II. szám
Alig telt el néhány hónap a wuhani koronavírus járvány első hírei és alig egy hónap az olaszországi,
lombardiai tragédia hírei óta. Itthon két hete, van vészhelyzet. Előttünk áll a két példa. A wuhani, ahol
két hónap alatt nullára csökkentették a fertőzéseket és a lombardiai, ahol meredeken kúszik fel a
megbetegedések és a halottak száma. Az M1 televízió római tudósítója március 27-i bejelentkezéskor, több
mint ötven orvos haláláról számol be. Kásler Miklós első intézkedései között, üdvözlendő módon, a
legveszélyeztetettebb, 65 éve feletti korosztályt mentesítette, a közvetlen orvos-beteg találkozás alól és
távmunkában rendelte feladatait ellátni. Minden felborult és a feje tetejére állt.
Nagyon nehéz napok jönnek, sokkal nehezebbek, mint most. A gondok egy része egészségügyi, ez áll most
előtérben. Negyven éve csak arról beszélünk, azt hirdettük, hogy a fertőző betegségek visszaszorultak (hála
az antibiotikumoknak) és az új kihívás a nem fertőző betegségek epidemiológiája. Erről szólt minden.
Folyamatosan ehhez igazítottuk a stratégiákat, lett légyen szó a prevencióról vagy a kurációról.
Leépítettük a fekvőbeteg kapacitásokat, hiszen feleslegesek, mondtuk, mert minden eszközzel
csökkentettük az átlagos ápolási időt. Nem jó a pavilonrendszerű kórház, ezek járványügyi szempontok
miatt épültek, tömbkórház kell! Alig van a magyar egészségügyben is fertőző ágykapacitás, kevés
az infektológus is. Arról már nem is beszélünk, hogy az ÁNTSZ-t felszámoltuk.
Kevés a háziorvos (tudtuk), de most, hogy a 40 % kiesett alig elég valamire.
Alapvető lélektani szükséglete minden embernek, hogy egy közösség tagja legyen. Mindenki rájön, hogy
elsősorban társas lény. A társadalmat tehát máris rehabilitálta a járvány. Ezen kívül rehabilitálta az
államot is. Hirtelen senki sem kárhoztatja, amiért drágán működik, ellenkezőleg, arra biztatják minden
oldalról, hogy számolatlanul öntse a pénzt az egészségügybe, a közbiztonság szavatolásába, a
gyengék megsegítésébe. Történelmi fordulatot hoz a járvány?
Néhány hét és kiderül a kettő út közül melyik lesz a miénk. Rajtunk is múlik!
Az on-line jelentése az idegen szavak szótára szerint: közvetlen kapcsolaton alapuló
információközvetítő, illetve adatcserélő eljárás, ami szándékaink legjobb magyarázója is

Prof. Dr. Balogh Sándor
felelős szerkesztő

Szükséges kitérni rá!
Egy hetes története van az akut betegellátó központoknak. Nincs még idő végleges ítéletet
alkotni róla, de néhány a világhálóról és az általános háziorvosi vélekedésről rövid summázó
összefoglalás:
Röviden összefoglalva, ha valamit kellene mit kellene csinálni:
1. Minden háziorvos számára betegkontaktus nélküli ellátás (ebben benne van a háznál
látogatás is), távkonzultáció, a napi eddigiekben is történő betegellátás
adminisztrációja, megengedett. Ez vonatkozik az ügyeleti ellátásra is
2. A betegkonzultációt követően szükség esetén akut betegellátó központba irányítás a
következő, kivéve a COVID19-es betegeket akik az állam által meghatározott utat
járják be. Az akut betegellátó központi ellátás előtt, a kikérdezés után, vagy anélkül
gyorsteszt, majd utána az ellátás.
3. Innét a betegút az SBO-ra is, vagy kórházba is vezethet, vagy végleges ellátás után
vissza a háziorvoshoz.
4. A sürgősségi ellátás eddigi betegútjai maradhatnak, remélve covi mentesen (stroke,
infarktus, baleset)
Mint látod az 1 ponttól nem alapellátásról van szó!
Még egy rövid megjegyzés. Amennyiben erőltetjük az akut betegellátó központok
működését, szétesik. A már eddig is lerongyolódott háziorvosi ellátás nemcsak, hogy
szétesik, hanem amikor vége lesz, újraindítani sem lehet majd.
Két hetes tapasztalat, hogy a távrendelés működik. Egyszerű eszközökkel, jelenleg is bárki
által (még általam is) használt eszközökkel (internet, telefon/mobil, email stb.) kiválóan. Még
saceres rohamot is lehetett "elcsípni".

Debrecenben jó megoldást találtak és vezettek be: Ezen a linken
olvashatod: https://shar.es/aHvwXU
Egy egyszerűnek tűnő matematika, a jelenlegi elképzeléshez. A háziorvosok
mintegy 40 %-a 65 feletti. Ők dolgozhatnak távmunkában. Marad 60 %. Őket
megosztjuk légúti ellátókra és nem légúti ellátókra. Ez 30-30 %. Ez 1800-1800
háziorvos az egész országra, (most szűk 6000 dolgozik és nem elég), illetve
1800 aki elláthatja az egész országot, mint ahogy tette a covid előtti időkben.
Képtelen elvárás! Ha fel lesz mentve, és ha beteg lesz stb? Az 1800 légúti
ellátásban dolgozó háziorvos lassan elfogy. Úgy tudni, két vírus pozitív
háziorvos van Budapesten ma. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy az
ország ellátását körzővel, vonalzóval nem lehet megtervezni.

A TÁVKONZULTÁCIÓ FONTOS és MŰKÖDIK

Nem vagyok biztos, hogy jobb eredmény érhető el egy új, kommunikációs szakasszisztens
alkalmazásával. Hiszen a beteg elsősorban az orvosában bízik, s tőle várja a gyógyuláshoz
vezető út kijelölését, ezt pedig – teljes bizalommal – elsősorban a háziorvosától várja.
Dr. Hidas István
A referáló olvasható lesz a Medicus UIniversalis áprilisi számában
www.medicusuniversalis
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Alig egy hét telt el és feje tetejére állt a világ.
A magyar M1 televízió 03. 27-i tudósítása Rómából: „ 51 orvos halt meg
Olaszországban”1953-1971 közötti születésűek voltak!!!!!
HAOSZ 03.28-i híre a honlapjáról: Két új-budai háziorvos koronavírus pozitív. Otthon
gyógyulnak.

Az Imperial College London kutatói készítettek egy szimulációt a vírus várható lefolyásáról
az USA és Nagy-Britannia esetében, mely alapján az alábbi cikk jelent meg. Boris Johnson brit
miniszterelnök véleményét megváltoztatta. Azóta még a brit kocsmák is bezártak. Igaz lehet,
hogy egy kicsit későn. A miniszterelnök, mint tudott, enyhe lefolyású vírusfertőzés miatt
karanténban van.

Covid-19 and the Stiff Upper Lip — The
Pandemic Response in the United Kingdom
List of authors.

