
BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 

Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás  

azonosítása nemzetközi összefogással 
megjelenése – a SARS kórokozó vírusának  

 
Tárgyszavak: SARS; vírus; koronavírus; vakcina; kutatás;  

vírusmutáció. 
 
 

Új szindróma – ismeretlen kórokozó 
2003. március 12-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívüli 

közleményben figyelmeztetett egy eddig nem ismert, fertőző légzőszervi be-
tegség felbukkanására. A nem ritkán halálos kimenetelű tünetcsoport SARS 
(severe acut respiratory syndrome, azaz súlyos heveny légzési szindroma) 
néven vált ismertté. Hazánkban (a helyes atipikus helyett) az „atipusos” (elől 
latin fosztóképző, hátul magyar melléknévképző) elnevezés terjedt el (nagy-
részt a médiumok által aktuális „lakosságborzongatóként” ajánlva). 

A kór a WHO riadója után néhány hét alatt körülszáguldotta a Földet: az 
észlelések száma az öt-hat kelet-ázsiai országban diagnosztizált 150 megbe-
tegedésről április közepéig 2800 esetre nőtt, mégpedig 19 országban, Brazíliá-
tól Romániáig. (Magyarország a szerencsés kimaradók közt volt.) 

A SARS jellemzői: nagy láz, köhögés, légszomj, végül gyakran tüdőgyul-
ladás. Speciális gyógymódja nincs, feltételezik, hogy a fertőződéshez SARS-
beteggel való intenzív, tartós érintkezés szükséges. Mortalitása, amelyet elein-
te 4%-ra becsültek, végül 10%-osnak bizonyult. 

Nemzetközi tudományos összmunka 
A WHO felszólítására, a betegség és kórokozója megismerésének mun-

kájában kilenc ország 11 laboratóriuma vett részt, többségükben állami (köz-
ponti) és egyetemi intézetek, köztük a betegségeket elsőként önállóként defi-
niáló Hongkongi Egyetem. A feladatot felosztották 

– klinikai, 
– alapkutatási és 
– diagnosztikai munkára, valamint 
– a reakciók („válaszok”) területére. 

 



A fertőző betegségek és az intenzív kezelés szakértőinek bevonásával 
eleinte naponta tartottak többszemélyes telefonos megbeszéléseket. Amikor 
egy ilyen alkalommal bejelentették, hogy a SARS kórokozója koronavírus, már 
a következő napon több erre vállalkozó intézet egyeztette az e felfedezésre 
épülő munkát. 

A részletes klinikai információk az interneten is hozzáférhetők voltak, 
hogy a vírus kutatói is fel tudják használni az aktuális adatokat. 

Ez az intenzív együttműködés volt a siker titka. Az AIDS esetében kb. há-
rom év telt el a betegségnek a globális közegészségügy egyik legnagyobb 
problémájaként való felismerésétől a HIV felfedezéséig. Így működik tehát a 
kutatás versenyközegben, ezzel szemben kooperatív viszonyok közt nyolc nap 
alatt megtalálták a SARS-vírust. A vírust ismertető közlemény a beérkezésétől 
számított nyolc nap alatt, 2003. ápr. 8-án jelent meg – szerkesztve, lektorálva, 
korrigálva – az egyik legtekintélyesebb The Lancet c. orvosi folyóirat on-line 
kiadásában. 

Április 12-én, hatnapi közös munka megkezdése után a kanadai Vancou-
verben működő British Columbia Cancer Agency – félretéve rákkutató  
programjait – közreadta a vírus teljes genomját. Két nappal később az USA 
Betegségmegelőző Központja (Centre for Disease Control) is publikálta a 
SARS-vírusgenomról négy laboratóriummal együtt kidolgozott saját informá-
cióit. 

Ebből az ez ideig példa nélkül álló összehangolt tevékenységből a ma-
gánszektor sem maradt ki: az oltóanyagok fejlesztésére és előállítására speci-
alizálódott amerikai Aventis Pasteur társaság a tulajdonát képező sejtvonallal 
segítette térítésmentesen a kísérleteket és a tudományos vizsgálatokat. 

A SARS-témában kialakult nemzetközi együttműködésen csupán Kína 
ütött rést azzal, hogy a kínai kormány – indokolása szerint a pánik elkerülésé-
re – egy ideig visszatartott a betegség terjedésére és a fertőzöttség méretére 
vonatkozó adatokat. 

A segítő áldozatok 
A SARS korai áldozatai között sokan voltak azok az egészségügyi dolgo-

zók, akik megpróbáltak tenni ellene. Egy Hanoiban (Vietnam) tevékenykedő 
WHO-orvos, aki elsőként ismerte fel a betegség globális fenyegetését, az el-
sők közt halt bele a küzdelembe. Valószínűleg Carlo Urbaniról fogják elnevez-
ni a SARS kórokozóját. 

