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A to vább kép zés szak mai tar tal ma
A 2007 júliusában megkezdett távoktatási program 2021-ben is folytatódik. A Gyógy sze ré szet előfi ze tői ré-
szé re ren del ke zés re ál ló táv ok ta tás ban évente tíz alkalommal 2 dol go za tot ve szünk szá mí tás ba, a fo lyó irat-
ban ikon nal je löl ve meg őket. A kreditpontos to vább kép zés cél já ra olyan dol go za to kat vá lasz tunk, ame lyek 
az al kal ma zott far ma ko ló gia, gyógy szertech no ló gia, gyógy nö vény-al kal ma zás, ké mi ai is me re tek, szer ve-
zés tu do mány te rü le tek ről szól nak. Így minden évben le he tőség nyí lik e te rü le tek mind egyi ké nek le fe dé sé re 
és ez zel a naprakész ál ta lá nos gyógy sze ré sze ti is me re tek tovább képzés keretében történő megszerzésére.

A sze rez he tő kreditpontok szá ma
A táv ok ta tás ban re giszt rált és a tesztkérdésekre legalább 75%-ban jó választ adó részt ve vők nek éven te 
ös  sze sen 20 kreditpont jó vá írás ára ke rül sor. 

A rész vé tel fel té te le
Min den Gyógy sze ré szet előfi ze tés hez egy gyógy sze rész re giszt rá ci ó ját tud juk biz to sí ta ni, aki nek ne vét az 
előfi ze tő ad ja meg. A to vább kép zés ben részt ve vő gyógy sze rész elekt ro ni kus úton kül di be a meg ol dá so-
kat, ame lyek alap ján a pont iga zo lást nap tá ri év végén ad juk ki.

Amen  nyi ben egy mun ka hely ről több gyógy sze rész kí ván a to vább kép zés ben részt ven ni, az MGYT a má so-
dik, har ma dik... előfi ze tés ese tén 25%-os ked vez ményt biz to sít.

Technikai tudnivalók
A Gyógyszerészet januári számától évi tíz alkalommal, al kal manként két dolgozatot jelentetünk meg 
a távoktatási program keretében. A kiválasztott dolgozatokat „bagoly“ piktogrammal jelöljük. A dol-
gozatokhoz tartozó kérdéseket a lap utolsó oldalán közöljük. Minden dolgozathoz három-három 
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kérdésekre adott válaszokat február 28-ig kell beküldeni).

A távoktatási programba bejelentkezetteknek a tesztkérdésekre adott válaszokat az MGYT honlapján 
(www. mgyt.hu) – előzetes regisztrációt követően – van lehetőségük megadni.

Jelentkezni 2020. december 1-től lehet az MGYT honlapján lévő jelentkezési lap kitöltésével. 

A jelent kezésekre 2021. március 31-ig van lehetőség. A GYOFTEX-rendszerbe történő regisztrálás a résztvevő 
feladata, a pontszámokat a Titkárság rögzíti.

Figyelem! Mindenkinek, aki a távoktatásban részt kíván venni, jelentkeznie kell, függetlenül attól,  
hogy 2020-ban résztvevője volt-e a távoktatásnak. Minden részletkérdésben felvilágosítást ad  

a Titkárság (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16., tel.: 483-1466, fax: 483-1465,  
e-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu)

 Takácsné prof. Novák Krisztina Bozó Tamás
 főszerkesztő felelős szerkesztő
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Az RNS, azaz ribonukleinsav alapú vakcina ígéretes 
megoldás lehet napjainkban olyan betegségek terápi-
ájában, amelyek a hagyományos módokon nem ke-
zelhetőek. Ilyenek a bizonyos rákos megbetegedések 
és örökletes hiánybetegségek kezelése, illetve egyes 
patogének – mint a SARS-CoV-2 vírus – által oko-
zott súlyos fertőző betegségek elleni immunizálás. 
Ez utóbbira mRNS alapú oltóanyagot fejlesztett több 
gyógyszercég, mint a sajtóból is ismert Pfi zer, illet-
ve Moderna. Készítményeik forgalomba hozatalát az 
európai gyógyszerhatóság is engedélyezte, és sok or-
szágban, így hazánkban is zajlik az oltási kampány. 

