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Történelmi időket élünk?



Spanyolnátha járvány, 1918-1919
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Gyermekbénulás járvány, USA, 
1937-1941



Hong Kong, 
SARS-CoV, 2003



Coronaviridae



https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/200409_coronavirus
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https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5212a1.htm





MERS  
(Middle East respiratory syndrome)

2012. áprilistól 2021. június végéig: 

2574 laboratóriumilag igazolt eset
885 halál (34,4%)





Manis javanica
Jávai tobzoska

A SARS CoV-2 eredete (?)



Vuhan piaca
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Stratégiák egy új kórokozó esetén
• Kórokozó azonosítása:

– Új generációs szekvenálás szekvencia adatok
– Molekuláris diagnosztika fejlesztése (PCR)
– Kórokozó szaporításának megkísérlése
– Kockázatértékelés/kockázatkezelés
– WHO/CDC/ECDC/ref.laborok

• Protokolok kidolgozása

– Tájékoztatás/monitoring
– Terápiás és preventív metodikák fejlesztése



SARS CoV-2 megerősített esetek

https://covid19.who.int/



SARS CoV-2 okozta halálozás

https://covid19.who.int/



A SARS-Cov-2 virion topográfiája
A natív virionok átlagos 
magassága 83 nm, a 
glutáraldehiddel fixált 
virionok átlagos magassága 
62 nm

Átlagosan 61 tüske volt 
megszámolható egy virionon

A spike fehérje nagyon 
dinamikus tud mozogni, a 
virion mechanikusan 
nagyon stabil

Kiss et al, - Nano Letters doi.org/10.1101/2020.09.17.302380



SARS-CoV-2 Spike protein

Turoňová, Beata, et al. "Science (2020).

Ke, Zunlong, et al - Nature (2020): 1-7



https://www.news-medical.net/news/20210704/Janssense28099-COVID-19-vaccine-effective-against-SARS-
CoV-2-Delta-variant.aspx

SARS-CoV-2  ─  legfontosabb variánsok



https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard
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A vakcina fejlesztés időbeli folyamata

IND: Investigational New Drug Application

BLA: Biologics license application



Jelenleg fejlesztés alatt álló 
vakcinatípusok

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3/figures/3



A vakcinák hatásossága

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7037e1-H.pdf



SARS-CoV-2 környezeti surveillance

• Légúti vírus, de a bélhámsejtekben is 
szaporodik és ürül a széklettel

• Tünettel nem rendelkező és tünetes beteg is 
üríti, akár hetekig a gyógyulás után is

• Szennyvíz vizsgálata alapján előrejelzés  (max. 
két hét) és trend elemzés lehetséges

28



Szennyvíz koronavírus-tartalom 
mérése

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/1280-36-het-lassan-novekszik-a-szennyviz-koronavirus-koncentracioja



Szennyvizek mérési eredményei

NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály
és a Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály adatai alapján



Tapasztalatok összefoglalva I.
• Nem igaz, hogy a fertőző betegségek már nem 

jelentenek veszélyt
• Nemzetközi és nemzeti összefogás jelentősége
• A legfontosabb a megelőzés!

– karantén 
– távolságtartás 
– higiénia  
– maszk  (megfelelő viselet!)
– vakcina 
– felelős viselkedés 
– egészségügyi dolgozók védőfelszerelése



Tapasztalatok összefoglalva II.
• Tesztelés jelentősége 

– gyorsaság, 
– hidegkapacitás!
– csak megfelelő teszt szolgáltat használható adatot!

• Járványügyi követés jelentősége
• Tünetmentes fertőzöttek
• Szennyvíz vizsgálat jelentősége
• Napról napra változhat a helyzet és ezzel a szükséges 

intézkedések is
• Vakcina a súlyos betegség ellen véd



Tapasztalatok összefoglalva III.
• Zoonózis: további hasonló járványok nincsenek 

kizárva
• Kutatás felgyorsulása
• Adminisztratív teendők felgyorsítása
• Kommunikáció
• Álhírek terjedésének megakadályozása
• Online munka lehetősége
• Fizikai és pszichés terhelés
• ……….



Köszönöm a figyelmet!

Az előadás  elkészítéséhez felhasználtam Dr. Kis Zoltán, Dr. Vargha 
Márta, Kuti Dávid, Dr. Barcsay Erzsébet, Dr. Jankovics István ábráit is.
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