
Dezső Zoltánról 

A szakember 1995-ben érettségi-
zett a csíkszeredai Márton Áron 
Főgimnázium matematika-fizika 
szakán, 2000-ben pedig egyetemi 
diplomát szerzett a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem fizika szakán, 
és még abban az évben az Ameri-
kai Egyesült Államokba költözött. 
2005-ben doktori címet szerzett az 
amerikai University of Notre Dame 
egyetemen, 2010-ig pedig egy bio-
technológiai cégnél vállalt munkát. 
2010-től gyógyszerkutató cégek-
nél dolgozott, főként a rákkutatás 
területén, jelenleg szintén ezen a 
területen tevékenykedik Kaliforni-
ában az AbbVie vállalatnál. A cikk-
ben megfogalmazott gondolatok a 
szerző saját véleményét tükrözik, 
amely nem feltétlenül egyezik meg 
az AbbVie álláspontjával.
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Mit érdemes tudni?
Tudományos szemmel a koronavírus elleni küzdelemről és a védőoltásokról
• Hogyan és mennyi 
idő alatt fejlesztették 
ki a koronavírus elleni 
védőoltásokat, milyen 
klinikai tanulmányok 
előzték meg, és meny-
nyire hatékonyak, biz-
tonságosak? – ilyen 
és ezekhez hasonló 
kérdésekre adott vá-
laszt lapunknak Dezső 
Zoltán Amerikában 
tevékenykedő gyógy-
szerkutató.

ISZLAI KATALIN

M ég a tavasszal beszélget-
tünk Dezső Zoltán gyógy-
szerkutatóval a koronaví-

rus elleni gyógyszerek helyzetéről 
és a klinikai tanulmányok jelentő-
ségéről, azóta viszont fontos előre-
lépések történtek ezen a téren. Ez-
úttal a gyógyszerkutatás területén 
elért eredményekről és a védőol-
tásokról osztott meg részleteket az 
Amerikai Egyesült Államokban te-
vékenykedő szakember.

Előrelépések történtek

Mint kifejtette, az elmúlt fél évben 
aggodalommal és részben remény-
kedve követhettük a fejleményeket a 
koronavírus elleni gyógyszerkutatás 
területén. Miként az várható volt, a 
tanulmányok után bizonyos gyógy-

szereket jóváhagytak, mások 
viszont megbuktak, mert 
semmi jelentős hatásuk nem 
volt a vírussal szemben. A 
forgalomban lévő gyógysze-
rek közül az antivirális rem-
desivir és az immunrendszer 
túlreagálását enyhítő dexa-

metazon nevű szteroid tartozik 
az amerikai Élelmiszer-biztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatal (FDA) által 
jóváhagyott gyógyszerek közé. A so-
kat tanulmányozott hidroxiklorokin 
viszont teljes kudarcot vallott, és visz-
sza is vonták a sürgősségi alkalmazá-
sát a mellékhatások és a koronavírus 
elleni hatástalansága miatt. Ez jól 
tükrözi, miért is van szükség a klini-
kai tanulmányokra. „A jóváhagyott 
gyógyszerek segítenek, de sajnos 
nem eléggé jelentős mértékben. A ví-
rus elleni védőoltások kifejlesztése te-
rületén viszont sokkal többet sikerült 
elérni” – hangsúlyozta Dezső Zoltán.

Hogyan működik?

Hozzátette, jelenleg Amerikában a 
Pfi zer-BioNTech és a Moderna által 
kifejlesztett védőoltások alkalmazá-

sát hagyta jóvá az FDA. Ezeket való-
színűleg több követi majd. A Moderna 
és a Pfi zer által kifejlesztett oltások 
közel 95 százalékban hatásosak, 
nagymértékben felülmúlva az elvá-
rásokat. Ezeket a védőoltásokat egy 
újabb technológia (RNS vagy angolul 
mRNA) alapján fejlesztették ki. Az 
RNS egy lipidbuborékba van csoma-
golva, ami védi az emberi sejtbe való 
bejutása előtt. Ez az RNS tartalmazza 
a koronavírus egyik fehérjéjének, az 
úgynevezett tüskefehérjének az elő-
állításához szükséges genetikai in-
formációt, és a sejtbe jutás után a sejt 
ezeket a fehérjéket kezdi termelni. 
Fontos megjegyezni, hogy a védőol-
tás nem tartalmazza a vírus teljes ge-
netikai kódját, ezért kizárt, hogy Co-
vid-19 fertőzést tudna okozni. Miután 
az immunrendszer felismeri az ide-
gen eredetű fehérjéket, megkezdődik 
a megfelelő antitestek gyártása. Bár 

az antitestek száma idővel csökken, 
az immunrendszer bizonyos memó-
riasejtjei fennmaradnak, és egy igazi 
fertőzés esetén a tüskefehérje alapján 
felismerik a vírust, így sokkal hatéko-
nyabban tudnak antitesteket termel-
ni ellene. „Most, hogy van legalább 
két jóváhagyott védőoltás is Ameri-
kában, a gyártás és a forgalmazás az 
utolsó akadály a világjárvány megfé-
kezésére. Jelenleg nehéz megjósolni, 
mikorra várhatjuk, hogy a nagyszámú 
beoltott által kialakult nyájimmunitás 
lelassítja a vírus terjedését. Részem-
ről reménykedek, hogy jövő nyárig a 
helyzet nagymértékben javulni fog, 
de az világos, hogy a tél kemény lesz” 
– ismerte el a szakember.

