszteni egy olyan 
vaginagyűrűt, amely PrEP-et és fogamzásgátlást egy termék-
ben egyesít. Van továbbá olyan elképzelés is, hogy egy újfajta 
zselét lehetne használni anális szex esetén, ami olyan, mint a 
síkosító, de egyidejűleg HIV-ellenes hatóanyagot is tartalmaz. 
Kísérleteznek továbbá a bőr alá ültethető, még hosszabb távú 
(akár 2-12 hónap) hatóanyag kibocsátású implantátumokkal is. 
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https://www.avac.org/resource/microbicides-hiv-prevention-introductory-factsheet
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