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Jelen összefoglaló igyekszik válaszokat adni az új 
koronavírussal kapcsolatos legfontosabb, talán 
egészségügyi szakemberek számára sem feltétlen 
egyértelmű kérdésekre. Célunk, hogy bizonyítéko-
kon alapuló információkkal vértezzük fel a hazai 
gyógyszerészeket, hogy a mindennapi munkájuk so-
rán a lehető legfelelősségteljesebb válaszokat adhas-
sák a betegek, vásárlók számára a 2019-es esztendő 
végén Kínában megjelent új koronavírussal és a to-
vábbra is szigorodó intézkedéseket igénylő járvány-
nyal kapcsolatban feltett kérdésekre. Remélhetőleg 
sikerül a járványszerűen terjedő álhírek és tévhitek 
egy részét is eloszlatni.

Az új koronavírus-járvány progressziója, korai 
statisztikák

A 2019 decembere óta megbetegedéseket okozó és jár-
ványt kiváltó 2019-es új koronavírust az angol „2019 
Novel Coronavirus” elnevezés alapján 2019-nCov-
nek rövidítik. A nemzetközi sajtóban is ezzel a rövidí-
téssel találkozhatunk. A vírus egy újonnan felbukka-
nó zoonózis, amiről beigazolódott, hogy képes ember-
ről emberre is terjedni. 2019 decemberében regisztrál-
ták az első, addig ismeretlen kórokozóra visszavezet-
hető eseteket. Valószínűleg egy újonnan létrejött 
genetikai állománnyal bíró kórokozóról van szó, 
amely nagy genetikai hasonlóságot mutat más, koráb-
ban már járványokat okozó koronavírusokkal.

A koronavírus-járvány progressziója miatt 2020. 
január 30-án az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
kihirdette a nemzetközi közegészségügyi vészhely-
zetet. A globális szintű járvány kialakulásának koc-
kázatát továbbra is magasnak ítélik [1]. 2020. február 
12-én 45179 laboratórium által igazolt fertőzött ese-
tet tartottak számon világszerte. A 2019-nCoV-
fertőzés miatt bekövetkezett 1115 halálesetből mind-
össze egy történt Kína határain kívül, a Fülöp-szige-
teken. Európa érintettsége ezen a napon 43 igazolt 
esetben merült ki [2]. Az Európai Unió és az Európai 
Gazdasági Térség tagországaiban először 2020. janu-
ár 5-én Franciaországban igazolódott három esetben 
a 2019-nCoV fertőzés. A legtöbb, 16 esetet Németor-
szágban regisztrálták. A fertőzöttek zöme importált 
esetnek számít, míg Németországban 14, Franciaor-

szágban eddig 6 esetben jelentettek helyben bekövet-
kezett fertőzéseket. Magyarországról, valamint az 
összes szomszédos országról kijelenthető, hogy 2020. 
február 12-ig nem érkezett hír igazolt új koronaví-
rus-fertőzésről [3].

Hogyan terjed a koronavírus? Hogyan lehet 
védekezni ellene?

A koronavírus az influenzavírushoz hasonlóan csepp-
fertőzéssel terjed, vagyis a fertőzés elkerülésének ér-
dekében a higiénés szabályok betartása elengedhetet-
len. Tényleges járvány kialakulása esetén a szükséges 
alapvető higiéné megtartásán túl további preventív 
eszközök, úgymint szájmaszk, kézfertőtlenítő folyadé-
kok, gélek alkalmazásával, valamint a zsúfolt közössé-
gi terek kerülésével, és a járványügyi hatóság rendel-
kezéseinek betartásával tovább csökkenthető a fertő-
ződés veszélye. A koronavírusos betegeket kezelő 
egészségügyi intézményekben dolgozóknak kesztyűt, 
vízhatlan hosszúujjú köpenyt, arcvédő pajzsot vagy 
védőszemüveget, valamint FFP2 vagy FFP3 besorolá-
sú (vírusrészecskék kiszűrésére is képes) szájmaszkot 
ajánlott védőfelszerelésként viselniük [4]. Felületek és 
tárgyak fertőtlenítésére – az általános higiénés mosó-
szeres-melegvizes lemosáson túl – a 0,1%-os nátrium-
hipoklorit oldat, illetve 70%-os alkohol javasolt, 
ugyanakkor még nem publikáltak egyértelmű fertőtle-
nítési protokollt a 2019-nCoV ellen [5].

