
Erdélyi tudósítások2020. december 23.
szerda2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Hogyan és mennyi idő alatt 
fejlesztették ki a koronavírus 
elleni védőoltásokat, milyen 
klinikai tanulmányok előzték 
meg, és mennyire hatékonyak, 
biztonságosak? – többek között 
ezekre a kérdésekre adott 
választ lapunknak az Ameriká-
ban tevékenykedő Dezső Zoltán 
gyógyszerkutató.

 » ISZLAI KATALIN

A gyógyszerkutatásban elért 
eredményekről és a védőoltá-
sokról osztott meg részleteket 

lapunkkal Dezső Zoltán gyógyszer-
kutató. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban tevékenykedő szakember 
kifejtette, az elmúlt fél évben aggo-
dalommal és részben reményked-
ve követhettük a fejleményeket a 
koronavírus elleni gyógyszerkuta-
tás területén. Mint várható volt, a 
tanulmányok után bizonyos gyógy-
szereket jóváhagytak, mások viszont 
megbuktak, mert semmi jelentős 
hatásuk nem volt a vírussal szem-
ben. A forgalomba levő gyógyszerek 
közül az antivirális Remdesivir és az 
immunrendszer túlreagálását eny-
hítő Dexamethasone nevű szteroid 
tartozik az amerikai Élelmiszer-biz-
tonsági és Gyógyszerészeti Hivatal 
(FDA) által jóváhagyott gyógyszerek 
közé. A sokat tanulmányozott Hid-
roxiklorokin viszont teljes kudarcot 
vallott, és visszavonták a sürgősségi 
alkalmazását a mellékhatások és a 
koronavírus elleni hatástalansága 
miatt. Ez jól tükrözi, miért is van 
szükség a klinikai tanulmányokra. 
„A jóváhagyott gyógyszerek segíte-
nek, de sajnos nem eléggé jelentős 
mértékben. A vírus elleni védőoltá-
sok kifejlesztésében  viszont sokkal 
többet sikerült elérni” – hangsúlyoz-
ta Dezső Zoltán.

Hogyan működik?
Rámutatott, jelenleg Amerikában 
a Pfi zer–BionTech és a Moderna ál-
tal kifejlesztett védőoltásoknak az 
alkalmazását hagyta jóvá az FDA. 
Ezeket valószínű több követi majd. A 
Moderna és a Pfi zer által kifejlesztett 
oltások közel 95 százalékban hatáso-
sak, nagymértékben felülmúlva az 
elvárásokat. Ezeket a védőoltásokat 

egy újabb típusú technológia (RNS 
vagy angolul mRNA) alapján fejlesz-
tették. Az RNS egy lipidbuborékba 
van csomagolva, ami védi azt az em-
beri sejtbe való bejutása előtt. Ez az 
RNS tartalmazza a koronavírus egyik 
fehérjéjének, az úgynevezett tüske-
fehérjének az előállítására szüksé-
ges genetikai információt, és a sejtbe 
jutás után a sejt ezeket a fehérjéket 
kezdi termelni. Fontos megjegyezni, 
hogy a védőoltás nem tartalmazza a 
vírus teljes genetikai kódját, ezért ki-
zárt, hogy Covid–19-fertőzést tudna 
okozni. Miután az immunrendszer 
felismeri az idegen eredetű fehérjé-
ket, megkezdődik a megfelelő anti-
testek gyártása. Habár az antitestek 
száma idővel csökken, az immun-
rendszer bizonyos memóriasejtjei 
fennmaradnak, és felismerik a ví-
rust a tüskefehérje alapján egy igazi 
fertőzés esetén, ezért sokkal haté-
konyabban tudnak antitesteket ter-
melni a vírus ellen. „Most, hogy van 
legalább két jóváhagyott védőoltás 
is Amerikában, a gyártás és a forgal-
mazás az utolsó akadály a világjár-
vány megfékezésére. Jelenleg nehéz 
megjósolni, mikorra várhatjuk, hogy 
a nagyszámú beoltott által kialakult 
nyájimmunitás lelassítja a vírus ter-
jedését. Részemről reménykedek, 
hogy jövő nyárig a helyzet nagymér-
tékben javulni fog, de az világos, 

hogy a tél kemény lesz” – ismerte el 
a szakember.