David J. Hunter, M.B., B.S., Sc.D.
Sok héten keresztül az Egyesült Királyság kormányának a „Nyugodj meg és maradj tovább”
vágya az Egyesült Királyság kormányának a Covid-19-re adott válaszának nyilvános üzenete
ez volt.
A politikáknak „a tudományon alapulónak” kellett volna lennie, és elsősorban a
elszigetelésre kellett volna összpontosítania, beleértve a SARS-Cov-2-vel fertőzött emberek
azonosítását, a fertőzési lánc nyomon követését és az igazolt expozícióval rendelkező
emberek elkülönítését. Március második hetében még nem volt hajlandóság a tömeges
összejövetelek betiltására, mivel a statisztikai modellezés alapján azt mondták nekünk, hogy
ennek minimális hatása lenne. Március 12-én, csütörtökön, amikor Boris Johnson
miniszterelnök tartotta a témáról szóló első nagy sajtótájékoztatóját, amelyet fő orvosi
tanácsadója és fő tudományos tanácsadója támasztott alá, nem volt javaslat, még kevésbé
utasítás sem az izolációra, sem a hétvégi a sportesemények felfüggesztésére. Ez a tétlenség
folytatódott annak ellenére, hogy a miniszterelnököt figyelmeztették: "sokkal több család
veszíti el szeretteit ideje korán ".
Több mint 250 000 ember gyűlt össze az éves lóverseny-karneválon, az angliai
Cheltenhamben. Több tízezer skót rajongó utazott Walesbe autóval, busszal és vonattal
Anglián keresztül a Skócia – Wales rögbi-mérkőzésre. Sok-sok tízezer vonult át az országon
felfelé és lefelé, hogy futballmeccseken vegyen részt. Kormánypolitika hiányában a

labdarúgó hatóságok (mind a rögbi, mind a foci) nem hoztak döntést és felelőtlenül jártak el:
az elszenvedett pénzügyi veszteségekre gondolva nem halasztották el a meccseket. A
verseny folytatódott - talán a versenyipar jobban felkészült a játékra.
Egyébként a hétvégén általában a szokásos üzleti tevékenységek is folytak, bár néhány
üzletben WC-papírt kifogyott. Az Egyesült Királyság közegészségügyi szakemberei egyre
növekvő aggodalommal figyelt, néhányan már a Kínából származó adatok első januári
közzétételekor is, és amikor a járvány februárban az Egyesült Királyságban és Európában
elkezdett terjedni, amikor már sok olasz kollégánk és betegeik sorsa ismertté vált. A március
második hetében a kormányzati fellépés továbbra is elmaradt, ellentétben szinte minden
más európai országtól.
Az Egyesült Királyság fő tudományos tanácsadója interjúkban megismételte kijelentéseit,
miszerint „javaslata” a járvány megoldására az volt, hogy a lakosság legalább 60% fertőződjön meg, és így a „nyáj immunitás” miatt a többiek védettek lesznek, nem volt
megnyugtató. A Harvardon élő fertőző betegség-modellezők, eredetileg az Egyesült
Királyságból, azt feltételezte, hogy ez a javaslat vicc.
1. A társadalom nagy része rögtön úgy értette, hogy gyorsan sok halálesetre van
szükség, hogy végül a lakosság Covid-19-rezisztens állapotba kerüljön. Az
egészségügyi miniszternek a vasárnapi beszélgetés során tagadnia kellett, hogy ez a
stratégia a kormány politikája lett volna. Ugyanakkor azt kérte minden egyesült
királyságbeli cégtől, hogy a lélegeztetők gyártására váltson; a kormány garantálja,
hogy minél többet vásárol meg.
A „Nyugodj meg és maradj tovább” másik érve az volt, hogy a viselkedéstudósok
figyelmeztettek, hogy a szigorú fertőzés-ellenőrzési intézkedések miatt „ellenállás” alakul ki,
ha túl hamar rendelik el.
2. Úgy tűnik, hogy senki sem kérdezte ezt a „viselkedés-elemző csoportot”, hogy egy
erősen fertőző betegség empirikus tapasztalatai alapján gondokodnak-e azon, hogy
az idősebb emberek nagy százaléka számára halálos lehet, és valószínűleg meg fog
ölni ismert személyeket, és kiemelkedő közszereplőket is. Az ilyen fásultságtól való
félelem és a társadalom izolációja az idősebb emberek elszigeteltségéhez,
magányához és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséhez kedvezőtlen
hatásának aggályoskodásai ellenére, hogy a társadalmi izolációtól való félelmet le kell
küzdeni.
Március 16-án, hétfőn, késő délután, egy újabb sajtótájékoztatón, amelyet ismét az
orvosi főtanácsadó és tudományos főtanácsadó támogatta, a miniszterelnök hirtelen
váltott a sebességváltón, bár a nulláról egyesbe, másodikba vagy magasabb
fokozatba váltás még kérdéses maradt. Aki lázas vagy tartósan köhög, 7 napig kell
elszigetelnie önmagát. Jó tanács. Bárki, aki együtt él ezekkel a személyekkel, 14 napig
el kell szigetelnie önmagát. Szintén jó tanács. Az emberek „kerüljék a kocsmákat,
klubokat, színházakat és más hasonló társasági helyszíneket”, valamint a nem

lényeges utazásokat, ám ezt a tanácsot nem hajtották végre. Vegyes üzenet. Ha
lehetséges, az embereknek otthonról kell dolgozniuk, de ez nagyrészt a munkáltatók
döntése volt. Homályos. A 70 év feletti személyeknek azt tanácsolják, hogy kerüljék a
„lényegtelen társadalmi kapcsolatot”. Megint homályos. A kormány „határozottan
távolodott” a tömeges összejövetelektől, de ezeket továbbra sem tiltották (és még
mindig nem tiltják). A brit alulértékelés teljes lendületben volt - az állampolgárokat, a
vállalkozásokat és az ápolási otthonokat felkérték, hogy olvassanak a sorok között, és
lépjenek túl az explicit kormányzati politikán. A miniszterelnök apja bejelentette,
hogy ha úgy dönt, megy a kocsmába, mivel nekik szükségük van az látogatókra.
Később hétfőn végül online közzétették a kormányzati politika változásának tudományos
alapját: egy londoni Imperial College nagyon tapasztalt csoportjának modellje. (Medicusonlie 1 számában olvashatják)
3 Bármely válasz esetén a sürgősségi osztályokra kerülő, felvételt igénylő esetek száma
jelentősen meghaladja az Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) betegellátó-képességét. A
modell ugyanakkor azt jósolja, hogy az iskolák és egyetemek bezárása hozzájárulna a
járványcsúcs csökkentéséhez ... és mégis az iskolákat nyitva hagyták (bár sok magániskolát
úgy döntöttek, hogy bezárják). Végül, szerdán bejelentették, hogy az iskolák a hét végén
bezárnak, kivéve az felügyelet nélkül maradó gyermekeket, valamint az NHS
munkavállalóinak gyerekeit, és az a talán a kormány végre megértette azt a mélypontot,
amelybe az NHS elsüllyedt a megszorító politikák által diktált évtizedes költségvetési
csökkentések után. Az ellátáshoz ingyenesen egyetemes hozzáféréssel rendelkezünk a
szolgáltatás helyén, valamint a lojális és szorgalmas egészségügyi szakemberek számára, ám
a háziorvosok nagyon hiányosak, és sok kórház idős és alulképzett. A Brexit hozzájárult az
európai orvos- és ápolószemélyzet veszteségéhez. Az NHS kormányzati „reformjainak”
köszönhetően ez a rendszer erősen decentralizálttá vált: Angliában több mint 200
felhatalmazott csoport hozott önálló döntéseket a személyzet és a felszerelés beszerzéséről messze a monolit „szocialista” egészségügyi ellátási rendszertől elszakadva. A Wales, Skócia
és Észak-Írország decentralizált kormányai jelentős egészségügyi autonómiával
rendelkeznek. Abban az időben, amikor a személyzet és az erőforrások központi kezelése
lehet a leghasznosabb, a decentralizált döntéshozatali struktúra az erőforrások versenyéhez
és az következetlen politikákhoz vezet.
Összességében az Egyesült Királyságban a 20 országból álló csoporton belül a legkevesebb
kórházi ágyak száma az 1000 lakosra eső lakosonként 4. Az ország egész területén működő
egészségügyi személyzet személyi védőeszközök teljes hiányáról számol be, amely arra
kötelezi őket, hogy a potenciális Covid- fertőzésnek ki vannak téve. Viseljen papíralapú
maszkot és műanyag kötényt, nem pedig , eldobható védőruhát és megfelelő maszkot.
Mivel az orvosi személyzetnél láz vagy köhögés alakul ki, azt tanácsolják SARS-Cov-2 teszt
nélkül az önálló karantént, ami által fogy a rendelkezésre álló klinikai személyzetet.