Mint minden cseppfertőzéssel terjedő kórokozó, így 
az új koronavírus-fertőzés is bekövetkezhet a kóroko-
zóval kontaminált tárgyak, eszközök útján is [6].  
Egyelőre nem írtak le olyan esetet, amikor interkonti-
nentális csomagküldés útján, Kínán kívül fertőződött 
volna meg valaki.

Milyen tünetek jelentkeznek koronavírus fertőzés 
esetén?

Mivel a koronavírus-járvány egybeesik a szezonális 
influenzajárvánnyal, ezért a pontos diagnózis felállítá-
sa, a kórokozó azonosítása akadályokba ütközik a ha-
sonló kezdeti tünetek miatt. Éppen ezért a lakosság 
koronavírus-fertőzéstől való félelme is nagyobb lehet, 
ha influenzaszerű tüneteket tapasztalnak. A kezdeti 
tünetek nagyon hasonlóak, egyaránt jelentkezhet ma-
gas láz, levertség, izomfájdalom, valamint száraz kö-
högés. Koronavírusfertőzésre jellemző, állapotromlás-
ra utaló klinikai tünetek a köhögés, légszomj, nehéz-
légzés, súlyos esetben pedig tüdőgyulladás [6, 7].
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Melyik tekinthető a legveszélyeztetettebb 
korcsoportnak?

Folyamatosan, napról-napra jelennek meg tanulmányok 
a témában. A The Lancet folyóiratban 2020. január vé-
gén jelent meg az első komolynak tekinthető szakmai 
tanulmány, amely szerint a vizsgált kínai fertőzöttek át-
lagéletkora 55 év volt. A fiatal generáció megbetegedési 
aránya, ill. annak tükrében megállapított megbetegedé-
si valószínűsége alacsonynak mondható, de nem elha-
nyagolható. A magasnak mondható átlagéletkor miatt 
talán nem meglepő, hogy a betegek mintegy fele egyéb 
krónikus betegségben is szenved. A pontos halálozási 
arány sem állapítható meg a jelenleg is magas, még 
hospitalizált, kezelés alatt álló betegszám miatt [6]. A 
2019-nCoV és más koronavírusok (MERS-CoV, SARS-
CoV) által okozott járványok számadataival végzett 
összehasonlító tanulmány sok hasonlóságot tárt fel. 
Chen Wang és mtsai 49 éves átlagéletkort, valamint a 
MERS és SARS- járványokhoz képest alacsonyabb 
(nagyon korai, 2020. január 23-ai adatok alapján 2,9%-
ra becsült) mortalitást állapítottak meg [7].

Várható-e védőoltás? Mik a terápiás lehetőségek?

Egyelőre nincs forgalomban az új koronavírus ellen 
hatékony védelmet biztosító védőoltás. Habár sürgő-
sen szükség volna hatékony vakcinára, ennek kifej-
lesztése sok időt, valószínűsíthetően néhány évet is 
igénybe fog venni.

Természetesen, mivel 
vírus eredetű kórokozóról 
van szó, ezért a vírusra 
az antibiotikumok hatás-
talanok. Ezt az informá-
ciót hangsúlyozni kell a 
laikus érdeklődők számá-
ra, erre hívják fel a fi-
gyelmet a járványügyi 
hatóságok is. A vírussal 
szemben hatékony 
gyógyszerekre is nagy 
szükség van, már el is in-
dult a jelenleg forgalom-
ban lévő, engedélyezett 
antivirális hatóanyagok 
molekuláris modellezése, 
tesztelése. A receptor-
mediált endocitózist be-
folyásoló jelátviteli útvo-
nalak, ill. azok lehetséges 
támadáspontjainak azo-
nosításával, azok gátlásá-
val megakadályozható a 
vírus sejtekbe jutása. Ed-
digi eredmények alapján 

a janus-kináz inhibitor baricitinib hatóanyag egy 
megfelelő jelölt lehet további klinikai vizsgálatok el-
végzésére [8].

Tanácsok külföldre, Ázsiába utazók részére

A jelen helyzetben, amennyiben ez lehetséges, érde-
mes korlátozni, vagy elhalasztani a nemzetközi utazá-
sokat. Indulás előtt érdemes kikérni a nemzetközi ol-
tópontok, vagy a területileg illetékes Kormányhivatal 
Népegészségügyi és Járványügyi Osztály álláspontját 
a tervezett utazással kapcsolatban. Fokozott körülte-
kintést igényel a kínai út tervezése. Szájmaszk és vi-
zes lemosást nem igénylő kézfertőtlenítő mindenkép-
pen legyen nálunk, valamint törekedjünk a higiénés 
szabályok fokozott betartására.

