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Minél többen esnek át a 
fertőzésen, annál többen 
válnak védetté, ami a járvány 
természetes kioltását ered-
ményezheti – véli Székely 
Edit mikrobiológus főorvos. 
A marosvásárhelyi egyetemi 
oktatót a Covid-19 terjedéséről, 
a fertőzés megelőzéséről, az 
új koronavírussal szembeni 
küzdelemről kérdeztük.

 » SIMON VIRÁG

– Két hete világjárvánnyá nyilvání-
tották az új típusú koronavírus-fer-
tőzést, amelynek sok tulajdonsága 
még mindig ismeretlen a kutatók 
számára. Hova sorolható be a Co-
vid-19 elnevezésű betegséget okozó 
vírustörzs?
– A koronavírusok a Coronaviridae 
család tagjai, burokkal rendelke-
ző RNS-vírusok. Felszínükön tüs-
keszerű képződmények találhatók, 
amelyek az elektronmikroszkópos 
felvételeken napkoronához hason-
ló képet nyújtanak. A tüskék fon-
tos szerepet töltenek be a gazdasejt 
felszínén lévő struktúrákhoz, úgy-
nevezett 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 an-
giotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE-
2), ami többféle emberi sejt felszí-
nén megtalálható: a légutakon 
kívül a tápcsatornában, vesében, 
központi idegrendszerben stb. 
Ezzel magyarázható, hogy a vírus 
által okozott fertőzés nem csupán 
légúti, hanem tápcsatornai tüne-
tekkel is járhat, a fertőzött egyén 
légúti 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 régebbről 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 azon-
ban más a helyzet...
– A megszokott, banális fertőzé-
sektől eltérő lefolyású megbetege-
dést okoznak az újabban megjelent 
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Változhat idővel a koronavírus hatóképessége

Többtényezős. Székely Edit szerint a járvány
további alakulását nem lehet egyértelműen előrejelezni

 » A SARS-
CoV-2 levegő 
útján való 
terjedése vita-
tott. A legújabb 
adatok szerint 
kísérleti körül-
mények között a 
vírus aeroszol-
ban 3 óráig 
megőrzi fertőző-
képességét, ami 
a levegő útján 
való terjedés 
mellett szólna. 
Sokkal fonto-
sabb viszont a 
cseppfertőzéssel 
és a szennyezett 
tárgyak közve-
títésével való 
terjedés.

 » Nem tudjuk 
pontosan, ho-
gyan viselkedik a 
vírus a melegebb 
évszakokban. 
A légúti meg-
betegedéseket 
okozó vírusok 
fertőzőképes-
sége általában 
csökken a hideg 
évszakok elmúl-
tával. A SARS-
CoV-2-ről viszont 
dokumentálták, 
hogy a melegebb 
éghajlatú orszá-
gokban is terjed.

koronavírusok. Az alsó légutakra ter-
jed a fertőzés, potenciálisan súlyos 
vírusos tüdőgyulladást okozhatnak. 
Az előző két koronavírussal szemben 
a SARS-CoV-2 a terjedési képességé-
vel tűnik ki elsősorban. A kínai kuta-
tók január elejére megvalósították a 
genom szekvenálását, diagnosztikai 
módszereket dolgoztak ki, és ezeket 
az információkat elérhetővé tették. 
Ugyanakkor a világ különböző pont-
ján több kutatócsoport kezdte inten-
zíven kutatni az új vírust. Az adatok 
napról napra gyűlnek, viszont még 
mindig sok tulajdonsága ismeret-
len, illetve ellentmondásos adatok is 
napvilágot láttak. Ahhoz, hogy teljes 
és valós képet kapjunk a vírusról, 
több időre, számos kísérletre és kli-
nikai tanulmányra van szükség.

– Cseppfertőzésen és tárgyak érinté-
sén kívül levegő útján is terjedhet a 
vírus?

– A SARS-CoV-2 levegő útján való 
terjedése vitatott. A legújabb adatok 
szerint kísérleti körülmények között 
a vírus aeroszolban 3 óráig megőr-
zi 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 ál-
láspont szerint az aeroszol révén való 
terjedés nem kizárt, de nem is szá-
mottevő. Sokkal fontosabb 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 terjesztik a ví-
rust. A hatékony átvitel ez esetben 
csak kis távolság esetén valósul meg. 
Egy-két méteres körzetben a cseppek 
a súlyuk miatt lerakódnak, nem ma-
radnak a levegőben. Ezért ajánlott a 

legalább kétméteres távolság betar-
tása az emberek között.

– A maszk és kesztyű használata 
megvédhet a fertőzés terjedésétől?
– A maszk viselésével kapcsolatosan 
ellentmondásos információk kerin-
genek. A jelenlegi álláspont szerint 
maszk viselése a beteg egyének 
számára ajánlott, ami csökkentheti 
a fertőző vírusokat tartalmazó na-
gyobb cseppek szórását. A különbö-
ző 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 ajánlatos. 
A kesztyű viselésének, fel- és levéte-
lének szabályait nem ismerő egyé-
nek esetében a kesztyű jelentős fer-
tőzési forrássá válhat. A szennyezett 
tárgyak fertőtlenítésére klór (pl. nát-
rium-hipoklorit), hidrogén-peroxid 
vagy alkoholalapú fertőtlenítőszerek 
használhatók. Ezeket a szereket a 
gyártó előírása alapján kell alkal-
mazni (lásd: koncentráció, a hatás 
elérése szempontjából optimális al-
kalmazási időtartam, milyen felüle-
tekre alkalmazhatók).

