
Francia társlapunk májusi számában ösz-
szeállítást közöl „A Covid–19 és a kémia”
címmel. Írásunk Bernard Meunier, a
toulouse-i koordinációs kémiai kutatóla-
boratórium korábbi vezetőjének cikkén
alapszik. Meunier professzor szabadon hoz-
záférhető dolgozata számos hivatkozást
tartalmaz, amelyeket itt nem ismétlünk
meg (http://www.lactualitechimique.org/Co-
vid-19-ou-quand-le-manque-d-antiviraux-
efficaces-devient-un-probleme-mondial).

2020-ban egy RNS-vírus forgatja fel az éle-
tünket. Ilyen vírusok okozzák például az
influenzát, az AIDS-et (még mindig nincs
vakcina ellene!), a SARS-ot (súlyos akut
légzőszervi szindrómát). Az egyszálú RNS-
vírusok közé sorolják a rhinovírusokat is,
amelyek a „sima” megfázáshoz vezetnek.
Ebben a században három járványt írnak
a koronavírusok számlájára: 2003-ban je-
lent meg a SARS-CoV (ma már SARS-CoV-
1), 2012-ben a MERS-CoV (közel-keleti lég-
zőszervi szindróma) és 2019-ben a SARS-
CoV-2, amely a Covid–19-et okozza. 

Hogyan védekezhetünk?

A járványügyi intézkedéseken kívül két
komplementer megoldás kínálkozik: meg-
előzés valamilyen vakcinával és gyógysze-
res kezelés. Érdemes megjegyezni, hogy a
szokásos influenza elleni védőoltás két-há-
rom fő vírust „céloz meg”, és a hatékony-
sága függ attól, hogy milyen pontosan si-
kerül megjósolni a következő télen aktivá-
lódó vírusokat. Nincs olyan univerzális
vakcina, amely felkészíti az immunrend-
szerünket a koronavírus ellen. A 2003-as
SARS-CoV ellen kifejlesztett vakcinajelöl-
tek nem használhatók a SARS-CoV-2 ellen,
pedig a két vírus RNS-e kb. 80%-ban meg-
egyezik. A hatékonyság hiánya főként an-
nak tulajdonítható, hogy a két vírus tüs-
kéi, amelyekkel a gazdasejtekhez kapcso-
lódnak, eltérnek egymástól: csak kb. 40%-
ban egyezik az aminosav-sorrendjük. A

London School of Hygiene and Tropical
Medicine június közepén 183 Covid–19 el-
leni vakcinafejlesztést tartott nyilván.1 Ti-
zenöt anyagot már embereken tesztelnek,
de egy új vakcina piacra kerülése hosszú
időt vesz igénybe.2

Vakcina hiányában előkerülnek az anti-
virális anyagok, és mivel nincs széles spekt-
rumú gyógyszer, egyelőre olyanokat hasz-
nálnak, amelyek más vírusok ellen már ha-
tásosnak bizonyultak/ígérkeznek.

Korábbi gyógyszerek

A klorokin és a hidroxiklorokin
Ezt a két szert az 1940–1950-es évektől hasz-
nálják a malária kezelésére. Kis dózisban
megelőzésre is javasolták (javasolhatják),
de mivel a klorokin-rezisztens kórokozók
is elterjedtek, újabb gyógyszereket fejlesz-
tettek ki a malária ellen.

A klorokin antivirális hatását először
1969-ben mutatták ki herpeszvírus eseté-
ben. Később más vírusokkal is kísérletez-
tek, például a H5N1 influenza-, az Ebola-
és a 2003-as SARS-CoV-vírussal. A bázikus
klorokin és származékai olyan vírusok
esetében eredményesek, amelyek műkö-
déséhez alacsony pH-ra van szükség. Ezek
a vírusok a savas közeg és enzimek hatá-
sára elveszítik a burkukat, így kiszabadul
a fertőző nukleinsav és szabaddá válhat-
nak a replikációhoz szükséges enzimek is.
A klorokin gátolhatja a pH-függő bekebe-
lezést, de ami különösen érdekes, például
a hepatitisz A vírus „kicsomagolását” is
gátolja, ami megakadályozza a vírus repli-
kálódását. Azt is kimutatták, hogy a mak-
rofágokban és a limfocitákban felhalmo-
zódó klorokin és hidroxiklorokin gyulla-
dásgátló tulajdonságokhoz vezet.

