
1 / 12 
 

Az epesavak vírusellenes hatása. 
(lipid borítású makrovírusok: influenza-, rota-, herpesz-, hepatitisz B/C/D-, korona vírusok). 

 

Az epesavak meghatározó szerepe az immunitásban. 
 

(szakirodalmi gyűjtemény nemzetközi tanulmányokból, tudományos cikkekből) 
 

(Az összeállítás 15 oldalas, melynek elején kb. 3 oldal a lényegi ÖSSZEGZÉS) 
 
 

❖ ÖSSZEGZÉS: 
➢ Az epesavak meghatározó hatása az immunrendszerre.  
 
➢ A kutatások rámutatnak az izgalmas kilátásokra, hogy az epesavak felhasználása 

új kezelésekhez vezethet a vírusfertőzés széles köre számára. 
➢ A nem megfelelő epesav-keringést (enterohepatikus körfolyamatot) és 

anyagcserét bevonják a kolesztatikus májbetegségek, metabolikus szindróma, 
vastagbélrák és gyulladásos bélbetegségek (IBS) patogenezisébe. Noha az 
epesavak funkciója a nyálkahártya immunszabályozásában csak most kezd 
felértékelődni, az epesavak és celluláris receptoruk megcélzása már fontos 
területnek bizonyult az új készítmények felfedezésében. 

➢ Az epesavak - a máj és az epehólyag által kiváltott zsíroldó epe - szerepet 
játszanak az immunitásban és a gyulladásban is. 

➢ A koleszterin enzimatikus oxidációja révén számos különálló epesav képződik, 
amely egyaránt zsíroldóként működik, amely elősegíti az étrendi lipidek emésztését 
és felszívódását, valamint, mint hormonok öt különálló receptort aktiválnak. Ezen 
receptorok aktiválása megváltoztatja a gének expresszióját több szövetben, és 
nemcsak az epesav anyagcserében, hanem a glükóz homeosztázisában, a lipid és 
lipoprotein anyagcserében, az energiafelhasználásban, a bél motilitásában, a 
baktériumok szaporodásában, a gyulladásban és a máj-bél tengelyében is 
megváltozik. Ez az epesavak fiziológiás és patológiás és immunmoduláló 
szerepével kapcsolatos jelenlegi ismeretekre összpontosít, különös tekintettel a 
bakteriális lipopoliszacharidokra (endotoxinok), az epesavra és az immunológiai 
rendellenességekre. Átfogja az epesavak sajátos szerepét a veleszületett 
immunitás, a különféle szisztémás gyulladások, gyulladásos bélbetegségek, 
allergia, psoriasis, kolesztazis, elhízás, metabolikus szindróma, alkoholos 
májbetegség és vastagbélrák szabályozásában. 
Az emlősök szervezetében sok millió Gram-negatív baktérium él, normális 
esetben ez nem okoz egészségkárosító problémát. Kóros esetben, nagyobb 
mennyiségben a vérbe kerülő endotoxin hatására kialakul az endotoxémia, amely 
traumát és sokkot okozhat. Ez akkor történhet meg, ha a baktérium elpusztul vagy 
szaporodni kezd, ezekben az esetekben ugyanis az endotoxinok elszabadulnak a 
baktériumból és a szervezetbe kerülnek. Az élő vagy elpusztult baktériumok által 
kibocsátott endotoxin (LPS) a vérben hozzákötődik a lipopoliszacharid kötő 
fehérjéhez (LPB). A szervezet védekező mechanizmusa a véráramba kerülő 
endotoxin mennyiségének növekedése miatt túlterheltté válik, az 
immunrendszer "túlreagálja" a veszélyt, amely szövetroncsolódáshoz, 
endotoxikus sokkhoz, végül halálhoz vezethet.   
Természetes körülmények között azonban az epesavak védik a szervezetet a 
bélben mindig jelen lévő endotoxinok ellen, mert azokat atoxikus részekre 
hasítják. 
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Kiderült az is, hogy ez a védelem minden lipoid szerkezetű ágens (például 
burokkal bíró ún. nagy vírusok) ellen is védelmet jelent. Ezt az epesavak 
detergens hatásán alapuló védelmi rendszer a fiziko-kémiai védelem. 
Ennek vizsgálata kapcsán, 1969-ben állapítottuk meg, hogy az endotoxinok 
bélből történő felszívódását (transzlokációját) epesavhiány okozza. Kiderült, 
hogy mindazok a hatások, melyek a bélnyálkahártyát károsítják, csökkentik vagy 
teljesen lehetetlenné teszik egy peptid, a kolecisztokinin (CCK) termelődését, 
melynek hiányában az epehólyag nem tudja az epét a bélbe üríteni, és ennek 
részleges hiányában a szétesett baktériumokból felszabaduló endotoxinok fel 
tudnak "szívódni", és a keringésbe kerülve endotoxémiát, súlyosabb esetben 
sokkot váltanak ki. Ezért eredményesen lehet az epesavakat használni e 
kórformák némelyikének (veseelégtelenség, pikkelysömör, stb) 
megelőzésére vagy gyógyítására. Mivel az összes szteránvázas hormon 
mennyiségileg csak tört része a keletkező epesavaknak, joggal tételezhető fel, 
hogy a koleszterin-epesav átalakulás nagymértékben meghatározhatja a 
természetes ellenálló képesség, de a szerzett immunitás szempontjából is fontos 
összes szteránvázas hormon termelődését és lebontását is (Bertók, 2002). 

➢ Felvetődik ezek után az a kérdés, hogy az epesavak detergens hatása csak a 
bakteriális endotoxinok ellen irányul-e. Ismeretes ugyanis Max Theilernek az a 
megfigyelése, hogy a sárgaláz vírusa és más „athropod borne” vírusok 
(rendszertanilag jelenleg: Flaviviridae-család) ha majomepével vagy 
epesavakkal hozzák őket össze, inaktiválódnak, míg a gyermekbénulás-, az 
egéragyvelő- és szívizomgyulladás-. valamint a Coxsackie-vírusok ennek a 
kezelésnek ellenállnak. Ez a megfigyelés vált később a vírusrendszerezés 
egyik fontos szempontjává, melynek alapján a vírusokat két nagy csoportra, 
epesavakra érzékeny („nagy vírusok”) és ellenálló („kis vírusok”) csoportra 
lehet felosztani. Kiderült az is, hogy csak azok a vírusok érzékenyek, 
amelyeknek lipoprotein „burokkal” (peplonnal) rendelkeznek (lipopritein = a 
lipidből-zsírból és fehérjéből álló vegyületeket vagy keverékeket nevezzük 
így). Ezzel szemben a „burok nélküliek” mind ellenállóak (Bertók – Chow, 
2005). 

