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ifj. Duda Ernő1*, Ragó Zsuzsanna2, Bella Zsolt3, Duda Ernő 4

Gyógyszerekkel a SARS-CoV-2 vírus
ellen
A gyógyszerfejlesztés hosszútávú innovációs folyamat, csak évek múltán van esély arra, hogy egy új hatóanyag forgalomba kerüljön. Így a hirtelen kialakult koronavírus-járványban csak a korábban kifejlesztett „széles spektrumú
antivirális szereket” és egyéb, más terápiás területen alkalmazott gyógyszereket tudtuk – több-kevesebb sikerrel –
használni. A SARS-CoV-2 fertőzés következtében kialakuló betegség sajátosságai miatt két ponton próbáltunk beavatkozni: (1) megakadályozni a vírus fertőzését és szaporodását, illetve (2) gátolni az immunrendszer önpusztító reakcióját a vírusfertőzés nyomán kialakuló szöveti károsodásra. Az első célpont ellen egyelőre nagyon kevés eredményt
tudunk felmutatni, míg a második célpont ellen viszonylag hatásos védekezési módokat sikerült kialakítani. Ebben a
cikkben az eddigi próbálkozások mellett a jövő ígéreteiről is szeretnénk rövid áttekintést adni.

MIÉRT NEHÉZ A VÍRUSOK ELLEN VÉDEKEZNI?
Az élővilág – baktériumok, Archeák, egysejtűek,
gombák, növények és állatok – egységesek abban a tekintetben, hogy valamennyien a kétszálú DNS-t használják genetikai információ-hordozóként. Valamenynyien a DNS-ről mRNS-t írnak át, amelynek leolvasásával a riboszómák fehérjéket szintetizálnak. A vírusok elképesztően változatos örökítőanyag-választékot
mutatnak: egy- vagy kétszálú DNS; egy- vagy kétszálú RNS; egységes vagy szegmentált genom. Az RNS
genom lehet pozitív (mRNS irányítottságú), vagy negatív, de még a pozitív szálú RNS sem mindig működik mRNS-ként, esetenként csak minta egy duplaszálú DNS kialakításához. Tehát, amíg az élővilágban mindenki rokon, csak a rokonság mértéke változó, a „vírusokként” ismert lények valóságos „UFO”-k,
akik genetikailag szinte semmi rokonságot nem mutatnak egymással. Az egyetlen közös bennük az, hogy
önálló szaporodásra képtelenek (nem élnek), csak
élő sejtekben képesek replikálódni. Ebből következik, hogy a gazdaszervezet sejtjeiben kell felvennünk
a harcot ellenük, úgy, hogy a gazdában minél kisebb
kárt okozzunk.
A vírusellenes hatóanyagok fejlesztésének titka,
hogy megtaláljuk azokat a létfontosságú molekuláris
folyamatokat, amelyek az illető vírusokra jellemzőek
és amelyek nem, vagy nem úgy folynak le az élő szervezetekben. Ezek megtalálása szempontjából elengedhetetlen, hogy nagyon jól ismerjük az ellenséget,
pontosan tudjuk, melyek az „Achillesz sarkai”.
Gyógyszerészet 65:201–208
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Ifj. Duda Ernő a Magyar Biotechnológiai
Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense
és az Aquincum Institute of Technology
oktatója, a SOLVO Biotechnológiai Zrt.
Vezérigazgatója, valamint a Medipredict
Kft ügyvezetője. Élettudományi befektetőként is aktív az Aquincum Technology
Incubator és a Creative Accelerator cégeken keresztül.

A SARS-COV-2 VÍRUS FERTŐZÉSI CIKLUSA
A koronavírusok fertőzési- és szaporodási mechanizmusai (1. ábra) annyira komplikáltak, hogy az ember azt gondolná, hogy ezekkel képtelenség fennmaradni. Sajnos, az élet rácáfolt erre a vélekedésre. A légúti fertőzés számos vírus bevált stratégiája. A fertőzött
egyén nyálkahártya sejtjeiben szaporodó vírus sejtpusztítása, a kialakuló immunválasz irritálja a gazdát,
aki köhögéssel, tüszköléssel próbálja tisztítani a légutakat. A generált cseppek szállítják a vírust, ha valaki belélegzi azokat, a fertőzés továbbterjed. A fertőzés
első lépése a vírus bejutása a sejtekbe. A SARS-CoV-2
esetén ez a virális és a sejthártya összeolvadása révén
jön létre, ezáltal jut be a vírus genomja a citoplazmába.
A vírus transzmembrán „tüskefehérjéje”, az S (spike)
fehérje nagy affinitással képes kötődni egyes sejtjeink felszínén megtalálható ACE-2-höz. Az ACE-2 egy
karboxipeptidáz enzim, amely a vérnyomást fokozó
angiotenzin II oktapeptidet hasítja inaktív termékké.
A rendkívül flexibilis S fehérje trimereket alkot a vírus felszínén és egy meghatározott helyen
201
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1. ábra A vírus szaporodási ciklusának egyszerűsített sémája (részletek a szövegben).

enzimatikusan vágható. Az ACE-2 receptorhoz kötődött S trimert rendszerint egy transzmembrán
proteáz, a TMPRSS2 hasítja el (de más enzimek is
számításba jöhetnek). A vágás következtében az S fehérje impresszív szerkezeti átalakuláson megy keresztül és felszínre kerülnek azok a fúziós domének,
amelyek kiváltják a két membrán összeolvadását. Ez
a fertőzési folyamat rendkívül komplex és nagyon sajátos, tehát ideális gyógyszerfejlesztési célpont. Gátolhatjuk az ACE-2 és a vírus receptor-kötő doménjének
202

Gyogyszereszet-2104.indb 202

(receptor binding domain, RBD) kölcsönhatását, a
proteáz aktivitását, az S konformációváltását, de magát a fúzió folyamatát is (2. ábra).
A vírus RNS-ből és N fehérjéből álló nukleokapszidja, amint bekerül a citoplazmába, mRNS-ként
kezd működni. Az 5’ végről leolvasott poliproteinben
két fehérjebontó enzim is lakozik, a papainszerű
(PLpro) és a kazein-3-szerű (C3Lpro) proteáz. Ezek feldarabolják a poliproteint és 11 (nem szerkezeti) fehérje keletkezik. Különleges módon, a riboszóma „téveGyógyszerészet 65.
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2. ábra A vírus sejtbe jutásának folyamata. (A) az S fehérje ACE2 kötését követően a proteáz szétvágja az S1 és S2 alegységeket.
Az S1 kötve marad a receptorhoz, az S2 szerkezeti átalakuláson megy keresztül, megnyúlik és fúziós peptidjét beleilleszti
a sejtmembránba. (B) A heptád ismétlődések egyesülése kiváltja a membránok fúzióját. (C) A membránfúzió lehetővé teszi
a nukleokapszid bejutását a citoplazmába. (D) A heptád homológ peptidek (pl. HR1P) gátolják a heptádok összeolvadását, így
a membránok fúzióját is.

déseként”, a leolvasási keretbeli ugrással (frameshift)
néha a riboszóma tovább olvassa az RNS-t, így egy
még nagyobb óriásfehérjét tud szintetizálni. Ennek
darabolódása összesen 15 fehérjét eredményez, ezek
között találjuk az RNS-függő RNS polimerázt (RdRp)
és segítőit, amelyek szükségesek a replikatív kétszálú RNS (ds RNS), majd a virális RNS és vagy 10 egyedi mRNS szintéziséhez. A polimeráz mellett találjuk még a helikázt, a hibajavító enzimet és két (nemszerkezeti) fehérjét. Utóbbiak a mRNS-eken 5’ cap
(az eukarióta mRNS-ek 5’ végén található 7-metilguanozin) funkciót látnak el, eltitkolva a virális
mRNS-eket a sejt „veszélyjelző” receptorai elől. Nyilván ez a bonyolult RNS szintetizáló rendszer a maga
sajátosságaival megint kitűnő célpontnak ígérkezik a
gyógyszerfejlesztés szempontjából. A proteázok gátlása lehetetlenné tenné az egyedi fehérjék termelődését
és működését, beleértve a vírus genom replikációját is.
Ráadásul, a papainszerű proteáznak meghatározó szerepe van a vírusellenes interferon válasz gátlásában is,
lehetővé téve a fertőzés korai szakaszában a vírus akaGyógyszerészet 65.
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dálytalan szaporodását. Ennek gátlása megakadályozhatná a tüdőgyulladás kialakulását is, enyhe náthává
alakítva a fertőzést.
A vírus szaporodását el lehetne érni a polimeráz
gátlásával is, ez azért kézenfekvő célpont, mert az emberi szervezetben nincs RNS-függő RNS polimeráz,
nem készül kétszálú RNS, vagy arról további mRNS.
Nem véletlen, hogy már korábban számos olyan gátlószert kifejlesztettek, amelyek alkalmasak RNS vírusok (HIV, influenza, Ebola, stb.) szaporodásának
megakadályozására.
A vírus, összerakódásának lépései során a sejt transzportmechanizmusait veszi igénybe. A membránnal
(envelope) rendelkező vírusok és az extracelluláris
vezikulumok számos tulajdonságban hasonlítanak
egymásra és hasonló mechanizmusokat felhasználva
kerülnek ki a sejtekből és be a sejtekbe és juttatják be
tartalmukat a citoplazmába. Ebből következik, hogy e
folyamatok gátlása nehezen megoldható a sejtek normális vezikuláris transzport mechanizmusaiba való
durva beavatkozás nélkül.
203
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A FERTŐZÉS, ILLETVE A VÍRUS SEJTBE
JUTÁSÁNAK GÁTLÁSA
A receptorkötő domén neutralizálása

