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 A koronavírus nemzetközi politikai hatásai 

Összefoglalás: A kínai Hupej tartományban 2019 novemberében kezdődött új ko-
ronavírus-járvány (kórokozója a SARS-CoV-2-es humán béta-koronavírus, az általa 
okozott betegség a COVID-19) már a pandémiás fázisban tart. Vakcina jelenleg nem 
áll rendelkezésre, legkorábban csak egy-másfél év múlva várható. Így továbbra is 
világméretű terjedéssel kell számolni. Ha egyes országokban a helyi járványokat 
sikerül is felszámolni, a globális fenyegetés tartós és folyamatos éberséget kíván. 
Ahogy a megbetegedések száma nő, az egészségügyi rendszerek túlterhelésének 
elkerülése érdekében rendkívüli intézkedések is indokoltakká válnak. Ezek csak a 
járvány felszámolásáért tett aktív lépésekkel együtt nyernek értelmet: kiterjedt tesz-
telésre és kapcsolatkövetésre van szükség, mely az enyhe és tünetmentes eseteket 
sem hagyhatja figyelmen kívül. Ez teheti lehetővé a korlátozó intézkedések időtarta-
mának minimalizálását, illetve azon keresztül a kritikus léptékű gazdasági költségek 
csökkentését, melyek önmagukban is súlyos hatásokkal járnak. A hosszabb távú 
kilátásokat a vírus elleni oltóanyag elérhetősége befolyásolja, de még annak töme-
ges gyártása után is a járvány további terjedésével kell számolni, legalábbis egyes 
szegény, illetve fegyveres konfliktusok sújtotta országokban.

Kulcsszavak: új koronavírus, pandémia, egészségügyi rendszer, Kína, USA

Abstract: The new coronavirus epidemic (caused by the SARS-CoV-2 human 
betacoronavirus, with the associated disease known as COVID-19) started in China’s 
Hubei Province in November 2019, and is already in the pandemic phase. A vaccine 
is currently unavailable and is only expected to become available within 12 to 18 
months. Thus, worldwide spread will continue for the foreseeable future. Even if local 
epidemics are eradicated, the global threat will persist and require ongoing vigilance. 
As the number of cases increases, extraordinary measures may become necessary 
to avoid overloading health systems. However, these measures only make sense if 
they occur together with active steps to eradicate the outbreak: extensive testing 
and contact-tracing are needed, during the course of which mild and asymptomatic 
cases cannot be ignored. This may allow the duration of the restrictive measures to 
be minimized, to thereby reduce the critical economic costs, which in themselves 
also give rise to serious implications. The longer-term prognosis is affected by 
the prospective availability of a vaccine against the virus, but even after its mass 
production, further spread of the epidemic is to be expected, at least in poor or 
conflict-torn countries.

Keywords: new coronavirus, pandemic, health system, China, USA
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ELŐZMÉNYEK

Az emberi társadalmakra nehezedő betegségteher az elmúlt másfél évszá-
zadban jelentős átalakuláson ment át. A városok és a közlekedés fejlődése 
járványügyi szempontból nagyobb sebezhetőséget teremtett. Az utóbbi sűrű 

hálóként kötötte össze a világ különböző pontjait. A 19. század és a 20. század 
elejének nagy járványai — többek között a kolera és a pestis terjedése, valamint az 
első világháború végén jelentkezett „spanyolnátha” — vezettek a mai Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) elődjének, a Nemzetek Szövetsége Egészségügyi Szerveze-
tének a létrejöttéhez. Az európai hatalmi egyensúlyi „magaspolitika” szereplői, ha 
nehezen is, de felismerték, hogy a fertőző betegségek jelentette kihívás is lehet any-
nyira jelentős, hogy nemzetközi egyeztetések keretében foglalkozzanak vele.

A 19. és a 20. század fordulóján a már akkor sem fejletlen Amerikai Egyesült 
Államokban a mortalitás egyharmada néhány gyakori fertőző betegséghez kapcso-
lódott, és ez a korszakot tekintve jellemző adat. Jelentős volt például a járványok 
következményeként a gyermekhalandóság is.

