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A világ ma

Coronavirus Cases:

35,475,744

Deaths:

1,043,020

Recovered:

26,683,893

Magyarország  ma
új fertőzött      kórházban       lélegeztető gépen           elhunyt
905                    649                    40                                        11

összesen
31,480 felgyógyult: 8,165 833



SARS-CoV-2 vírus



SARS-CoV-2



A koronavírusokat 60 éve ismerjük



HCoV-OC43 & HCoV-HKU1 
két jól ismert koronavírus
közönséges náthát okoz

+
SARS (súlyos heveny légzőszervi tünetegyüttes), 

MERS..





Remdesivir
(Gilead)





COVID betegség és terjedés
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Növekvő kapcsolatrendszer és 
kölcsönös függés

ÁLDÁS VAGY ÁTOK?

• Gazdasági-pénzügyi: tőke, áru, munkaerő mozgások
• Kultúrális-technológiai-infrastruktúrális
• Személyes szintű – utazások, kapcsolatok



„Nyájimmunitás”

A nyájimmunitás, vagy közösségi immunitás olyan immunitás egy fertőző betegséggel szemben, amely úgy 
jön létre, hogy a népesség egy bizonyos részének beoltása, vagy kigyógyulása védettséget biztosít a 
beoltatlanok számára is.

nem valószínű, mert eltérések:

- vírus dózisban
- genetikai háttérben (HLA)
- életkorban
- nemben
- kórelőzményekben
- életmódban

- Ha igen: vakcina nyomán valósul meg











Teszt



10 ciklus= 1.024  kópia
20 ciklus= 1.048.576
30 ciklus= » 1 milliárd

A SARS-CoV2 jelenlétének molekuláris kimutatása

PCR: polimeráz láncreakció

Antigén gyorsteszt



Szerológiai tesztek-az antitestválasz
(IgM, IgG, IgA) mérése 



Kapcsolat a
tesztek száma--új fertőzöttek

között



Anti virális immunválasz
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Egy antigénen általában több epitóp 
(antigéndetermináns van)

Globuláris 
proteinek



természetes immunitás

antitestek

citotoxikus T sejt, memória

„citokinvihar”
IL-1, IL-6, TNFa
vagy/és
IL-17A, IFN .......

T (CD8?) sejtszám jelentősen
csökken

SARS
CoV-2



A vírusokkal szembeni természetes immunitás

• A vírusfertőzések közvetlenül stimulálják az 
interferon termelést .

• INFα – leukociták termelik

• INFβ –fibroblasztok termelik

• INFγ – NK sejtek termelik (ILC1)

• Az NK sejtek számos vírusfertőzött sejt 
elpusztítására képesek.

I. típusú

II. típusú



Antivirális immunitás



Zhou et al, J. Exp. Med. 2020 Vol. 217, 1-8.
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Vírusokkal szembeni adaptív immunitás

• Th2 antitestek: a vírusok felszíni antigénjeivel szembeni 

antitestek  a vírusterjedés megelőzése akut fertőzés során, és a 

re-infekció megakadályozása

• A celluláris immunválasz a legjelentősebb a kialakult vírusfertőzés során:

a CD8+  T sejtek és CD4+  TH1 sejtek a fő komponensei a celluláris 

antivirális immunválasznak.





Zhou et al, J. Exp. Med. 2020 Vol. 217, 1-8.

A T sejtes  lymphopénia kiváltó okai COVID-ban



The convalescent sera option for

containing COVID-19 
Arturo Casadevall, Liise-anne Pirofski J Clin Invest. 2020. 

https://doi.org/10.1172/JCI138003. 