A SARS leküzdésére irányuló erőfeszítések sorában kiemelést, sőt külö-
nös tiszteletet érdemel, hogy az elhunyt orvos munkájának folytatására a 
WHO öt – német, francia, USA-beli – orvost szólított fel írásban és mindegyi-
kük igenlő választ adott. 

 
 

 



Vakcinakutatás és a koronavírusok 
A koronavírusoknak, amelyek emberen a „megfázás” különféle ismert tü-

neteit okozzák, ez ideig csak az állatgyógyászatban szenteltek figyelmet mint 
sertések, szarvasmarhák és csirkék milliós károkat okozó kórokozóinak. A 
SARS-vírus pedig e patogén törzsek közeli rokona. Genomjának egyik vége 
megegyezik a súlyos baromfi-bronchitis víruséval. Másik vége pedig hasonló 
az egéren hepatitiszt és a marhákon bélhurutot kiváltó törzs egyik genom-
végszakaszával. 

Szarvasmarha- és baromfibetegségek ellen számos oltóanyag ismeretes. 
Sok vakcina csupán a patogén vírus felszíni fehérjéiből áll, amelyek intravéná-
san adva az immunrendszert a vírus felismerésére és ellene antitest termelé-
sére késztetik. Többségük azonban G-immunglobulin (IgG), amelyek csak a 
véráramba jutott vírusok ellen védenek, a tüdőt bevonó epitéliumba behatolók 
ellen nem immunizálnak. 

Számos koronavírus elleni állatvakcina vírusfehérjéből áll, olyan anyag-
gal, ún. adjuvánssal keverve, amely felerősíti az immunreakciót, de kiválthat 
nemkívánatos autoimmun reakciót is. Egyelőre tehát emberen sem sikerült 
epiteliális immunitást elérni. 

Egy további vakcinatípus nem más, mint a vírus ártalmatlan élő törzse, 
amely szintén a légutak és a bél epitéliumát fertőzi meg, viszont a kívánt IgA 
antitestképződést provokál egy bonyolultabb, sejtközvetítésű immunreakció 
mellett. 

A gyengített hatású élő vírusok mint oltóanyagok azért problematikusak, 
mert géneket cserélhetnek rokon vírusokkal, pl. holland kutatók tapasztalták a 
baromfibronchitis koronavírusa elleni vakcinának a rekombinálódását más be-
tegségek kórokozóiként ismert koronavírusok génjeivel. 

A koronavírusok különösen hajlamosak mutációra is. Ennek pedig az a 
következménye, hogy ugyanolyan gyorsan fejlődnek ki új törzsek, mint ameny-
nyi idő egy oltóanyag kifejlesztéséhez kell. Pl. csirkékben a bronchitis-vírus 
mutánsa megtámadta a vesét, miután a vakcina kiküszöbölte az eredeti vírus 
tüdőkárosító hatását. Ez a mutáció jelenleg a tyúkfarmok egyik nagy gondja. 

Megoldásként felmerült az immunitás szempontjából fontos, valószínűleg 
a koronavírusoknak nevet adó kiálló rész fehérjéit kódoló gének beültetése is 
egy kevésbé veszélyes vírusba, pl. egy közönséges meghűlést okozó 
adenovírusba. Ez megfertőzné az epitéliumot és kiváltaná a szükséges immu-
nitást, más koronavírussal való rekombinálódás nélkül. 

Gyakorlati nehézségek 
A legnagyobb gond minden élő vakcinával a körültekintő, igényes bizton-

sági tesztelés, aminek végleges kidolgozása évekbe telik. De még a leggyor-
sabban fejleszthető fehérjevakcina esetében is legalább egy évre van szükség 
az ésszerű védekezési rendszer felállításához jóváhagyott oltóanyaggal. 

 



Ezt követi a kellő gyártókapacitás kiépítése a kereslet kielégítésére. Ha 
azonban sikerül jó oltóanyagot kifejleszteni, akkor az oltással több remény van 
az áldozatok számának csökkentésére, mint megelőzéssel. 