A sikeres vakcinafejlesztésnek előfeltételei voltak 
a megfelelő minőségű mRNS, mint hatóanyag előál-
lítására kidolgozott eljárások, illetve az mRNS haté-
kony in vivo célba juttatását szolgáló biztonságos se-
gédanyag- és hordozórendszerek kidolgozása. Az 
mRNS vakcinák esetében két alapvető problémát kel-
lett megoldani: az egyik az mRNS kémiai instabilitá-
sa, a másik pedig az élő szervezetbe juttatva okozott 
súlyos gyulladás. Az mRNS célba juttatására alkal-
mas ideális hordozórendszer tehát egyszerre akadá-
lyozza meg annak bomlását, illetve elősegíti a meg-
felelő sejtekbe való felvételét. Az utóbbi idők fejlesz-
tései, kutatásai révén rutinszerűvé vált az mRNS 
szekvencia módosítása, GMP konform gyártása, és 
a hatékony, biztonságos, vakcinákban alkalmazha-
tó hordozórendszerek előállítása terén is nagy elő-
relépés történt [1]. A nehézségeken kívül az mRNS-
vakcináknak számos előnyük is van a hagyományos 
oltóanyagokkal szemben: erős humorális, illetve cel-
luláris immunválaszt váltanak ki, előállításuk ol-

csóbb, egyszerűbb, mivel sejtfüggetlen (bio)techno-
lógiai folyamatokon alapul. A hasonló kémiai tulaj-
donságok és előállítási technológiák lehetővé teszik 
továbbá az eltérő patogén antigének elleni vakcinák 
gyártási folyamatainak gyorsabb adaptálását és ható-
sági engedélyezését. Az mRNS vakcina hatékonysága 
és biztonságossága szempontjából kulcskérdés a vele-
született és adaptív immunrendszer kiegyensúlyozott 
és megfelelő mértékű stimulálása, mert a túlzott im-
munreakció különböző súlyosságú mellékhatások-
hoz, az elégtelen immunválasz pedig a készítmény 
hatástalanságához vezethet [2]. 

Az első COVID-19 megbetegedéseket 2019-ben 
Kína Wuhan városában diagnosztizálták. A beteg-
ség gyorsan terjedt először Kínában, majd az egész vi-
lágon, míg a WHO 2020 márciusában világjárvány-
nyá nyilvánította a helyzetet. A járvány eddig soha 

Dalmadiné Kiss Borbála*, Király Márton, Virág Dávid, Antal István, Ludányi Krisztina

 mRNS alapú vakcinák a COVID-19 
járvány elleni küzdelemben

A SARS-CoV-2 vírus okozta világjárvány megfékezésében nagy reményeket fűznek a szakemberek az mRNS alapú 
vakcinákhoz, így a szerzők áttekintik a COVID-19 megbetegedés hátterében álló, a vakcinafejlesztés során megcéloz-
ható legfontosabb immunológiai folyamatokat, az mRNS vakcinák működésének alapjait, a hatékonyságuk növelésének 
módjait és az ipari léptékű gyártást lehetővé tevő új technológiákat. Törekednek továbbá a hivatkozott irodalmak 
alapján az oltóanyagfejlesztés és -engedélyezés során felmerülő problémák, kérdések elemző összefoglalására.

Dalmadiné Kiss Borbála 1997-ben 
végzett az ELTE TTK biológia-kémia 
szakán, majd az EGIS Gyógyszergyár 
Farmakokinetikai Kutató Laboratóriu-
mában dolgozott bioanalitikusként. 
Az originális gyógyszerfejlesztéshez 
kapcsolódó analitikai vizsgálatok és a 
metabolitkutatás területén szerzett ta-

pasztalatokat, majd a laboratórium profilváltásához idomulva 
a bioekvivalencia vizsgálatok kivitelezésében vett részt vizs-
gálatvezetőként GLP irányelvek szerint. 2001-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán kromatográfiás 
szakirányú végzettséget szerzett, a PhD-fokozatot 2003-ban 
kapta meg. 2012-től dolgozik a Semmelweis Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézetében tudományos munkatársként, ahol a ké-
szítmény analitikában, és a gyógyszerészhallgatók oktatásá-
ban szerzett gyakorlatot. Jelenleg a kutatócsoport, amelynek 
tagja, fehérjék szerkezetvizsgálatával foglalkozik. 
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nem látott tömegek megfertőződését megbetegedését 
és sok ember halálát okozta, megbénítva a világgaz-
daságot is. A megoldás a szakemberek szerint a ha-
tékony oltóanyag kifejlesztése. Ezt bizonyítja, hogy 
már 2020 júliusában 27 gyógyszerjelölt volt klinikai 
kipróbálás alatt, 139 pedig a fejlesztés preklinikai fá-
zisában, melyek teljes egészében lefedik a lehetséges 
hat vakcinatípust. Az első három és egyben legígére-
tesebb a 27 jelöltből vírus vektor, illetve mRNS ala-
pú készítmény.  A pandémiás szükséghelyzet megkö-
veteli a gyógyszerfejlesztés idejének jelentős lerövidí-
tését a szokásos 10-15 évről 1-2 évre annak érdeké-
ben, hogy a világ népességének immunizálása a sú-
lyos légzési nehézségekkel járó megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 vírus ellen minél hamarabb elkezdőd-
hessen. A kutatóknak és a hatósági szakembereknek 
több problémával kell szembenézniük a preklinikai és 
klinikai vizsgálatok értékelésekor, mivel a COVID-19 
betegséggel kialakuló protektív immunválasz mi-
benlétét egyelőre kevéssé értjük, így nem egyértel-
mű, melyik vakcinatípus bizonyul majd a leghatéko-
nyabbnak. A biológiai gyógyszerek, így az oltóanya-
gok esetében is a preklinikai eredmények interpretá-
lása, és a klinikára bocsájtás megítélése nehézségekbe 
ütközik, mivel gyakran tapasztalható az állatkísérle-
tes modellekben nagyobb mértékű immunogenitás, 
mint amely a későbbi klinikai vizsgálatokban bizo-
nyítást nyer. Sarkalatos pontok tehát a vakcina haté-
konyságának megítélésében a megfelelő állatmodell 
és önkéntes populáció kiválasztása, illetve az egyér-
telmű klinikai végpontok meghatározása [3]. 