Kell-e Magyarországon koronavírus járványtól 
tartani?

Sajnos új vírusok okozta járványok kitörésének min-
dig megvan a veszélye. A járvány kialakulásának koc-
kázata, illetve annak mértéke leginkább az adott kór-
okozó tulajdonságaitól függ, amelyek befolyásolják a 
lehetséges terjedési módot, megbetegítőképességet, az 
okozott tünetek súlyosságát, lappangási időt stb. [9]. 
Földrajzi, éghajlati viszonyokon kívül, még a vallási, 
kulturális szokások is komoly befolyást gyakorolhat-
nak egy adott kórokozó terjedésére. Utóbbira kiváló 
példaként szolgálnak az afrikai Ebola-járványok.

A 2019. évi új koronavírus elektronmikroszkópos felvétel alapján készült rekonstrukciója. 
A felszíni fehérjék közül az „S” jelű receptorkötő, sejt-internalizációért felelős glikoprotein 

formálta tüskék kölcsönöznek koronaszerű megjelenést a vírusnak. Forrás: Centers for 
Disease Control and Prevention/ Alissa Eckert, MS.
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Elsősorban azok vannak kitéve az új koronavírus-
fertőzés kockázatának, akik Kína járványsújtott ré-
gióiban jártak, vagy utazást terveznek a Távol-Ke-
letre, esetleg kontaktusba kerültek olyan személlyel 
az elmúlt 7-14 napban, aki járt a közelmúltban a kö-
zép-kínai régióban. Ezen kívül a nagy nemzetközi 
utasforgalmat bonyolító helyszíneken, úgymint re-
pülőtereken, vasút- és buszpályaudvarokon kell 
megnövekedett rizikóval számolni. Különösen nagy 
kockázatnak vannak kitéve a 2019-nCoV-fertőzött 
betegeket ellátó egészségügyi szakemberek. Összes-
ségében nem lehet kizárni az új koronavírus megje-
lenését Magyarországon, ugyanakkor a magyaror-
szági populáció veszélyeztetettségét nem szabad túl-
becsülni.

Hitelt érdemlő információforrások

Remélhetőleg a legtöbb gyógyszerészhez eljutott a 
Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent, 
neves virológusok által készített tényközlő szakmai 
összefoglaló, amely közérthető módon számol be az 
új koronavírusról. A Pécsi Tudományegyetem 
Szentágothai János Kutatóközpont Virológia Kutató-
csoportjából Kemenesi Gábor és prof . Jakab Ferenc 
átfogó tájékoztatója „A koronavírusról és a kialakult 
járványügyi helyzetről tárgyilagosan” címmel az 
MTA honlapján érhető el [6].

A nemzetközi hírforrások közül az Európai Beteg-
ségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Europe-
an Centre for Disease Prevention and Control 
[ECDC]) honlapját szeretnénk kiemelni, amely az 
Európai Unió (EU) hivatalos járványügyi szervezete. 
Ezen az internetes oldalon (www .ecdc .eu) számos 
fertőző betegséggel kapcsolatos jelentés, útmutató ta-
lálható, az új koronavírussal kapcsolatos legfrissebb 
információkat, trendeket és infografikákat a kezdőol-
dalon is közlik.

Nem szabad megfeledkezni az Egészségügyi Vi-
lágszervezetről (World Health Organization) sem, 
szintén hasznos összefoglalók érhetők el a www .who .
int webes felületen keresztül is. A https://openwho .
org/courses/introduction-to-ncov linken elérhető egy 
körülbelül három órás, három modulból álló online 
kurzus, amely kifejezetten az új koronavírussal fog-
lalkozik.

Ha valaki további, kielégíthetetlen tudásszomjtól 
vezérelve szeretne még tájékozódni, akkor az Ameri-
kai Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járvány-
kezelő Központjának (Centers for Disease Control 
and Prevention [CDC]) honlapján további tájékoztató-
kat olvashat a témában. (www .cdc .gov). [9]

Csak megfontoltan!

Mindenekelőtt leszögeznénk, hogy jelen helyzetben 
elengedhetetlen a hiteles információforrások folyama-
tos nyomon követése, ha valóban hitelt érdemlő ala-
possággal szeretnénk másokat tájékoztatni. Napról-
napra látnak napvilágot új, epidemiológiai szempont-
ból fontos információk, amelyek befolyásolhatják a je-
lenlegi állásfoglalásokat. Éppen ezért nem szabad sem 
alábecsülni, sem pánikkeltésre felhasználni a kialakult 
helyzetet.
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