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→ Egy oltás hatékony-
ságát több tényező is 
befolyásolja: a kórokozó 
tulajdonságai, az oltás 
típusa, egy adott sze-
mély szervezete.

A koronavírus-járvány tavaly 
márciusi berobbanása óta Ro-
mániában és Magyarországon 
is több mint 30 ezer ember 
vesztette életét a vírus okozta 
szövődményekben. Világvi-
szonylatban a 20. század eleji 
spanyolnátha után a mostani 
járvány a legsúlyosabb. Dr. 
Székely Edit mikrobioló-
gus-főorvossal (portrénkon), a 
marosvásárhelyi George Emil 
Palade Orvosi, Gyógyszerésze-
ti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetem oktatójával a vírus 
elleni védekezést jártuk körül.

→ SOMOGYI BOTOND

Azt szokták viccesen mondani, 
hogy a beadott oltás a legjobb 
oltás. Miért fontos a mostani jár-
ványos időszakban a vakcina?

Mindegyik Romániában alkal-
mazott oltás az Európai Gyógy-
szerügynökség által engedélyezett, 
ami a megbízhatóságot szavatolja. 
Valamennyiből több milliónyi dó-
zist alkalmaztak, és ma már konk-
rét példák vannak arra nézve, hogy 
ahol gyors ütemben széles tömege-
ket sikerült beoltani, ott a járvány 
kontroll alá került. A járvány tartós 
leküzdésére nincs alternatíva. A 
több mint egy éve tartó pandémia 
alatt meggyőződhettünk, hogy a 
vírus aktivitása nyomán megbe-
tegedési hullámok alakulnak ki, 
ezeket pedig halálozási hullámok 
követik. A vírus mostani elcsen-
desedése egy hullámvölgy lehet: 
a következő esetszám-növekedést 
akkor előzhetjük meg, ha a védett-
séggel rendelkezők aránya megfe-
lelően nagy.

Az oltásokat hosszú évek alatt 
szokták kifejleszteni. A jelenleg 
elérhető koronavírus elleniek 

kevesebb mint másfél év alatt 
készültek el, amit sokan kétked-
ve fogadnak. Lehetnek fenntar-
tásaink?

Ez teljesen érthető aggodalom, 
hiszen békeidőben évekig tart egy-
egy új oltás bevezetése. A rendkí-
vüli állapotok gyors és hatékony 
megoldást igényelnek: a kísérleti, 
klinikai vizsgálati és engedélyez-
tetési folyamatot ennek megfe-
lelően felgyorsították. Valóban, 
példátlan a kutatói közösség, a fi -
nanszírozást biztosító hatóságok, 
az engedélyeztetési folyamatokat 
lebonyolító szervek együttműkö-
dése. De mindenekelőtt a vakcino-
lógiában felgyűlt több évtizedes 
tapasztalat, a tudományos háttér 
az, ami lehetővé tette az oltások 
gyors kifejlesztését.

Egy oltás hatékonyságát több 
tényező is befolyásolja: a kóroko-
zó tulajdonságai, az oltás típusa, 
egy adott személy szervezete. Fon-
tos megérteni, hogy ahány kór-
okozó, annyiféle a kihívás az ol-
tás hatékonyságát illetően. Régi, 
bevált oltások között is jelentős 
különbségek vannak: a kanyaró 
ellen hosszú távú védettséget biz-
tosít ugyanaz a hatvanas években 
kifejlesztett oltás, míg infl uenzá-
val szemben évente új oltás szük-
séges, amit az aktuálisan keringő 
vírusok után mindegyre módo-
sítanak. A SARS-CoV2 esetében 
nem tudjuk még, hogy meddig fog 
tartani a védettség, az egy évnél 
tovább tartó hatás azonban már 
valószínűsíthető. Ezt végső soron 
a generált immunválasz minősé-
ge, az immunmemória, valamint 
az újabb variánsok tulajdonságai 
fogják meghatározni.

Melyek a jelenleg kapható, leg-
hatékonyabb oltások?

Romániában a mRNS alapú ol-
tások közül a Pfi zer és Moderna, az 
adenovírus vektorvakcinák közül 
az AstraZeneca és Johnson&John-
son’s által kifejlesztettek kaphatók. 
Aki felveszi az oltást, az természe-

tesen a leghatékonyabbat szeret-
né. Hatékonyság szempontjából 
ezek közül mindegyik jó egyéni 
védettséget biztosít, bármelyik 
felvételével elkerülhető a súlyos 
megbetegedés, közösségi szinten 
pedig jelentősen hozzájárulnak a 
nyájimmunitás kialakításához.

Angol, dél-afrikai, japán, in-
diai mutáns vírusokról is lehet 
olvasni. Ezek hogyan alakulnak 
ki, és mennyire hatékonyak a ki-
fejlesztett oltások ellenük?