A COVID-19 IMMUNOLÓGIÁJA, 
A VAKCINÁLÁS LEHETŐSÉGEI

A fertőzés kezdetén a légutak érintettek, de a vírus je-
lenléte egyéb más fontos szervekben, mint a szív, máj, 
agy és a vesék is kimutatható. Más koronavírusok-
hoz hasonlóan a SARS-CoV-2  is gátolja a veleszüle-
tett immunválasz dendritikus sejtjeit, illetve az 1-es 
és 3-as interferon rendszert. Vírusspecifi kus antites-
tek a tünetek megjelenését követő két hétben már ki-
mutathatók a fertőzött személyekben, de mennyisé-
gük általában a tünetek erősségétől függ, és a neut-
ralizáló antitestek jelenléte tünetmentes egyénekben 
hamarabb cseng le. Sajnos az ok-okozati kérdések ma 
még nem  teljesen világosak, vagyis hogy a nagyobb  
antitestmennyiség védettséget jelent, vagy éppen a 
betegség súlyosbodását okozza (Antibody Dependent 
Enhancement of the disease, ADE). Az antitestek leg-

inkább a vírus S proteinje (közismertebb nevén a tüs-
kefehérje) ellen keletkeznek, de a legnagyobb mennyi-
ségű vírusprotein, az N protein ellen is zajlik antitest 
termelés, bár úgy tűnik, ezek nem alkalmasak a ví-
rus neutralizálására. Nem tudjuk egyelőre pontosan 
azt sem, hogy milyen hosszan nyújtanak védettsé-
get a vérből kimutatható antitestek, illetve, hogy  mi 
az a titer, mely biztos immunitást jelent a vírus ellen. 
Ennek ismerete azonban elengedhetetlen a megfele-
lő vakcina fejlesztéséhez, és hatásosságának értéke-
léséhez. Megfi gyelhető bizonyos mértékű keresztim-
munitás más koronavírus fertőzésekkel, ez is magya-
rázhatja többek között a jelentős egyéni különbsége-
ket a betegség lefolyását illetően. Szükséges lehet ezt 
a tényt is fi gyelembe venni a SARS-CoV-2  vakcinák  
klinikai vizsgálatai során az önkéntesek kiválasztásá-
ban, mert a korábban lezajlott egyéb koronavírus fer-
tőzés miatt létrejött immunitás meghamisíthatja az 
adott vakcina hatékonyságára vonatkozó következte-
téseket. Kutatások rámutattak, hogy a humorális im-
munválasz mellett nagy jelentősége van a koronaví-
rus okozta megbetegedések elleni védettség kialaku-
lásában a  citotoxikus T sejteknek  (CD4+ és CD8+), 
illetve a nemrégiben leírt veleszületett immunrend-
szer által kialakított memóriának (trained immunity), 
melynek legfontosabb szereplői a makrofágok. Az 
ilyen típusú immunmemóriának nagy szerepe van a 
vírus korai eliminálásában a légutakból, és ennek tu-
lajdonítják azt a megfi gyelést, hogy a BCG oltás bi-
zonyos mértékű védettséget jelent a SARS-CoV-2-vel 
szemben. Enyhébb eseteknél megfi gyelhető a CD8+ 
memória T sejtek nagyobb száma a légzőszervekben, 
így felmerülhet tehát az a gondolat, hogy egy haté-
kony vakcinának az immunrendszernek ezt a részét 
is aktiválnia kell. Ennek hatékony megvalósítása vi-
szont nagymértékben függ a beviteli úttól, tehát meg-
fontolandó lehetne az inhalációs vakcinák fejlesztése 
is. Ezt támasztja alá az is, hogy az előbb említett al-
veoláris makrofágok is a légutak mukózájában talál-
hatóak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a T sejtes 
immunválasz erőssége  jobban leírja a védettség mér-
tékét idősekben, mint az antitest titer, ami szintén 
megfontolandó a vakcina fejlesztések során [3]. 