Meggyógyult, vírusmentes emberek vérplazmája



Passzív immunizálás





Belhadjer et al, Circulation 142, 429-436, 2020 

Gyerek, fiatal vs felnőtt, idős



IFN response (IFN, IL-17A) IL-6, chemokines: TNFa, IL-1, IL-8

< 24 years > 60 years

Rowley, Nat. Rev. Immunol. 20, 2020 | 453 

Treg



Pierce et al, Sci.Transl. Med., 2020 10.1126/scitranslmed.abd5487  

age (y)

IL-17A és az IFNg csökkenése az életkorral  COVID betegekben



BRADYKININ: gyulladásserkentő , hajszálér dilatáció, vénaszűkület, hypotenzió,  simaizom konstrikció (bél, 
tüdő),  növeli az érfal átjárhatóságát, fájdalomérzet 

Az Egyesült Államok Tennessee államában lévő Oak Ridge Országos Laboratórium Summit nevű 

szuperszámítógépébe (amely a második legerősebb komputer a világon) betáplálták több mint 17 ezer 

koronavírus-minta genetikai adatait – ez nagyjából 40 ezer gén szekvenciáját jelenti. Az adathalmaz 2,5 

milliárd bp.

ACE2

brad-R

brad-lebontás

hyarulonsav
víz kötés

BRADYKININ

RENIN-ANGIOTENSIN

D-VITAMIN

Garvin et al eLife 2020;9:e59177 DOI: 10.7554/ELIFE.59177

https://doi.org/10.7554/eLife.59177




Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for

COVID-19: an epidemiological study

Miller et al, doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937

Az általános BCG oltási kötelezettség (Mo.: 1954.) 
és a COVID19 enyhébb megbetegedés és a kevesebb 

elhalálozás között összefüggés van





COVID  és az előzetes BCG vakcináció

dr. Moldvay Judit ábrája



SARS-CoV-2 vakcina



71 lehetséges vakcina preklinikai kipróbálás alatt

5 lehetséges vakcina klinikai kipróbálás alatt

A  SARS-CoV2 elleni védőoltás helyzet 
április 20-án

A  SARS-CoV2 elleni védőoltás helyzet 
szeptember 27-én

9 lehetséges vakcina klinikai kipróbálás alatt
86 lehetséges vakcina preklinikai kipróbálás alatt
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A hatékony aktív oltóanyag tulajdonságai

biztonságos

protektív

Hosszú távú védelem

Fokozza az 
immunmemóriát

Serkenti a T-sejteket

Gyakorlati szempontok

Nem okozhat betegséget

Élő kórokozó által előidézett 
betegséggel szemben véd

Hosszantartó védettséget ad

Bizonyos kórokozók (pl. poliovírus) 
olyan sejteket fertőznek (pl. 
neuronok), amelyek nem pótolhatók. 
Neutralizáló antitest megelőzi ezeknek 
a sejteknek a megfertőződését, T 
sejtes memória

Bizonyos kórokozók (pl. intracelluláris
baktériumok, vírusok) sejt-mediálta
immunválasszal hatékonyabban 
eliminálódnak

Biológiai stabilitás, könnyű bevitel, 
kevés mellékhatás, olcsó előállítás





HATALMAS VERSENY

• AstraZeneca to supply potential vaccine in September (2020 május)

• CanSino (2020 május) 

• GSK/Clover's COVID-19 vaccine moves into human trials (2020 június)

• Sanofi (2020 június )

• Pfizer/Biontech EARLY POSITIVE UPDATE FROM GERMAN PHASE 1/2 
COVID-19 VACCINE STUDY, INCLUDING FIRST T CELL RESPONSE DATA 
(2020 július)

• Moderna (2020 július)

• Johnson & Johnson/Janssen (2020 július)







AZD1222
Astra Zeneca



Coalition for Epidemic Preparedness
(CEPI)



CTRPNNTRKCTRPNNTRK

?
“adatbank”

MHC-víruspeptid predikció vakcina előállításánál

“intelligens” vakcinák



Kész, rendelkezésre álló

hatóanyagok újrahasznosítása

Network Medicine Framework for Identifying

Drug Repurposing Opportunities for COVID-
19 

́

Deisy Morselli Gysi.......Albert-Laszlo
Barabasi



Hálózatkutatás
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