Az emberi kórokozók – a baktériumok és a vírusok – felfedezésével azonban 
óriási fejlődésnek indult a mikrobiológia. Sikerült azonosítani a baktériumok okozta 
betegségek kezeléséhez szükséges, gyógyászati célra alkalmas antibiotikumokat, 
és a vírusok által okozott fertőző betegségeket is visszaszorították a modern vak-
cinák, illetve az emberi populáció átoltása révén. Egyes betegségeket teljesen fel 
is számoltak az azokért felelős kórokozók — például a fekete himlőt okozó variola 
vírus vagy a járványos gyermekbénulást okozó egyes vad poliovírusok — terjedésé-
nek megszüntetésével.

A fejlett országokban a halálozási okok élére a krónikus problémákhoz kötő-
dő nem fertőző betegségek kerültek, és háttérbe szorultak a fertőzők. Mindez a 
meghosszabbodott élettartam oka és következménye is egyben, illetve bizonyos 
értelemben a jólétünk indikátora. Nem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról, 
hogy a fejlődő világban, a szegényebb országokban ez a transzformáció nem ment 
végbe ilyen nagy mértékben, és számos fertőző betegség tömeges előfordulása 
jelent máig is komoly kihívást. Ez az ízeltlábúak, így például a szúnyogok terjesztette 
vírusok esetében a klíma függvénye is, de a különbségeket tekintve nyilvánvalóan 
szerepet játszanak a rendelkezésre álló egészségügyi kapacitások, az egészségügyi 
ellátás általános szintje és a tágabban értelmezett intézményrendszer működése is.

A világnak a közlekedési hálózatok általi összekötöttsége az elmúlt évtizedek 
során tovább nőtt. A polgári légi közlekedésben utazók száma a 2002–2003-as 
SARS-járvány óta megduplázódott. Ma jóval nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
akár egy viszonylag periférikus területről is interkontinentális léptékben terjedjen 
el egy kórokozó. Az emberiség lélekszáma is jelentősen megemelkedett, és ezzel 
együtt az ökológiai lábnyoma is növekedett. A globális népesség egyre nagyobb há-
nyada összpontosul a zsúfoltság alapján városi jellegűnek mondható településeken, 
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miközben a bolygón velünk osztozó élőlényeket kizsákmányoljuk, az élőhelyüket 
pedig felszámoljuk vagy megzavarjuk. Nagyobb az esélye, és többször is fordul elő 
a különféle kórokozók természetes hordozóival való, epidemiológiai szempontból 
releváns érintkezés, így ezek a kórokozók nagyobb valószínűséggel alkalmazkod-
hatnak az emberi gazdaszervezethez.

FELBUKKANÓ KÓROKOZÓK

Zoonózisnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során transzmisszió követ-
kezik be egy állatfaj valamely egyede és egy ember között: azaz a betegség 
az állatról az emberre közvetlenül vagy közvetve, természetes módon kerül 

át. Az ebből fakadó fenyegetés akkor teljesedik be, ha a kórokozó később emberről 
emberre is terjedni tud. Egyes vírusok megrekednek a küszöbön: például a madár-
influenza egyes fajtái gyakran okoznak fertőzést baromfitenyésztőknél vagy éppen 
a madár húsát nem megfelelően kezelő fogyasztók között, de nem feltétlenül jutnak 
túl ezen a ponton. Más influenzavírusok viszont éppen azért keringenek ma közöt-
tünk, az emberi populációban jelen lévő endemikus kórokozókként, mert már túl 
vannak a sikeres alkalmazkodáson. Számos, közegészségügyi szempontból alap-
vető kihívást jelentő betegség eredete erre vezethető vissza: zoonózis útján tűnt 
fel az AIDS betegséget okozó HIV-vírus, és zoonózissal immár rendszeresen újra 
felbukkanónak mondható az ebolavírus.