Az immunis egyének nyálkahártyáját szekretált IgAdimer antitestek védik, amelyek – a vírus receptorkötő doménjéhez kötődve – azonnal neutralizálni képesek a vírusokat. Lényegében ennek a mintájára fejlesztenek különféle molekulákat, amelyek orrspray
formájában alkalmazva kompetitív gátlás révén megakadályozhatnák a vírus kapcsolódását a receptorhoz,
megelőzve a fertőzési folyamatot.
Az Apeiron Biologics (Bécs, Ausztria) előállított egy humán rekombináns szolubilis ACE-2-t
(hrsACE2), amely a transzmembrán ACE-2 ektodoménjének felel meg [1]. A fehérjétől kétféle hatást
vártak: egyrészt, hogy védelmet biztosít a vírus fertőzésével szemben, másrészt, hogy gátolja a renin–
angiotenzin rendszer hiperaktiválását, megvédve a vesét, szívet és tüdőt az angiotenzin II koncentrációjának megnövekedésétől. A hrsACE2 in vitro sejttenyészetekben és tüdő organoid kultúrákban
többezerszeresen csökkentette a vírus mennyiségét,
bizonyítva, hogy kötődik és neutralizálja a virionokat.
A készítményt egészséges önkénteseken (klinikai I.
fázis) és SARS-CoV-2 fertőzött betegeken (II. fázis)
is sikeresen kipróbálták, elfogadhatóan biztonságosnak bizonyult, a szérumból gyorsan eltűnt a vírus, és
a hrsACE-2 nem akadályozta meg a betegekben a vírus-ellenes ellenanyag termelés megindulását.
Az ACE-2 ilyen analógjainak és a S fehérje kölcsönhatásának erőssége fokozható speciális fúziós fehérjék előállítása révén. Az immunglobulin nehéz lánc 3. konstans doménjének (Fc3) és az ACE-2
ektodoménjének fúziójával előállított „microbody”
gátolja a vírus bejutását a sejtbe, a vírus szaporodását
sejttenyészetben és megvédi az egereket a vírus fertőzésével szemben. Az oldható ACE-2 (ektodomén)
konstrukciónál tízszer hatásosabb és véd a (világszerte elterjedt) D614G mutánsával szemben [2]. E területnek magyar vonatkozása is van, Kacskovics Imre
professzor vezetésével az ELTE és a Richter Gedeon
Nyrt. is hasonló fúziós fehérje előállítását tűzte ki célul, amelyben az ACE-2 egy-egy darabja helyettesíti
az immunglobulin molekula antigén kötő doménjait.
Az állatkísérletek bíztatóak.
Az ACE-2 ektodomén mono, -di- és trimerjeinek kötődését vizsgálták egy közlemény szerzői a vírus trimer
szerkezetű spike fehérjéjéhez [3]. Míg az előbbi kettő
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77 nM-os, illetve 12-22 nM-os kötő affinitást mutatott,
a trimer nagyságrendekkel erősebb kötődésre (60 pM)
volt képes. Ez jóval meghaladja még az ellenanyagok és
a vírus kölcsönhatásának erősségét is, így valóban hatásosan lenne képes gátolni a vírus fertőzését.
Interferon bevitel

Tudva, hogy az IFN gátlás mekkora előnyt jelent a
vírus számára (ld. A COVID immunológiai hatásainak fékezése), több klinikai vizsgálat is indult a
rekombináns IFN hatásának felmérésére a vírus ellen.
A legeredményesebbnek az Egyesült Királyságban
forgalomba került a béta IFN aeroszolként belélegezhető formája (SNG001, Synairgen) bizonyult, amelyet a tünetek megjelenésekor (vagy megelőzésként)
érdemes használni [4]. A kezelt betegek gyorsabban
gyógyultak, kevesebben kerültek intenzív osztályra
és csökkent a halálozás is. Mivel az IFN évtizedek óta
biztonságosan használt vírusellenes szer, használata
nem igényelt klinikai vizsgálatokat.
A vírus RNS polimeráz hasítása

A végére egy kis science fiction. A sejtek genetikai módosítására használt legújabb technológiát, a CRISPRCas rendszert1 használták fel sikerrel kísérleti állatok gyógyítására, a fertőzés megelőzésére egy tanulmányban [5]. Ez a technika egy nukleáz enzimmel
szekvencia-specifi kusan képes nukleinsavakat célzottan elbontani, hatástalanítani. Nem kell hozzá más,
mint egy rövid, szintetikus RNS darab (guide szekvencia), amelyik komplementere a megcélzott szekvenciának, adott esetben a vírus egyik (meghatározóan fontos) mRNS-ének. A kísérletben – a mRNSalapú vakcinákhoz hasonló módon – a Cas13a enzim
mRNS-ét és a SARS-CoV-2 RNS polimeráz enzimével komplementer guide RNS-t juttatták be sejttenyészetekbe, illetve kísérleti állatok légúti epitél sejtjeibe.
A sejtekben kifejeződő enzim, a megfelelő guide segítségével képes volt megsemmisíteni a sejtekbe jutó vírusok replikációjáért felelős polimerázt, tökéletesen
megakadályozva a vírus szaporodását. A belélegeztetéssel bejuttatott védelemnek az a legnagyobb erénye,
hogy különböző vírusok esetében csak a rövid guide
szekvenciáját kell megváltoztatni, aminek szintézise
napok alatt megoldható lenne.
1

Bakteriális endonukleáz, amely egy (komplementer) RNS molekula segítségével szekvencia-speciﬁkusan képes hasítani nukleinsav
szekvenciákat (ld. pl. Gyógyszerészet. 2021,65:37-42.).
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FÚZIÓGÁTLÓK
Gátlás az S-fehérjén keresztül

Az S fehérjén belül létezik két (heptád ismétlődés,
HR1 és HR2) szekvencia, amelyek kölcsönhatása
szükséges a membránok fúziójának kiváltásához. Egy
olyan peptid, amelynek szekvenciája és konformációja megegyezik a HR2-ével, gátolni tudja a két heptád
kölcsönhatását, a fúzió kiváltását. A peptid konjugációja egy koleszterin molekulával jelentősen megnöveli a peptid stabilitását és gátló aktivitását. Az IPB02
néven említett molekula IC50 értéke 0,08 μM volt egy
olyan in vitro rendszerben, amelyben tenyésztett sejteket és vírust használtak [6]. Két közlemény is beszámolt nagyon hasonló konstrukciókról és hasonló hatásos fúzió gátlásról [7,8]. Az egyik csoport EK1C4
lipopeptidjének fúziógátló, illetve fertőzésgátló IC50
értéke 1,3, illetve 15,8 nM volt! Ez a molekula állatkísérletben is bizonyított, az (ártalmatlan nátha koronavírus) HCoV-OC43 fertőzésével szemben hatásosan védte a kísérleti egereket [8].
A fúzió kiváltásához szükség van az S fehérje drasztikus szerkezetváltozására. Ezt képes megakadályozni a C-végen elhelyezkedő HR2-t utánzó
peptid, ami így a fertőzést is képes kivédeni. A peptid

lipiddel történő módosítása fokozza annak gátló hatását és stabilizálja a peptidet. Az így kialakított molekula napi intranazális adagolása (orrspray) megvédte a kísérleti állatokat a fertőzéstől, még akkor is, ha
folyamatosan beteg állatokkal tartották őket együtt.
A kezeletlen állatok 100 %-a megfertőződött hasonló
körülmények között. A készítmény stabilitása lehetőséget ad arra, hogy prevenciós célokra emberi populációban is felhasználható legyen [9].
Hidroxiklorokin és ivermektin

A malária ellen használt hidroxiklorokin is képes gátolni a membránok fúzióját, ezért logikusnak látszott felhasználni a koronavírus betegség kezelésére is. A korai,
nagy publicitást kapott pozitív eredményeket a későbbi
vizsgálatok egyértelműen cáfolták, a WHO ma már határozottan tiltja a hidroxiklorokin használatát.
A négy támadásponton ható, többek között a nukleáris transzportot is gátló, elsődlegesen parazitaellenes szerként kifejleszett ivermektin COVID-19-ben
történő hatékonyságáról számos cikk jelent meg [10].
2020 márciusától eddig mintegy 15 000 ember bevonásával 46 klinikai vizsgálat zárult le COVID-19-ben
profilaktikusan, enyhe, középsúlyos és súlyos állapotban az ivermektint önállóan vagy kombinációban al-

