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Mit tehetünk és mennyi ideig tart?



3

COVID-19 vakcina fejlesztési projektek
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• Egy sikeres vakcina kifejlesztése egy adott fertözö betegség ellen az effektív

immunitás ismeretén alapszik

• Vakcinálás

− Passzív: azonnali védettséget nyújt

• leggyakrabban antitest alapu

− Poliklonális: szerum, plazma, immunglobulin prep fertözésen sikeresen

átesettekböl

− monoklonális antitest a pathogén elleni specifikus antigén felismeréssel

− Aktív: több hét alatt alakul ki a megfelelö immunválasz

• Tipusok / vakcina antigén

− élö, legyengitett

− elölt

− subunit: fehérje, cukor (conjugált), lipid

− gene-based delivery: DNS, mRNS-alapu, virális vector

• Adjuváns

– Aluminium, liposzoma, immunstimulansok

Vakcinológia dióhéjban



5

COVID-19 vakcina fejlesztési projektek

Le, TT et al. Nature Reviews Drug Discovery 2020 May, 19:301.
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Klinikai stádiumban lévö COVID-19 vakcina
projektek

Le, TT et al. Nature Reviews Drug Discovery 2020 May, 19:301.
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Vakcina fejlesztés idötávlata

A biztonságosság (safety) a vakcinák esetében nagyon hansúlyos az

engedélyeztetés során - egészséges emberek kapják!



8Tai et al. Nature Reviews Immunology 2020 Apr 28.

SARS-CoV-2 pathológia és immunválasz
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SARS-CoV-2 pathológia és immunválasz

Tai et al. Nature Reviews Immunology 2020 Apr 28.
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COVID-19 – immuntherápiás lehetöségek

Tai et al. Nature Reviews Immunology 2020 Apr 28.
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• Nem eleget!!

• meggyógyult COVID-19 betegeknek nagyon változó a SARS-Co-V2 specific 

antitest titere (HLA tipus?), némelyek hordozók maradnak

• SARS, MERS és szezonális coronavirus tapasztalat

− Föleg antitest alapu: 

• Virus neutralizáló antitestek (IgG, IgA), leginkább a „Spike“ (S) fehérje ellen

• A SARS és szezonális (common cold) corona virusok nem indukálnak hosszútávú

immunitást – max 10 hó (MERS kivétel) → reinfekció

− TH2 túlsúlyú immunitás

• gyenge celluláris immun válasz, rövid távú memória

• Fö aggodalom!

– Ártalmas antitest válasz: Antibody Dependent Enhancement (ADE) 

fenomenon

– SARS és COVID-19 esetében is detektálható (klinikum, állatmodellek

vakcinákkal)

– Anti-S-protein antitestekkel kapcsolatos

– immunsejtek infekcióját eredményezi

Mit tudunk a COVID-19 adaptive immun-
válaszról?
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ADE – disease enhancing antibodies

Bizonyos S(S1)protein 

specifikus antitestek olyan

konformációs változásását

tudják indukálni az S-

fehérjének, ami a receptor 

(ACE2) kötödésnél történik, és

a virus sejtbe jutásához (fúzió) 

szükséges
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• A legtöbb fejlesztésben lévö vakcina az S- vagy S1 (N-term S) fehérjét

használja antigénként – ADE!!!

• Bár nagyon széles a vakcina technológiai paletta a COVID-19 vakcinák körében, 

nagy része nagyon új megközelítés (e.g. mRNS-alapú, Moderna) (nincs emberi

tapasztalat) vagy rákellenes terápíás vakcinákra fejlesztették ki – eléggé

biztonságos egészséges emberek tömeges vakcinálásra??

• Gýártási kapacitás??

− Kik legyen oltva az elsö körben? 

• Eü dolgozók

• Idösek – vakcinálási effektivitás? (Th2 eltolódás, alacsony näive B-sejt populáció)

− Nyáj immunitás elérése reális cél?

• Következö pandémiára készültség

– Ha nem tér vissza tömeges megbetegedés, ki lesznek-e fejlesztve a jelenlegi vakcina

projektek? gazdasági incentive? NGOk?

Nyitott kérdések


