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– Vannak olyan személyek, 
akik tünetmentesek, mégis ví-
russal fertőzöttek. Mit tudunk 
a legveszélyeztetettebb korosz-
tályról?  

– A COVID-19 járvány kialaku-
lásának egyik meghatározó ténye-
zője a tünetmentes fertőzés lehe-
tősége. Egyes fertőzött egyéneknél 
nem alakul ki betegségre utaló 
tünet. Másrészt a megbetegedett 
egyének a tünetek megjelenése 
előtt már fertőzhetnek. Nem tud-
juk pontosan, mikortól válik egy 
fertőzött egyén vírusterjesztővé. A 
fertőződés pillanatától a tünetek 
megjelenéséig átlagosan 5 nap telik 
el, de a lappangási idő akár 14 nap 
is lehet. A vírust ürítő személyek 
átlagosan 2-3 másik személyt fer-
tőzhetnek meg, viszont a terjedés 
nem egyformán hatékony. Létez-
nek az ún „superspreader” (szu-
perterjesztő) személyek, akik nagy 
számú kontaktszemélyt, akár 10-20 
személyt is képesek megfertőzni. 
A betegség súlyosabb lefolyású, 
illetve az elhalálozási arány ma-
gasabb az idősebb korosztályban 
és a társbetegségekkel rendelkező 
egyéneknél (pl. cukorbetegség, 
magas vérnyomás, idült légúti be-
tegségek, szívbetegségek). Egyre 
több helyről jelzik azonban, hogy 
fi atalabbaknál is kialakulhat sú-
lyos betegség. A COVID-19 egyik 
jellegzetessége, hogy kisgyerekek-
nél egészen ritka a tünetekkel járó 
megbetegedés. Járványtani szem-
pontból viszont óriási jelentősége 
van annak a ténynek, hogy a fi atal, 
tünetmentesen fertőzött egyének 
jelentősen hozzájárulnak a vírus 
terjesztéséhez. Ezért fontos a szoci-
ális eltávolodásra irányuló előírá-
sok betartása. Az eltávolodás nem 
csak a saját védelmünkre szolgál, 
hanem az esetleges tünetmentes 
fertőződésünk esetén megakadá-
lyozzuk a vírus terjedését.

– Aggodalomra ad okot, hogy 
úgy tűnik nincs elég teszt, nincs 
hatékony gyógyszer sem.

– A járvány elleni küzdelem 
egyik fontos pillére a diagnosztika. 

Tekintettel arra, hogy új, klinikai 
laboratóriumokban a vírus meg-
jelenése előtt nem használt spe-
ciális tesztekre van szükség, ezek 
kidolgozása, a meglévő diagnosz-
tikai rendszerekre való adaptálása, 
legyártása, forgalomba hozása, 
beszerzése időigényes folyamat. 
Éppen ezért, egyes kivételektől el-
tekintve, mint például Dél-Korea, 
Németország, a legtöbb ország 
diagnosztikai kapacitása korlá-
tozott. Ezzel magyarázható, hogy 
nem rendelkezünk közkívánatra, 
tömegesen végezhető tesztekkel, a 
tesztelés indikációit továbbra is jól 
meg kell fontolni. Nem létezik bi-

zonyítottan hatékony SARS-CoV-2 
ellenes gyógymód. Az eddigi pró-
bálkozások HIV, infl uenza, malá-
ria, SARS-CoV-1, MERS-CoV ellenes 
szerekkel történtek. Az antivirális 
szerekkel a vírus replikációjának 
valamelyik szakaszát próbálják be-
folyásolni. Arra vonatkozóan, hogy 
melyik szer milyen mértékben vá-
lik be, a későbbiekben fogunk vá-
laszt kapni. Az antivirális szerek 
mellett az immunmodulátor (az im-
munrendszer működését megvál-
toztató) szerek szerepét próbálják 
meghatározni.

– Mi lesz tavasszal, melegben?
– A járvány további alakulását 

nem lehet egyértelműen előre-
jelezni. Alakulását több tényező 
befolyásolhatja. Nem tudjuk pon-
tosan, hogyan viselkedik a vírus 
a melegebb évszakokban. A légúti 

megbetegedéseket okozó vírusok 
fertőzőképessége általában csök-
ken a hideg évszakok elmúltával. A 
SARS-CoV-2-ről viszont dokumen-
tálták, hogy a melegebb éghajlatú 
országokban is terjed.