➢ Az epekörforgás (enterohepatikus körfolymat), epeháztartás főbb 
sérülései/zavarai, melyek epehiányos állapotokat idéznek elő, például (kor, 
nem, életmód, étrend, öröklött dolgok, betegségek, stb függvényében) 
(https://gallmet.hu/szakirodalom/tunetek-es-epesavak-kozvetett-vagy-kozvetlen-
hatasa/): a máj epetermelése nem megfelelő * az epéből nem megfelelően áramlik 
az epe az epehólyagba * az epehólyag epetárolása nem megfelelő vagy 
eltávolították az epehólyagot-epeműtöttek * az epehólyagból nem megfelelően ürül 
az epe a duodénumba-patkóbélbe (pl. nem megfelelő a kolecistokinin termelés 
vagy a stressz miatti oddi szfinkter záródás gátolja az epeürülést-lásd az 
érzékenyebb pszichikumú nők esetében) *  nem megfelelő a patkóbélben a 
zsírbontás és részben a fehérje feldolgozás * a hasnyálmirigy működés nem 
megfelelő * a vastagbélbe nem jut elegendő epesav az 
endotoxinok=lipopoliszacharidok közömbösítéséhez * jelentősen megváltozik a kb. 
90%-os véráramba jutás és kb. 10%-os kiürülése az epesavaknak, stb) * elromlik 
az emésztés/anyagcsere: puffadás, székrekedés, hasmenés, rendszertelen 
széklet, akóliás (világos) széklet, jobb oldali bordaív alatti sajgás-fájdalom, szúró 
érzés a hátban, zsírszéklet, stb 
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➢ Az epesavak vírusellenes hatásai. 
 

➢ Az epeből származó Chenodeoxycholic sav gátolja az influenza-A vírus 
replikációját a vírusos ribonukleoprotein komplexek nukleáris exportjának 
blokkolása révén.  

➢ Kimutattuk, hogy a chenodezoxicholsav csökkentette az influenza-A (IAV) vírus 
három altípusának replikációját, ideértve a nagy patogenitású H5N1 törzset is, az 
A549 és MDCK sejttenyészetekben, IC50 értéke 5,5 és 11,5 μM között volt. 
Mechanikusan a CDCA hatékonyan korlátozta a vírusos ribonukleoprotein 
komplexek nukleáris exportját és további tanulmányokat kínál az IAV fertőzések 
elleni potenciális antivirális szer kifejlesztésére. 

➢ A hepatitis B és D vírusok és az epesók vírusos belépése megosztja a 
szokásos molekuláris determinánsokat a nátrium-taurokolátot transzportáló 
polipeptiddel. Az epe sók megkötéséhez kritikus NTCP-maradékok mutációi 
súlyosan rontják a HDV és HBV vírus fertőzését; kisebb mértékben a nátrium-
kötődés szempontjából fontos aminosavak szintén gátolják a vírusfertőzést. 

➢ Nagyméretű, többcentrikus, kettős vak vizsgálat az ursodeoxikolsav 
krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegeiben. A napi 600 mg UDCA dózis volt 
az optimális az ALAT és AST szint csökkentéséhez CH-C betegekben. A napi 900 
mg-os adag tovább csökkentette a GGT-szintet, és ez előnyösebb lehet az 
epehiányban szenvedő betegeknél. 

➢ Az epesavak és a szintetikus farnesoid X receptor gátló hatásai a rotavírus 
replikációjának agonistáira. A chenodezoxicholsav (CDCA), a dezoxikolsav 
(DCA) és más szintetikus FXR agonisták, például a GW4064, dózisfüggő módon 
jelentősen csökkentették a rotavírus replikációját a sejttenyészetben. 
Megállapítottuk, hogy az epesavak és az FXR agonisták fontos szerepet játszanak 
a rotavírus replikációjának elnyomásában. 

➢ CITOMEGALOVIRUS - Betaherpesvirinae . A vírus életciklusának egyes 
lépéseinek részletes vizsgálata során kiderült, hogy a taurochenodezoxicholsav a 
vírus transzkripciójának deregulációját csökkenti és csökkenti a globális 
transzlációt a fertőzött sejtekben. 

➢ SARS-COV-2 (COVID-19): Természetes molekulák, mint a gazdasejtekhez 
kapcsolódó koronavírus-lipid-függő kötődés inhibitorai: lehetséges stratégia 
a SARS-COV-2 fertőzőképesség csökkentésére? A vírusfertőződés a gazdasejt 
plazmamembránjának és a vírus burkának kölcsönhatásaitól függ. Az endocitózis 
által közvetített lipid struktúrák - például lipid raftek és koleszterin - szerepére 
összpontosítunk, melyeket endocitózis közvetít, amellyel a vírusok kapcsolódnak a 
sejtekhez és megfertőzik azokat. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy számos 
természetes eredetű anyag, például ciklodextrin és szterinek csökkenthetik a 
sokféle vírus fertőzőképességét, ideértve a koronavírus családot is, azáltal, hogy 
befolyásolják a lipidfüggő kötődést az emberi gazdasejtekhez. Bizonyos molekulák 
képesek csökkenteni egyes koronavírusok fertőzőképességét, valószínűleg 
azáltal, hogy gátolják a vírus lipid-függő kötődését a gazdasejtekhez. Érdemes 
lenne további kutatásokat végezni ezekkel a molekulákkal és módszerekkel 
kapcsolatban, mivel ezek betekintést nyújthatnak a SARS-COV-2 átvitelének 
mechanizmusába, és arra, hogy miként válhatnak új vírusellenes stratégiák 
alapjává. 
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❖ Az epesavak meghatározó szerepe az immunitásban. 