3. ábra A vírus transzlációjának korai lépései. A virális genom mRNS orientációjú, 5’ végéről két ORF olvasódik le.
A fehérjeszintézis elsődleges termékei polifehérjék, amelyeket a PLpro és c3Clpro enzimek vágnak működőképes fehérjékké.
Az nsp 11 elején esetenként a riboszóma leolvasási keretet (frame) vált és tovább olvassa az RNS-t, így öt további fehérjével
hosszabb poliprotein keletkezik. Az immunmodulációban (IFN válasz gátlása) a PL proteáz is részt vesz (ubikvitináz hatása
révén). A szerkezeti fehérjék és a járulékos fehérjék szintézise nem a genomi RNS-ről, hanem egyedi mRNS-ekről történik,
amelyeket már az RNS-függő RNS-polimeráz termel a fertőzés következő szakaszában.
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kalmazva. 43 pozitív eredményt, az összes vizsgálat
metaanalízise 72%-os javulást mutatott, számos pedig
még folyamatban van [11]. Magyarországon az OGYÉI
és az ETT-KFEB 2021 januárban engedélyezett egy kettős vak, randomizált placebo kontrollált fázis II vizsgálatot ivermektinnel, amelyben COVID-19 pozitív enyhe
vagy tünetmentes 18–65 év közötti betegekben tanulmányozzák a szer hatását és mellékhatásprofilját2 [12].
PROTEÁZGÁTLÓK
A TMPRSS2 egyik gátlószere az FDA által jóváhagyott (hasnyálmirigygyulladás ellen használt) nafamosztát-mezilát. Korábban már rájöttek,
hogy gátolja a SARS-1 és MERS (Közel-keleti légúti koronavírus, Middle East respiratory syndrome
coronavirus) bejutását a sejtekbe [13]. Nanomoláris
koncentrációkban képes gátolni a SARS-CoV-2 fertőzést tenyésztett tüdőepitél sejtekben. Komplementés gyulladásgátló hatással is rendelkezik, csökkenti a gyulladási citokinek termelődését is, ráadásul
antikoaguláns aktivitása is ismert. (2021. március elején még sem az ausztrál, sem a szenegáli klinikai kipróbálások eredményei nem hozzáférhetőek.)
A PLpro enzim glutamin után hasítja el a polipeptid láncokat (3. ábra), az emberi sejtekben nincs
hasonló aktivitás. A korábbi gyilkos koronavírusok
vizsgálata során már leírtak olyan naftalin-származék PLpro gátlószereket, amelyek nM-os koncentrációkban gátolták e vírusok szaporodását sejttenyészetekben [14]. Ismerve a SARS-CoV-2 PLpro szerkezetét,
egy munkacsoport végigszkrínelte az összes FDA által jóváhagyott, illetve a fejlesztés késői szakaszában
levő hatóanyagot és egyetlen egyet sem talált, amely
alkalmas lenne az enzim gátlására. A korábbi SARS
vírus elleni hatóanyagok között azonban akadt egy
(Rac5c), amelyik in vitro 0,8 μM koncentrációban
50% gátlást tudott elérni és 11 μM-nál már gátolta
a vírus szaporodását [15].
A Science-ben egy munkacsoport pár hete írta
le 32 új, bicikloprolin tartalmú vegyület szintézisét,
köztük nagyon hatásosakét (IC50 7,6 nM), amelyek
patkányokban orális vagy intraperitoneális alkalmazás során jelentősen gátolták a vírus szaporodását és
a tüdőléziók kialakulását [16].
2 Az EMA 2021.03.22-én kiadott állásfoglalása a jelenleg rendelkezésre álló klinikai vizsgálati adatok alapján nem ajánlja az
ivermektin alkalmazását COVID-19 terápiájában, klinikai vizsgálatok
keretein kívül, és hangsúlyozza további, jól tervezett klinikai vizsgálatok szükségességét. (a szerk.)
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A VÍRUS REPLIKÁCIÓJÁT GÁTLÓ SZEREK
Kezdettől nagyon reménykedtünk, hogy az „újrahasznosított”, széleskörű antivirális hatással rendelkező
gyógyszerek közül néhány igazán hatásosnak bizonyul.
Elsősorban az RNS vírusok (influenza, parainfluenza,
flavi- és retrovírusok) ellen alkalmazott szerek jöttek
számításba, mint pl. a lopinavir-ritonavir (Kaletra), a
remdesivir, a favipiravir. Sajnos a Kaletráról már májusban kiderült, hogy a kontrollált, randomizált klinikai kipróbálás során (199 betegen) semmilyen előnyös
hatással nem bírt, sem a halálozás, sem a lélegeztetés,
vagy a betegség lefolyása tekintetében [17].
Remdesivir

A remdesivirt (Veklury), egy nukleozid analógot a
Gilead Sciences fejlesztette ki az Ebola vírus ellen. Bár
a laboratóriumi adatok nagyon bíztatóak voltak, a betegekben nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. A koronavírus járvány elején már Kínában is használták, Kína, India, Pakisztán és Irán is gyártotta. A
remdesivir nagy klinikai kipróbálásáról a végső riport
[18] azt találta, hogy a gyógyszer – amelynek az előállítását a Richter Gedeon Nyrt. is figyelemre méltó gyorsasággal megoldotta – szignifikáns, de távolról sem
drasztikus gátló hatást fejtett ki a vírussal szemben. 2326 %-kal mérsékelte a halálozást, harmadával csökkentette a felépüléshez szükséges időt, vagy azoknál, akik
oxigénre szorultak, az oxigénigényes állapotot.
Favipiravir

A favipiravir (Avigan), ami egy pirazin-karboxamid
származék [19], amit eredetileg influenza vírusok ellen fejlesztettek ki Japánban (Toyama/Fujifi lm), de
főleg Kínában gyártanak (Zhejiang Hisun Pharma Co.). Kínában (kevéssé igényes klinikai kísérletekben) hatékonyabbnak találták a ritonavirlopinavir kombinációnál. Az USA-n kívül Japánban, Szaud-Arábiában, Indiában, Oroszországban
végeztek klinikai kísérleteket, többnyire hatásosnak
találták, de itt sem volt szó látványos gyógyulásokról. Előnye, hogy orálisan adható. Mint minden RNS
polimerázgátló, ez is csak akkor bizonyult hatásosnak, ha a fertőzés korai stádiumában kezdték meg a
kezelést vele [20]. A remdesivirrel szemben itt számottevő teratogén potenciállal, embriotoxicitással is
számolni kell, amit termékeny korú nők esetében figyelembe kell venni.
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Hazánkban – orvosi kezdeményezésre – bevezették,
hogy a tünetek megjelenésekor a háziorvos vagy a mentős elláthatja vele a beteget, hogy a vírus szaporodásának korai akadályozásával megpróbálják enyhíteni a
tüneteket, megelőzve a kórházi kezelés szükségességét.
Háziorvos is felírhatja és gyógyszertárban kiváltható.
Egyéb replikációgátlók