Erőfeszítéseket tesznek az egészségügyi dolgozók felkészítésére, a szakembereket átképzik
más klinikai területekre, aki el tudják végezni és értékelni az összesítő klinikai vizsgálatokat,
és a gyógyítás meghatározásához ideiglenesen engedéllyel dolgozhatnak, a háziorvosok
online látogatásokat végeznek és video linkek segítségével. Iránymutatások készülnek az
átláthatósági döntésekkel kapcsolatos jogi felelősség tisztázása érdekében.
Az ESC Tanács álláspontja a hipertóniáról az ACE-gátlókkal és az angiotenzin-receptor
blokkolókkal kapcsolatban
2020. március 13.

A Kínából származó első jelentések és az azt követő bizonyítékok alapján, hogy az artériás
hipertónia a kórházba került COVID-19-fertőzött alanyok megnövekedett halálozási
kockázatával járhat, hipotéziseket állítottak fel az angiotenzin-konvertáló enzimgátlók (ACE-i)
lehetséges káros hatásaira. vagy angiotenzin receptor blokkolók (ARB-k). Javasolták, hogy
különösen a közösségi média oldalain ezek a gyakran használt gyógyszerek növelhetik mind a
fertőzés kockázatát, mind a SARS-CoV2 súlyosságát. Aggodalomra ad okot az a megfigyelés,
hogy hasonlóan a SARS-t okozó koronavírushoz, a COVID-19 vírus az ACE2-nek nevezett
specifikus enzimhez kötődik, hogy megfertőzze a sejteket, és az ACE2-szint megemelkedik az
ACE-i és ARB kezeléssel.
A közösségi médiával kapcsolatos amplifikáció miatt a magas vérnyomás miatt ezeket a
gyógyszereket szedő betegek és orvosaik egyre inkább aggódnak, és bizonyos esetekben
abbahagyták ACE-I vagy ARB gyógyszereik szedését.
Az ACE-i vagy ARB kezelés biztonságosságáról a COVID-19-hez kapcsolódó spekulációnak
nincs megalapozott tudományos alapja vagy bizonyítéka annak alátámasztására. Valójában
állatokon végzett kutatások bizonyítékok alapján arra utalnak, hogy ezek a gyógyszerek
inkább védekezhetnek a súlyos tüdőszövődményekkel szemben a COVID-19 fertőzésben
szenvedő betegekben, de az emberekre vonatkozóan eddig nincs adat.
Az Európai Kardiológiai Társaság hipertóniájáról szóló tanács hangsúlyozni kívánja az ACE-I és
ARB káros hatásait alátámasztó bizonyítékok hiányát a COVID-19 járvány kitörésének
összefüggésében.
A magas vérnyomásról szóló tanács határozottan ajánlja, hogy az orvosok és a betegek
folytassák a szokásos vérnyomáscsökkentő kezelést, mivel nincs olyan klinikai vagy
tudományos bizonyíték, amely arra utalna, hogy az ACEi-vel vagy ARB-vel történő kezelést
abba kell hagyni a Covid-19 fertőzés miatt.

Az Olaszországban elhunyt COVID-19 betegek jellemzői
Jelentés a rendelkezésre álló adatok alapján, 2020. március 20
1. Minta
Ez a jelentés 3200 COVID-19 beteg jellemzőit írja le Olaszországban. * Földrajzi A Trento és Bozen 19
régió és 2 autonóm tartomány közötti megoszlását mutatja. Az adatokat 2020. március 20-ig frissítik.
REGIONS N %

fő

%

Abruzzo

7

0.2

Bolzano

14

0.4

Calabria

1

0.0

17

0.5

524

16.4

Friuli-Venezia Giulia

35

1.1

Lazio

31

1.0

Liguria

90

2.8

2175

68.0

Marche

36

1.1

Molise

3

0.1

Piemonte

69

2.2

Puglia

27

0.8

Sardegna

2

0.1

Sicilia

3

0.1

Toscana

14

0.4

Trento

12

0.4

Umbria

4

0.1

Veneto

136

4.3

3200

100.0

Campania
Emilia-Romagna

Lombardia

Total

A finn helyzet 03.23.
A fertőzés kockázata megnőtt Finnországban. Az utóbbi napokban egyre több
koronavírusfertőzést diagnosztizáltak az Uusimaa régióban. Az összes fertőzési lánc már nem
ismert. A járvány előrehaladásának lelassítása érdekében továbbra is erőfeszítéseket tesznek
a fertőzési láncok nyomon követésére. Finnország szélesebb körű járványra készül fel. A
járvány kialakulásának sebessége valószínűleg országszerte változik.
A kormány és a köztársasági elnök közreműködésével a koronavírushelyzet miatt rendkívüli
helyzetet hirdetnek Finnországban. A kormány által vázolt intézkedéseket a fertőző
betegségekről szóló törvény, a sürgősségi hatalomról szóló törvény és más vonatkozó
jogszabályok szerint hajtják végre. Az intézkedések magukban foglalják az iskolák, oktatási
intézmények és egyetemek bezárását, a nyilvános találkozók és összejövetelek korlátozását,
a mobilitást és az egészségügyi egységek látogatását, valamint a szociális jóléti és
egészségügyi ellátási képesség növelését. Ezenkívül március 19-től a határforgalom is
korlátozott lesz. Ezen intézkedések célja a járvány előrehaladásának lelassítása, hogy az
egészségügyi szolgáltatások képesek legyenek az érintett személyek gondozására. Ezek az
intézkedések 2020. április 13-ig maradnak hatályban.
A kormány által vázolt intézkedések.
Finnországban diagnosztizált fertőzések
Március 23-ig összesen 700 laboratóriumilag megerősített új koronavírus (COVID-19)
eseteket diagnosztizáltak Finnországban. Ez a szám a THL által közvetlenül a kórházi
körzetekből manuálisan összegyűjtött laboratóriumi igazolásokon alapul. Március 23-ig
összesen 490 esetet jelentettek a Nemzeti Fertőző Betegségek Nyilvántartásában. A
nyilvántartásba bejelentett esetek 61% -a férfi és 39% -a nő. A Finnországban diagnosztizált
COVID-19 esetek többsége enyhe. Jelenleg 50 kórházi ápolásban részesült beteg van, akik
közül 13 intenzív ellátásban van. Finnországban egy megerősített halálesetet okoztak a
koronavírus. Számos kórházi beteg már felépült és kiszabadult.
A finn kórházak felkészültek a koronavírusfertőzések izolált vizsgálatára és kezelésére.
A fertőzések és a mintaszám bejelentése
A laboratóriumi igazolással ellátott COVID-19 eseteket 2020. március 19. óta be lehet
jelenteni a Nemzeti Fertőző Betegségek Nyilvántartásába. Az összes laboratórium még nem
nyújtott be naprakész információkat. A laboratóriumok ezen a héten megpróbálják használni
a Nemzeti Fertőző Betegségek Nyilvántartását, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok
megegyezzenek a laboratóriumban megerősített COVID-19 esetek számával. Kezdetben
késések és regionális eltérések mutatkoznak az értesítésekben és az adatok bejelentésében.
A COVID-19 fertőzések tényleges száma Finnországban valószínűleg magasabb, mint amit
jelentettek, mivel nem minden enyhe tünetű embert tesztelnek. A kórházi körzetek és a THL
együttműködnek annak érdekében, hogy a Nemzeti Fertőző Betegségek Nyilvántartása a
lehető leghamarabb naprakész legyen.

