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aktív védekezés lehetőségei:
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és különbözőségei
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Neurológiai Klinika

„Az emberiség három nagy ellensége a láz,
az éhínség és a háború; közülük messze a
legnagyobb és messze a legszörnyűbb a láz.”
Osler W. The study of the fevers of the South. JAMA 1896;26:999–1004.
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A 2019/2020-as koronavírus járvány közvetlen
veszteségei a járvány első hullámában
1 millióra jutó halálozások száma az 1 milliónál több lakosú európai országok között,
2020. május 15-i állapot szerint (az ECDC adatai alapján).

A magyar érték 10x-ese
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Magyarország (05.22.)
47 haláleset/1 millió lakos
N (40)

Az első hullámban
2020. május végéig
Magyarországon
összesen kevesebb
mint 500 haláleset

Az első hullámban a
belga, a spanyol és az
olasz halálozási
értékek több mint 10x
nagyobbak a magyar
értékeknél

A harmadik hullámra a
belga, és az olasz
értékeket majdnem
elértük, és a spanyol
halálozási értékek fölé
kerültünk!
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2021. február első 2 hetében a két
hét alatti, 1 millió lakosra jutó
halálesetek számában megelőztük
Olaszországot és Belgiumot!!

NAPI ÚJ FERTŐZÖTTEK SZÁMA
TÖMEGES OLTÁS
TÖMEGES OLTÁS
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ANGLIA: AstraZeneca

1.

2.

IZRAEL: Pfizer-Biontech

A tömeges oltások bevezetése az új esetek számának jelentős csökkenésével jár!
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IZRAEL:51%

ANGLIA: 27%
TÖMEGES OLTÁS

TÖMEGES OLTÁS

2. hullám

3.

1. hullám

Jelenleg (2021. február 27.) a 3.hullám felszálló ágában vagyunk.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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Szűrés 3 577 770
személynél

414 514 igazolt
fertőzés

14 672
haláleset

https://www.statista.com/statistics/

A legtöbb beteg Budapesten
és Pest megyében

https://www.statista.com/statistics/1108635/hungary
-confirmed-coronavirus-cases-by-county/
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IZRAEL

A lakosság jelentős átoltottsága
mellett egyértelműen csökken az
új esetek száma!
ANGLIA

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

A COVID-19 fertőzést okozó koronavírus
szerkezete

Membránfehérje (M)

Borítékfehérje (E)

RNS (örökítőanyag)
Tüskefehérje (S)
RNS tokfehérje (N)
(nukleokapszid)
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1. A vírus a tüskéivel az
emberi sejt felszínéhez tapad.
2. A vírus összeolvad az
emberi sejt hártyájával és
bejut a sejtbe.
3. Kiszabadul a sejtbe a vírust
kódoló örökítőanyag (RNS)
4. Az RNS megsokszorozódik
5. Az RNS alapján
vírusfehérjék képződnek
6. Az alkatrészekből új vírusok
állnak össze
7. Az új vírusok kijutnak a
sejtből és újabb sejteket
fertőznek meg

A COVID-19 elleni vakcinák és működési elvük
• RNS-vakcinák: a COVID vírus tüskefehérjét kódoló RNS molekulát
közvetlenül visszük be
• Pfizer-Biontech
• Moderna

Ellenanyag a tüskefehérje ellen képződik

• Vírus vektor vakcinák: a COVID vírus tüskefehérje DNS kódját egy
másik vírus (adenivírus) örökítő anyagába építve az adenovírus viszi
be
• AstraZeneca
• Szputnyik-V

Ellenanyag a tüskefehérje ellen képződik

• A legyengített, fertőzőképességétől megfosztott teljes COVID
koronavírust adjuk be
• Sinofarm

Ellenanyag több vírusfehérje ellen képződik
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A mai állapot: 2021. február 27
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https://www.parkinsons.org.uk/news/coronavirus-vaccine-and-parkinsons

„Az oltás biztonságosan adható Parkinson-kórban.
Minden Parkinson-kóros felnőtt kapja meg a védőoltást.”
https://www.parkinsons.org.uk/news/coronavirus-vaccine-and-parkinsons
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