Egy új ribonukleozid analóg RNS-polimeráz gátlószerrel, a molnupiravirral nagyon bíztató eredményeket értek el (II. fázisú klinikai kipróbálások során).
Ez a szer is frissen fertőzött betegek kezelésére alkalmas. A 182 betegben 3 nap orális molnupiravir kezelés után jelentősen csökkent a vírustiter a kontrollokhoz képest, 5 nap után pedig nem lehetett náluk vírust kimutatni, szemben a kontrollokkal [21].
A más vírusoknál bevált gyógyszerek hatástalanságára az lehet a magyarázat, hogy a koronavírus nsp14 egy bifunkcionális enzim: egyrészt guanin
N7-metiltranszferáz („capping” enzim), másrészt kofaktorával, az nsp10-zel 3’-5’ exoribonukleáz (ExoN)
aktivitásra is képes. Amikor a beépült nukleotid analóg miatt megakad a lánc szintézise, vagy rendellenes
nukleotid beépülést (mismatch) észlel, ez az enzim
„hibajavító enzimként” képes eltávolítani a lánc 3’ végéről néhány nukleotidot, újabb esélyt adva a vírusnak az RNS-szintézis folytatására [22].
A COVID IMMUNOLÓGIAI HATÁSAINAK FÉKEZÉSE
A SARS-CoV-2 vírus úgynevezett járulékos fehérjéi
interferálnak az egyes típusú interferonok (IFN) termelődésével és az interferonok hatására kialakuló vírus-rezisztens állapot létrejöttével [23]. Ennek következtében egyes emberekben a vírus napokig akadálytalanul képes szaporodni még az alsó légutakban is.
Az elpusztított sejtekből felszabaduló „veszélyt” jelző anyagok aktiválják a fagocitákat és azok gyulladási
citokinek (TNF, IL-1béta, IL-6, stb.) termelésébe kezdenek. Az elkésett, és esetenként túlpörgetett gyulladási reakció, amit citokin- (vagy bradikinin-) viharnak
ismernek, akár a beteg halálához is vezethet. Ezt a jelenséget a szepszises betegeknél és az elmúlt években a
daganatos betegek immunterápiájánál is megfigyelték.
A citokinvihar megállítása szempontjából meghatározóan fontos a pontos időzítés: a túl korán alkalmazott gátlással a vírusnak kedvezünk, egy kis késés viszont már nem tudja megakadályozni a visszafordíthatatlanná váló folyamatot. A klinikai beavatkozás legGyógyszerészet 65.
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olcsóbb, és nagyon hatásos eszköze a szteroid terápia
(pl. dexametazon). E mellett számításba jönnek a gyulladási citokinek hatását gátló monoklonális ellenanyagok („biológiai” terápiák). Elsősorban az IL-6 hatását
gátló tocilizumab vagy sarilumab került alkalmazásra,
magában, vagy dexametazonnal kombinálva [24,25].
Egyelőre tudományos folyóiratokban nincs nyoma, de sajtóhírek szerint izraeli kutatók inhalálható
exoszómális CD24 készítménnyel is eredményesen
gátolták a pusztító citokintermelés beindulását súlyos
betegekben (klinika I. fázisban).
„HOSSZÚ COVID”
Egyre több adat mutatja, hogy a koronavírus fertőzésnek az akut formája mellett súlyos, hosszabb
távú következményei (ún. „long COVID”) is lehetnek. A gyógyulás egyeseknél nagyon hosszan tart, a
gyengeség, légszomj hónapokon keresztül megmarad, tünetek vallanak arról, hogy a tüdő mellett a szív,
az érrendszer, a vese, vagy a központi idegrendszer is
károsodhatott. A szakirodalomban már post-acute
sequelae of SARS-CoV-2 infection (PASC) néven is
emlegetik ezt a tünetegyüttest [26], aminek egyes feltételezések szerint autoimmun okai is vannak. Gyermekeknél ritka, de potenciálisan súlyos szövődmény
a sokszervi érgyulladás (multisystem inflammatory
syndrome in children, MIS-C) [27].
Ellentétben az akut betegséggel, ahol világos gyógyszerfejlesztési célpontokat lehet látni, az elhúzódó
gyógyulás esetében még csak sötétben tapogatózunk.
Tekintve, hogy több százmilliónyi, fertőzésen átesett
emberről van szó, ha a PASC csak pár százalékát érinti ezeknek, akkor is tömegekről van szó és ez komoly
kihívást fog jelenteni a gyógyszeripar számára.
ZÁRSZÓ
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a járvány
megállítására, vagy a betegség megelőzésére, kezelésére nem látszik rövid távú remény. Azonban igazán hatásos gyógyszerek előállítására számos eredeti
megoldás kínálkozik, mind a fertőzés megakadályozására, mind pedig a kialakult betegség kezelésére. A
molekuláris biológia és a géntechnológia valóban csodát művelt a védőoltások elképesztően gyors kifejlesztésével, meglátjuk, hogy a gyógyszerkémia képes
lesz-e hasonlóan felpörgetett iramot diktálni, hogy
megszabadulhassunk a gazdaságot és életünk minőségét drasztikusan romboló koronavírus járványtól.
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COVID-19 terápia
Fókuszban a favipiravir és a remdesivir
Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzés gyorsan világméretű pandémiává fejlődött. Közleményünk közzétételének időpontjában már bizonyított, hogy néhány vírusellenes szer klinikailag hatékony a fertőzés leküzdésére. Jelenleg a favipiravirt és a remdesivirt tartják a legígéretesebb hatóanyagoknak, ezek az RNS-függő RNS-polimeráz (RdRp)
aktivitásának gátlásával működnek. Közleményünk bemutatja a COVID-19 terápiájának lehetőségeit, külön kiemelve a
favipiravir és remdesivir klinikai alkalmazására vonatkozó adatokat.

BEVEZETÉS
A napjainkban dúló koronavírus-járvány az utóbbi
évtizedek egyik legnagyobb kihívása elé állítja a világ minden országának gazdaságát és egészségügyi
ellátórendszerét. A védőoltások megjelenésével ugyan
mérföldkőhöz érkezett a világjárvány elleni küzdelem, azonban ma még jelentős erőket köt le a koronavírusban megbetegedettek megmentése.
A koronavírusok lipidburokkal rendelkező, pozitív egyszálú RNS vírusok, amelyek embert és számos
állatfajt képesek megbetegíteni. Négy humán koronavírus (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 és
HCoV-HKU1) enyhe tünetek formájában okoz megbetegedést, míg a közel-keleti MERS-CoV és a 2000es években azonosított SARS-CoV vírusok életveszélyes légúti infekciót is eredményezhetnek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019 év végén a
Vuhanból kiinduló tüdőgyulladás-járvány hátterében egy újonnan felfedezett koronavírust azonosított.
Ez a megbetegedés 2020 februárjában COVID-19
(coronavirus disease 2019), a légúti tünetegyüttest
okozó koronavírus pedig SARS-CoV-2 néven vált ismertté [1].
Terjedése jellemzően emberről emberre, cseppfertőzéssel történik a fertőzött váladékokkal történő direkt, vagy indirekt kontaktussal. A lappangási idő a jelenlegi tapasztalatok szerint általában 5-6
nap, de 1-14 nap is lehet. A Kínai Betegségmegelőzési
Központ jelentései alapján az infekció az esetek 80%ában enyhe, vagy közepesen súlyos lefolyású. Azonban a betegség súlyos tünetekkel is járhat (diszpnoe,
hipoxia, jelentős tüdőérintettség) emellett a betegek
hat százalékánál kritikus állapot (légzési elégtelenség,
szeptikus sokk, többszervi elégtelenség) léphet fel. BiGyógyszerészet 65:209–216
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zonyos rizikófaktorok jelenléte esetén, mint az időskor, dohányzás, elhízás, társbetegségek (diabétesz,
magas vérnyomás, krónikus tüdőbetegség, daganatok,
krónikus vesebetegség), immunszupprimált állapot,
nagyobb eséllyel alakul ki súlyos lefolyású kórkép, illetve a tanulmányok fokozott mortalitásról számolnak be [1,2].
TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
A vírus elleni küzdelem során számos ismert hatóanyagot próbálnak bevetni. Mivel a gyógyszerfejlesztés időigényes folyamat, ezért a klinikai vizsgálatok
jelentős része inkább ismert gyógyszerek indikációbővítéssel történő alkalmazására irányul. Az előzőekből adódóan az szinte általános, hogy a COVID-19
terápiában alkalmazott gyógyszerekkel való kezelés off label (indikáción túli gyógyszeralkalmazásként) történik, vagy a készítmény sürgősséggel engedélyezett és fokozott felügyelet alatt áll. A 67/2020.
Korm. rendelet szerint veszélyhelyzet ideje alatt a hazai betegellátásban indikáción túli gyógyszeralkalmazás körébe sorolható COVID-19 terápiák megkezdéséhez OGYÉI engedély előzetes kérelmezése nem
209

4/7/21 1:36 PM

2021. április

Továbbképző közlemények

szükséges. Az off label gyógyszeralkalmazásról utólagosan kell jelentést tenni az OGYÉI részére, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90 napon belül. A terápiás eljárásrendek majdhogynem
napról-napra változnak és ezzel együtt a gyógyszerválaszték is. Mivel kevés bizonyíték és klinikai tapasztalat áll rendelkezésre ezek alkalmazásával kapcsolatban, ezért az adekvát kezelés megválasztása,
a gyógyszerinterakciók és más kockázati tényezők
felmérése, valamint a betegek megfelelő tájékoztatása különös körültekintést igényelnek. A COVID-19
gyógyszeres terápiája a betegség virális és gyulladásos fázisa alapján csoportosítható [3,4].
Immunrendszerre ható szerek