Corona mintavétel Finnországban
Március 23-ig Finnországban tesztelték a mintavételi kritériumoknak megfelelő több mint 10
500 beteg adatait. A minták jelentése és rögzítése továbbra is késik. A fertőzések számát
leíró legfrissebb adatok nem teljesen összehasonlíthatók a korábbi adatokkal, mivel a
mintavételi kritériumok megváltoztak. A kórházi körzetek erőforrásaik alapján tesztelik a
koronavírust, a THL utasításait követve. A mintákat elsősorban súlyos légúti fertőzés
tünetekkel rendelkező betegektől, valamint az egészségügyi és szociális ellátó személyzettől
veszik. Jelenleg a COVID-19 tesztelését elsősorban a betegek és azoknak az emberek
csoportjainak végzik, akiknek egészségét ellenőrzést igényel, vagy ha ez fontos
munkakörükhöz. Az utakat visszatérő enyhe tünetekkel rendelkező személyekből származó
mintákat továbbra is az orvos mérlegelése alapján veszik. Azok az emberek, akik a COVID-19rel szerződtek, de csak enyhe tünetekkel járhatnak, otthon maradhatnak, hogy felépüljenek.
A tünetmentes embereket általában nem tesztelik. Finnországban a koronavírus-teszteket
jelenleg mind a köz-, mind a magánszektorban végzik, összesen öt laboratóriumban. A
laboratóriumok a képességeik maximális szintre növelték vizsgálati képességüket. A THL
vizsgálja az influenza laboratóriumi alapú mintájának a coronavírus megfigyelésére szolgáló
mintáit is. Eddig a minták negatívnak bizonyultak.
Mi változott az elmúlt száz évben?

Elérhetőek a Szakmai Kollégium COVID-19 eljárásrendjei
https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index
Virológus professzor: „Ha tényleg mindenki otthon maradna két hétig, akkor a járvány
abban a pillanatban megszűnne”
Nem a vírus öl, hanem az általa elindított abnormális immunreakció; a nemtörődöm
hozzáállás az olaszoknál is katasztrófához vezetett, megbízható adatokra pedig csak egy év

múlva számíthatunk– A Szegedi Tudományegyetem professzorával, Dr. Duda Ernő válaszolt
újabb kérdéseinkre a koronavírussal kapcsolatban.
888: Sokat változott a helyzet az elmúlt hetekben: egész Olaszországot lezárták, a halálozási
arány is ott a legmagasabb, összesítve elkeserítő a helyzet. Hogyan alakulhatott ki ez éppen
ott?
Dr. Duda Ernő: Azt hiszem a mediterrán hozzáállással a magyarázat. Sajnos attól félek, hogy
ez itthon, ránk is jellemző. Nincs az a fegyelmezettség – általában Európában sem – mint,
ami Ázsiában vagy a japánoknál, koreaiaknál. Mi szeretjük ezt az életmódot, de ez most
ebből a szempontból nem kimondottan előnyös.
888: Lehet hallani az olaszok általános egészségügyi állapotáról: röviden összefoglalva az
rossz, alacsony az átoltottság, ami az influenzaoltást illeti. Az előző interjúban már említette
az összefüggést a párhuzamos influenza fertőzöttség és a súlyos esetek között, van-e esetleg
új adat, információ, ezen a téren?
Dr.DE: A járványhelyzet miatt mostanában nem lehet az olaszoktól tudományos adatokra
számítani ezen a téren, és ez érthető is. Jelenleg, akik ezen a területen dolgoznak, azok
halálosan le vannak terhelve, nem azzal foglalkoznak, hogy tudományos információkat
közöljenek, hanem próbálják ellátni a betegeket. Majd utólag leszünk okosabbak.
888: Mit jelent most ez az utólag? Többféle jóslat van: van, aki a spanyolnáthához hasonló
többszörös hullámokat vár, sokan influenza-szerű szezonokat jósolnak.
DR.DE: Az influenzánál az a helyzet, hogy azt az északi és déli félteke között a vadmadarak,
vízi szárnyasok terjesztik, amik több ezer kilométert repülnek. Azt lehet tudni, hogy az
influenzajárvány akkor kezdődik, amikor a vándormadarak megérkeznek. Az északi féltekén
ez január-február-március, a déli féltekén pedig egy félévvel eltolódva. Az új típusú
koronavírust az ember emberre adja tovább. Állati eredetéről, amit tudunk, az, hogy
feltehetőleg a tobzoskának nevezett pici emlőshöz kötődik, ami egyébként veszélyeztetett
faj, de ennek ellenére fogyasztják a kínaiak.
Valószínűleg a tobzoska volt a köztes gazda a denevér és az ember között. A tobzoskák nem
tavaszonként jelennek meg és feltehetőleg a kínaiak be is fogják tiltani a vadállatok evését,
ami jót fog tenni a vadállatoknak és a kínaiaknak is. Szezonalitás ezért nem várható a
koronavírus esetében.
Az, hogy ez el fog-e tűnni, mint ahogy eltűnt a másik két koronavírus is (Sars és Mers) vagy
pedig velünk marad, ezt senki nem tudja megmondani.
888: Mennyire mutálódik és alkalmazkodik a környezetéhez az új típusú koronavírus?
DR.DE: A koronavírus egy RNS-vírus, ezekre az jellemző, hogy borzasztó magas a mutációs
rátájuk, tehát rengeteg variáns keletkezik. Ez a mostani vírus egy kicsit jobb abból a

szempontból, hogy ennek van egy hibajavító enzime. Eredetileg két törzs jelent meg az
emberben, tehát nem ugyanaz a vírus, hanem ugyanannak a koronavírusnak két nagyon
kicsit különböző változata. Ma már 80-100 féle vírus van jelen az emberi populációban, ami
azt jelenti, hogy ezek genetikailag hangyányilag különböznek egymástól, nem teljesen
azonosak, de a tünetek úgy néz ki, nagyjából megegyeznek.
888: Ez a szintű mutálódás a vakcinafejlesztést mennyire nehezíti?
DR.DE: Lehet, hogy gondot fog okozni. De az a helyzet, hogy nem egyféle vakcinát
készítenek. A védőoltások területén valami egészen elképesztő fejlődés történt az elmúlt 1020 évben, ami azt jelenti, hogy most vannak olyan vakcinák, amelyek a vírus felszíni fehérjéje
ellen adnak immunitást, ami ellen, ha kialakul a védettség, a vírus nem tud bejutni a sejtbe.
De van RNS-vakcina is, amit, ha az emberi szervezetbe beinjektálunk, akkor az ember termeli
meg azt a vírusfehérjét, ami ellen kialakul a védelem. Mivel sokféle vakcina van már kész és
kipróbálás előtt, szerintem ennek az évnek a vége felé meg fogjuk tudni, hogy melyik az,
amelyik hatásos.
888: A nemzetközi protokoll, amit hazánk is követ: iskolák bezárása, boltok és szolgáltatók
nyitvatartásának korlátozása, mindenki maradjon otthon. Ha tényleg csak egy durvább
influenzáról van szó és főleg a 60 év felettiekre veszélyes a vírus, akkor miért nem csak rájuk
vonatkozik az „elzárás”?
DR.DE: Az a helyzet, hogy azért minden családban vannak fiatalok és idősebbek is. Nem lehet
az, hogy a nagypapának nem adnak enni, mert ő 60 feletti. Törekedni kell arra, hogy minél
kevesebb kontaktus legyen, de ezt elég nehéz megoldani. Nagyon sok helyen, ahol a szülők
reggeltől estig dolgoznak, nem is megoldható, hogy nagymama ne vigyázzon a gyerekre.
Az a helyzet, hogy ha tényleg mindenki otthon maradna két hétig, akkor a járvány abban a
pillanatban megszűnne. Ha ugyanis le tudjuk csökkenteni azt, hogy egy ember hány embert
fertőz meg, akkor a járvány elmarad, de legalábbis minimalizálni tudjuk a veszteségeket.
A megoldás, amit itthon is lehet követni: a tesztek. Ha valakiről biztosan tudjuk, hogy
fertőzött és tudjuk, ki mindenkivel érintkezett az illető, akkor azokat szintén tesztelni kell –
legalább kétszer a lappangás miatt – és nekik otthon kell maradni.
888: Egyes források írtak arról, hogy közel sem egy „durvább influenzát” jelent a
koronavírusos megbetegedés: akik elkapják, maradandó tüdőkárosodással kell élniük,
később fogékonyabbak lesznek alsólégúti megbetegedésekre. Igaz ez vagy rémhír?
DR.DE: Ezt a kínaiak közölték, nem rémhír. Minden ilyen adat egyelőre bizonytalan. A
tudomány úgy működik, hogy megjelenik egy felmérés, akkor azt ketten-hárman elolvassák
és eldöntik hihető-e. De egészen addig ez nem válik tudományosan validdá, amíg legalább
két-három cikk meg nem jelenik, ami ugyanezt bizonyítja. Az a helyzet, hogy most
megbízható forrásokból leírnak valamit, az lehet, hogy arra a kórházra, arra a tizenöt betegre