 

➢ Vírusellenes immunitás: kapcsolat az epesavakkal 
(https://www.nature.com/articles/s41422-019-0148-5) 

 
KIVONAT: Hu és társai egy nemrégiben elvégzett tanulmánya a Cell Research-
ben. az intracelluláris epesavak (BA), a koleszterinből származó metabolitok egy 
új funkcióját írja le, amelyek a TGR5-β-arrestin-SRC TGR5-β-arrestin-SRC 
útvonalon keresztül aktiválnak számos kulcsfontosságú veleszületett antivirális 
jelátviteli komponenst az antivirális immunitás fokozása érdekében. Ez a 
megállapítás hozzáadja a veleszületett antivirális válasz új anyagcsere-
szabályozási dimenzióját, és új vírusellenes stratégiát biztosít a BA-k 
kiegészítésével. 
Hu és társai jelenlegi tanulmánya. új fényt derít a celluláris anyagcsere és a 
vírusfertőzés utáni veleszületett immunválasz közötti keresztkommunikációra. Az 
intracelluláris BA metabolizmus átprogramozása megkönnyíti a vírusellenes 
természetes immunválaszt a TGR5-β-arrestin-SRC útvonalon. Ezenkívül az 
antivirális választ az elsődleges BA CDCA injekcióval javíthatjuk. Ez a tanulmány 
ezért rámutat az izgalmas kilátásokra, hogy a BA-k felhasználása új kezelésekhez 
vezethet a vírusfertőzés széles köre számára. 

 
➢ Az epesavakkal aktivált receptorok szabályozzák a veleszületett immunitást 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6099188/) 
 

KIVONAT: Miután kizárólag a tápanyagok felszívódásában játszott szerepükről 
ismertek, az elsődleges epesavak, a chenodeoxycholic és a kolinsav, valamint a 
másodlagos epesavak, a deoxycholic és a lithocholic sav, jelző molekulák, amelyek 
a gazdaszervezet és a bél mikrobiota kölcsönhatásából származó koleszterin-
bomlásból származnak, és több receptorok, ideértve a G-proteinhez kapcsolt 
epesav-receptor 1-t (GPBAR1 vagy Takeda G-protein-receptor 5) és a Farnesoid-
X-receptor (FXR). Mindkét receptort a gazda immunrendszer és a bél mikrobióta 
határfelületére helyezik, és nagymértékben képviselik azokat a veleszületett 
immunitás sejtjeiben, mint például a bél- és májmakrofágok, dendritikus sejtek és 
a természetes gyilkos T-sejtek. Itt áttekintjük, hogy a GPBAR1 és FXR miként 
modulálja a bél és a máj veleszületett immunrendszerét, és hozzájárulnak a 
tolerogén fenotípus fenntartásához az entero-máj szövetekben, és hogy a 
veleszületett immunitás szabályozása hogyan magyarázhatja a GPBAR1 és FXR 
ligandumok által gyakorolt jótékony hatásokat immun- és anyagcsere-
rendellenességek. 

 
➢ Az epesavak kialakuló szerepe a nyálkahártya immunitásában és 

gyulladásban (https://www.nature.com/articles/s41385-019-0162-4?proof=true 
 

KIVONAT: Az epesavak koleszterinből származó felületaktív anyagok, amelyek 
aktívan keringnek a máj és az ileum között, és amelyek klasszikusan 
felismerhetőek az étrendi lipidek emulgeálására, hogy megkönnyítsék a 
felszívódást. A legújabb tanulmányok azonban az epesavak új funkcióit tárták fel; 
pleotropikus jelátviteli metabolitokként, amelyek számos sejttípusban és szövetben 
változatos metabolikus és gyulladásos útvonalakat szabályozzák a csíravonal által 
kódolt gazda receptorok és a mikrobiota dinamikus kölcsönhatása révén. Ennek 
megfelelően a zavart epesav-keringés és / vagy anyagcserét bevonják a 

https://www.nature.com/articles/s41422-019-0148-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6099188/
https://www.nature.com/articles/s41385-019-0162-4?proof=true
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kolesztatikus májbetegségek, metabolikus szindróma, vastagbélrák és gyulladásos 
bélbetegségek (IBD) patogenezisébe. Itt az epesavak, a mikrobiota és a 
nyálkahártya immunrendszere közötti háromdimenziós kölcsönhatást tárgyaljuk, 
összpontosítva a bél homeosztázisát és gyulladását szabályozó 
mechanizmusokra. Noha az epesavak funkciója a nyálkahártya 
immunszabályozásában csak most kezd felértékelődni, az epesavak és 
celluláris receptoruk megcélzása már fontos területnek bizonyult az új gyógyszerek 
felfedezésében. 

 
➢ Az epesavak segítenek a bél immunitásának és a gyulladás szabályozásában 

(https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200103141047.htm) 
 

ÖSSZEGZÉS: Az epesavak - a máj és az epehólyag által kiváltott zsíroldó epe - 
szerepet játszhatnak az immunitásban és a gyulladásban is? Két külön tanulmány 
szerint úgy tűnik, hogy a válasz igen. 

 
➢ Az epesavak immunmoduláló szerepe 

(https://www.researchgate.net/publication/266582501_The_Immunomodulatory_Role_of_Bile_Aci

ds 
 

KIVONAT: A koleszterin enzimatikus oxidációja révén számos különálló epesav 
képződik, amelyek egyaránt mosószerként működnek, amely elősegíti az étrendi 
lipidek emésztését és felszívódását, valamint mint hormonok, amelyek öt különálló 
receptort aktiválnak. Ezen receptorok aktiválása megváltoztatja a gének 
expresszióját több szövetben, és nemcsak az epesav anyagcserében, hanem a 
glükóz homeosztázisában, a lipid és lipoprotein anyagcserében, az 
energiafelhasználásban, a bél motilitásában, a baktériumok szaporodásában, a 
gyulladásban és a máj-bél tengelyében is megváltozik. Ez az áttekintés az 
epesavak fiziológiás és patológiás és immunmoduláló szerepével kapcsolatos 
jelenlegi ismeretekre összpontosít, különös tekintettel a bakteriális 
lipopoliszacharidokra (endotoxinok), az epesavra és az immunológiai 
rendellenességekre. Áttekinti az epesavak sajátos szerepét a veleszületett 
immunitás, a különféle szisztémás gyulladások, gyulladásos bélbetegségek, 
allergia, psoriasis, kolesztazis, elhízás, metabolikus szindróma, alkoholos 
májbetegség és vastagbélrák szabályozásában. 