A szociális eltávolodás lelassít-
hatja a vírus terjedését, a járvány-
ügyi előírások betartása hoz-
zásegíthet a járvány elhúzódóbb 
kibontakozásához, ami kevésbé 
terheli meg az egészségügyi rend-
szert. Az elhalálozási arány, amely-
ről szintén ellentmondásos adatok 
keringenek, a vírus tulajdonságain 
túlmenően a kritikus esetek ellá-
tására való kapacitástól, az egész-
ségügyi rendszer túlterheltségétől, 
a járvány dinamikájától is függ. Új 
vírusról lévén szó, jelenleg a lakos-
ságban a fertőzéssel szembeni fo-
gékonyság általános. Minél többen 
esnek át a fertőzésen, annál több 
személy válik védetté, ami a járvány 
természetes kioltását eredményez-
heti. Nem tudjuk, a védettség milyen 
időtartamú lesz. Rövid ideig tartó vé-
delem esetében (mint a náthát okozó 
koronavírusok esetében) lehetséges 
lesz az újrafertőződés és újabb fer-
tőzési hullámok jelenhetnek meg. A 
vírus virulenciája (megbetegítő ké-
pessége) fokozódhat idővel, agresz-
szívebbé válhat vagy épp ellenkező-
leg, veszíthet virulenciájából.

– Dolgoznak az oltás kifej-
lesztésén.

– A vírussal szembeni küzdelem-
ben fontos szerepe lesz az oltásnak. 
Többféle oltás kifejlesztésén dolgoz-
nak. A koronavírus tüskéje elleni 
ellenanyagok megakadályozzák 
a vírus sejtbe való jutását, ezáltal 
megelőzhető a fertőzés kialakulása. 
Immunizálás céljából ezért célsze-
rűnek tűnik a tüske antigénjével 
megismertetni a szervezetet, im-
munválaszt kialakítani ellene, ami 
a későbbi vírussal való találkozás 
esetében védelmet biztosíthat. Az 
oltás biztonságosságának és haté-
konyságának ellenőrzése számos 
vizsgálatot igényel, a szükséges 
mennyiség előállítása szintén időbe 
telik, ezért a legderűlátóbb előrejel-
zések szerint sem valószínű az oltás 
nyár-ősz előtti alkalmazhatósága.
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Ebben a helyzetben, amikor min-
den nap ezrekkel nő a megbetege-
dettek száma és a halálozásoké is, 
minden kis jó hír reményt jelent: 
a híradókban bemondták, hogy 
az olasz kormány segítséget kért 
Oroszországtól és Oroszország 
küldte is: 6 nagy repülőgéppel 
hoztak mindenféle műszereket, 
anyagokat a gyógyításhoz. 

Most beszéltem telefonon az egyik 
kolléganőmmel, aki még a karantén 
előtt hazautazott a családjához (Ter-
moli nevű városban él). Ott vannak 
fertőzött betegek, már a karantén 
előtt is találtak ilyeneket. Most a 
pszichológusa segítségét kérte, mert 
nagyon maga alatt volt. Szóval na-

gyon kell a jó hír, bármi is legyen az. 
Felháborodva olvasom, hogy egye-

sek szerint Olaszországban azért nagy 
a baj, mert nem foglalkoznak megfele-
lően a betegekkel. Ez hamis informá-
ció. Mindent megtesznek, nagyon ke-
ményen dolgoznak értük. De csodákra 
ők sem képesek... De egyébként a ma-
ga helyén mindenki megteszi a ma-
gáét: az élelmiszerboltban dolgozók 
sem jó kedvükből mennek nap mint 
nap dolgozni, szívesebben maradná-
nak otthon. Minden tiszteletem azoké, 
akik ebben a helyzetben is dolgoznak, 
hiszen értünk teszik. Mert ha nem ten-
nék... gondoljunk csak bele... Itt gon-
dolok az egészségügyre, rendőrségre, 
katonákra, csendőrökre, élelmisze-
rüzletben dolgozókra. Számos ország 

bezárta a határait, de most már min-
denhol ott van a vírus, úgyhogy egy 
hajóban evezünk, ezért nagyon fon-
tos összetartanunk, együtt kell meg-
tennünk, ami tőlünk telik. Nekünk 
az a dolgunk, hogy otthon üljünk, és 
segítsük azokat, akik szintén otthon 
kell maradjanak. Ha mással nem is 
tudunk segíteni, de mint ahogy ne-
kem is, másoknak is sokat jelentenek 
a biztató szavak. 