igaz, de általánosan nem. Annyira új ez az egész dolog, hogy szerintem az igazán szolid,
megbízható információk valamikor a nyár végén fognak megjelenni.
888: Több hír is szól arról, hogy újszülött csecsemő is elkapta a betegséget. Eddig ilyen nem
volt, a hírek szerint a gyerekek – még ha ilyen picik is – nem veszélyeztetettek a vírust
szempontjából. Mi vár egy ennyire pici és gyenge testre, ha megfertőződik?
Dr.DE: Ennek a vírusnak a fertőzése esetén a haláleseteket igazából nem a vírus okozza,
hanem a vírus által kiváltott immunreakció. Az emberek a televíziós hirdetésekből általában
az immunerősítésről hallanak, ami egy marhaság. Sokan abba haltak bele, hogy
megerősödött az immunrendszerük.
Nem a vírus ölte meg az embereket, hanem az, hogy az immunrendszerük egy nem normális,
pánikreakciót adott a vírusra.
Vannak ugye olyan sejtjeink, amiknek az a feladata, hogy a vírussal fertőzött sejteket
megölje, ezek az úgynevezett T-sejtek, ők a szervezetünk védelmezői. Ezek a sejtek azért
bárkit nem ölhetnek meg: például a herpesz vírust, mivel az az idegsejtekben lakik, azokat
nem ölheti meg, nincs rá jogosítványa, mert akkor lebénulna az ember arca. Ebben az
esetben az van, hogy a T-sejtekhez hasonló működésű fehérvérsejtek, a makrofágok
indítanak egy nagyon erős gyulladásos reakciót, ami alapesetben nagyon jó, mert ez véd
bennünket rengeteg kórokozóval szemben.
Úgy néz ki, hogy akiknél valamilyen oknál fogva nem normálisan működik az immunrendszer,
lehet, hogy a kora vagy más, esetleg alapbetegség miatt, a makrofágok gyakorlatilag
elpusztítják a tüdőt – de nem a vírus. A vírus indítja be azt a folyamatot, ami miatt egy ilyen
abnormálisan aktív gyulladásos reakció elindul.
Tehát egy felfokozott immunválasz lesz az, ami a bajt okozza. Jó néhány egyéb fertőzésnél is
megfigyelhető ilyen. Szerencsére az újszülött babáknak meg a kisgyerekeknek az
immunrendszere kevésbé fejlett, ami ebből a szempontból most jó. Például a kínaiak
használtak egy gyulladásgátló vegyületet, ami hatásosnak bizonyult, ez egy reuma elleni
gyógyszer, ami egyszerűen leállítja a gyulladásos folyamatot – ugye az arthritis is egy
autoimmun betegség, ott is a gyulladás az, ami tönkreteszi a szerveket. Ebben az esetben az
van, hogy egy ilyen gyulladás ellen védő ellenanyaggal ki lehetett védeni az illetőknek a
halálát. De hát kiderült, hogy ez se mindenkinél jött be, nyilván nem egyforma az
immunrendszerünk – hál’ istennek.
888: A várandós nőkről van-e új információ, hogy átmegy-e a placentán a vírus, okoz-e
valami nagyobb gondot a fertőzés?
DR.DE: Hála istennek a várandós nők immunrendszere is kicsit gyengébb, ez most védelmet
jelent. Persze nem tudunk egyértelműen nyilatkozni még. Kínában rengeteg terhes nő

megfertőződött és nem tudunk róla, hogy köZülük meghalt volna bárki. Amit lehet tudni,
hogy ez a vírus nem megy át a placentán, ennek következtében a magzatot nem fertőzi meg.
Ha a fertőzött anya természetes úton szül, úgy néz ki, szülés közben sem adhatja át a vírust a
gyermeknek. Az egyedüli dolog, ami még bizonytalan, de ezt is nagyon óvatosan mondom:
azt nem tudjuk, hogy ha a várandós nő megfertőződik, oké, hogy a gyerek nem kapja meg,
de nem lehetséges-e, hogy az anyában folyó immun folyamatok a gyereket károsítják
valamilyen módon? De ez szintén azon kérdések közé tartozik, amire majd nagyjából egy év
múlva kapunk választ, ha lesz elegendő adatunk.
888: Napvilágot látnak olyan előrejelzések, amik horrorszámokról szólnak: A britek 80%-a
meg fog fertőződni és többszázezren meghalnak, de Merkel szerint a németek 60-70%-a is
megfertőződik. Ezek optimista vagy pesszimista forgatókönyvek? Egyáltalán reálisak-e?
DR.DE: Én boldogabb lennék, ha kevesebb politikust hallanék a rádióban meg televízióban és
több szakembert. Valamelyik ilyen „zöld ember” azt mondta, hogy az évtized végére eltűnik
az Amazonas őserdő, meg víz alá kerül NewYork és hasonlók. Ez mind olyan, aminek valami
esélye van, de én ennyire nem vagyok borúlátó.
A baj akkor van, ha sokan egyszerre betegednek meg. Ha a betegek száma nem éri el az
egészségügyi kapacitásoknak a limitjét, akkor tudunk bánni ezzel a betegséggel.
Ha hirtelen van egy olyasmi, mint ami az első világháborút követően, hogy ötvenmillió ember
beteg lesz: nyilvánvalóan nincs a világon annyi egészségügyi, aki ezt el tudja látni. Főleg
akkor, ha az egészségügyisek is megbetegednek. De hála istennek, most azért nem fordul az
elő, mint ami például az ebolánál vagy annak idején az influenzánál, hogy az orvosok is
tömegesen haltak meg, mert kapták el a betegséget. Azért most, itthon is nagyon védik az
egészségügyiseket valamilyen módon. Forrás: 888
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https://magyarkozlony.hu/hivataloslapok/J54wsj2u5bnaDQCLsfzF5e72a65402a23/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b9
9bf4e092775ce6633c/letoltes
A Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről
A Kormány 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes
egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról
A Kormány 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses
fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új
intézkedésekről

https://magyarkozlony.hu/hivataloslapok/6FC5smzjHsNQlDHf5UoG5e73d08b2f11c/dokumentumok/ec0dc8a4d803caef77934b
34ebc1aaba9904d9d1/letoltes
A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól
A Kormány 63/2020. (III. 24.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány 1121/2020. (III. 24.) Korm. határozata a magyar állampolgárok testi épségének
védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges
intézkedésekről