A hidroxiklorokint (pl. Plaquenilt) ma
inkább gyulladásos betegségek, például re-
umatoid artritisz, lupusz ellen használ-
ják. Ez a molekula gátolja a citokin gén
transzkripcióját, így a citokinok képződé-
sét. Egyes gyulladásos betegségek túlzott
citokintermelést, „citokinvihart” idéznek
elő, ami többek között lázhoz, a szívritmus
fokozódásához vezet. A hidroklorokin (klo-
rokin) hosszú távú, nagy dózisú szedése
azonban súlyos szívelváltozásokat okozhat.

Az utóbbi hónapokban nagy vitát vál-
tott ki a klorokinszármazékok alkalmazá-
sa a Covid–19 kezelésében. Ezekkel a mo-
lekulákkal már a járvány korábbi, kínai
szakaszában is próbálkoztak, de a történet
kulcsszereplője Didier Raoult, a neves
marseille-i infektológus. Ő március köze-
pén javasolta, hogy a Covid–19-ben szen-
vedő betegeket hidroklorikinnel és egy
bakteriális „felülfertőződés” ellen használt
antibiotikummal, az azitromicinnel kezel-
jék. Módszerét nagyon hatásosnak találta,
de mivel a betegek nem alkottak „repre-
zentatív mintát”, sokan nem fogadták el
az eredményeit. A hidroxiklorokint újabb,
széles körű kísérletekbe vonták be. Május
végén a tekintélyes The Lancetben megje-
lent egy tanulmány arról, hogy a hidro-
xiklorokin alkalmazása csökkenti a túlélés
esélyét, ezután a WHO leállíttatta a további
klinikai vizsgálatokat. A tanulmány meg-
állapításait azonban több kutató kétségbe
vonta, és a WHO megint engedélyezte a
vizsgálatokat, a szerzők pedig visszavonták
a cikket. A gyógyszer körüli turbulenciá-
hoz, legalábbis a napi hírek szintjén, hoz-
zájárult, hogy Donald Trump amerikai el-
nök propagálta, sőt prevencióként – az or-
vosi tanács ellenére – szedte is a hidroxi-
klorokint. (Az amerikai gyógyszerhatóság,
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Covid–19 – hol vannak a hatékony
antivirális szerek?

A klorokin és a hidroxiklorokin képlete

1 https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
2 A vakcinafejlesztésekről lásd pl. Ferenci Tamás júniusi
cikkét (https://mta.hu/tudomany_hirei/versenyfutas-a-
vakcinaert-110691).





tette a kórházban ápolt betegek elhalálo-
zását a standard kezeléshez képest.

Az interferon β-1a 166 aminosavból ál-
ló polipeptid (a Merck Serono terméke).
Immunmodulátor hatása miatt a szkleró-
zis multiplex kezelésére használják. Az I.
típusú humán interferonokat fibroblasztok
és monociták bocsátják ki; antivirális ha-
tásukat a 2003-as SARS-CoV esetében már
bizonyították. Mivel a szklerózis multiplex
gyógyításában kidolgozták az interferon
β-1a alkalmazását, úgy döntöttek, hogy a
Covid–19 kezelésében is kipróbálják a mo-
lekulát.

A Fujifilm a klasszikus influenza keze-
lésére fejlesztette ki a favipiravirt (Avigant),
amelyet az év elején Kínában hatásosnak
találtak a SARS-CoV-2 ellen. Keserű György
Miklós így magyarázza a hatást: „A favi-
piravir molekula … a fertőzött sejteken

belül be tud épülni a vírus örökítő-anya-
gául szolgáló RNS-be, és ott olyan hamis
kódot közvetít a vírus genetikai program-
jában, amely miatt lehetetlenné válik a ví-
rus replikációja.” Májusban nemzetközi
klinikai vizsgálat indult, és ebben Magyar-
ország is részt vesz. Közben megkezdődött
a generikus hatóanyag hazai gyártásának
előkészítése. A gyógyszer terhes nők ese-
tében kerülendő, mert komoly szü-letési
rendellenességet okozhat.

A mostani járvány egyik nagy kérdése,
hogy mikor kell bevetni az antivirális sze-
reket. Vajon mindenkit kell kezelni – akár
vannak tünetei, akár nincsenek? Lehet,

hogy minél előbb érdemes elkezdeni az al-
kalmazásukat, hogy ne alakuljon ki a Co-
vid–19-re jellemző súlyos tüdőgyulladás,
de egyelőre még nincs határozott válasz a
kérdésre. 