SARS-CoV-2 VAKCINAJELÖLTEK

2021. február végén 73 vakcinajelölt volt a fejlesztés 
klinikai, 182 pedig a preklinikai fázisában [4]. A nem 
vírus alapú vakcinák hatása többségében a vírus 
S  proteinje, mint antigén ellen kialakított immun-
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válaszon alapul. A járványkezelésre fejlesztett vakci-
nák tulajdonságairól, működési mechanizmusairól 
Duda Ernő professzor adott igen kiváló összefoglalót 
a Gyógyszerészet januári számában [5], ezért a továb-
biakban a nukleinsav alapú, azon belül is az mRNS 
vakcinákkal foglalkozunk részletesebben.

A nukleinsav alapú vakcinák közül jelenleg 11 
plazmid DNS és 8 mRNS alapú van klinikai kipróbá-
lás alatt [4], míg több más fejlesztése a preklinikai fá-
zisnál tart. Nagy előnye a lipid nanorészecskékbe zárt 
mRNS-vakcináknak (Moderna, Pfi zer-BioNTech), 
hogy a gazdasejtbe való bejutást követően a bennük 
tárolt genetikai információ átíródik (transzlálódik) 
aminosav szekvenciává és a poszttranszlációs mó-
dosításokon is keresztülmehet, mely a natív antigén 

szerkezet imitálását nagyban elősegíti. Szintézisük in 
vitro transzkripcióval (IVT) történik, ami kizárja az 
esetleges mikrobiális eredetű szennyeződések jelen-
létét a termékben. Mivel eddig még nem került for-
galomba ilyen oltóanyag emberi alkalmazásra, nincs 
információ arról, hogy milyen hosszú távú védett-
séget biztosítanak, illetve alkalmasak-e az inhaláci-
ós vakcinálásra [3].  A Pfi zer-BioNtech mRNS ala-
pú vakcinája 2020 decemberében, a Moderna cég 
ugyanilyen típusú készítménye pedig 2021. január 
elején kapta meg az EMA forgalomba hozatali en-
gedélyét. A fontosabb, a fejlesztés klinikai fázisában 
lévő, illetve a közlemény írásakor az EMA általi en-
gedélyezésre váró vakcina jelölteket az I. táblázat 
foglalja össze.

1. ábra Az érett, átírásra kész mRNS szerkezete (ORF: open reading frame, a transzlálódó szekvencia; UTR: untranslated region, 
át nem íródó szakasz) [2].

I. táblázat EMA engedélyezés al att álló, illetve klinikai fejlesztési fázisban lévő, fontosabb vakcina jelöltek 2021. február 
végén [3,19]

Vakcina neve Típus Fejlesztő Klinikai fejlesztési fázis

Ad26.COV2.S adenovírus vektor Janssen-Cilag International 
Jhonson&Jhonson EMA engedélyezés alatt

ChAdOx1-SARS-CoV-2 adenovírus vektor AstraZeneca, University of 
Oxford EMA engedélyt kapott 

INO-4800 plazmid DNS Inovio Pharmaceuticals, 
International Vaccine Institue

Fázis 1-3 
USA

NVX-CoV2373 protein alegység Novavax
USA Fázis 3 

LNP-nCoVsaRNA lipid-nanorészecske saRNS Imperial College London,
Morningside Ventures

Fázis 1-2
Egyesült Királyság

COVID-19 vakcina inaktivált SARS-CoV-2 vírus Chinese Academy of Medical 
Sciences

Fázis 1-2
Kína

Gam-COVID-VacLyo
(Sputnik)

adenovírus vektor, nem 
replikálódó Gameleya Research Institute Fázis 3

Oroszország

COVID-19 vakcina inaktivált SARS-CoV-2 vírus Sinopharm, Wuhan Institute 
Biological Products Co. Ltd.