A koronavírus-betegséggel (COVID-19) kapcsolatos aktualitások
Referens: Ilyés István dr., Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Családorvosi és
Foglalkozás-egészségügyi Tanszék
Az utóbbi hetekben-napokban egyre több információ került nyilvánosságra a koronavírusbetegséggel kapcsolatban. Jelen referátum célja a betegség kezelésével kapcsolatban
felmerült három fontos kérdés megbeszélése.
- Vércukor-szint a diabeteszes páciensek koronavírus betegségében
A diabeteszes betegek az eddigi tapasztalatok szerint a koronavírus-betegség lefolyása
alapján és kimenetele szempontjából igen nagy rizikójú pácienseknek tekinthetők. Emiatt a
kezelőorvosoknak ismerni szükséges a beteg diabetesének kezelési követelményeit. A kínai
tapasztalatok azt mutatják, hogy a fatális esetek aránya nagyobb (case fatality rate – CFR) a
páciensek diabetese esetében.
A JAMA február végi számában jelent meg a Chinese Center of Disease and Prevention
beszámolója 44672 COVID-19 eset CFR értékeinek alakulásáról. Az átlagos CFR 2,3 %-nak
adódott. A betegek komorbiditása esetén nagyobb CFR érték volt észlelhető:
kardiovaszkuláris betegség társulásakor 10,5%, diabetes fennállásakor 7,3%, krónikus légúti
betegségek esetében 6,3%, hypertonia- betegség fennállásakor 6,0 %, daganatos betegség
társulásakor pedig 5,6%. Az adatok a CFR alakulásában életkor szerinti trendet is mutattak: a
≥ 80 évesek esetében 14,8%, a 70-79 évesek csoportjában 8% volt a CFR érték, a ≤ 9 évesek
között pedig fatális eset nem is fordult elő.

A diabetesben észlelt CFR érték összhangban van azon korábbi észlelésekkel, melyek szerint
rosszul kontrollált diabetes esetén az infekciók (pl. influenza vagy pneumónia) iránt fokozott
érzékenység áll fenn, valószínűsíthetően az infekció immunrendszerre gyakorolt hatásával
összefüggésben. A Clinical Endocrinology News tanácsadó testületének tagjai, akiket a
diabetesnek a COVOD-19 lefolyására gyakorolt hatásáról kérdeztek, úgy foglaltak állást, hogy
a jó glukóz- kontroll fontos eszköz az infekció rizikójának és súlyosságának csökkentésében.
Véleményük szerint a jól beállított diabetes esetében a páciensnek ugyanolyan esélye lehet a
túlélésre, mint az általános populáció tagjainak. A gyengén kontrollált diabetes esetében
pedig a csatlakozó renális és kardiovaszkuláris érintettség is gyakoribb, és ennek a hatását is
figyelembe kell venni.
Bostonban a Joslin Diabetes Center azt tanácsolta diabeteses pácienseknek, hogy akik
betegnek érzik magukat, szigorúbb önellenőrzést végezzenek, gyakrabban mérjék a
vércukor-szintjüket. Ha a jó glukóz-szint mellett nincs légzési problémájuk, folytassák az
önellenőrzést, figyeljenek a klinikai tünetek megjelenésére, ami felvetheti az infekció
gyanúját. Ha a COVID-19 kialakulása következik be, de a páciens metabolikus állapota
rendezett, a kórházi kezelés szükségességét az általános állapot és a légúti tünetek
súlyossága határozza meg.
Ha diabeteses beteg esetében a COVID-19 fennállása bebizonyosodott, a kezelése során
alkalmazott antihyperglycaemiás gyógyszerek egyéb hatásaira is figyelni szükséges. A
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készítmények pedig az extracelluláris volumen csökkenését eredményezhetik, a glucagonszerű peptid-receptor-1-agonisták (GLPR-1-A) pedig gyakran hányingert-hányást okozhatnak.
Mindezekre és a COVID-19 az súlyosságára tekintettel szükséges inzulinkezelésre áttérni.
Egységes a megítélés, hogy ilyen betegek feltétlenül kórházi ellátást igényelnek.
A hypertonia kezelésének fontossága koronavírus-betegségben
Három amerikai kardiológus társaság (az American Heart Association – AHA, az American
College of Cardiology – ACC és a Heart Failure Society of America) közös állásfoglalást tett
közzé arról, hogy a hypertoniás betegek esetében felismert koronavírus-betegség komplex
terápiájának részeként a vérnyomást csökkentő kezelést feltétlenül folytatni szükséges. A
kérdésben hasonlóan foglaltak állást az illetékes európai szakmai társaságok is (az European

Society of Cardiology – ESC és az European Society of Hypertension – ESH), továbbá még a
nemzetközi szervezet (az International Society of Hypertension) is.
Az egységes állásfoglalás azzal a felismeréssel magyarázható, hogy a kardiovaszkuláris
betegségben szenvedő páciensek esetében a COVID-19 felismerése igen nagy rizikót jelent a
súlyos komplikációk kialakulására, sőt még a betegség fatális kimenetelére is.
A szakmai szervezetek a nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva megállapítják, hogy a
COVID-19 kialakulásakor nincs arra szükség, hogy a hypertoniás betegek esetében az ACEI és
az ARB készítmények adása felfüggesztésre kerüljön. Ennek hangsúlyozását az tette
szükségesé, hogy egy, a Lancet Respiratopy Medicine folyóiratban megjelent közlemény
ezen antihypertenzív szerek alkalmazását a koronavírus-betegségben veszélyesnek ítélte. A
vélemény azon alapult, hogy az új koronavírus a humán sejteket megfertőzve az ACE2receptorokhoz kapcsolódhat; korábbi állatkísérletek eredményei pedig arra utaltak, hogy ez
a mechanizmus az ACE2-receptor upregulációját okozhatja a szívizomban. A cikk felveti, hogy
a diabeteses és hypertoniás betegekben az ACEI és az ARB készítmények upregulációs hatása
is hozzájárulhat ahhoz, hogy a koronavírus infekció súlyos vagy fatális kórforma
kialakulásához vezessen. Rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján a három amerikai
kardiológiai társaság, az európai szakmai véleményekkel egybe- hangzóan, határozottan azt
tanácsolja, hogy az ACEI és az ARB készítmények adásának folytatása minden olyan páciens
esetében szükséges, akik számára a szakmailag elfogadott indikációk alapján, a bizonyított
előnyök figyelembe vételével került sor a kezelés indítására. Ugyanakkor hangsúlyozzák,
hogy a kardiovaszkuláris betegségekben szenvedő páciensek esetében, akiknél COVID-19
igazolódott, individuális kezelés szükséges, ami egyaránt figyelembe veszi a klinikai
megjelenést és a haemodinamikus változásokat is.
Az ACEI és az ARB gyógyszerkészítményekkel kapcsolatban felmerült az a lehetőség is, hogy
paradox módon jótékony hatással is rendelkezhetnek a koronavírus-infekciókban. Ez a
vélekedés azon az ismereten alapult, hogy az ACE2 az angiotensin-II-t vazodilatátor hatású
angoitensin-1-7-té

konvertálja,

ami

potenciálisan

vérnyomást

csökkentő

hatást

eredményezhet. Továbbá állat-kísérletes vizsgálatokban a két gyógyszercsoportba tartozó
készítményekkel csökkenteni lehetett a víruspneumóniával összefüggő tüdőkárosodást.
A három szakmai társaság azonban határozottan úgy foglalt állást, hogy jelenleg nem állnak
rendelkezésre olyan kísérletes és klinikai adatok arról, hogy az ACEI, az ARB és vagy más
RAAS antagonisták bizonyítottan előnyös vagy hátrányos hatással bírnának a koronavírus-