 
➢ Amennyiben az epekörforgás (enterohepatikus körfolyamat) egyes fázisai 

sérülnek, megváltoznak, úgy különböző mértékben és jelleggel epehiányos 
állapot keletkezik, elromlik az emésztés, az anyagcsere valamint az 
endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, így az immunrendszer 
támogatásának mértéke és jellege is: 
(http://pharmaonline.hu/cikk/elindult_az_endotoxin_hu).  

 
 

Az endotoxinok a Gram-negatív baktériumok alkotórészei. A fajra jellemző 
lipopoliszacharid (LPS) részből, valamint a konzervatív lipid-A-ból állnak, amely a 
molekula toxikus része. 
 Az emlősök szervezetében sok millió Gram-negatív baktérium él, normális esetben 
ez nem okoz egészségkárosító problémát. Kóros esetben, nagyobb mennyiségben 
a vérbe kerülő endotoxin hatására kialakul az endotoxémia, amely traumát és 
sokkot okozhat. Ez akkor történhet meg, ha a baktérium elpusztul vagy szaporodni 
kezd, ezekben az esetekben ugyanis az endotoxinok elszabadulnak a 
baktériumból és a szervezetbe kerülnek. Az élő vagy elpusztult baktériumok által 
kibocsátott endotoxin (LPS) a vérben hozzákötődik a lipopoliszacharid kötő 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200103141047.htm
https://www.researchgate.net/publication/266582501_The_Immunomodulatory_Role_of_Bile_Acids
https://www.researchgate.net/publication/266582501_The_Immunomodulatory_Role_of_Bile_Acids
http://pharmaonline.hu/cikk/elindult_az_endotoxin_hu
http://patikapedia.hu/gram-negativ-bakterium
http://patikapedia.hu/lipopoliszacharid
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fehérjéhez (LPB). Az LPB-LPS komplex hozzákötődik a makrofágok CD14 
receptoraihoz, amely folyamat a makrofág aktiválását eredményezi. Az aktivált 
makrofágok különféle molekulák, elsősorban citokinek (pl. IL-1, IL-6, TNF-α, IFN-g 
stb.) képződését indukálják, amelyek végül a keringési rendszerbe kerülve 
különböző mechanizmusokon keresztül az immunrendszert aktiválják. A szervezet 
védekező mechanizmusa a véráramba kerülő endotoxin mennyiségének 
növekedése miatt túlterheltté válik, az immunrendszer "túlreagálja" a veszélyt, 
amely szövetroncsolódáshoz, endotoxikus sokkhoz, végül halálhoz vezethet.  
 Az ilyen kóros esetek gyakori velejárója és fokozott kockázati tényezője a 
szepszis. Szepszisről beszélünk, ha a védekező mechanizmust legyőzve, egy 
gennyes gócból kórokozó baktériumok áradnak szét a test különböző pontjain és 
az endotoxinokkal együtt a vérkeringésbe kerülve a szepszis tüneteinek 
kialakulásához vezetnek. 
Kiderült, hogy mindazok a hatások, melyek a bélnyálkahártyát károsítják, 
csökkentik vagy teljesen lehetetlenné teszik egy peptid, a kolecisztokinin 
termelődését, melynek hiányában az epehólyag nem tudja az epét a bélbe üríteni, 
és ennek részleges hiányában a szétesett baktériumokból felszabaduló 
endotoxinok fel tudnak “szívódni”, és a keringésbe kerülve endotoxémiát, 
súlyosabb esetben sokkot váltanak ki. Természetes körülmények között – bizonyos 
kóros esetekben – az endotoxin mindig a bélből szívódik fel a keringésbe, és indít 
el kóros folyamatokat. Természetes körülmények között azonban az epesavak 
védik a szervezetet a bélben mindig jelen lévő endotoxinok ellen, mert azokat 
atoxikus részekre hasítják. 
Kiderült az is, hogy ez a védelem minden lipoid szerkezetű ágens (például burokkal 
bíró ún. nagy vírusok) ellen is védelmet jelent. Ezt az epesavak detergens hatásán 
alapuló védelmi rendszer a fiziko-kémiai védelem. 
 

➢ Az endotoxin szerepe a természetes immunitásban: Bertók Lóránd az 
orvostudomány (MTA) doktora, c. egyetemi tanár (https://gallmet.hu/wp-

content/uploads/szakirodalom/09_bertok_az_endotoxinok_szerepe_a_termeszetes_immunitasban

_epesavak_hatasa_2004.pdf) 
 

Az élővilágban (növényektől a magasabb rendű élőlényekig) megfigyelt 
ellenállóképesség mint fogalom, valószínűleg egykorú lehet a magát és 
környezetét felfedező ember egészségről, betegségről kialakult elképzeléseivel. A 
tapasztalat azt mutatta, hogy mindig azok betegedtek meg egy járvány során, akik 
gyengébbek, esendőbbek voltak. Ezt az általánosan ismert állapotot azonban az 
emberek évezredeken keresztül nem tudták értelmezni, magyarázni. Történtek 
ugyan kísérletek már az ókor nagy tudósai részéről, hogy az ellenálló képességet 
jobban körülhatárolják, de ezek többnyire eredménytelen törekvések maradtak. 
Később az idők folyamán sok tényezőt (nagy hideg vagy meleg, éhezés, különféle 
környezeti viszonyok stb.) ismertek fel az emberek és állatok járványos 
megbetegedései kitörésének hátterében, nemegyszer háborúk 
következményeként, még a mikrobák elfedezése előtt. Majd Louis Pasteur 
megfigyelése a hirtelen időjárási változások és baromfikolerajárvány kitörése 
közötti összefüggésre vonatkozólag felhívta a figyelmet az ellenállóképesség 
jelentőségére, és megteremtette az alkalmi (fakultatív, opportunista) kórokozó 
fogalmát is, de a jelenség pontosabb körülírása megmaradt korunk feladatának. 
Közismert volt ugyanis, hogy egy-egy járvány során adott 
közösségben/állatállományban nem minden egyed betegszik meg, de vannak 
olyan egyedek, akik/amelyek belepusztulnak a betegségbe (Bertók, 2002; Bertók - 
Chow, m. a.). Később - a XX. század első felében - Selye János leírta, hogy a 
különféle károsító tényezők a csecsemőmirigy, a lép és a nyirokcsomók nagyfokú 
sorvadását, ugyanakkor a mellékvesék megnövekedését idézik elő. Kiderült, hogy 