A súlyos állapotú COVID-19 pneumoniában szenvedő
betegek esetében már a kezdeti szakaszban meg kell
kezdeni a kortikoszteroidok (pl.: dexametazon) megfelelő és rövid ideig tartó alkalmazását, hogy a citokin
kaszkád gátlásával a megbetegedés ne progrediáljon.
Ugyanis az infekció kritikus állapotig történő súlyosbodásával hipoxaemia, citokinvihar, valamint
koinfekciók alakulhatnak ki, amelyek sokkot, szöveti perfúziós zavart és akár többszervi elégtelenséget is
okozhatnak. Immunszupresszív kezelésben részesülő,
tartósan hospitalizált betegeknél gyakran szekunder
bakteriális, vagy gomba infekciók léphetnek fel, mint
például a lélegeztetéssel összefüggő pneumonia, a kanül-asszociált véráramfertőzés és candidaemia, melyek gyanúja esetén antibiotikum és/vagy antifungális
terápia indítása indokolt lehet [1,5-6].
A fertőzéssel összefüggő citokinvihar hátterében az interleukin-6 (IL-6) emelkedett szintjét figyelték meg. Az IL-6 receptor gátló tocilizumab
mortalitáscsökkentő hatását több klinikai vizsgálatban tanulmányozták, amelyek ellentmondásos eredményeket mutattak. Egy randomizált, kettősvak, placebo kontrollált vizsgálatban 243 súlyos, többnyire
65 év feletti beteget vizsgálva megállapították, hogy
a tocilizumab alkalmazás a placeboval összehasonlítva nem eredményezett szignifikáns különbséget
a progresszió és mortalitás szempontjából, amelyet
a gyártó is közzétett [7,8]. Ezzel szemben egy 803 intenzív osztályos ellátást igénylő beteg körében végzett
klinikai vizsgálat a 24 órán belül megkezdett IL-6
gátló kezelés pozitív hatásairól számolt be [9].
Újabb tanulmányok szerint a JAK-inhibitorok
meggátolják a vírus gazdasejtbe történő bejutását és eredeti javallatuknak megfelelően gátolják
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egyes gyulladásos faktorok felszabadulását, így megakadályozva a citokinvihar kialakulását. A forgalomban lévő készítmények közül a baricitinibet és
a ruxolitinibet alkalmazták súlyos COVID-19 fertőzött betegeknél, amelyek eredményesnek mutatkoztak a betegség virális és gyulladásos szakaszában egyaránt. A vizsgálatokban résztvevő betegek
más gyógyszereket (szteroid gyulladáscsökkentők,
antivirális szerek) is kaptak, ezért önmagában a JAKgátlók hatékonyságát nehéz megítélni. A hatásosságot
és biztonságosságot igazoló klinikai vizsgálatok még
jelenleg is folynak [5,10-12].
2020 novemberében az FDA sürgősséggel törzskönyvezte a Regeneron Pharmaceuticals, Inc. által
kifejlesztett kombinált hatóanyagú, humán és humanizált egérből származó monoklonális antitest
(casirivimab és imdevimab) gyógyszerét, amely képes lehet megakadályozni a betegség progresszióját és szignifikánsan csökkentheti a halálozást. Az
Eli Lilly & Co. neutralizáló antitest készítménye
(bamlanivimab) 2021 februárjától már hazánkban is
elérhető, amit ha időben kezdenek el alkalmazni, akkor jelentősen javítja a klinikai tüneteket és így elkerülhető a kórházi ápolás [1,13].
Vírusellenes szerek

Általánosságban elmondható, hogy a korai vírusellenes kezelés csökkenti a kritikus esetek előfordulását. Számos, a járvány első hullámában alkalmazott
gyógyszerről bebizonyosodott, hogy nem hatékonyak
COVID-19 kezelésére és/vagy a várható előnyök nem
haladják meg az esetleges kockázatokat. A maláriaellenes klorokin és a reumatoid artritisz kezelésére szolgáló hidroxiklorokin in vitro hatékonynak bizonyultak a koronavírussal szemben. Azt tapasztalták, hogy
azitromicinnel kombinálva a vírusellenes aktivitás
fokozódik, amelynek hátterében az endocitózis és a
vírusreplikáció gátlása, valamint a makrolidok gyulladáscsökkentő hatása áll. A pozitív hatásmechanizmus ellenére 2020 júniusában az Egyesült Államokban az FDA visszavonta a klorokin és hidroxiklorokin
alkalmazására vonatkozó sürgősségi felhasználási engedélyt, mivel a várható előnyök (azitromicinnel
vagy anélkül) nem haladták meg a kockázatokat [1315]. Megfigyelték, hogy a kombinációval végzett kezelés glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányos betegeknél
hemolízist eredményezett [16]. Egyes tanulmányok rávilágítottak a fent említett hatóanyagok egyéb mellékhatásaira is, mint a QT-megnyúlás, aritmiák, amelyek
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fokozzák a halálozás előfordulását [17]. A HIV kezelésére törzskönyvezett lopinavirt és ritonavirt in vitro szintén hatásosnak találták SARS-CoV-2-vel szemben, azonban a klinikai vizsgálatok az in vivo hatékonyságot nem bizonyították. Az egyik ezek közül
egy randomizált, kontrollált, nyílt vizsgálat, amelyet a
Lancet 2020 októberében publikált. A vizsgálatba bevont betegek közül 1616 kapott lopinavirt és ritonavirt,
3424 beteg pedig standard kezelést. A kezelés kezdetétől számítva 28 napon belül a lopinavir/ritonavirt
alkalmazók közül 324 (23%), a kontroll csoport tagjai közül pedig 726 (22%) beteg halt meg. A kezelés
során gépi lélegeztetésre szoruló betegek aránya és a
gyógyultan távozók kórházi ápolási napjainak száma sem mutatott szignifikáns különbséget a két csoport között. A hatóanyag nem jól tolerálható, főleg
az erős gasztrointesztinális mellékhatásai miatt, így
a lopinavir/ritonavir adása nem ajánlott COVID-19
kezelésében [18,19]. Az állatgyógyászatból ismert
ivermektin parazitaellenes szer, in vivo aktivitást mutat egyes vírusok ellen, de egyelőre nincs bizonyított terápiás haszna. Az ivermektin jól tolerálható, de
megalapozott klinikai vizsgálatokra van szükség a hatásosság és biztonságosság megállapításához [20, 21].
Az antivirális szerek egyik legfőbb támadáspontja az RNS-függő RNS polimeráz, amelyre az elmúlt
években több specifikus gátlószert is kifejlesztettek. A COVID-19 fertőzést okozó vírus egy RNS vírus (ahogyan az influenza- és az Ebola-vírus is), így
a betegség kezelésében leginkább az influenzavírus
ellenes favipiravir és az Ebola-vírus ellen kifejlesztett remdesivir került előtérbe. Magyarországon ezeket a gyógyszereket 2020 második felében törzskönyvezték, amelyek központi elosztással, térítésmentesen
jutnak el az egészségügyi szolgáltatókhoz (a kézirat
benyújtásakor a Favipiravir Egis 200 mg 40x filmtabletta már a közforgalomban is elérhető vényköteles, térítésmentes készítmény). A készítmények expediálása több intézményben is gyógyszerészi felügyelet
mellett, betegre szólóan történik [3].
FAVIPIRAVIR
A favipiravir egy pirazin-karboxamid származék (Toyama Chemical, Fujifilm Group 2014),
amely purin nukleotid-bázis analógként, kompetitív módon gátolja az RNS vírusok RNS-függő-RNSpolimerázát (RdRp). Eredetileg a favipiravirt Japánban oszeltamivir- és zanamavir- rezisztens, valamint nem komplikált influenza vírus (szezonáGyógyszerészet 65.
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lis Influenza A, H5N1, H1N1, Influenza B, Influenza C) okozta fertőzés kezelésére hagyták jóvá. Széles
antiviralis spektrummal rendelkezik – mely részben
hatásmechanizmusának a következménye – és hatékonynak bizonyult az arenaviridae, bunyaviridae,
filoviridae, rhabdoviridae, flaviviridae, togaviridae,
picornaviridae, calciviridae családok ellen is [22-24].
Hatásmechanizmus, klinikai hatékonyság

A favipiravir egy prodrug, intracellularis térbe történő felvételét követően foszforiláción megy keresztül feltehetően a HGPRT (humán hipoxantin guanin foszforiboziltranszferáz) enzim segítségével
[25]. A keletkező aktív favipiravir-RTP (favipiravirribofuranozil-5’-trifoszfát) szubsztrátja a virális
RdRp-nek. Az aktív favipiravir-RTP képződése csökken purin nukleozidok, vagy nukleotid-bázisok jelenléte mellett. Emberben nem található RdRp, azonban a sejtekben található DNS-dependens-RNSpolimeráz (DdRp), valamint DNS-függő-DNS-polimeráz (DdDp), amelyekre a favipiravir nincs hatással egészen 637 μM/L koncentrációig, mely érték
jóval a terápiás tartomány (EC50=61,88 μM/L) felett van. Így a sejtszintű DNS és RNS szintézis zavartalanul folyhat, míg a vírus replikáció gátolt. Továbbá MDCK (Madin-Darby canine kidney) sejtvonalon vizsgálva a favipiravirt igazolódott, hogy nem
citotoxikus. Virucid hatást fejt ki, és a viralis RdRp
gátlása mellett az is feltételezett, hogy az éppen szintetizálódó virális RNS láncba hamis nukleozidként
beépülve láncterminációhoz, vagy letális mutációhoz vezet a virális genomot illetően. Sem a favipiravir,
mint prodrug, sem a favipiravir-RMP (favipiravirribofuranozil-5’-monofoszfát) nem gátolja a virá lis
RdRp-t. Mivel az RdRp katalitikus doménje – melyhez a favipiravir aktív metabolitja kötődik – jól konzervált számos RNS vírus esetében, így érthető a
favipiravir széles antivirális spektruma. A kiemelkedő influenzaellenes aktivitása annak is köszönhető,
hogy míg a forgalomban lévő egyéb készítmények a
vírus be-, illetve kijutását gátolják (M2-protein gátló
amantadin; neuraminidáz gátló oszeltamivir), addig
a favipiravir a vírus replikációját limitálja [24].
A 2014–2016 között lezajlott Ebola járvány ideje alatt lefolytatott „JIKI” vizsgálatban meglehetősen
biztonságosnak és hatékony szernek bizonyult, nemcsak a betegség kezelésében, de annak megelőzésében,
valamint a vírusnak való kitettség utáni kezelésben is
[25].
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Jelenlegi tudásunk szerint a favipiravir szelektív és biztonságos szernek tekinthető, azonban teratogenitása és embriotoxicitása igazolódott, így alkalmazása mellett a fogamzóképes korú nők esetében megfelelő fogamzásgátlást kell alkalmazni a terápia kezdetétől legalább a terápia felfüggesztését
követő egy hétig. Szoptató anyák esetében a terápia
ideje alatt a szoptatást azonnal fel kell függeszteni.
Favipiravirral kezelt férfi esetében szexuális kapcsolat létesítése fogamzó képes korú, valamint terhes nővel még megfelelő fogamzásgátlás és óvszer használata mellett sem javallt [24].
Farmakokinetika