Fázis 1-3 
Kína

COVID-19 vakcina fehérje alegység

Anhui Zhifei Longcom 
Biologic Pharmacy, Chinese 

Academy of Medical 
Sciences

Fázis 1-2.
Kína

CVnCoV lipid-nanorészecske mRNS CureVac Fázis 1
Németország, Belgium

COVID-19 vakcina plazmid DNS AnGes Inc. Osaka University, 
Takara Bio

Fázis 1-2
Japán

GX-19 plazmid DNS Genexine Consortium Fázis 1-2
Dél-Korea
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AZ mRNS ALAPÚ VAKCINA 
HATÁSMECHANIZMUSA

Az mRNS teremti meg a kapcsolatot a sejtmag DNS-
ében tárolt genetikai információ és a riboszómákon 
végbemenő fehérjeszintézis között. Az mRNS vak-
cina hatásának alapja az, hogy a célsejtekbe kívülről 
bejuttatott, in vitro körülmények között előállított, 
és az előállítani kívánt fehérje genetikai információ-
ját hordozó mRNS átíródik a gazdasejtben. A gazda-
szervezet termeli tehát azt a fehérjét, antigént, mely a 
megfelelő, ideális esetben hosszú távú, protektív im-
munválaszt kiváltja.  Ez a fehérje lehet az adott be-
tegségben esetleg hiányzó fehérje, de védőoltások 
esetében az egyes kórokozók valamely, a gazdaszer-
vezetben megfelelő immunválaszt kiváltó fehérjé-
je is. A transzlációra kész, érett mRNS felépítését az 
1. ábra mutatja.  

Az mRNS-ek két típusa áll jelenleg az oltóanyag-
kutatások középpontjában: a replikálódni nem ké-
pes mRNS az 5’ és 3’ át nem írt (UTR) régiókon kí-
vül az antigént kódoló részt tartalmazza csak, míg 
az önmagától amplifi kálódni képes RNS az antigé-
nen kívül a replikációhoz szüksége vírus eredetű ap-
parátus genetikai kódját is hordozza. Az mRNS, mi-
vel nem integrálódik a gazdasejt DNS állományá-
ba, mentes a mutagén hatásoktól és természetes úton 
bomlik le a gazdasejtben, mely folyamat bizonyos 
módosításokkal, illetve hordozórendszerekkel szabá-
lyozható. A kívülről a szervezetbe juttatott mRNS ön-
magában immunválaszt vált ki, mivel számos sejtfel-
színi, endoszómális és a sejtplazmában jelen lévő re-
ceptorhoz kötődhet. Ez a kiváltott immunválasz lehet 
kedvező, adjuváns hatású a vakcina eredeti hatását 
tekintve, illetve lehet káros, mely gyulladást okozhat 
a gazdaszervezetben, vagy az mRNS ellen irányulva 
annak dezaktiválódásához vezethet [6]. Az mRNS 
vakcinák által kiváltott immunválaszról a 2. ábra ad 
sematikus összefoglalást.

AZ mRNS VAKCINA 
HATÉKONYSÁGNÖVELÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI

Az mRNS vakcinák hatékonysága és biztonságossága 
szempontjából kulcsfontosságú kérdések a megfelelő 
hordozórendszer, a vakcina káros immunogenitása 
az Interferon 1 rendszer aktiválása révén, a megfele-
lően hosszú felezési idő és a célsejtbe való bejutást kö-
vetően a transzláció hatékonysága.

Módszerek a kiegyensúlyozott immunválasz 
kialakítására

Az egyéb, nem mRNS alapú vakcinák esetében gyak-
ran alkalmazott adjuvánsok mRNS alapú oltóanya-
goknál nem szükségesek, mivel azok önmagukban 
rendelkeznek az immunrendszert aktiváló, adjuváns 
hatásokkal. Ez a tulajdonságuk lehet egyszerre hasz-
nos, illetve vezethet az mRNS, mint hatóanyag le-
bomlásához is.  Bizonyos, az in vitro transzkrip-
ció során keletkező melléktermékek, mint a dupla-
szálú RNS (dsRNS) jelentősen ronthatják a transzlá-
ció hatásfokát, így mennyiségük csökkentése rend-
kívül fontos. Ez lehetséges az in vitro transzkripció 
(IVT) során alacsonyabb Mg2+ koncentráció, módo-
sított nukleozidok vagy speciális termostabil RNS 
polimeráz alkalmazásával, illetve tisztítási lépések 
beiktatásával. A módosított nukleozidok beépíté-
se az mRNS szekvenciába ezen kívül a PRR (pattern 
recognition receptor) aktiválódását és az mRNS im-
munrendszer általi hatástalanítását is mérsékelhe-
tik [7-12]. A módosított nukleozidokat tartalmazó 
mRNS együttes formulálása TLR4 (Toll like receptor) 
agonistákkal tovább javíthatja az egyensúlyt annak 
immunrendszert aktiváló adjuváns hatása és a sa-
ját maga ellen irányuló immunválasz között. Ugyan-
ilyen hatása lehet a legutóbbi kutatások szerint a rö-
vid dupla láncú szakaszok beépítésének a molekula 3’ 
UTR, illetve poliA farok részén [13, 14].