http://patikapedia.hu/immunrendszer
http://patikapedia.hu/szepszis
https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/09_bertok_az_endotoxinok_szerepe_a_termeszetes_immunitasban_epesavak_hatasa_2004.pdf
https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/09_bertok_az_endotoxinok_szerepe_a_termeszetes_immunitasban_epesavak_hatasa_2004.pdf
https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/09_bertok_az_endotoxinok_szerepe_a_termeszetes_immunitasban_epesavak_hatasa_2004.pdf
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e változások az "agyalapi mirigy - mellékvese tengely" működésének fokozódásán 
keresztül hatnak, és a nyirokszervek gyors sorvadását a fokozottan termelődő 
mellékvesekéreg-hormonok (glükokortikoidok) idézik elő. A kiváltó tényezőket 
Selye stresszoroknak, hatásukat stressznek nevezte el. A szervezet stresszre adott 
válasza az ún. "általános alkalmazkodási tünetegyüttes". A stresszes 
állatok/emberek kezdeti vészreakciót mutatnak, amit egy alkalmazkodási 
(adaptációs) szak követ. Az ún. "adaptálódott" állatok a stresszorokkal szemben 
ellenállást (rezisztenciát) mutatnak. A tartósan fennálló stressz azonban 
kimerüléshez, majd halálhoz vezet. E felfedezés alapján derült ki, hogy a 
glikokortikoidoknak gyulladáscsökkentő és ellenállóképesség-rontó hatása van 
(Selye, 1946; Berczi, 2002). 
 
Az epesavakról: fiziko-kémiai védelem 

 
Az LPS hatásait megismerve, fontos kérdéssé vált, hogy hogyan kerül az be a 
vérkeringésbe. Ennek vizsgálata kapcsán, 1969-ben állapítottuk meg, hogy az 
endotoxinok bélből történő felszívódását (transzlokációját) epesavhiány okozza. 
Epefisztulával epehiányossá tett patkányokban sikerült először a bélből történő 
endotoxinfelszívódást kísérletesen kimutatni, és ezt epesavakkal gátolni (Kocsár et 
al., 1969). Ugyanis kísérleti endotoxinsokkot csak az endotoxinnak vivőérbe vagy 
hasüregbe adásával lehetett kiváltani. Természetes körülmények között - bizonyos 
kóros esetekben - az endotoxin mindig a bélből szívódik fel a keringésbe, és indít 
el kóros folyamatokat. Természetes körülmények között azonban az epesavak 
védik a szervezetet a bélben mindig jelen lévő endotoxinok ellen, mert azokat 
atoxikus részekre hasítják. Kiderült az is, hogy ez a védelem minden lipoid 
(lipoproteid) szerkezetű ágens (például burokkal bíró ún. nagy vírusok) ellen is 
védelmet jelent. Ezt az epesavak felületaktív (detergens) hatásán alapuló védelmi 
rendszert neveztük el fiziko-kémiai védelemnek (Bertók, 2002). 
Epehiány miatt kialakuló gyengébb vagy erősebb endotoxémiának szerepe lehet 
több kórforma, így például a szeptikus sokk, az epevezetőelzáródás miatti 
sárgaságos betegek veseelégtelensége, bélischaemia, égési sokk, 
sugárbetegség, egyes endokrin kórképek, pikkelysömör, érelmeszesedés stb. 
kialakulásában. Ezért eredményesen lehet az epesavakat használni e kórformák 
némelyikének (veseelégtelenség, pikkelysömör) megelőzésére vagy gyógyítására. 
Kiderült, hogy mindazok a hatások, melyek a bélnyálkahártyát károsítják, 
csökkentik vagy teljesen lehetetlenné teszik egy peptid, a kolecisztokinin (CCK) 
termelődését, melynek hiányában az epehólyag nem tudja az epét a bélbe üríteni, 
és ennek részleges hiányában a szétesett baktériumokból felszabaduló 
endotoxinok fel tudnak "szívódni", és a keringésbe kerülve endotoxémiát, 
súlyosabb esetben sokkot váltanak ki. 
A fiziko-kémiai védelemnek, mely az epesavak felületaktív tulajdonságán alapul, 
korszerű módszerekkel történő vizsgálata, részleteiben való feltárása egy új kórtani 
szemlélet kialakítója lehet, hiszen a koleszterinanyagcsere alapvető kérdéseit is 
érinti, lévén az epesavak e folyamat nagy részben újra felhasználásra kerülő 
végtermékei. Mivel az összes szteránvázas hormon mennyiségileg csak tört része 
a keletkező epesavaknak, joggal tételezhető fel, hogy a koleszterin-epesav 
átalakulás nagymértékben meghatározhatja a természetes ellenálló képesség, de 
a szerzett immunitás szempontjából is fontos összes szteránvázas hormon 
termelődését és lebontását is (Bertók, 2002). 

 
➢ Az epesavak szerepe a szervezet fiziko-kémiai védelmében: Bertók Lóránd az 

orvostudomány (MTA) doktora, c. egyetemi tanár (https://gallmet.hu/wp-

content/uploads/szakirodalom/11_bertok_az_epesavak_a_szervezet_fiziko_kemiai_vedelmeben_

2008.pdf) 