A favipiravir farmakokinetikája nemlineáris, idő- és
dózisfüggést mutat, tekintettel arra, hogy gátolja a
saját metabolizmusában résztvevő aldehid-oxidázt
(AO). Egészséges japán önkéntesekben a favipiravir
a maximális szérumkoncentrációt (Cmax) 2 óra alatt
érte el [2]. Egy arenavírussal fertőzött hörcsögöket tanulmányozó vizsgálatban a maximális koncentráció
(40,9 μg/L) elérése 46,2 perc alatt következett be, a vírussal nem fertőzött egyedekben pedig sokkal magasabb plazmakoncentrációt (81,5 μg/L) lehetett elérni
mindössze 28,5 perc alatt [25-29].
Biohasznosulási adatok nem állnak rendelkezésre,
de a felszívódást korlátozhatja számos tényező, köztük az intenzív terápiás ellátást igénylő COVID-19
betegek esetében alkalmazott szedatívumok és
ópioidok, amelyek csökkentik a gasztrointesztinális
motilitást [30].
Eliminációs felezési ideje (T1/2) = 2-5,5 óra, amely
a vírussal nem fertőzött egyénekben kevesebb lehet.
A plazmafehérjékhez 54%-ban kötődik [23,29].
A favipiravir a májban metabolizálódik főleg
az AO révén, részben a xantin-oxidáz részvételével
(XO). A favipiravir metabolizmusában a CYP mikroszómális enzimrendszer nem vesz részt, azonban beszámoltak arról, hogy a CYP2C8 izoenzimet gátolja, mely gyógyszeres interakciókat eredményezhet
[23,27-28].
Elsődleges metabolitja az inaktív T705M1 (vagy
favipiravir M1), ami nem jut át a vér-agy gáton és
a vizelettel választódik ki. A folyamatot az AO katalizálja [23,26,29]. Egy vizsgálatban vírusfertőzés esetében magasabb szérum AUC értéket mértek az M1
metabolitra vonatkozólag, mint vírussal nem fertőzött esetekben. Ezt alátámasztja az a tény, hogy fertőzés esetén csökkent favipiravir AUC mérhető [29].
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Több vizsgálatban (pl. „JIKI”) is azt mutatták ki,
hogy folyamatos favipiravir terápia mellett a kezelés negyedik napjára a szérumkoncentráció jelentős
csökkenést mutatott a kezelés második napján mért
értékekhez képest, ennek ellenére az egyes szövetekben (máj, vese, izom, agy) emelkedett gyógyszerszint
volt mérhető [23,25,29]. A favipiravir gátolja a metabolizmusában szerepet játszó AO és XO enzimeket is,
így saját metabolizmusának gátlása ahhoz vezet, hogy
a szabad és aktív gyógyszerszint megemelkedik, így
jobban hozzáférhetővé válik a sejtek számára, megkönnyítve az antivirális hatás szempontjából kedvező
intracelluláris felhalmozódást [23,26].
Egy vizsgálatban igazolták, hogy a vírus infekció növelte az egyes szövetek favipiravir koncentrációját. Ez feltehetően a fertőzés miatt kialakuló gyulladás okozta vaszkuláris infiltráció növekedésének
a következménye. A jobb szöveti ellátottságot, vagyis
a favipiravir nagyobb hozzáférhetőségét a megnyúlt
eliminációs féléletidő is növeli [29].
Egy tavaly májusban publikált vizsgálatban hét súlyos állapotú, intenzív osztályon kezelt, oxigenizált
beteg esetében csökkent favipiravir koncentrációt
mértek. Ez az érték a legtöbb esetben a kimutatási határ alatt volt. Két beteg mutatott magasabb, a várt terápiás tartománynak (20-60 μg/mL) megfelelő értéket a kezelés első napján, intubáció előtt. Intubáció
után a mért koncentrációk az esetükben is a terápiás koncentráció határa alá estek. A koncentrációkat
minden esetben a következő dózis beadása előtt mérték. Az eredmények felvetik az adagolás gyakoriságának, vagy a gyógyszerformának a módosítását az intenzív terápiában részesülő betegek esetében. Tehát
a favipiravir expozíció függ a betegség súlyosságától.
Ez a vizsgálat azonban nem terjedt ki a metabolitok
koncentrációjának mérésére, illetve az egyes szövetekben kialakult koncentrációkról sem nyújt információt. Tekintve, hogy a favipiravir intracellularis
halmozódást mutat, a fenti eredmények alapján a terápia hatástalansága nem mondható ki egyértelműen
[30].
Veseelégtelenségben (CrCl < 30 mL/perc) a favipiravir koncentrációja csak 1,3-szorosára nőtt, míg
az elsődlegesen a vesén kiválasztódó T-705M1 metabolité 2,5-szerese is lehet a normál vesefunkcióval rendelkezőkéhez képest. Továbbá veseelégtelenségben gyakran emelkedett a vér húgysavszintje és csökkent a húgysav kiválasztás clearance értéke. A favipiravir és M1 metabolitja még nem teljesen
bizonyítottan, de emelheti a plazma húgysavszintjét
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a kiválasztás gátlásával, így veseelégtelenség esetén
nagyobb eséllyel alakul ki hyperuricaemia [26].
Az ajánlott adagolás 2x1600 mg telítődózis, majd
2x600 mg 2-5 (vagy 2-14) napig. Emelt dozírozás is lehetséges: 2x1800 mg az első napon, majd ezt követően
2x800 mg [23].
Interakciók

Egészséges önkénteseken végzett vizsgálatokban
azt találták, hogy a favipiravir mellett paracetamolt
(acetaminofen) alkalmazva növekszik a paracetamol
és glukuronid-konjugátumának AUC értéke. Emellett a favipiravir feltételezhetően gátolja a szulfáttranszferázt, így az acetaminofen-szulfát konjugátum
képződését, növelve a szisztémás paracetamol expozíciót. A paracetamol maximális napi dózisa favipiravir
terápia esetén 3000 mg – a szokásos 4000 mg helyett
[23].
Potens aldehid-oxidáz-inhibitorok (AOI) esetén
felléphet nem kívánt kölcsönhatás. Ilyen szerek például: raloxifen, tamoxifen, ösztradiol, cimetidin, felodipin, amlodipin, verapamil, propafenon, amitriptilin, zaleplon, szulindak, famciklovir. Egyértelmű
kölcsönhatás igazolt a két AOI, a cimetidin, valamint
a zaleplon között, így ezen gyógyszerek, valamint a
favipiravir együttes alkalmazása megfelelő monitorozást igényel. A favipiravir AO gátló hatása koncentrációfüggő 3,14 és 942 μg/mL között, ami lefedi a terápiás tartományt [23].
A xantin-oxidázt gátló gyógyszerek (pl. allopurinol) a favipiravir metabolikus clearance-ének csökkenését okozzák, ami növekedett favipiravir és csökkent T-705M1 metabolit koncentrációt eredményez,
így az XO gátló gyógyszerekkel együtt alkalmazott
favipiravir koncentrációja nőhet. Ezért a fent említett
AO és XO gátló gyógyszerek és favipiravir együttes
alkalmazása körültekintést igényel [26].
A favipiravir dózisfüggő módon növelheti a vér
húgysavszintjét. Egy vizsgálat szerint az emelkedés a kezelés hatodik napját követően volt figyelhető
meg, ami a kezelés abbahagyása után hét nappal normalizálódott. Emelkedett urátszint figyelhető meg
oszeltamivir és umifenovir kezelés esetén is, azonban
ezen készítményekkel összehasonlítva a favipiravir
esetében szignifi kánsan nagyobb az emelkedés mértéke [26].
A favipiravir és a T-705M1 matabolit közepesen gátolja az urát transzporter 1-et (URAT1), valamint az organikus anion transzportereket (OAT1 és
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OAT3). Ezen transzporterek szubsztrátja lehet számos gyógyszermolekula. Gátlásuk miatt bizonyos
gyógyszerek plazmakoncentrációja változhat, ami
gyógyszerinterakciót, valamint nagyobb mértékű gyógyszer- és/vagy toxikus metabolit expozíciót
okozhat. Emellett az említett transzporterek vesznek
részt a húgysav kiválasztásában is. Ebben az esetben
az OAT1/3 gátlása miatt csökken az urát tubularis
szekréciója, valamint az M1 metabolit növelheti az URAT1 általi urát visszavételt. Az URAT1 általi húgysav visszavételt szintén fokozó pirazinamid,
favipiravirral történő együttes alkalmazása tovább
csökkenti a húgysav kiválasztást [26].
REMDESIVIR
A Gilead Sciences által 2009-ben – a HCV és RSV
vírusok ellen – kifejlesztett remdesivir (GS-5734)
a 2014-es ebolajárvány idején vált ismertté, ugyanis kiderült, hogy más egyszálú RNS vírusok ellen is
aktivitást mutat. A 2019-es koronavírus járvány kitörésekor a Gilead a kínai hatóságokkal együttműködve megkezdte kutatásait a SARS-CoV-2-vel szembeni
hatékonyság vizsgálatára [31].
Hatásmechanizmus, klinikai hatékonyság