– Vannak olyan személyek, akik a 
tünetmentesség ellenére fertőzöttek. 
Mikortól válnak vírusterjesztővé?
– A Covid-19 járvány kialakulásá-
nak egyik meghatározó tényezője 
a tünetmentes fertőzés lehetősége. 
Egyes fertőzött egyéneknél nem 
alakul ki betegségre utaló tünet. 
Másrészt, a megbetegedett egyé-
nek a tünetek megjelenése előtt 
már fertőzhetnek. Nem tudjuk 
pontosan, mikortól válik egy fer-
tőzött egyén vírusterjesztővé. A ví-
rust ürítő személyek átlagosan 2-3 
másik személyt fertőzhetnek meg, 
viszont a terjedés nem egyformán 
hatékony. Léteznek az úgynevezett 
„super-spreader” (szuperterjesztő) 
személyek, akik nagyszámú kon-
taktszemélyt, akár 10–20 személyt 
is képesek megfertőzni.

– Aggodalomra ad okot, hogy úgy 
tűnik, nincs elég teszt és hatékony 
gyógyszer sem.
– A járvány elleni küzdelem egyik 
fontos pillére a diagnosztika. Tekin-
tettel arra, hogy új, klinikai laborató-
riumokban a vírus megjelenése előtt 
nem használt speciális tesztekre van 
szükség, ezek kidolgozása, a meglé-
vő diagnosztikai rendszerekre való 
adaptálása, legyártása, forgalomba 
hozása, beszerzése időigényes folya-
mat. Éppen ezért, egyes kivételektől 
eltekintve, mint például Dél-Korea, 
Németország, a legtöbb ország di-
agnosztikai kapacitása korlátozott. 
Ezzel magyarázható, hogy nem ren-
delkezünk közkívánatra tömegesen 
végezhető tesztekkel, a tesztelés 

indikációit továbbra is jól meg kell 
fontolni. Nem létezik bizonyítottan 
hatékony SARS-CoV-2 elleni gyógy-
mód. Az eddigi próbálkozások HIV, 
infl uenza, malária, SARS-CoV-1, 
MERS-CoV elleni szerekkel történ-
tek. Az antivirális szerekkel a vírus 
replikációjának valamelyik szaka-
szát próbálják befolyásolni. Arra vo-
natkozóan, hogy melyik szer milyen 
mértékben válik be, a későbbiekben 
fogunk választ kapni. Az antivirális 
szerek mellett az immunmodulátor 
(az immunrendszer működését meg-
változtató) szerek szerepét próbálják 
meghatározni.

– Lelassulhat vagy megállhat a vírus 
terjedése a felmelegedés révén?
– A járvány további alakulását nem 
lehet egyértelműen előrejelezni. Ezt 
több tényező befolyásolhatja. Nem 
tudjuk pontosan, hogyan viselkedik 
a vírus a melegebb évszakokban. 
A légúti megbetegedéseket okozó 
vírusok fertőzőképessége általá-
ban csökken a hideg évszakok el-
múltával. A SARS-CoV-2-ről viszont 
dokumentálták, hogy a melegebb 
éghajlatú országokban is terjed. A 
szociális eltávolodás lelassíthatja a 
vírus terjedését, a járványügyi elő-
írások betartása hozzásegíthet a jár-
vány elhúzódóbb kibontakozásához, 
ami kevésbé terheli meg az egész-
ségügyi rendszert. Az elhalálozási 
arány, amelyről szintén ellentmon-
dásos adatok keringenek, a vírus 
tulajdonságain túlmenően a kritikus 
esetek ellátására való kapacitástól, 
az egészségügyi rendszer túlterhelt-
ségétől, a járvány dinamikájától is 
függ. Új vírusról lévén szó, jelenleg a 
lakosságban a fertőzéssel szembeni 
fogékonyság 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 (hatóképessége) 
fokozódhat idővel, agresszívebbé 
válhat, vagy épp ellenkezőleg, ve-
szíthet virulenciájából.

– Viszont reménykeltő, hogy számos 
kutatócsoport dolgozik az oltás kifej-
lesztésén.
– A vírussal szembeni küzdelemben 
fontos szerepe lesz az oltásnak. Több-
féle oltás kifejlesztésén dolgoznak. A 
koronavírus tüskéje elleni ellenanya-
gok megakadályozzák a vírus sejtbe 
való jutását, ezáltal megelőzhető a 
fertőzés kialakulása. Immunizálás 
céljából ezért célszerűnek tűnik a 
tüske antigénjével megismertetni a 
szervezetet, immunválaszt kialakíta-
ni ellene, ami a későbbi vírussal való 
találkozás esetében védelmet bizto-
síthat. Az oltás biztonságosságának 
és hatékonyságának ellenőrzése szá-
mos vizsgálatot igényel, a szükséges 
mennyiség előállítása szintén időbe 
telik, ezért a legderűlátóbb előrejel-
zések szerint sem valószínű az oltás 
nyár–ősz előtti alkalmazhatósága. 