Az mRNS szekvencia módosítása

Az át nem írt régiók (UTR) hossza és minősége mind 
az 5’, mind pedig a 3’ láncvégen jelentősen befolyá-
solják a transzláció sebességét és az átírt szekvenci-
ák (transzkriptom) felezési idejét, ezért e régiók mó-
dosítása, optimalizálása kiemelt jelentőségű az mRNS 
vakcina hatékonysága szempontjából [15,16].  Ezek az 
UTR szekvenciák fajspecifi kusak és különbözőek le-
hetnek az adott sejt típusától, illetve állapotától, élet-
ciklusától függően. Ezért minden egyes mRNS vakci-
na esetében célzottan kell módosítani ezeket a régió-
kat [2]. Az 5’ régió az eukarióta sejtekben egy, a 7-es 
nitrogénen metilált guanint, az úgynevezett 5’ cap-
et hordoz, mely a splicing szabályozása mellett meg-
védi az mRNS-t a lebontó nukleázoktól, segíti sejten 
belüli transzportját és a transzlációt csakúgy, mint 
a transzkripció egyik utolsó lépéseként a 3’ láncvég-
hez csatolt poliadenin (poliA) farok. Korábbi eredmé-
nyek alapján a hosszabb poliadenin farok stabilabb 
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mRNS-t eredményez [17]. A fent említett mRNS sza-
kaszok módosítása tehát a vakcina fejlesztéskor az op-
timálandó technológiai eljárások közé tartozik. Szá-
mos kutatás irányult a transzláció során átírt úgyne-
vezett ORF szakasz módosítására a transzlációs haté-
konyság növelése és a veleszületett immunválasz mér-
séklése érdekében. Erre lehetőség van a kodonok, az 
egyes aminosavakat kódoló nukleotid hármasok mó-
dosításával, illetve a guanin-citozin arány változtatá-
sával. A kodonok szintjén történő hatékonyságnöve-
lésnek több lehetősége ismert, mint például a gyako-
ribb kodonok alkalmazása az egyes aminosavak ese-
tében vagy a nagyobb tRNS (transzfer RNS) gyakori-
sággal rendelkezők beépítése. A kodon optimalizálás 
növeli a transzlációs rátát, az iniciációs kodon köze-
lében jelenlévő megfelelő kodon pedig az elongációs 
rátát. A legutóbbi kutatások azt is igazolták, hogy az 
mRNS poszttranszkripciós módosításai, mint példá-
ul a citidinek acetilálása fokozhatja az mRNS-ben kó-
dolt információ fehérjére való átírását, azaz a transz-
lációt [2].  

Hatékony hordozórendszerek az in vivo 
mRNS transzport számára 

Egy hatékony és biztonságos vakcina további fontos 
összetevője egy olyan nem toxikus hordozórendszer, 
mely biztosítja az mRNS-nek a célsejtek (antigén pre-

zentáló sejtek, T sejtek) citoplazmájába való bejutását, 
egyúttal megakadályozva idő előtti lebomlását. Az 
mRNS sejtbe juttatása nagy kihívást jelent egyrészt 
negatív töltése miatt, ami nem kedvez a sejtmemb-
ránon való átjutásnak, illetve a sejtmembránon álta-
lában transzportálódó molekuláknál három, négy-
szer nagyobb mérete miatt. Az eddigi kutatások so-
rán a lipidalapú hordozók, bizonyos polimerek és 
proteinek (cell penetarting peptide, CPP) feleltek meg 
az előbb említett elvárásoknak. Számos mRNS hor-
dozórendszert írtak le eddig, az egyszerű dendrimer, 
polietilénimin és protamin hordozók mellett bo-
nyolultabb kolloid rendszerek, mint például lipid-
nanorészecske és nanorészecske-CPP alapú hordozók 
képezték a vizsgálatok tárgyát. Az eddigi kutatások 
alapján a lipid nanorészecskék bizonyultak a leghaté-
konyabbaknak. Ezek a lipid nanorészecskék általában 
ionizálható lipidekből, koleszterinből és a lipidekhez 
kapcsolt PEG-ből (polietilén-glikol) állnak. Elősegí-
tik az mRNS sejtek általi felvételét és citoszolban való 
transzportját, megóvják az endoszómákban való le-
bomlástól és a TLR receptorok általi felismeréstől, ez-
által elkerülve a veleszületett immunválasz aktiváló-
dását [2].  Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a 
legtöbb tapasztalat ezekkel a hordozórendszerekkel 
kapcsolatban a daganatterápiából származik, ezért 
csak megfelelő óvatossággal alkalmazhatók a megelő-
ző vakcinázásban.