A remdesivir egy adenozin nukleotid prodrug, amely
gátolja a vírusgenom replikációt. A gazdasejtben aktív
nukleozid trifoszfát metabolittá alakul át, amely a természetes adenozin-trifoszfát szubsztrátummal verseng a SARS-CoV-2 RNS láncba történő beépülésért.
A koronavírusok az exonukleáz aktivitás révén képesek felismerni és eltávolítani más nukleotidokat, azonban több vizsgálat alátámasztja, hogy a remdesivir ellenáll ennek a mechanizmusnak, így fenntartva vírusellenes hatását [32-35].
A pandémia korai szakaszában megállapították, hogy a remdesivir hatékony a SARS-CoV-2 ellen mind in vitro, mind a rhesus makákókkal végzett in vivo vizsgálatokban. 2020-ban Wang és munkatársai a remdesivir SARS-CoV-2 elleni hatékonyságát vizsgálták fertőzött Vero E6 sejtekben. Az
eredmények szerint a hatóanyag EC50 és EC90 értéke a vírussal szemben 770 nM, illetve 1760 nM
(citotoxikus koncentráció > 100 μM) volt, amely igen
hatékony vírusellenes aktivitásra utal [36-37]. Számos randomizált klinikai vizsgálatot tettek közzé a
remdesivir COVID-19-ben szenvedő betegeknél történő alkalmazásról. Egy, a Gielad által szponzorált
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nyílt, multicentrikus, III. fázisú vizsgálatban, kórházban kezelt súlyos, de lélegeztetést nem igénylő betegek körében az öt, illetve tíz napig alkalmazott intravénás remdesivir terápia hatékonysága között nem
mutatkozott szignifikáns különbség [38]. Az eddigi
két legnagyobb, ACTT-1 és SOLIDARITY tanulmányok eltérő eredményeket mutatnak (I. táblázat). Az
ACTT-1 elsődleges klinikai végpontja a felépülésig eltelt idő volt a randomizációtól számított 28 napon belül, míg a SOLIDARITY vizsgálatban a mortalitást
vizsgálták [39,40].
Az FDA a rendelkezésére álló klinikai vizsgálatok
eredményei alapján megállapította, hogy a remdesivir
hatékony a COVID-19-ben és a készítmény alkalmazásának várható előnyei meghaladják annak kockázatát. A közegészségügyi vészhelyzetre való tekintettel 2020 augusztusában a Gielad által kifejlesztett
Veklury megkapta az úgynevezett sürgősségi alkalmazásra vonatkozó engedélyt (EUA). Ezt követően
2020 októberében az FDA és az EMA feltételes forgalomba hozatali engedéllyel jóváhagyták a Veklury alkalmazását olyan felnőttek és 12 éves vagy annál idősebb, de legalább 40 kg testtömegű gyermekek körében, akik kiegészítő oxigénkezelést igénylő tüdőgyulladásban szenvednek. A gyógyszer szigorú felügyelet
alatt áll, ezért kiemelten fontos, hogy az egészségügyi szakemberek az alkalmazással összefüggő észrevételeket, nemkívánatos eseményeket haladéktalanul jelentsék a hatóság felé. A legyakoribb mellékhatások közé tartozik a hányinger, hányás, de Beigel
és munkatársai az anémia, akut vesekárosodás, láz,
hiperglikémia és a transzaminázok szintjének emelkedését is megfigyelték [35,40,41].

2020 áprilisában az EMA ajánlásokat tett közzé a
compassionate use alkalmazással kapcsolatban, amely
lehetővé teszi, hogy a súlyos, hosszantartó vagy maradandó egészségkárosodást okozó betegségek kezelésére elérhetővé váljanak a még klinikai fejlesztés
alatt álló, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények. Ennek köszönhetően vált elérhetővé az Európai Unióban a compassionate use keretein belül a remdesivir a COVID-19 terápiájában.
A veszélyhelyzetre való tekintettel Magyarországon
az OGYÉI 2020 novemberében hagyta jóvá a Richter
Gedeon Nyrt. remdesivirt tartalmazó készítményének engedélyezés előtti alkalmazását [42,43].
Farmakokinetika, interakciók

Farmakokinetikai tulajdonságait egészséges önkénteseken vizsgálták, de COVID-19 betegek esetén nem
áll rendelkezésre elegendő adat. A remdesivir és a túlsúlyban lévő metabolitja (GS-441524) a maximális
plazmakoncentrációt az alkalmazást követően 1,52 óra múlva éri el. A remdesivir 88%-ban kötődik a
plazmafehérjékhez, szemben az aktív metabolittal,
amelynek fehérjekötődése csupán 2%. Medián terminális felezési ideje 1 óra. Fő metabolitja renálisan ürül,
a metabolit szérumkoncentrációja károsodott vesefunkciójú betegeknél emelkedett értéket mutat, ezért
károsodott vesefunkciójú betegeknél (eGFR<30 ml/
perc) nem alkalmazható. A hatóanyag biztonságossági profiljára vonatkozó adatok még hiányosak, de
megállapítható, hogy hepatotoxikus és nefrotoxikus
gyógyszerekkel együtt adva javasolt a máj-és vesefunkciós paraméterek szigorú követése [35].

I. táblázat Az ACTT-1 és SOLIDARITY vizsgálatok összefoglalója
ACTT-1
Betegszám
1 062
Életkor

Alapbetegségek
Lélegeztetés igény

átlag 58,9 év
magas vérnyomás: 50%
elhízás: 45%,
diabétesz: 30%
lélegeztetett betegek: 25%

SOLIDARITY
11 266
< 50 év: 35%
50–69 év: 45%
> 70 év: 19%
diabétesz: 25%
szívbetegség: 21%
lélegeztetett betegek: 8%

Elsődleges végpont

a felépülésig eltelt idő a randomizációtól
számított 28 napon belül

mortalitás

Főbb megállapítások

a felépülésig eltelt idő súlyos betegség
esetén a remdesivir csoportban 12 nap,
a placebo csoportban 18 nap, enyhe/
közepes fokú megbetegedés esetén 5-5
nap mindkét csoportban

teljes mortalitás 11,8%, összességében
a remdesivir kezelés nem eredményezett
csökkent mortalitást a standardhoz képest
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szubsztrátjai, minimum két órával a remdesivir al- 2020.07.
https://www.roche.com/investors/updates/invkalmazása után kell beadni. A remdesivir és a szűk update-2020-07-29.htm (2021.03.19.) – 9. Kaye AG, Siegel
terápiás indexű CYP1A2 vagy CYP3A4 szubsztrátok, R. The eﬃcacy of IL-6 inhibitor Tocilizumab in reducing
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konyságuk csökkenését eredményezheti. Azonban 2020;8:e10322. – 10. Richardson P, Griﬃn I, et al. Baricitinib
a remdesivir az intravénás alkalmazást követően as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory
gyorsan eliminálódik, így gyakorlatilag nincs jelentős disease. Lancet. 2020;395:e30-e31. – 11. Cantini F, Niccoli L,
hatással a dexametazon expozícióra [35].
et al. Baricitinib therapy in COVID-19: A pilot study on safety
ÖSSZEFOGLALÁS
A COVID-19 terápiás lehetőségei ma még korlátozottak és az adatok is sok esetben ellentmondásosak.
A vírusellenes hatóanyagok közül jelenleg a fokozott
felügyelet alatt álló favipiravir és remdesivir esetén sikerült igazolni a megfelelő klinikai hatékonyságot és
biztonságosságot. Mivel a klinikusok folyamatosan
tapasztalják a fenti készítmények farmakológiai tulajdonságait, lehetséges mellékhatásait és interakcióit,
így a napról-napra növekvő mennyiségű új információ segíti a favipiravir és a remdesivir adekvát alkalmazását. A farmakovigilanciai irányelvek szem előtt
tartása, az előny-kockázat arányának folyamatos monitorozása, és a mellékhatások jelentése hosszútávon
szavatolhatják a dolgozat fókuszában lévő gyógyszerkészítmények használatából származó előnyök maximalizálását.
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Kormányrendelet.
OLÁH A, BIRÓ K, PAPP Á, BUCHHOLCZ GY: Favipiravir and
Remdesivir for the treatment of COVID-19
The novel coronavirus (SARS-CoV-2) infection has rapidly developed into a worldwide pandemic. At the time
of publication there are some antiviral agents have already been shown to be eﬃcacious in place to combat
the infection. Favipiravir and remdesivir are considered
the most promising antiviral agent; they work by inhibiting the activity of RNA-dependent RNA polymerase
(RdRp).
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
2021. évi szabadon választható továbbképzései
Kedves Kollégák!
Ebben a félévben megszerveztük az online továbbképzések lehetőségét, így a járványügyi helyzettől függően
lehetősége lesz önöknek választani a személyes jelenléttel járó és az online továbbképzés között. A honlapunkon megteremtettük az előadásanyagok elérhetőségének a feltételét, így azok a gyógyszerészek, akik részt vettek a továbbképzéseken, a későbbiekben visszanézhetik az előadások diáit. A tesztkérdéseket nem kell azonnal
kitölteni, egy héten belül kell majd visszaküldeni. Az előadások zoom rendszeren keresztüli rögzítésére is lesz
lehetősége a Társaságnak, így ezek később visszanézhetők lesznek. Továbbképzéseinkről friss információt a honlapunkon találhatnak.
Időpont