https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/11_bertok_az_epesavak_a_szervezet_fiziko_kemiai_vedelmeben_2008.pdf
https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/11_bertok_az_epesavak_a_szervezet_fiziko_kemiai_vedelmeben_2008.pdf
https://gallmet.hu/wp-content/uploads/szakirodalom/11_bertok_az_epesavak_a_szervezet_fiziko_kemiai_vedelmeben_2008.pdf
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Az epesavak általunk felismert és azóta mások által is megerősített fontos hatása 
a szervezet különleges – a bélben érvényesülő – védelme. A védekező 
rendszerben, az immunológiai mellett, számos más mechanizmus is fontos 
szerepet játszik. Egyik ezek közül a bélcsatornában kimutatható detergens hatás, 
mely a májban termelt és a bélüregbe ürített epesavaktól függ. Erre a bakteriális 
endotoxinok (Gram-negatív baktériumok lipopoliszaharid jellegű sejtfalanyagai) 
bélből történő „felszívódásának” vizsgálata során derült fény.  
Egy amerikai kutatócsoport in vitro vizsgálataiban kimutatta, hogy az endotoxin 
makromolekulát epesavval kezelve, kisebb molekulasúlyú, már nem mérgező 
„alegységek” keletkeznek. Ez felkeltette a gyanút, hogy az epesavak az élő 
szervezetben (bél) is részt vehetnek az endotoxin méregtelenítésében. (Bertók, 
1977, 1999)  
A bakteriális endotoxin kémiailag lipopoliszacharid makromolekula, amelyben a 
toxikus hatás a zsírsavakban gazdag lipid részhez kötött. Így arra lehetett gondolni, 
hogy az endotoxinok élőben (in vivo), a bélcsatornában történő méregtelenítése az 
epe, ill. epesavak jelenlétéhez kötött. (Kocsár et al., 1969). Ha megpróbáljuk 
általános kórtani szinten megfogalmazni a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy az 
endotoxinok bélből való felszívódásával kapcsolatban sikerült megismernünk a 
szervezetnek egy eddig ismeretlen védekező mechanizmusát, melynek 
jelentősége valószínűleg túlmutat a bakteriális endotoxinok elleni védelmen. Ezt a 
védekező mechanizmust neveztük el a szervezet fiziko-kémiai védelmének. A 
fiziko-kémiai védelem alapja tehát az epesavak detergens hatása.  
Felmerülhet a kérdés, hogy ez a detergens hatásból adódó védelem csak az 
entero-endotoxémiák ellen véd-e, vagy más olyan kórképekben is, amelyekben 
feltételezhető az endotoxin káros hatása (Bertók – Chow, 2005).Reményünk lehet 
arra, hogy megfelelő epesavkészítmény használata új lehetőségeket fog teremteni 
emberek esetében az ún. akut hasi katasztrófák és esetleg különböző epehiányos 
állapotok kezelésében is (Bertók, 1999).  
Felvetődik ezek után az a kérdés, hogy az epesavak detergens hatása csak a 
bakteriális endotoxinok ellen irányul-e. Ismeretes ugyanis Max Theilernek az a 
megfigyelése, hogy a sárgaláz vírusa és más „athropod borne” vírusok 
(rendszertanilag jelenleg: Flaviviridae-család) ha majomepével vagy epesavakkal 
hozzák őket össze, inaktiválódnak, míg a gyermekbénulás-, az egéragyvelő- és 
szívizomgyulladás-. valamint a Coxsackie-vírusok ennek a kezelésnek ellenállnak. 
Ez a megfigyelés vált később a vírusrendszerezés egyik fontos szempontjává, 
melynek alapján a vírusokat két nagy csoportra, epesavakra érzékeny („nagy 
vírusok”) és ellenálló („kis vírusok”) csoportra lehet felosztani. Kiderült az is, hogy 
csak azok a vírusok érzékenyek, amelyeknek lipoprotein „burokkal” (peplonnal) 
rendelkeznek (lipopritein = a lipidből-zsírból és fehérjéből álló vegyületeket vagy 
keverékeket nevezzük így). Ezzel szemben a „burok nélküliek” mind ellenállóak 
(Bertók – Chow, 2005). Valószínűnek látszik, hogy az időleges és részleges 
epesavhiány fontos lehet, például a herpeszfertőzések kialakulásában nagyobb 
táplálkozási túlterhelések (például lakodalmak, keresztelők zsíros ételei stb.) után. 
De az epe-/epesavhiány felismerése jelentős a pikkelysömör – az egyik 
legnagyobb jelentőségű bőrbetegség – (mintegy 100 millió embert érint évente) – 
kórfejlődésében és kezelésében is, mert az emiatt felszívódó endotoxinok – e 
betegségre örökletesen hajlamos emberekben – citokinek termelődését váltják ki a 
bőrben, és ezáltal jellegzetes gyulladást okoznak. 
 

➢ Az epekörforgás, epeháztartás főbb sérülései/zavarai, melyek epehiányos 
állapotokat idéznek elő, például (kor, nem, életmód, étrend, öröklött dolgok, 
betegségek, stb függvényében) (https://gallmet.hu/szakirodalom/tunetek-es-
epesavak-kozvetett-vagy-kozvetlen-hatasa/): a máj epetermelése nem megfelelő * 
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az epéből nem megfelelően áramlik az epe az epehólyagba * az epehólyag 
epetárolása nem megfelelő vagy eltávolították az epehólyagot-epeműtöttek * az 
epehólyagból nem megfelelően ürül az epe a duodénumba-patkóbélbe (pl. nem 
megfelelő a kolecistokinin termelés vagy a stressz miatti oddi szfinkter záródás 
gátolja az epeürülést-lásd az érzékenyebb pszichikumú nők esetében) *  nem 
megfelelő a patkóbélben a zsírbontás és részben a fehérje feldolgozás * a 
hasnyálmirigy működés nem megfelelő * a vastagbélbe nem jut elegendő epesav 
az endotoxinok=lipopoliszacharidok közömbösítéséhez * jelentősen megváltozik a 
kb. 90%-os véráramba jutás és kb. 10%-os kiürülése az epesavaknak, stb) * 
elromlik az emésztés/anyagcsere: puffadás, székrekedés, hasmenés, 
rendszertelen széklet, akóliás (világos) széklet, jobb oldali bordaív alatti sajgás-
fájdalom, szúró érzés a hátban, zsírszéklet, stb 

 

❖ Az epesavak vírusellenes hatása. 
 

➢ Az epeből származó Chenodeoxycholic sav gátolja az influenza A vírus 
replikációját a vírusos ribonukleoprotein komplexek nukleáris exportjának 
blokkolása révén (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321071/):  

 
KIVONAT: Az influenza A vírus (IAV) fertőzés továbbra is komoly globális veszélyt 
jelent az emberekre, különösen a kockázati csoportokra: a kisgyermekek és az 
idősek. A jelenleg engedélyezett vírusellenes gyógyszerek vírusfaktorokra 
irányulnak, és hajlamosak a vírusrezisztenciára. Az utóbbi években néhány, a 
gazdaszervezetből származó endogén kismértékű molekula, például az ösztradiol 
és az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsav (PUFA) eredetű lipid-
mediátorvédelem D1 (PD1) bizonyítottan képes gátolni az IAV-fertőzést. A 
Chenodeoxycholic sav (CDCA), az egyik elsődleges epesav, a máj koleszterinjéből 
szintetizálódik, és klasszikusan az étkezési zsírok emulgeálásában és 
felszívódásában működik. Klinikai szempontból a CDCA-t több mint öt évtizeden 
keresztül alkalmazzák koleszterin-epekővel rendelkező betegek kezelésére. 
Ebben a tanulmányban kimutattuk, hogy a CDCA csökkentette az influenza A vírus 
három altípusának replikációját, ideértve a nagy patogenitású H5N1 törzset is, az 
A549 és MDCK sejttenyészetekben, IC50 értéke 5,5 és 11,5 μM között volt. 
Mechanikusan a CDCA hatékonyan korlátozta a vírusos ribonukleoprotein (vRNP) 
komplexek nukleáris exportját. Összegezve: a CDCA endogén fiziológiás kis 
molekulaként legalább részben gátolhatja az IAV replikációját in vivo a vRNP 
nukleáris exportjának gátlásával, és további tanulmányokat kínál az IAV fertőzések 
elleni potenciális antivirális szer kifejlesztésére. 