Ennek kapcsán érdemesnek tűnik Mül-
ler Viktort, a vírusfertőzéseket kutató el-
méleti biológust is idézni: „Az antivirális
szerek enyhíthetik a betegség lefolyását,
de nem lesznek csodaszerek. A legfőbb kor-
látjuk az, hogy a tünetek súlyossá válása
után a betegség lefolyása már többé-ke-
vésbé függetleníti magát a vírus jelenlété-
től, a káros gyulladásos reakciók akkor is
folytatódnak, ha a gyógyszerekkel hatéko-
nyan blokkoljuk a vírus szaporodását. Ezért
ezeknek a gyógyszereknek úgy lehet a leg-
erősebb a hatásuk, ha viszonylag korán,
még enyhébb tünetek mellett kezdik meg
az adagolásukat – amikor viszont még ál-
talában nem lehet sejteni, hogy kinek a
fertőzése válik majd súlyossá, ki szorul rá
gyógyszerre. Hozzá kell tennem azonban,
hogy olyan gyógyszerekkel is értek már el
sikereket, amelyek nem magát a vírust tá-
madják, hanem a szervezet káros reakció-
it enyhítik.”3 (Lapzártakor, június közepén
közölte az Oxfordi Egyetem, hogy a Nagy-
Britanniában folyó „Recovery” klinikai
vizsgálatban a régóta ismert és olcsó szte-
roid, a dexametazon jelentősen növelte a
súlyos – lélegeztetőgépen levő vagy „csak”
oxigénkezelésre szoruló – betegek túlélési
esélyét.)  ���

az FDA június közepén visszavonta a szá-
jon át szedhető klorokin-foszfát és hidroxi-
klorokin-szulfát vészhelyzeti felhasználási
engedélyét.)

Más készítmények
Nagyon sok klinikai vizsgálat folyik a kü-
lönböző molekulák hatásosságának felde-
rítésére. A WHO a „Solidarity”, az Európai
Unió a „Discovery” nemzetközi vizsgálatot
indította el, amelybe négy szert vontak be:
ezek a remdesivir, a lopinavir/ritonavir kom-
bináció, az interferon β-1a és a hidroxi-
klorokin.

A remdesivirt a Gilead fejlesztette ki az
Ebola-vírus RNS-polimerázának gátlására.
Az adenozinanalóg molekulában van egy
cianocsoport, amely fontos szerepet ját-
szik a vírus RNS-polimerázával szembeni
szelektivitásban. A szer az Ebolával fertő-
zött főemlősök kezelésében hatékonynak
bizonyult, az emberek esetében még vizs-
gálják a hatékonyságát. A 2003-as SARS-
CoV vírussal fertőzött rágcsálók vizsgála-
tában is hatásosnak találták. A Covid–19-
betegek kezelésekor felgyorsíthatja a gyó-
gyulást.

A lopinavir/ritonavir kombinációval 2000
óta kezelik az AIDS-betegeket, és pár éve
a MERS-CoV ellen is tesztelték. A lopina-
vir a vírus proteáz enzimjének inhibitora,
de plazmabeli élettartama korlátozott, mert
a hepatikus citokróm P450 enzimek hatá-
sára lebomlik. A ritonavir kevéssé aktív
antivirális szer, de hatékonyan gátolja a ci-
tokróm P450 CYP3A4-et, így a lopinavir
tovább marad aktív a jelenlétében, mint
egyedül, és ritkábban kell bevenni a gyógy-
szert. A kombinációt Kaletra néven forgal-
mazza az Abbott cég. A korábbi kedvező
farmakológiai eredmények miatt került be
a mostani klinikai vizsgálatokba. Július
elejére azonban a Solidarity megállapítot-
ta: a hidroxiklorokin, illetve a lopinavir/ri-
tonavir alig vagy egyáltalán nem csökken-
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A favipiravir képlete

3 https://qubit.hu/2020/06/01/elkepzelheto-hogy-a-korona
virus-idovel-alkalmazkodik-az-emberhez-de-ez-nem-
feltetlenul-baj

A remdesivir képlete

A lopinavir (balra) és a ritonavir képlete
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