2. ábra Az in vitro átírt RNS (IVT RNS) által kiváltott immunválasz (dsRNS: double-stranded RNS, duplaszálú RNS; ssRNS: single-stranded 
RNS, egyszálú RNS; PRR: pattern recognition receptor; TLR: toll like receptor; IFN: interferon; MHC: fő hisztokompatibilitási komplex) 
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AZ IN VITRO mRNS TERMELÉS 
OPTIMALIZÁLÁSA, MÉRETNÖVELÉSE

Nagyszámú vakcina előállításához olyan egyszerű, 
költséghatékony módszerekre van szükség, melyek 
alkalmasak a megfelelő minőségű termék előállításá-
ra. A terápiás és biztonsági szempontoknak megfelelő 
mRNS termék előállítása laboratóriumi körülmények 
között manapság már nem jelent különösebb kihívást, 
de ezek a technológiai eljárások nem feltétlenül alkal-
masak tömegtermelésre. A jelenleg alkalmazott eljá-
rások lépései a következők: különböző enzimatikus 
reakciók a DNS templát létrehozására, in vitro transz-
kripció, illetve az 5’ cap és a poliadenin farok létreho-
zása. Minden egyes lépést követően fontos a mellék-
termékek és az el nem reagált komponensek eltávolí-
tása. Ehhez megfelelően hatékony, egyszerű és olcsó 
elválasztási módszerekre van szükség. A termék tisz-
títása laboratóriumi körülmények között folyadék-
kromatográfi ával történik, mely nem feltétlenül ideá-
lis az ipari termelés során. Az ideális ipari eljárás egy-
lépéses, egy reaktorban végbemenő (one-pot) tech-
nológia, és egyszerű, olcsó, nagy áteresztőképességű 
tisztítási eljárással kapcsolt [1]. Ebben az irányban két 
fejlesztés jelentett nagy előrelépést: az egyik az úgy-
nevezett CleanCap® technológia, melynek során egy 
lépésben történik az in vitro transzkripció és az 5’ cap 
szintézise [18], míg a másik újítás a nagymértékben 
immunogén duplaszálú RNS (dsRNS) szennyezők el-
távolítására alkalmazott folyadékkromatográfi ás tisz-
títás kiváltására alkalmas, cellulóz hordozón való ad-
szorpción alapuló tisztítási módszer, mely hasonló 
hatásfokkal működik, mint a folyadékkromatográfi a, 
viszont sokkal olcsóbb, és az ipari technológiai folya-
matokba sokkal jobban beilleszthető [8].   

ÖSSZEFOGLALÁS

A világjárvány által kikényszerített, soha nem látott 
gyorsaságú oltóanyag-fejlesztés igen összetett feladat 
elé állítja mind a gyógyszerfejlesztőket, mind pedig 
az engedélyező hatóságokat. Természetesen a gyógy-
szerfejlesztő cégek nem a cilinderből varázsolták elő 
termékeiket, azok korábbi járványok, kórokozók és 
egyéb más indikációk esetében felhalmozott, jelentős 
mennyiségű tudásanyagon és évek óta fejlesztett tech-
nológiákon alapulnak. Olyan helyzetben kell felelős-
séggel döntéseket hozni, amikor több, a közlemény-
ben is érintett kérdésre még nincs kielégítő válasz, de 
az biztosan kijelenthető, hogy nagyságrendekkel töb-

bet tudunk napjainkban a vírusról, a COVID-19 be-
tegség terjedéséről és immunológiájáról, az mRNS 
vakcinák biztonságosságáról, mint a múlt év tava-
szán. Ugyanakkor maradtak nyitott kérdések is, mint 
például az oltással kialakított immunitás időtartama, 
melyre csak valós idejű vizsgálatok adhatnak választ. 
Látszólag az mRNS vakcinák előrébb tartanak az en-
gedélyezési folyamatban, ha úgy tetszik, a versenyben, 
és tudományos újdonságuk révén talán „tudat alatt” 
már most megelőlegezzük nekik az aranyérmet, de 
a verseny győzteseinek, a betegeknek, pontosabban a 
járványmentes életükbe visszatérni vágyó emberek-
nek kell lenniük. Az, hogy több vakcinatípus – már 
régóta alkalmazott és sokszor bevált technológiáktól 
a legújabb tudományos eredményeken alapuló inno-
vatív, de újdonságuk révén még nem annyira bejára-
tott technológiákig – áll fejlesztés és klinikai kipróbá-
lás alatt, lehetővé teszi, hogy mindenki a számára leg-
hatékonyabb és biztonságos oltásban részesüljön.
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DALMADI KISS B, KIRÁLY M, VIRÁG D, ANTAL I, LUDÁNYI K: mRNA-
based vaccines in the contest against COVID-19 epidemic 

The authors review the key immunological processes un-
derlying COVID-19 that can be targeted during vaccine 
development. The manuscript presents the fundamen-
tals of mRNA vaccines, ways to increase its effi  cacy, and 
new technologies for industrial-scale production. A sum-
mary of the problems and issues arising during the devel-
opment and authorization of vaccines on the basis of the 
cited literature has been also provided.