 
 

➢ HEPATITIS B és D: A hepatitis B és D vírusok és az epesók vírusos belépése 
megosztja a szokásos molekuláris determinánsokat a nátrium-taurokolátot 
transzportáló polipeptiddel (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3957944/) 

 
KIVONAT: Az epesavak transzporterének nátrium-taurokolátot transzportáló 
polipeptidje (NTCP) felelős a hepatocytes által felvett  nátrium-függő epesók 
legnagyobb részéért. Az NTCP celluláris receptorként funkcionál a hepatitis B vírus 
(HBV) és a hepatitis D vírus (HDV) vírusbejutásán keresztül az NTCP és a HBV 
nagy burkolófehérje pre-S1 doménje közötti specifikus kölcsönhatás révén. Nem 
ismeretes azonban, hogy az NTCP e két funkciója független-e, vagy zavarják-e 
egymást. Itt megmutatjuk, hogy az pre-S1 doménnek a humán NTCP-hez történő 
kötődése blokkolja a taurocholate receptor általi felvételét; fordítva, az NTCP egyes 
epesav-szubsztrátjai gátolják a HBV és a HDV belépését. Az epe sók 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6321071/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3957944/
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megkötéséhez kritikus NTCP-maradékok mutációi súlyosan rontják a HDV és HBV 
vírusfertőzését; kisebb mértékben a nátrium-kötődés szempontjából fontos 
aminosavak szintén gátolják a vírusfertőzést. Az S267F mutáció, amely az egy 
nukleotid polimorfizmusnak (SNP) felel meg, a kelet-ázsiai populáció kb. 9% -ánál, 
az NTCP-t teszi lehetővé, akár taurocholate szállító aktivitása, akár HBV vagy HDV 
fertőzés támogatása nélkül a sejttenyészetben. Ezek az eredmények azt mutatják, 
hogy a HBV és HDV belépés szempontjából kritikus molekuláris determinánsok 
átfedésben vannak az NTCP által felvett epe sókkal, jelezve, hogy a vírusfertőzés 
zavarhatja az NTCP normális működését, és az epesavak és származékaik 
potenciálisan tovább fejlesztik a vírusellenes gyógyszereket. 

 

➢ HEPATITIS C: Nagyméretű, többcentrikus, kettős vak vizsgálat az 
ursodeoxikolsav krónikus hepatitis C-ben szenvedő betegeiben. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573387) 

KIVONAT:  

HÁTTÉR: 
A kombinált pegilált interferon és a ribavirin javította a krónikus hepatitis C (CH-C) 
terápiát; azonban a tartós virológiai választ csak az 1b genotípusú fertőzésben 
szenvedő betegek körülbelül felén érik el. A szérum biomarkereken vizsgáltuk az 
orálisan alkalmazott ursodeoxikolsavat (UDCA) az interferonnal nem reagálók 
lehetséges kezeléseként. 

 
MÓD: 
Az emelkedett alanin-aminotranszferázzal (ALT) kezelt CH-C betegeket 
véletlenszerűen osztottuk el 150 (n = 199), 600 (n = 200) vagy 900 mg / nap (n = 
197) UDCA bevitelre 24 héten át. Az ALT, az aszpartát-aminotranszferáz (AST) és 
a gamma-glutamil-transzpeptidáz (GGT) változásait értékeltük. Ezt a vizsgálatot a 
ClinicalTrial.gov nyilvántartásba veszi, az NCT00200343 azonosítóval. 

 
EREDMÉNYEK: 
Az ALAT, AST és GGT a 4. héten csökkent, majd a gyógyszer beadásakor állandó 
maradt. A medián változások (napi 150, 600 és 900 mg): ALAT, -15,3, -29,2 és -
36,2%; AST, -13,6, -25,0 és -29,8%; GGT, -22,4, -41,0 és -50,0%. Ezek a 
biomarkerek szignifikánsan kevésbé csökkentek a napi 150 mg-os adagokban, 
mint a másik két csoportban. Noha az ALAT és az ASAT változásai nem 
különböztek a napi 600 és 900 mg közötti csoportban, a GGT szignifikánsan 
alacsonyabb volt a napi 900 mg csoportban. Az alcsoport elemzés során az ALAT 
szignifikánsan csökkent a napi 900 mg-os csoportban, amikor a kiindulási GGT 
meghaladta a 80 NE / l-t. A szérum HCV-RNS egyetlen csoportban sem változott. 
A mellékhatásokról a betegek 19,1% -a számolt be, a csoportok közötti különbség 
nélkül. 
Következtetések: 
 
A napi 600 mg UDCA dózis volt az optimális az ALAT és AST szint csökkentéséhez 
CH-C betegekben. A napi 900 mg-os adag tovább csökkentette a GGT-szintet, és 
ez előnyösebb lehet az epevezetékben szenvedő betegeknél. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573387
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➢ ROTAVÍRUS: Az epesavak és a szintetikus farnesoid X receptor gátló hatásai a 
rotavírus replikációjának agonistáira 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3209393/) 