Az én információm szerint a jár-
vány Kínából egy német üzletember 
közvetítésével jutott be Olaszország-
ba, egy olyan részre ahol nagy a 
népsűrűség (Milánó). Az 1-es beteg, 
aki a német úgynevezett 0-as be-
tegtől kapta el, több száz embernek 
adta át a vírust, ő egy 38 éves, aktív, 

egészséges férfi  volt. Így indult, sen-
ki nem érti, hogy mi történik, miért 
nem csillapul a járvány, de rá fogunk 
jönni, a tudósok tanulmányozzák. A 
szálló porban is benne van, szeny-
nyezett levegőjű térségekben dupla 
a fertőzöttek száma. Én már azon is 
gondolkodom, hogy ha már minden-
képp meg kell fertőződni, akkor jöj-
jön, minél hamarabb essek túl rajta, 
s utána segíthessek másokon immár 
immunisan.

Olaszország és a világ ezt is túl 
fogja élni. Sok tanulsággal fog járni 
és lesz, amin változtatni kell. És ami-
kor túl leszünk rajta semmi nem lesz 
olyan, mint előtte volt. 

Újabb információ: még nagyobb a 
szigorítás (a főnököm most mesélte), 

hogy már nem lenne elég a korábbi 
hivatalos papír ahhoz, hogy elhagy-
hassam a helységet. Ha utazni akar 
valaki, fel kell mutatni a bejelentett 
lakcímét, és csak és kizárólag oda 
mehet. Más indokot nem fogadnak el 
a rendőrök. Már azt is fi gyelik, hogy 
ki hányszor hagyja el a lakását, és fi -
gyelmeztetnek. Például a főnökömet 
is megállították. Kérdezték, hogy ho-
va megy, és mikor mondta, hogy csak 
a gyógyszertárba, felszólították, 
hogy ha megvette amire szüksége 
van, azonnal menjen haza. De nem 
csak ő volt így: minden járókelőt, au-
tóst, aki az úton volt, megállítottak.

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország

Nagyon kell a jó hír, bármi is legyen az

B A L O G H  L E V E N T E

A járvány gócpontja továbbra is 
Olaszország, ahonnan viszont 

viszonylag jó hírek is érkeztek. 24 
óra alatt a korábbinál kevesebben, 
de még mindig több mint hatszá-
zan haltak meg a járványban, ez-
zel 5476-ra emelkedett a betegség 
eddigi áldozatainak száma. A di-
agnosztizált fertőzöttek száma egy 
nap alatt szintén csökkent, de így 
is 3957 új beteget tartanak számon. 
Az igazolt fertőzöttek száma az egy 
nappal ezelőtti 4821-ről majdnem 
ezerrel csökkent.

A francia parlament elfogadta va-
sárnap este azt a törvényjavaslatot, 
amely alapján lehetővé válik a két 
hónapos egészségügyi rendkívüli ál-
lapot kihirdetése a koronavírus-jár-
vány idejére. Az országban 674-re 
emelkedett vasárnap a fertőzöttek 
száma, ami 112-vel több, mint az 
előző nap. Spanyolországban meg-
haladta a kétezret a koronavírus 
halálos áldozatainak száma. Német-
országban tegnap délelőtt 24 873 

volt a koronavírussal bizonyítottan 
fertőzöttek száma a Johns Hopkins 
Egyetem kimutatása szerint. Ez 2509 
esettel – 11,2 százalékkal – több az 
egy nappal korábbi 22 364-nél. Eköz-
ben Boris Johnson brit miniszterel-
nök szerint, ha nem sikerül érvényt 
szerezni az új koronavírus okozta 
járvány megfékezését célzó eddigi 
ajánlásoknak, a brit kormány kény-
telen lesz keményebb intézkedéseket 
hozni. A vasárnap este ismertetett 
adatok alapján az Egyesült Király-
ságban eddig összesen 281 halottja 
van a járványnak. 

Az Egyesült Államokban is rom-
lik a helyzet: Donald Trump elnök 
bejelentése szerint három amerikai 
szövetségi államban, New Yorkban, 
Kaliforniában és Washingtonban 
több mobilkórházat állítanak fel, és 
immáron az utóbbi is katasztrófa súj-
totta területnek számít.

Magyarországon 167 fertőzöttet 
tartottak tegnap nyilván, a halot-
tak száma 7. Mint kiderült, már az 
ország minden megyéjében vannak 
fertőzöttek.

Világszerte romlik a helyzet
• Meghaladta tegnap délutánra a 350 ezret az új 
koronavírussal fertőzöttek száma világszerte, a járvány 
halálos áldozatainak száma pedig a 15 300-at. Mind-
eközben a gyógyultak száma meghaladta a 100 000-et.

Tesztelésre váró tesztek
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