betegségben. Ebből adódóan nem tanácsolható ezeknek a gyógyszereknek a standard
klinikai gyakorlattól eltérő módon történő adása, sem pedig az elvonása.
Érzékelhető, hogy a fenti területen további kutatások szükségesek, és ezek számottevő
eredményeit követően szükség esetén új ajánlások születhetnek.
Helyénvalók-e a nonszteroid gyulladásgátló készítmények alkalmazásával kapcsolatos
fenntartások?
A kérdéskörben a kiinduló pontot a francia egészségügyi hatóság bejelentése és
figyelmeztetése képezte. A bejelentés szerint a nonszteroid-gyulladásgátló készítményekkel
(pl. az iboprofen) a koronavírus-betegségben szenvedő páciensek esetében végzett kezelés
során súlyos mellékhatások jelentkeztek, s emiatt az iboprofen kezelés acetaminofen
(paracetamol) adásával történő helyettesítését javasolták.
A bejelentésre a spanyol Egészségügyi Minisztérium közölte, hogy nincs meggyőző bizonyíték
arra, hogy ezek a gyógyszerkészítmények súlyosbítanák a COVID-19 lefolyását. Azt azonban
lehetségesnek ítélték, hogy az infekciót maszkírozhatják, s ez hátráltatják a helyes diagnózis
felállítását. Ez a lehetőség azonban az infekciókra általában vonatkozhat, de nem specifikus a
koronavírus-fertőzésre. Egy amerikai szakértő szerint is a jelenséginfekciók esetében
általánosan előfordulhat, de a COVID-19 esetében a bekövetkeztét nem igazolták.
A brit álláspontot a NHS fogalmazta meg: bár nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az
iboprofen súlyosbítja a koronavírus-betegség lefolyását, mégis az acetaminofen a jobb
választás. A használata előnyben részesítendő, amíg nincs a kérdésben döntő bizonyíték.
Ugyanakkor, aki reumatológia betegség miatt részesül NSAID kezelésben, ne hagyja abba
gyógyszer szedését.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) állásfoglalása egyértelmű: ha a páciens koronavírusinfekció miatt betegedett meg, a fájdalom és a láz kezelésének módját az ellátást nyújtó
szakembereknek kell megfontolniuk, beleértve a paracetamol és a nonszteroid
gyulladásgátló készítmények közötti választás kérdését is. Ehhez a gyógyszerekre vonatkozó
alkalmazási előírásokat és a nemzeti kezelési útmutatók ajánlásait kell figyelembe venni;
ezek legtöbbje pedig a láz és a fájdalom csillapítására első opcióként éppen a paracetamolt
javasolja.
A Medscape France-nak nyilatkozó reumatológus szakember úgy vélte, hogy a NSAID
készítményekkel kezeltek csak akkor hagyják el a gyógyszerük szedését, ha koronavírus-

betegséget akviráltak. A COVID-19 új eseteiben a láz- és a fájdalom csillapítása eleve
paracetamollal történjék, hacsak ezt májkárosodás nem akadályozza. E véleménnyel az
infektológus specialista is egyetértett, hozzátéve, hogy a NSAID respirációs betegségekben
nem jó választás. UK-beli szakemberek pedig még azt a kiegészítést tették, hogy az ibuprofen
az akut vesekárosodást is súlyosbíthatja akár a COVID-19 esetében is.
Mindezen vélemények összevetése arról győzi meg az olvasót, hogy a koronavírus-betegség
eseteiben, a kardiorespirációs funkciók befolyásolásának elsődlegessége mellett is, a
fájdalom- és a lázcsillapítás terén is körültekintően szükséges eljárni.

Az ACE2 - mint SARS-Cov2 receptor – szerepet játszhat az ARDS kialakulásában ? Egy
lehetséges mechanizmus Covid19 pathogenezisében
(Irodalmi áttekintésen alapuló hipotézis)
dr. Rácz István háziorvos 2020.03.19.
Absztrakt A 2002-es SARS-Cov1, valamint a jelenleg is zajló SARS-Cov2 járvány klinikai
tapasztalatai alapján a légzési elégtelenséghez vezető ARDS a leggyakoribb halálok a SARSCov fertőzöttek körében. Alábbiakban ismertetett hipotézis megpróbál összefüggést keresni
a vírus receptoraként azonosított ACE2 enzim mennyisége és a kialakuló súlyos ARDS között
a pulmonalis RAS ( renin - angiotensin - systema ) egyensúly megváltozásán keresztül.
SARS-Cov2 pandémia jelentősége
A 2019 őszén Kínából, Wuhan városából elindult coronavírus pandémia globális kihívás elé
állította civilizációnkat. Bár az esetek döntő többsége ( 80% ) viszonylag enyhe vagy
középsúlyos, de jelentős azon betegek száma, ahol alsó légúti gyulladás ( pneumonia ) alakul
ki. Ez számos esetben ICU szintű ellátást, asszisztált lélegeztetést igényel és az eddig
alkalmazott supportiv terápia ellenére sokszor fatális a kimenetel. Az ACE2 fehérje, mint Cov
receptor. Az ACE2 fehérje egy transzmembrán exokarboxipeptidáz enzim ( génje az X
kromoszómán található ), mely számos sejttípuson expresszálódik. Kifejezett ACE2 denzitást
mértek az I-II. típusú alveoláris pneumocyták felszínén ( míg a bronchusok nyálkahártyáján
ezen denzitás kisebb ), de jelentős mennyiségben expresszálódik a bél hámsejteken, a
vesében, a szívben valamint az artériás és vénás endothélen és kimutatható az alveoláris
macrofágok és lymphocyták felszínén is. [1] 2000-ben történt felfedezése után 3 jelentős
funkcióját feltételezik a) A RAS rendszer antagonizáló hatás b) SARS coronavírus receptor c)
aminosav abszorpcióban játszott szerep. ad a) A RAS rendszer ellensúlyozó hatás: katalitikus
funkciója révén az Angiotensin I - ből Angiotensin (1-9)-t, míg Angiotensin II-ből Angiotensin
(1-7)-t készít, mely utóbbi a MAS-receptorhoz kötődve vasodilatatív hatást, ill. döntően anti-

inflammatios hatást fejt ki. [2] [3] [4] [5] ad b) Az ACE2 közvetlen katalitikus funkciójától (
helyétől ) függetlenül az ACE2 fehérje egy szakaszát úgy azonosították, hogy az kötődik a
SARS-Cov kapszidján levő RBD-hez ( = "S" spike protein ). A kapcsolódás után a vírus
internalizálódik, majd a sejtbe jutás után a pozitív vírus mRNS átíródik a riboszómákon és
elindul a vírusreplikáció. [2] [3] [6]
Pulmonalis RAS aktivitás, ACE2 mennyiség és az ARDS.
A súlyos légzési elégtelenséget és fatális kimenetelt okozó ARDS-t számos károsító tényező
előidézheti. Ilyen pl. újszülöttekben meconium aspiratio, necrotizáló panceratitis, légúti
toxinok és egyes fertőzések is. Ez utóbbiak közé tartozik egyes coronavírusok okozta fertőzés
is ( SARS-Cov1, MERS, SARS-Cov2 ). Érdekes módon nem a vírus okozta direkt cytopathia,
hanem a légzési elégtelenséghez vezető ARDS a leggyakoribb halálok a SARS-CoV-ban
fertőzöttek körében. [7] [8] A pulmonalis RAS tengely egyik katalitikus fehérjéje, az ACE (
Angiotensin Convertáló Enzim ) illetve az ennek hatását antagonizáló ACE2 enzim által
mediált hatás ARDS-ben betöltött szerepére egyre több bizonyíték áll rendelkezésre. ACE2
hiányos egerek a kiindulási normális tüdőszerkezet és funkció mellett pulmonalis károsító
tényezők hatására sokkal súlyosabb patológiás eltérés mutattak, mint vad társaik.
AT1receptor blokkoló adásával ill. ACE mennyiségének csökkentésével ezen károsodások
mérsékelhetőek voltak. Az ARDS pathogenezisében a RAS tengely működésének jelentős
szerepét feltételezi az a tény is, hogy az ACE gén polymorfizmus (I/D) erősen korellál az ARDS
súlyosságával emberben. Rekombináns ACE2 protein adása szignifikánsan javította a
légzőszervi elégtelenséget és növelte a parciális oxigén szintet ARDS-es sertésekben. [2] Az
ACE2 preventív hatását feltételezi az is, hogy a meconium aspiratio során, a benne levő
proteázok által okozott ARDS-ben egyértelműen kimutatható a fokozott ACE2 lebomlás. Ezen
hatás proteázgátlókkal megfordítható. [9] A jelenlegi járvány kapcsán felvetődtek kételyek az
ACEi-k és ARB-k biztonságosságát illetően, alapozva arra, hogy ezen gyógyszerek emelhetik
az SARS-Cov2 receptor ACE2 mRNS szintjét, így súlyosbítva a fertőzést. Nézetem szerint ez
téves következtetés. Ezen receptorok eleve jelentős denzitással rendelkeznek a
pneumocyták felszínén. Rendelkezésre állnak kísérletes bizonyítékok, melyek pont azt
bizonyítják, hogy az ACE2 szint csökkenése, és ezáltal a ACE-ACE2 egyensúly megváltozása,
eltolódása okozza a kórkép súlyosságát. Vad típusú egerek kísérleti SARS-CoV fertőzései in
vivo jelentősen csökkentették az ACE2 expresszióját a tüdőben , ami arra utal, hogy a
csökkent ACE2 expresszió szerepet játszhat a SARS-CoV által közvetített súlyos akut tüdő
patológiákban. Vírusreplikációt nem eredményező, rekombináns technológiával előállított
Spike-Fc-vel (vírus „S” Spike protein - humán Fc ) való kezelés is egyértelműen csökkentette
az ACE2 pulmonalis szintet egerekben. SARS-CoV-vel fertőzött vagy Spike-proteinnel kezelt
egerek hasonlító viselkedést mutattak ACE2 knockout egerekhez ARDS szempontjából. Ezzel
egyidejűleg megfigyelhető volt az Angiotensin II szint emelkedése is. Az AT1R gátlása viszont
enyhítette az akut súlyos tüdőkárosodást a Spike-Fc-vel kezelt egerekben. [10] [2] Ezen
adatokból kiindulva, nézetem szerint pont ezen preventív hatást kifejtő enzim (ACE2) vírus
általi downregulatioja az, ami megváltoztatja a pulmonalis RAS és a preventív ACE2