Egyéb immunizáló próbálkozások 
A baktériumokat leküzdő antibiotikumok vírusok ellen hatástalannak bizo-

nyultak. Ennek ellenére néhány társaság új kemoterápiával kísérletezik, és a 
klinikumban is kipróbálják az új szereket, de ismételten az ismert hatóanyagok 
némelyikét is SARS ellen. Hongkongi orvosok pedig arról számoltak be, hogy 
néhány betegük életét SARS-ból kigyógyultak feltehetőleg antitesteket tartal-
mazó vérszérumának beadásával mentették meg. Ilyen antiszérum begyűjthe-
tő fertőzött állatokból is, de biztonságosabb antitestek termelése sejttenyé-
szetben. 
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Elképzelhető SARS esetében az „ellenirányú” (antisense) terápia is. A 
SARS kórokozója ugyanis RNS-vírus (1. ábra), így hatásosak lehetnek ellene 
az antisense-gyógyszerek, amelyek komplementer szakaszokhoz kötődő és 
azok expresszióját gátló rövid szekvenciákból állnak. Ezen az úton indultak el 
az AVI BioPharma (Oregon, USA) cégnél, ahol szintetizáltak egy a szervezet-
ben történő elhasadásnak tartósan ellenálló RNS-t. Azt is megállapították, 
hogy a SARS-vírus egyetlen szekvenciája sem hasonló semmilyen emberi 
nukleinsavszakaszhoz, így az „ellenterápiának” nincs akadálya. 

Védőoltás és vírusmutáció 
Bármilyen hatásmechanizmuson alapuló SARS-vakcinából elegendő 

mennyiség termelésére csak a legnagyobb gyógyszerkonszernek valamelyi-
kénél van remény. A készítmény bizonyára drága lesz és félő, hogy a fejlődő 
országoknak, amelyekben a SARS, az AIDS-hez hasonlóan „kedvező” kör-
nyezetre találhat, nem telik majd a költséges védekezésre. 

Ismétlődik tehát a modern emberiség elszomorító „gyakorlata”: csak a 
gazdagok juthatnak hozzá valamihez, amire igazán a szegényeknek volna 
szükségük. Ezen a világ szerencsésebb részének változtatnia kellene, ha nem 
is igazságérzetből, de saját jól felfogott érdekből. Ugyanis minden SARS-
fertőzés nem csupán emberi tragédia, hanem alkalom a vírus evolúciójának 
egy-egy lépésére. Vagyis a gazdag beoltva sincs biztonságban mindaddig, 
amíg a szegények nem kapnak védőoltást. A SARS terjedésével a vírus mutál 
és az oltás hatástalanná válik. 

(Dr. Boros Tiborné) 
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Röviden… 

Élesztőből kivont  
immunrendszer-stimuláló 

A gyógyszeres és besugárzásos kezelés pusztító hatással van a rák- 
betegek immunrendszerére. Ez ellen nyújthat védelmet a Biopolymer Engi-
neering cég (Egan Minnesota, USA) által izolált élesztőtörzs speciális ható-
anyaga. 

Az új fejlesztésben fontos szerepet játszik a „teljes glukánrészecskék” 
(whole glucan particles, WGP) előállítása sütőélesztőből. A WGP-t β-glukán  
2–4 µm-es részecskéi alkotják. Az élsztőn kívül más gombákból is nyerhető β-
glukán mint tisztán glükózmonomerekből álló, un. homoglukán poliszacharid 
alkalmas molekula az immunrendszerben gombafertőzést utánzó, hamis riasz-
tást kiváltani, védekezve a kórokozó ingerek széles skálája ellen. 

A β-glukán részecskék immunológiai hatását kutatva kimutatták, hogy a 
„WGP BetaGlucan” elnevezésű készítmény besugárzott egerekben felgyorsítja 
a vérsejtek regenerálódását. Ezáltal a rákterápia adjuvánsaként – mint első 
ilyen hatású orális gyógyszer – mérsékelné a csontvelőben a vérsejtképződés 
elnyomásának (a myelosuppressionak) és az immunrendszer gátlásának sú-
lyos következményeit. 

Egy humánbiztonsági tanulmány 2003 januárjában lezárult biológiai jel-
zővel (biomarker) végzett szakasza alapján az orális WGP BetaGlukánt a kí-
sérleti személyek jól tűrték, miközben stimulálta az immunrendszert aktiváló 
biomarkert. A hatóanyag további klinikai kísérletei folyamatban vannak. 

A WGP BetaGlucan kompatibilis az élelmiszer-feldolgozás általános fel-
tételeivel, mivel a gabonafélék β-glukánjával ellentétben, be van zárva a mik-
rorészecskék falába. A gyártó cég reméli, hogy szabadalmazott immunrend-
szer-stimuláló készítménye használható lesz dúsított élelmiszerekben, geron-
tológiai és sportalkalmazásban is. 

 
(Chemistry in Britain, 39. k. 5. sz. 2003. p. 14.) 

 
 
 
 
 
 

 


