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Amit mindenképp érdemes tudni
Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a koronavírusról, több időre van szükség

SIMON VIRÁG

– Mit kell tudnunk a korona-
vírusokról és hova tagolható be 
a jelenleg világjárványt okozó 
COVID-19 elnevezésű betegséget 
okozó vírustörzs?

– A koronavírusok a Coronaviri-
dae család tagjai, burokkal ren-
delkező RNS vírusok. Felszínükön 
tüskeszerű képződmények találha-
tók, amelyek az elektronmikrosz-
kópos felvételeken napkoronához 
hasonló képet nyújtanak. A tüskék 
fontos szerepet töltenek be a gaz-
dasejt felszínén lévő struktúrák-
hoz, ún. receptorokhoz való kap-
csolódásban. Ezt követően a vírus 
a sejtbe hatol, ott szaporodik, majd 
az újonnan képződött vírusok a 
sejt szétesésével kiszabadulnak, 
további sejteket fertőzve meg. A 
fertőzött sejtek pusztulását gyulla-
dásos reakció kíséri, e két tényező 
(a sejtek szétesése és a gyulladásos 
reakció) felelős a betegség tüne-
teinek kialakulásáért. A vírussal 

kapcsolódni képes receptor 
az angiotenzin-konvertáló 
enzim 2 (ACE-2), ami többfé-
le emberi sejt felszínén meg-
található: a légutakon kívül 
a tápcsatornában, vesében, 
központi idegrendszerben, 
stb. Ezzel magyarázható, 
hogy a vírus által okozott 
fertőzés nem csupán légúti, 

hanem tápcsatornai tünetek-
kel is járhat, a fertőzött egyén lég-
úti váladékain kívül székletével 
is ürítheti a vírust. A koronavíru-
soknak számos képviselője van, 
amelyek embert és többféle állatot 
fertőzhetnek meg, de rendszerint 
megtartják a faji határokat, tehát 
nem terjednek állatról emberre. A 
régebb óta ismert koronavírusok 
közönséges náthát és tápcsatornai 
fertőzéseket (hasmenést) okoz-
hatnak. A koronavírusok a felső 
légúti virózisok 15-30 százalékáért 
felelősek. A nátha vagy a meghű-
lés, ahogyan gyakran emlegetik, 
szezonális előfordulású, a hideg 
évszakokra jellemző. Magától gyó-
gyuló, legtöbb esetben szövőd-
ménymentes megbetegedésekről 
van szó, ezért legtöbbször nincs 
is szükség diagnosztikára, csupán 
légúti virózisként kezeljük ezeket.

– Az új koronavírus esetében 
azonban más a helyzet.

– A megszokott, banális fertőzé-
sektől eltérő lefolyású megbetege-
dést okoznak az újabban megjelent 
koronavírusok. Az alsó légutakra 

terjed a fertőzés, potenciálisan sú-
lyos vírusos tüdőgyulladást okoz-
hatnak. 2002-2004 között a SARS-
CoV-1 (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus – súlyos, 
heveny légúti tünetegyüttest okozó 
koronavírus) vezetett járvány ki-
alakuláshoz. Kínából indult, Ázsi-
ában regisztrálták a legtöbb esetet, 

kisebb gócok alakultak ki Kana-
dában, az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában, és előfordultak ese-

tek Európában is. A fertőzöttek szá-
ma meghaladta a 8000-t, 774 halál-
esetet jegyeztek fel világszerte, a 

halálozási arány 10% körüli volt. 
A vírusgenom vizsgálata igazolta, 
hogy denevér vírusából származ-
tatható és az emberre való terje-
désében a cibetmacska játszhatott 
szerepet. 2012-ben a MERS-CoV 
(Middle-East respiratory syndrome 
coronavirus) okozott kisebb kiterje-
désű, de időben elhúzódó járványt. 

Az esetek zömét Szaud-Arábiában 
és a környező országokban regiszt-
rálták, de szerte a világon előfor-

dultak esetek anélkül, hogy jelen-
tősebb másodlagos terjedés alakult 
volna ki. 2019 augusztusáig 2494 

esetet és 858 halálozást jelentettek 
a világ 27 országából, a halálozási 
arány 35% körüli volt. A vírus ez 
esetben is denevér koronavírusból 
származott, emberre való terjesz-
tésében pedig a tevék játszhattak 
szerepet. 2019-ben jelent meg a leg-
újabb koronavírus, a kínai Wuhan 
városban. A betegség a COVID-19 
(coronavirus disease – 2019), míg 
a vírus a SARS-CoV-1-el való ro-
konság alapján a SARS-CoV-2 nevet 
kapta. Az előző két koronavírussal 
szemben a SARS-CoV-2 a terjedési 
képességével tűnik ki elsősorban. 
December elejétől néhány hét alatt 