Meggyőző eredmények
Arra is kitért, hogy a járványügyi szak-
emberek valószínűleg sokat tanultak 
arról, mi működik, és mi kevésbé a 
világjárvány megfékezése érdekében 
hozott intézkedések közül, ez a ta-
pasztalat pedig remélhetőleg segíte-
ni fog a következő alkalommal. Mert 
az biztos, hogy valamikor lesz újabb 
légúti fertőző vírus, ahogy láttuk azt 
a SARS, MERS és Covid–19 esetében 
az utóbbi két évtizedben. A kérdés 
inkább az, hogy mikor és mennyire 
lesz súlyos. Ezért is fontos kérdés, 
lehetett volna-e gyorsabban védőol-
tást vagy antivirális gyógyszert elő-
állítani. A Moderna cég elképesztően 
rövid idő, mindössze 42 nap alatt 
állította elő az első oltásokat a vírus 
genetikai információjának hozzá-
jutása után, valamikor februárban. 
A legidőigényesebb folyamatok 
azonban az oltás előállítása után a 
klinikai vizsgálatok voltak, amelyek 
általában három fázisban történnek. 
Az első fázisokban kevesebb a részt-
vevő, és főleg az oltás biztonságát, az 
immunrendszer reakcióját vizsgálják. 
A harmadik fázis a leghosszabb a leg-
nagyobb számú résztvevővel, és itt 
már az oltás hatékonyságát vizsgál-
ják. Ez arra is lehetőséget ad, hogy a 
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Eredményes a járvány elleni küzdelem

Felülmúlt elvárások. Közel 95 százalékban hatásosak a Moderna és a Pfi zer által kifejlesztett oltások
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ritka, de veszélyes mellékhatásokat 
felfedezzék. A Pfi zer klinikai tanul-
mányában közel 45 ezer önkéntes 
résztvevő volt, akiknek egy része 
valódi oltást, a másik része pedig 
hatóanyag nélküli placebót kapott. 
A résztvevők természetesen nem 
tudták, melyik csoportba tartoztak. 
Őket megfi gyelés alatt tartották, 
amíg a megfertőzöttek száma elég 
magas volt ahhoz, hogy statisztika-
ilag jelentős következtetést tudtak 
levonni a placebo és az oltással be-
oltott csoportok között, ami hosszú 
időbe telt. A Moderna védőoltás 
hasonlóan hosszú klinikai tanul-
mánynak volt alávetve. „Én ha-
bozás nélkül beadatom majd az 
oltást, amikor hozzáférhető lesz 
számomra, pontosan azért, mert 
a klinikai tanulmányok eredmé-
nyei meggyőztek arról, hogy az 
előnyök túlnyomóan meghaladjak 
a kockázatot” – magyarázta Dezső 
Zoltán. Hozzátette, az antivirálisok 
kifejlesztése ennél lényegesebben 
hosszabb folyamat, és akár tíz évig 
is eltarthat, ezért jelen esetben csak 
reménykedni lehet, hogy a forga-
lomban levő gyógyszerek között 
találnak olyat, ami hatékony a koro-
navírus ellen.

Előre gondolkodni
Dezső Zoltán szerint elméletileg 
lehetséges gyógyszert vagy oltást 
kifejleszteni egy még be nem kö-
vetkezett világjárvány ellen, de 
számos gyakorlati nehézség van. 
Az első akadály az, hogy nagyszá-
mú olyan vírus létezik, ami állatról 
emberre terjedhet, és járványkeltő 
eséllyel rendelkezik. Ezért nagy az 
igény olyan antivirális gyógyszerek 
kifejlesztésére, amelyeknek széles 
körű hatásuk van a vírusok ellen. 
Egy másik lehetőség oltást előállí-
tani a járvány előtt. Ez első látásra 
majdnem lehetetlennek tűnik, de 
elméletileg oltásokat is előre ki le-
het fejleszteni a legveszélyesebb 
víruscsaládok ellen, majd legalább 
a biztonságukat tesztelni klinikai 
tanulmányokban. Ebben az eset-
ben a következő járvány kitörése 
után az oltások közül az új vírus el-
leni legközelebbi „találatot” lehet-
ne továbbfejleszteni egy harmadik 
fázisú klinikai tanulmányban, és 
ezzel akár 3-4 hónapra lerövidíteni 
a teljes folyamatot az új vírus azo-
nosításától az oltás kifejlesztéséig.

 » „A jóváha-
gyott gyógysze-
rek segítenek, 
de sajnos nem 
eléggé jelentős 
mértékben. A ví-
rus elleni védőol-
tások kifejlesz-
tésében viszont 
sokkal többet 
sikerült elérni” 
– hangsúlyozta 
Dezső Zoltán.