egyensúlyát. Ez az imbalansz vezet a súlyosabb patológiához. ld. ábra. Feltételezhető, hogy a
ACE-ACE2 ( Angiotensin II - Angiotensin (1-7) ) egyensúly megbomlása következtében, az
emelkedett Angiotensin II. szint az AT1R-on keresztül mediálja a kóros gyulladásos választ.
Ezen feltételezést erősítik Angiotensin II-vel más szöveteken végzett kísérletek eredményei.
Irodalmi adatok szólnak amellett, hogy az Angiotensin II stimulálja a nikotinamidadenindinukleotid-foszfát (NADPH) oxidázt, mely ROS ( reaktív oxigén szabadgyök )
képződést eredményez. Angiotensin II hatására döntően a NFκB szignál transzdukciós
útvonal aktiválódik. Ennek hatására indukálódik különböző transzkripciós gyulladáskeltő
citokinek (mint TNFα, IL-1 és IL-6), adhéziós molekulák (például az intercelluláris adhéziós
molekula (ICAM), érrendszeri adhéziós molekula-1 (VCAM-1)), és kemokinek (például a
monocita kemoattraktáns protein-1 (MCP-1) termelődése. [11] [12] [13] [14] [15] Érdemes
megjegyezni, hogy a coronavirus internalizálódás után szintetizálódott fehérjéi is főleg a JAKSTAT ( ezt gátolják ) és NFκB jelátviteli utat regulálják, valamint az első vonalbeli virusgátló
IFN termelődést késleltetik. A SARSCoVid1 ORF3b virusfehérje gátolja a MAVS-t
(mitokondriális antiviralis jelátviteli protein ) mely aktiválná az IKKα/IKKβ/IKKγ kinázokat
melyek a) az IFN termelést serkentő IRF3-7 transkripciós faktorokat aktiválnak, b) NFkB
inaktiválást végző proteint aktiválják). [16] [17] A jelenlegi járvánnyal kapcsolatos adatok (
hasonlóan a 2002-es SARS járvány adataihoz) is az immunrendszer kóros, túlzó válaszában citokinvihar - megnyilvánuló hyperinflammatiot jelölik meg mint fő károsító tényezőként.
[17] [18]
Mi magyarázhatja az ilyen fokú különbséget a kor szerinti mortalitásban ?
Az első és legkézenfekvőbb válasz az időskori komorbiditás. De itt is feltűnő, hogy a komorbiditási adatok között kiemelt helyen szerepel a hypertonia. ( RAS túlsúly ? ). Ezen
feltételezett RAS túlsúlyra utalhat egy március 5-én publikált összefoglaló közleményben
megjelent adat: az ICU-n kezelt, lélegeztetés igénylő betegek magasabb tensioja a nem ICU-n
kezelt betegekhez képest. [19] A súlyos tüneteket mutató betegeknek inkább alacsonyabb a
káliumszintje, mely adat szintén a RAS rendszer túlműködése mellett szól. [23] Mi lehet
ennek a hátterében? Az életkor növekedésével a pulmonalis RAS két fő enzime, az
angiotenzin konvertáló enzim (ACE) és a természetes ellensúlyozó enzim (ACE2) közötti
egyensúly a tüdőt károsító tengely (azaz az ACE) felé tolódik. Idősebbekben növekszik az AT1
receptor sűrűség. A preklinikai vizsgálatok eredményei azt sugallják, hogy egyrészt és a
pulmonalis renin – angiotenzin rendszerben (RAS) fennálló genetikai és életkorfüggő
különbség, másrészt a gazdaszervezet védekezésében (veleszületett és adaptiv immunválasz
) idővel kialakuló változások felelősek az akut légzőszervi distressz szindróma (ARDS)
epidemiológiájában megfigyelt különbségekért az idősebb és fiatalabb korosztályok között.
[20] A fiatalabb korosztályt érintő, egyes populációban illetve egyénenkénti eltérést illetően
feltételezhető az ACE ill. ACE2 gén polimorfizmus különbözőségek szerepe. [24] Az
immunmodulatioban meglévő genetikai különbségek szintén hozzájárulhatnak az egyéni
eltérésekhez. [2] [3] [21]

ACEi vs ARB Pár gondolat az ACEinhibitor versus ARB kérdést illetően.
Az ESC ezen szerekkel kapcsolatban felvetett biztonságosságot megkérdőjelező felvetéseket
egyértelműen cáfolta. [22] Amennyiben a fentebb vázolt hipotézis igaz, megfontolandó lehet
az ACEinhibitor lecserélése ( szoros observatio melletti kombinációja ? ) AT1R blokkolóra
mivel az ACE-gátló hatást megkerülve is jelentős ( kimázok, katepszin katalizálják )
Angiotensin II. képződik. Az ARB-k sokkal nagyobb eséllyel blokkolhatják a renin –
angiotenzin rendszert, mint az ACE-gátlás, mivel az Angiotensin II. becslések szerint 40% -a
nem ACE útvonalon ( hanem pl. kimázok, katepszin által ) képződik az emberekben. [11] A
RAS gátlás - coronavírus fertőzés okozta súlyos légzőszervi károsodásban feltételezett jótékony hatása további kísérletes illetve klinikai igazolást kíván.

Összefoglalás
Az irodalmi adatokra támaszkodó fentebb felvázolt hipotézis szerint a SARS-Coronavírus a
receptoraként működő preventiv hatású fehérje ( ACE2 ) downregulálásával felborítja az
Angiotenzin II vs. Angiotenzin (1-7) egyensúlyt a tüdőben, ezáltal vezet RAS tengely káros
túlműködéséhez. Kinikai vonatkozás tekintetében ezekre alapozva felvethető az ARDS
súlyosságának csökkentése érdekében a RAS gátló gyógyszerek megfontolt adása a supportiv
terápiában
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