Helyszíne

Továbbképzés címe
A legfrissebb tudományos és
2021. április 24. Miskolc
gyakorlati ismeretek alkalmazása a
gyógyszerészi gondozás
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna

Előadó
Dr. Váradi Judit

Fogyókúra és a vegán hatása mikrobiomra

Dr. Fenyvesi Ferenc
Kurdics Mihály (ny.
alezredes)

Ételintolerancia és allergiai problémák

Dr. Horváth László
Mit jelent a patikában:
„ép testben ép lélek”?
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna
2021. május 8.

Kecskemét

Prof. Halmos Gábor
Dr. Juhász Éva
Dr. Zonda Tamás
Dr. Zonda Igor

2021. május 29.

Békéscsaba

Gyógyszeres terápiás választási
Dr. Varga Márta
lehetőségek – mindennapi gyakorlat

Moderátor: Dr. Takács Gézáné
Dr. Hajdú Mária
Prof. Bácskay Ildikó
Prof. Csóka Ildikó

2021. június 12.

Budapest

Moderátor: Dr. Takács Gézáné

A gyógyszerészeti tudományok
legújabb eredményei

Prof. Szökő Éva
Dr. Tábi Tamás
Prof. Révész Piroska
Dr. Takács Gézáné
Dr. Horváth László
Dr. Tompa Ildikó
Prof. Bácskay Ildikó

Modernkori betegségek előfordulása Dr. Gesztelyi Rudolf
és ellátása a gyógyszertári
gyakorlatban
Dr. Juhász Béla
Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna
Prof. Szilasi Mária
Dr. Borcsiczki Dóra
2021. június 19.
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Debrecen

Előadáscím

Drogok nélkül tisztán
Katasztrófa gyógyszerészet. Mit tanultunk a
COVID-19 járványból?
Két különböző nemre jellemző rákos
megbetegedések és korszerű terápiájuk
Gyermekkori-háztartásban előforduló mérgezések
és ellátásuk gyakorlatban
Pánik vagy szívinfarktus?
A körzeti orvos és a gyermekkori, ill. felnőtt
allergia kialakulásának változatos formái
Aktualitások a gasztroenterológia területén
A Szabványos Vénygyűjtemények, különös
tekintettel a FoNo VIII. gyógyszertechnológiai
vonatkozásaira
3D nyomtatás jelentősége a gyógyszerészetben
Beteg együttműködés befolyásoló tényezők,
az együttműködés elősegítésének lehetőségei.
Kommunikáció
Gyógyszer-alkalmazáskor előforduló
túlérzékenység, allergiás reakciók
Bőrgomba a patikai gyakorlatban
Intranazális hatóanyagleadó rendszerek
Kórházi gyógyszerelés aktualitásai
Klinikai gyógyszerészet oktatása a graduális és
posztgraduális képzésben
Közforgalmú gyógyszerészet aktuális problémái
Innovatív gyógyszertechnológia
Az asthma bronhiale, COPD korszerű
farmakoterápiája
Gyógyszeres interakciók az expediálás tükrében
Ambuláns tüdőgyógyászati rehabilitáció
Gyermekbetegségek felnőtt korban
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LVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny
2021. június 4-6. – Kecskemét, Aranyhomok Hotel
Kedves Kollégák!
A 2020-as esztendő rengeteg változást hozott mind a
hivatásunk, mind az életünk egyéb területén. Tavaly a
hagyományok szerint májusban megrendezésre kerülő Rozsnyay Emlékversenyt őszre halasztottuk. A verseny végül az online térben – kilenc fiatal kolléga
részvételével – szeptember 26-án zajlott le. A Zoom
rendszer jól működött, a prezentációt követő beszélgetéseknek is megfelelő teret adott ez a felület, de a
személyes megismerkedés lehetősége nagyon hiányzott e rendhagyó előadói versenyből. Remélve, hogy a
találkozásra idén lesz lehetőségünk, szeretettel invitálunk minden tavalyi versenyzőt Kecskemétre!
Várjuk továbbá azoknak a 35 év alatti, fiatal kollégák jelentkezését az idei Emlékversenyre, akik a mindennapi munkájuk mellett vállalják egy 15 perces
prezentáció megtartását! A felkészülés során számíthatnak a gyógyszerésztudományi karok oktatóinak
segítségére, szakmai támogatására. A meghirdetett
témák mellett saját ötletek, a napi hivatásgyakorlás
során felmerülő érdekes problémák feldolgozására is
lehetőség van. A Szervező Bizottság tagjai szívesen
segítenek a versenyzők és konzulensek egymásra találásában. Az előadások bejelentési határideje: 2021. április 15.
A verseny Bíráló Bizottságának Elnökségét felkérésünkre prof. Vecsernyés Miklós vállalta el. Az idei rendezvény plenáris ülésének előadói várhatóan Horváth
Györgyi (Pécsi Tudományegyetem), Csupor Dezső
(Szegedi Tudományegyetem) és Tábi Tamás (Semmelweis Egyetem) lesznek. Személyük garancia arra,
hogy igényes, tartalmas előadásokat hallgathatunk.
A rendezvény helyszíne az Aranyhomok Hotel
lesz, amely Kecskemét főterén, a Nagytemplom oldalában található. Egy- és kétágyas elhelyezésre van lehetőség a szállodában. A szobák felújítottak, erkélyesek, a rendezvény ideje alatt teljes ellátással állnak a
regisztrált versenyzők és a honlapunkon bejelentkezett hallgatóság rendelkezésére.

Jelentkezési határidő – versenyzők és résztvevők
részére egyaránt: 2021. május 1.
Szabadtéri társasági programokra és beszélgetésekre,
ismerkedésre is adódik lehetőség a rendezvényen. A
programok között tervezünk vezetett városnézést, és
amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé teszik,
múzeumlátogatást (Bozsó Gyűjtemény, Leskowszky
Hangszergyűjtemény). Az esti programok a zene és a
tánc jegyében fognak zajlani. Kodály városában több
zeneiskola, táncegyüttes, énekkar és kamaraegyüttes
működik. A Kecskemét Táncegyüttes rövid, több tájegységet megidéző előadása után egy táncház keretében kóstolhatnak bele a néptáncba az érdeklődők.
Az Emlékversenyen szeretnénk bemutatni a kollégáknak Bács-Kiskun megye tehetséges gyógyszerészeit, akik a hivatásuk mellett különböző művészeti
ágakban is alkotnak: festenek, rajzolnak, énekelnek,
verselnek. Műveikből egy kis kiállítást rendezünk a
verseny helyszínén, de a többi már legyen meglepetés…
Remélem, hogy akik először jönnek el Kecskemétre, kellemes emlékeket visznek haza a felújított Városházáról, a Cifrapalotáról vagy a főtér hangulatából. A
sok eseménytelen hónap után ünnepeljünk együtt a
fiatal kollégákkal! Előadásaik évről évre bemutatják
hivatásunk sokszínűségét, látásmódjuk és témáik
mindenki számára tanulságosak. Az Emlékverseny
akkreditált, pontszerző továbbképzés gyógyszerészek
részére, 15 kreditpont értékű, szabadon választható
kategóriában.
Bízva a tavalyi nyári hónapok „forgatókönyvében”,
invitálok minden kedves kollégát Kecskemétre, az
LVI. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre!
Sebéné Csatári Eszter
az MGYT Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke

A jelentkezési feltételek változatlanok:
Versenyzőnek jelentkezhet minden olyan MGYT tagsággal rendelkező, 35 éves kor alatti gyógyszerész, illetve
aki diplomáját 10 éven belül szerezte meg, munkáját közforgalmú, vagy intézeti gyógyszerellátásban látja el,
vagy a gyógyszer-kereskedelemben illetve a gyógyszerfelügyelet területén dolgozik.
Várjuk fiatal kollégáink jelentkezését!
Várjuk valamennyi gyógyszerész jelentkezését kortól és érdeklődési körtől függetlenül a hallgatóság soraiba.
Amennyiben a járványügyi helyzet alakulása nem kedvez a rendezvény megtartásának,
úgy a Szervezési Bizottság április végén dönt a verseny megrendezésének alternatív lehetőségeiről.
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