A variánsok a vírusok sejten 
belüli replikációja (sokszorozó-
dása) során alakulnak ki. A vírus 
genomjának (örökítő anyagának, 
RNS-ének) másolataiba hibák 
csúsznak be. Ezek a hibák leg-
többször jelentéktelenek, olykor 
viszont képesek a vírus tulajdon-
ságait modulálni. Például, ha a 
vírus sejtekhez való kapcsolódá-
sában fontos tüskefehérjékben 
következik be változás, akkor az 
hatékonyabban tapadhat a sejt 
felszínén lévő receptorokhoz, 
jobban alkalmazkodik hozzá. Így 
könnyebben juthat a sejtbe, ke-
vesebb vírus is elegendő lehet a 
fertőzés kialakulásához, gyorsab-

ban terjedhet. Túl sok és jelentős 
módosulás hátrányos lehet a ví-
rus számára, hiszen a kiterjedt 
változás megakadályozná a re-
ceptorhoz való kapcsolódást. Úgy 
képzelhetjük ezt el, mint ahogy a 
kulcs (vírusfehérje) a kulcslyukba 
(receptor) talál. Minél pontosab-
ban talál a kulcs, annál könnyeb-
ben nyílik a zár, de ha elfaragjuk 
a kulcsot, akkor már egyáltalán 
nem nyitható a zár. Tehát ezek-
nek a változásoknak is van egy 
határa, ameddig az előnyös a ví-
rus számára. A tüskefehérjében 
kialakuló változások az antitestek 
hatékonyságát is befolyásolhat-
ják, például kevésbé jól tapadnak 
a tüskefehérjéhez és ez a neutra-
lizáló hatásukat csökkentheti. Az 
eddig azonosított aggasztó vírus-
variánsokkal szemben az oltások 
hatékonysága valamelyest csök-
kent, de még mindig jelentős vé-
delmet nyújtanak.

Koronavíruson átesett személy 
mikor kaphatja be leghamarabb 
az oltást?

A koronavírusos fertőzésen 
átesett személy oltható, amint 
felépül a betegségből. Bizonyos 
ideig védettség alakul ki az újra 

fertőződéssel szemben, de ennek 
időtartamát még nem határozták 
meg pontosan. Az eddigi vizsgá-
latok alapján a súlyosabb formán 
átesett személyeknél rendszerint 
intenzívebb immunválasz alakul 
ki, mint a könnyű vagy tünet-
mentes formán átesetteknél. Ilyen 
megfontolás alapján a súlyos fer-
tőzésen átesettek eltolhatják az 
oltást, anélkül, hogy esetleges 
újra fertőződést kockáztatnának. 
Ugyanakkor egyre inkább beiga-
zolódni látszik az a feltételezés, 
hogy a fertőzésen átesettek oltása 
nyomán hosszú távú védettség 
alakul ki.

A Pfi zer-vakcina más jellegű, 
mint a többi, mert nem egy „le-
butított”, gyenge vírust fecsken-
deznek be a szervezetbe, hanem 
valami mást. Miről van szó pon-
tosan?

Az oltások alapkoncepciója 
megismertetni a szervezetet egy 
kórokozóval, anélkül, hogy meg-
betegedést okoznánk. Ez jól műkö-
dik egy lebutított kórokozóval is, 
de az elmúlt évtizedek tapasztala-

tai alapján bebizonyosodott, hogy 
a kórokozó jól megválasztott ré-
szecskéi is elegendőek a védettség 
kialakítására, nincs szükség arra, 
hogy a teljes kórokozót a szerve-
zetbe juttassuk. Ezek a részecskék 
rendszerint felszíni fehérjék, amik 
a vírus sejtbe jutását teszik lehető-
vé. A szervezetben ellenük gene-
rált ellenanyagok egy valódi, teljes 
vírussal való találkozás esetében 
lefedik ezeket és emiatt a vírus 
nem juthat a sejtbe.

Az újabb technológiák válto-
zatos megoldást nyújtanak arra 
vonatkozóan, hogy hogyan jus-
son el a fehérje a szervezetbe. 
Egyrészt mesterségesen előállí-
tott fehérjét használhatnak az ol-
tásban. Ilyen típusú oltások még 
nincsenek használatban SARS-
CoV2 ellen, de folyamatban van 
az engedélyezésük. Másrészt a 
fehérjét le lehet gyártatni a szer-
vezetünk sejtjei segítségével, a 
kérdés viszont az, hogy hogyan 
ér célba az információ:

1. adenovírussal, DNS formájá-
ban vihető be a fehérje szintézisére 
szolgáló információ a sejtekbe, er-
ről a sejtben mRNS íródik át és ez 
szolgál a fehérjegyártás alapjául,

2. magát a mRNS-t juttatják a 
szervezetbe és ez egyenesen a fe-
hérjegyártás alapjául szolgál, ami 
gyakorlatilag egy rövidített és egy-
szerűsített formája az előzőnek.

A mRNS típusú vakcina nagy 
előnye a többivel szemben, hogy 
egyszerűbb, gyorsabb az előál-
lítása és a nagybani legyártása, 
könnyen módosítható a kóroko-
zó után, ezért nagy potenciál 
rejlik benne a jövőre nézve. Te-
kintettel arra, hogy hasonló, új 
vírusok által okozott járványok 
a jövőben is előfordulhatnak, a 
meglévő technológia a megszer-
zett tapasztalat alapján gyors re-
akciót tesz lehetővé.

A beadott oltás után csökken-
het-e az ember szervezetének 
immunitása? Könnyebben meg-
hűlhetünk, vagy fogékonyabbak 
vagyunk-e más betegségekre?

Jóllehet vannak olyan víru-
sos megbetegedések, amelyek az 
immunválasz rövidebb-hosszabb 
ideig tartó elégtelenségével jár-
hatnak az immunrendszerre ki-
fejtett közvetlen hatásaik miatt 
(pl. kanyaró), az oltás után ezek 
a következmények nem alakul-
nak ki. Ezért ez fontos érv egyes 
oltások mellett, hiszen a konkrét 
megbetegedés megelőzésén túl a 
betegség átállása nyomán gyen-
gült immunválasz miatt esedékes 
egyéb megbetegedések is jó esély-
lyel elkerülhetőek. 
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