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézet, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 7.
*levelező szerző: kiss.borbala@pharma.semmelweis-univ.hu

A dolgozathoz tartozó tesztkérdések az utolsó oldalon találhatók

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
közleménye

a 75., 70., 65., 60. és 50. éve végzett gyógyszerészek részére

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak 
jubileumi díszoklevelet adományoz. Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjeinél:

 – a Pázmány Péter Tudományegyetemen, 
 – a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 
 – illetve a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 

1946-ban, 1951-ben, 1956-ban, 1961-ben, illetve 1971-ben szerezték meg
2021. április 30-ig a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26. fsz. 16.) 
nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett. 

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és 
az értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni Hivatalban telefonon (06-1 266-0449), vagy letölthető a Kar honlapjáról 
(www.semmelweis.hu/gytk/hirek).
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság  
2021. évi szabadon választható továbbképzései

Időpont Helyszíne Továbbképzés címe Előadó Előadáscím

2021. április 10. Debrecen
Modernkori betegségek előfordulása 
és ellátása a gyógyszertári 
gyakorlatban

Dr. Gesztelyi Rudolf Az asthma bronhiale, COPD korszerű 
farmakoterápiája

Dr. Juhász Béla Gyógyszeres interakciók az expediálás tükrében
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna Prof. Szilasi Mária Ambuláns tüdőgyógyászati rehabilitáció

Dr. Borcsiczki Dóra Gyermekbetegségek felnőtt korban

2021. április 17. Szombathely Gyógyszertechnológiai újdonságok Dr.  Hajdú Mária
A Szabványos Vénygyűjtemények, különös 
tekintettel a FoNo VIII. gyógyszertechnológiai 
vonatkozásaira

Moderátor: Prof. Bácskay Ildikó
Dr. Ambrus Rita

Aktualitások az inhalációs készítményfejlesztés 
területén. Innovatív pulmonális és nazális 
szerelékek.

Dr. Mayer Klára Kockázatelemzés a magisztrális készítés 
vonatkozásaiban

Prof. Bácskay Ildikó 3D nyomtatás jelentősége a gyógyszerészetben teszt

2021. április 24. Miskolc
A legfrissebb tudományos és 
gyakorlati ismeretek alkalmazása a 
gyógyszerészi gondozás

Dr. Váradi Judit Fogyókúra és a vegán hatása mikrobiomra

Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna Dr. Fenyvesi Ferenc Ételintolerancia és allergiai problémák
Kurdics Mihály (ny.
alezredes) Drogok nélkül tisztán

Dr. Horváth László Katasztrófa gyógyszerészet. Mit tanultunk a 
COVID-19 járványból?

2021. május 8. Kecskemét Mit jelent a patikában:  
„ép testben ép lélek”? Prof. Halmos Gábor Két különböző nemre jellemző rákos 

megbetegedések és korszerű terápiájuk
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna Dr. Juhász Éva Gyermekkori-háztartásban előforduló mérgezések 

és ellátásuk gyakorlatban
Dr. Zonda Tamás Pánik vagy szívinfarktus?

Dr. Zonda Igor A körzeti orvos és a gyermekkori, ill. felnőtt 
allergia kialakulásának változatos formái

2021. május 29. Békéscsaba Gyógyszeres terápiás választási 
lehetőségek – mindennapi gyakorlat Dr. Varga Márta Aktualitások a gasztroenterológia területén

Moderátor: Dr. Takács Gézáné
Dr. Hajdú Mária

A Szabványos Vénygyűjtemények, különös 
tekintettel a FoNo VIII. gyógyszertechnológiai 
vonatkozásaira

Prof. Bácskay Ildikó 3D nyomtatás jelentősége a gyógyszerészetben

Prof. Csóka Ildikó
Beteg együttműködés befolyásoló tényezők, 
az együttműködés elősegítésének lehetőségei. 
Kommunikáció

2021. június 12. Budapest A gyógyszerészeti tudományok 
legújabb eredményei Prof. Szökő Éva Gyógyszer-alkalmazáskor előforduló 

túlérzékenység, allergiás reakciók
Moderátor: Dr. Takács Gézáné Dr. Tábi Tamás Bőrgomba a patikai gyakorlatban

Prof. Révész Piroska Intranazális hatóanyagleadó rendszerek
Dr. Takács Gézáné Kórházi gyógyszerelés aktualitásai

Dr. Horváth László Klinikai gyógyszerészet oktatása a graduális és 
posztgraduális képzésben

Dr. Tompa Ildikó Közforgalmú gyógyszerészet aktuális problémái
Prof. Bácskay Ildikó Innovatív gyógyszertechnológia