Különösen érdekesek a zoonotikus úton felbukkanó fenyegetések szempontjá-
ból a denevérek. Az emlősök között sok tulajdonságuk tekintetében egyedülállóknak 
mondhatók, így a repülés képessége miatt is. Számos vírust hordoznak, de azokat a 
szervezetük általában sikeresen kezeli. Vita tárgya, hogy pontosan miért: bár köztük 
is előfordulnak halálos járványok, a magasabb testhőmérsékletük akadálya lehet a 
különféle vírusok hatékony reprodukciójának. Így a denevérek a természetes inku-
bátorai egy sor kórokozónak, az ebolától a fertőző agyvelőgyulladást okozó nipah 
víruson át a MERS-koronavírusig.

A koronavírusok népes víruscsaládot képeznek, és már eddig is számos fajtájuk 
vált endemikussá az emberi népességben. Jellemzően légúti megbetegedéseket 
okoznak, de azok lefolyása változatos tünetekkel járhat együtt. A halálozási arányu-
kat nehéz pontosan megítélni. Az esetek túlnyomó részében egyszerű megfázáshoz, 
felső légúti fertőzésekhez vezetnek. Jóval nagyobb fenyegetésként bukkant fel 
2002-ben a súlyos akut légúti distressz szindrómát (ARDS) okozó, azaz a fellépő 
oxigénhiány következtében a tüdőn kívül más létfontosságú szerveket is károsí-
tani képes SARS-koronavírus, mely közel 10 százalékos halálozási arány mellett, 
viszonylag erős fertőzőképességgel terjedt, és eljutott a világ számos országába, 
több kontinensre.
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AZ ÚJ KORONAVÍRUS
ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS HATÁSAI

A 2019-ben ugyancsak denevérektől, egy köztesgazdán keresztül felbuk-
kant új koronavírus, melynek a Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottság 
a SARS-CoV-2 nevet adta, tulajdonképpen az elődnek egy sok tekintet-

ben veszélyesebb kiadása. A kettejük közötti genomegyezés, azaz a mostani 
járvány elején izolált új koronavírus és a SARS genetikai állományának hason-
lósága 79,5 százalékos. A SARS-CoV-2 aránylag kevesebb embert öl meg, viszont 
könnyebben átadható, és ezért messzebbre jut, illetve nehezebben feltartóztat-
ható a terjedése. Főként cseppfertőzéssel tör előre. Ehhez hatékonyan szóródik 
a környezetben, jó túlélőképességgel (bizonyos felületeken napokig fertőzőképes 
maradhat). Egyes kutatások azt sejtetik, hogy megfelelő körülmények között és 
bizonyos időtartamig aeroszolizálódhat is (vagyis a vírusrészecskék hosszab-
ban a levegőben maradhatnak, messzebbre juthatnak el, és így tartósabban és 
többek által belélegezhetők lehetnek); az adatok összességében mégis inkább a 
cseppfertőzés jelentőségét mutatják. Az esethalálozási arány változékony. Halá-
lozás a legfiatalabbakat kivéve minden korcsoportban előfordulhat, de az idősebb 
emberek és a krónikus betegek között mindenképpen magasabb. Komplex, költ-
séges, időigényes és az egészségügyi személyzet megfertőzésének kockázatával 
fenyegető kezeléssel az esethalálozás viszonylag alacsonyan tartható, ha azonban 
az eseteknek térben és időben kritikus koncentrációja alakul ki, az a kórházi ellá-
tórendszer összeomlásához vezethet, ami egyéb tragikus következményekkel is 
járhat: egyebek mellett a járványtól független, addicionális halálozással – hiszen 
még a baleseti traumák és a krónikus betegek ellátása is nehézségekbe ütközhet.

A kórházi kezelés a betegek jelentős hányadánál válik szükségessé. Mivel a be-
tegség immunológiai szempontból naiv népességben terjed, a járvány képes lehet 
tartósan, nagyságrendi ugrásokkal növekedni (logaritmikusan), és ennélfogva a 
szezonális influenzánál összességében olyannyira jelentősebb fenyegetést képez, 
hogy az influenzával történő közvetlen összehasonlítás egyenesen komolytalannak 
mondható.