kiterjedt járvány alakult ki Kína 
több régiójában, 2020 januárjában 
pedig megjelentek a Kínán kívüli 
esetek is, a vírus rohamosan terjedt 
szerte a világban. 2020 március 11.-
én az Egészségügyi Világszervezet 
világjárványt hirdetett. Mindhá-
rom új koronavírus esetében nyo-
mon követhetőek azok a vírusge-
nomot érintő mutációk, amelyek 
lehetővé tették az állati eredetű ko-
ronavírusok emberi sejtekhez való 
alkalmazkodását, így természetes 
szelekcióval magyarázható a kiala-
kulásuk. A SARS-CoV-2 a legújabb 
embert megbetegítő koronavírus, 
megjelenésétől csupán néhány hó-
nap telt el. A kínai kutatók január 
elejére megvalósították a genom 
szekvenálását, diagnosztikai mód-
szereket dolgoztak ki és ezeket az 
információkat elérhetővé tették. 
Ugyanakkor a világ különböző 
pontján több kutatócsoport kezdte 
intenzíven kutatni az új vírust. Az 
adatok napról napra gyűlnek, vi-

szont még mindig sok tulajdonsága 
ismeretlen, illetve ellentmondásos 
adatok is napvilágot láttak. Ahhoz, 
hogy teljes és valós képet kapjunk 
a vírusról, több időre, számos kí-
sérletes és klinikai tanulmányra 
van szükség.

– Hogyan terjed ez a világjár-
ványt okozó vírus?

– A SARS-CoV-2 levegő útján való 
terjedése vitatott. A legújabb adatok 
szerint, kísérletes körülmények kö-
zött a vírus aeroszolban 3 óráig meg-
őrzi fertőzőképességét, ami a levegő 
útján való terjedés mellett szólna. 
Ugyanakkor a COVID-19 betegek 
kórtermében nem sikerült kimutat-
ni fertőzőképes vírust a levegőből, 
aeroszolhoz kötötten. A jelenlegi 
álláspont szerint az aeroszol révén 
való terjedés nem kizárt, de nem is 
a legszámottevőbb. Sokkal fonto-
sabb viszont a cseppfertőzéssel és a 
szennyezett tárgyak közvetítésével 
való terjedés. A cseppfertőzés esetén 
a fertőzött egyén légúti váladékából 
származó, az aeroszolnál jelentősen 
nagyobb és nehezebb cseppek ter-
jesztik a vírust. A hatékony átvitel 
ez esetben csak kis távolság esetén 
valósul meg. Egy-két méteres kör-
zetben a cseppek a súlyuk miatt 
lerakódnak, nem maradnak a leve-
gőben. Ezért ajánlott a legalább két 
méteres távolság betartása az embe-
rek között.

– Mit kell tudni a maszk és a 
kesztyű használatáról?

– A maszk viselésével kapcsola-
tosan ellentmondásos információk 
keringenek. A jelenlegi álláspont 
szerint maszk viselése a beteg egyé-
nek számára ajánlott, ami csökkent-
heti a fertőző vírusokat tartalmazó 
nagyobb cseppek szórását. A külön-
böző felületekre jutó vírusok néhány 
órán keresztül megőrzik fertőzőké-
pességüket. Ezeket a felületeket (pl. 
kilincs, bevásárlókosár fogantyúja, 
stb.) megérintve szennyeződik a 
kéz, megfelelő higiénia hiányában 
pedig kézzel juttatható a vírus a 
száj, orrüreg, szem nyálkahártyá-
jára. Szappanos kézmosással vagy 
alkoholos kézfertőtlenítő szerekkel 
eltávolíthatók vagy semlegesíthetők 
a koronavírusok a kéz felületén. Gu-
mikesztyű használata a hétköznapi 
tevékenységek során nem ajánla-
tos. A kesztyű viselésének, fel- és 
levételének szabályait nem ismerő 
egyének esetében a kesztyű jelentős 
fertőzési forrássá válhat. A szeny-
nyezett tárgyak fertőtlenítésére klór 
(pl. nátrium-hipoklorit), hidrogén 
peroxid vagy alkohol alapú fertőt-
lenítőszerek használhatók. Ezeket 
a szereket a gyártó előírása alapján 
kell alkalmazni (lásd: koncentrá-
ció, a hatás elérése szempontjából 
optimális alkalmazási időtartam, 
milyen felületekre alkalmazhatóak).

Egészségügyi maszkot gyártanak. Maszk 
viselése a beteg egyének számára ajánlott

▴   FORRÁS:  MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD

• Mit tudunk a koronavírusokról és különösen erről a jelenleg világszinten pusztí-
tó COVID-19 (angolul coronavirus disease – 2019) betegséget okozó vírusról? Terjed-e a 
levegőben vagy csak légúti váladékkal és fertőzött tárgyak érintése során?  Mivel lehet 
gyógyítani a beteget és mikorra várható a COVID-19 elleni oltás? Ezekre a kérdésekre 
kerestük a választ Székely Edit mikrobiológus főorvossal, egyetemi oktatóval. 

„ Ezért fontos a szociális 
eltávolodásra irányuló 
előírások betartása. 
Az eltávolodás nem csak 
a saját védelmünkre szol-
gál, hanem az esetleges 
tünetmentes fertőződé-
sünk esetén megakadá-
lyozzuk a vírus terjedését.

Folytatás az  5 .  o ldalon т