Meggyőző eredmények

Arra is kitért, hogy a járványügyi 
szakemberek valószínűleg sokat 
tanultak arról, mi működik és mi 

kevésbé a világjárvány megfékezé-
se érdekében hozott intézkedések 
közül, ez a tapasztalat pedig remél-
hetőleg segíteni fog a következő al-
kalommal. Mert az biztos, hogy vala-
mikor lesz újabb légúti fertőző vírus, 
ahogy láttuk azt a SARS, MERS és 
Covid-19 esetében csak az utóbbi 
két évtizedben. A kérdés inkább az, 
hogy mikor és mennyire lesz súlyos. 
Ezért is fontos kérdés, hogy lehe-
tett-e volna gyorsabban védőoltást 
vagy antivirális gyógyszert előállí-
tani. A Moderna cég elképesztően 
rövid idő, mindössze 42 nap alatt 
állította elő az első oltásokat a vírus 
genetikai információjának hozzáju-
tása után, valamikor februárban. A 
legidőigényesebb folyamatok azon-
ban az oltás előállítása után a kli-
nikai vizsgálatok voltak, amelyek 
általában három fázisban történ-
nek. Az első fázisokban kevesebb a 

részvevő, és főleg az oltás biztonsá-
gosságát, az immunrendszer reak-
cióját vizsgálják. A harmadik fázis 
a leghosszabb, a legnagyobb számú 
részvevővel, és itt már az oltás haté-
konyságát vizsgálják. Ez arra is lehe-
tőséget ad, hogy a ritka, de veszélyes 
mellékhatásokat felfedezzék. A Pfi -
zer klinikai tanulmányában közel 45 
ezer önkéntes részvevő volt, akiknek 
egy része valódi oltást, a másik része 
pedig hatóanyag nélküli placebót 
kapott. A részvevők természetesen 
nem tudták, melyik csoportba tar-
toztak. Őket megfi gyelés alatt tar-
tották, amíg a megfertőzöttek száma 
elég magas volt ahhoz, hogy statisz-
tikailag jelentős következtetést tud-
tak levonni a placebo és a beoltott 
csoportok között, ami hosszú időbe 
telt. A Pfi zer tanulmányában 170 fer-
tőzött volt, amely közül 162 fertőzés 
a placebo csoportban történt. A Mo-
derna védőoltás egy hasonlóan hosz-

szú klinikai tanulmánynak volt alá-
vetve. „Én habozás nélkül beadatom 
majd az oltást, amikor hozzáférhető 
lesz számomra, pontosan azért, mert 
a klinikai tanulmányok eredményei 
meggyőztek arról, hogy az előnyök 
túlnyomóan meghaladjak a kocká-
zatot” – húzta alá Dezső Zoltán. Azt 
is elárulta ugyanakkor, hogy az an-
tivirálisok kifejlesztése ennél lénye-
gesen hosszabb folyamat, és akár tíz 
évig is eltarthat, ezért jelen esetben 
csak reménykedni lehet, hogy a for-
galomban lévő gyógyszerek között 
találnak olyat, amely hatékony a ko-
ronavírus ellen.

Előre gondolkodni

Érdekesség, hogy Dezső Zoltán szerint 
elméletileg lehetséges egy gyógyszert 
vagy oltást kifejleszteni egy még be 
nem következett világjárvány ellen, 

de számos gyakorlati nehézség van. 
Az első akadály az, hogy nagyszámú 
olyan vírus létezik, amely állatról 
emberre terjedhet és járványkeltő 
eséllyel rendelkezik. Ezért nagy az 
igény olyan antivirális gyógyszerek 
kifejlesztésére, amelyeknek széles 
körű hatásuk van a vírusok ellen. A 
víruscsaládok (mint például a korona-
vírusok) tagjainak genetikai kódja kö-
zött van hasonlóság, és elképzelhető 
olyan gyógyszerek kifejlesztése, ame-
lyek ezeket a hasonlóságokat kihasz-
nálják. A vírusok nagy részének az 
életciklusa is hasonló, és a gyógysze-
rek a különböző fázisokban tudnak 
beavatkozni, mint például a vírusnak 
a sejtbe való belépését, szaporodását 
vagy a gazdasejtben található fehérjé-
it tudják gátolni. Egy másik lehetőség 
előállítani egy oltást a járvány előtt. 
Ez első látásra majdnem lehetetlen-
nek tűnik, de elméletileg oltásokat is 
előre ki lehet fejleszteni a legveszé-

lyesebb víruscsaládok ellen, majd 
legalább a biztonságukat tesztelni 
klinikai tanulmányokban. Ebben az 
esetben 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 azono-
sításától az oltás kifejlesztéséig. „Tu-
lajdonképpen a kutatók már régóta 
fi gyelmeztettek egy állatról emberre 
terjedő világjárvány lehetőségére, 
tehát nem volt egy teljesen várat-
lan esemény. Nagy áldozatokkal, 
de ezen a járványon is túllépünk, 
a kérdés az, főleg amíg még friss az 
élmény, hogy mit tanultunk ebből és 
hogyan készülünk fel a következőre” 
– zárta a szakember. 

A szakember állítja: habozás 
nélkül beadatja majd az oltást, 
amikor hozzáférhető lesz számára
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