KIVONAT: A rotavírusok (A csoport rotavírusok) a csecsemők és gyermekek súlyos 
gastroenteritiszének legfontosabb okai az egész világon. Jelenleg nem áll 
rendelkezésre vírusellenes gyógyszer, és a vírusellenes vírusfejlesztés terápiás 
célpontjairól csak a rotavírusfertőzésről van információ. Korábban kimutatták, hogy 
a lipid homeosztázis fontos a rotavírus replikációjában. Mivel a farnesoid X receptor 
(FXR) és természetes ligandumai az epesavak (például a chenodeoxycholic sav 
[CDCA]) nagy szerepet játszanak a koleszterin és lipid homeosztázisban, 
megvizsgáltuk az epesavak és a szintetikus FXR agonisták hatását a rotavírus 
replikációjára a sejtes lipiddel összefüggésben. szinteket. A rotavírusfertőzés 
egérmodelljében megvizsgáltuk a CDCA orális alkalmazásának hatását a széklet 
rotavírus-elszaporodására. Az eredmények a következőket bizonyítják. Először, a 
trigliceridek intracelluláris tartalmát szignifikánsan megnövelte a rotavírusfertőzés. 
Másodszor, a CDCA, a dezoxikolsav (DCA) és más szintetikus FXR agonisták, 
például a GW4064, dózisfüggő módon jelentősen csökkentették a rotavírus 
replikációját a sejttenyészetben. A vírus replikációjának csökkenése pozitív 
korrelációt mutatott az FXR út aktiválásával és a celluláris triglicerid tartalom 
csökkentésével (r2 = 0,95). Harmadszor, a CDCA orális adagolása szignifikánsan 
csökkentette az egerekben a széklet vírus elszivárgását (P <0,05). Megállapítottuk, 
hogy az epesavak és az FXR agonisták fontos szerepet játszanak a rotavírus 
replikációjának elnyomásában. A gátlási mechanizmus szerint a rotavírusfertőzés 
által kiváltott lipidszintézis alulszabályozása lenne. 

 
➢ CITOMEGALOVIRUS - Betaherpesvirinae 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170759) 
 

KIVONAT: A máj a citomegalovírus (CMV) replikációjának és latenciájának 
elsődleges helye. A májsejtek kémiailag sokféle epesavat állítanak elő, 
szekretálnak és újrahasznosítanak, amelynek eredményeként az epesavak és a 
citomegalovírus kölcsönhatásai elkerülhetetlenül előfordulnak. Itt meghatároztuk a 
természetben előforduló epesavak hatását az egér CMV (MCMV) replikációjára. 
Az elsődleges egér májsejtekben a taurochenodeoxycholic sav (TCDC), a 
glycochenodeoxycholic sav és kisebb mértékben a taurocholic sav fiziológiai 
koncentrációi szignifikánsan csökkentették az MCMV által kiváltott génexpressziót 
és csökkentették a vírus utódok képződését, míg számos más epesav nem 
mutatott antivirális hatást. Az anticitomegalovírus aktivitás az epesavak aktív 
behozatalát tette szükségessé a nátrium-taurokolátot transzportáló polipeptid 
(NTCP) útján, és következetesen megfigyelték a májsejtekben, de a 
fibroblasztokban nem. Olyan körülmények között, amikor az alfa-interferonnak 
(IFN-α) nincs antivirális aktivitása, a fiziológiai TCDC koncentrációk ugyanolyan 
hatásosak voltak, mint az IFN-γ. A vírus életciklusának egyes lépéseinek részletes 
vizsgálata során kiderült, hogy a TCDC a vírus transzkripciójának deregulációját 
csökkenti és csökkenti a globális transzlációt a fertőzött sejtekben. 
A citomegalovírusok a Betaherpesvirinae alcsalád tagjai. Az elsődleges fertőzés 
késleltetéshez vezet, amelyből a citomegalovírusok immunhiányos körülmények 
között újraaktiválódhatnak, és súlyos betegség megnyilvánulásokat okozhatnak, 
ideértve a hepatitist is. Ez a tanulmány a konjugált epesavak nem várt antivirális 
hatását írja le a májsejtek MCMV replikációjára. Az epesavak negatívan 
befolyásolják a vírus transzkripcióját, és globális hatást mutatnak a transzlációra. 
Adataink alapján az epesavakat helyspecifikus, oldható gazdaszervezet-restrikciós 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3209393/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170759
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tényezőkként azonosítják az MCMV-vel szemben, amelyek lehetővé teszik az 
anticitomegalovírus gyógyszerek ésszerű megtervezését, az epesavakat vezetve 
ólomvegyületekként. 
 

➢ SARS-COV-2 (COVID-19): Természetes molekulák, mint a gazdasejtekhez 
kapcsolódó koronavírus-lipid-függő kötődés inhibitorai: lehetséges stratégia 
a SARS-COV-2 fertőzőképesség csökkentésére? 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191676 

 
A vírusfertőződés a gazdasejt plazmamembránjának és a vírus burkának 
kölcsönhatásaitól függ. Itt áttekintjük azokat a stratégiákat, amelyek 
hozzájárulhatnak a SARS-COV-2 járvány előrehaladásához. 
 
MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK: 
Az endocitózis által közvetített lipid struktúrák - például lipid raftek és koleszterin - 
szerepére összpontosítunk, melyeket endocitózis közvetít, amellyel a vírusok 
kapcsolódnak a sejtekhez és megfertőzik azokat. Korábbi tanulmányok kimutatták, 
hogy számos természetes eredetű anyag, például ciklodextrin és szterinek 
csökkenthetik a sokféle vírus fertőzőképességét, ideértve a koronavírus családot 
is, azáltal, hogy befolyásolják a lipidfüggő kötődést az emberi gazdasejtekhez. Az 
endocitózis az a folyamat, melyben egy sejt a környezetében található 
makromolekulákat, oldott anyagokat, szilárd részecskéket bekebelezéssel felveszi. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK: 
Bizonyos molekulák képesek csökkenteni egyes koronavírusok fertőzőképességét, 
valószínűleg azáltal, hogy gátolják a vírus lipid-függő kötődését a gazdasejtekhez. 
Érdemes lenne további kutatásokat végezni ezekkel a molekulákkal és 
módszerekkel kapcsolatban, mivel ezek betekintést nyújthatnak a SARS-COV-2 
átvitelének mechanizmusába, és arra, hogy miként válhatnak új vírusellenes 
stratégiák alapjává. 
 
 
2020.04.01. 
 
 

Az összeállítás tudományos igényű, gyűjteményes mű és egyben önálló 
szerzői alkotás is egyben, így bármilyen mértékű és jellegű felhasználása, 

hasznosítása szerzői joghoz és engedélyhez kötődik, mivel a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalnál oltalom alatt áll. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191676