Azokban az országokban, ahol a járvány terjedését nem sikerül korán megfé-
kezni, az egészségügyi rendszer válsága hamar előállhat, és olyankor már rendkívüli 
intézkedésekre lehet szükség: gyakorlatilag a társadalmi életnek a hetekre-hóna-
pokra történő leállítására, amely óriási gazdasági költségekkel, a világgazdaság 
szintjén recessziós folyamatok beindításával fenyegethet. A koronavírusoknak ezt 
a potenciálját nagyon korán és világosan fogalmazta meg Carlo Urbani olasz mik-
robiológus, aki maga is a 2002–2003-as SARS-járvány áldozata lett. Halála előtt 
nemcsak az emberekre és az egészségügyi rendszerekre, hanem egyben a globa-
lizációra nézve találta fenyegetőnek a SARS-koronavírust. Ma, amikor látjuk az új 
járványnak a kereskedelemre és a turizmusra gyakorolt hatását, csakis elismerés-
sel adózhatunk Urbaninak a precíz prognózisáért.
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A világnak ezek után a vakcinafejlesztés eredményét kell várnia. A megfelelő ol-
tóanyag bevezetését mindenképpen nagyon gondos tesztelésnek kell megelőznie. 
Az előrejelzések mintegy 12–18 hónappal számolnak, míg egy vakcina az általános 
populáció számára elérhetővé válhat. Közben a járvány szétterjedhet olyan fejlő-
dő országokban is, ahol felszámolására vagy akár a megfelelő nyomon követésére 
sincs igazán jó esély. Ezek az új gócpontok így tartósan a betegség inkubátoraivá és 
exportőreivé válhatnak, ami a vakcina tömeges előállításáig további járványkitöré-
sek lehetőségét vetíti előre – még abban az esetben is, ha a mostani, logaritmikus 
módon (azaz nagyságrendi ugrásokkal) növekvő európai terjedést sikerülne meg-
fékezni vagy felszámolni. A legvalószínűbb forgatókönyv – mivel igazi ellenérvet 
ezzel kapcsolatban nehéz megfogalmazni – a SARS-CoV-2-es vírus endemikussá 
válása. A terjedését a jövőben a megfelelő vakcina és az általános populáció átol-
tása korlátozhatja, a felszámolása azonban a szegény, akár fegyveres konfliktusok 
által is sújtott országokban még az oltóanyag elérhetősége mellett is nagyon nehéz 
lesz. A mai körülmények között ez a fekete himlő egykori leküzdésénél is nagyobb 
kihívás elé állíthatja az emberiséget.

KONKLÚZIÓ

A járvány addig is alapvető, nagy horderejű politikai és gazdasági kérdéseket 
vet majd fel, és várhatóan számos kisebb válsághoz vezet a nagy válságon 
belül. Ebből a szempontból érdekes – a járvány alakulását tekintve történe-

tesen érdekesebb, mint az autokráciák és a demokráciák összehasonlítása – az 
egészségügyi rendszerek különbözősége. Miközben a világ országai elvben el-
kötelezettek az egyetemes egészségügyi hozzáférés (Universal Health Coverage) 
biztosítása mellett, jelentősen eltérnek a vélemények arról, hogy meddig terjed az 
ebből eredő felelősségük. A különböző értékek és megfontolások alapján szerve-
ződő egészségügyi rendszerek egy része nem is feltétlenül közeledik érdemben 
az egyetemes egészségügyi ellátás ideáljához. Éppen az olykor „G2”-ként aposzt-
rofált Kínai Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok a drasztikus példái 
ennek. Mindkét országban a fennálló társadalmi egyenlőtlenségeket súlyosbítják az 
egészségügyi ellátás költségeinek viseléséhez (vagy éppen a költségek viselésének 
képtelenségéhez) kapcsolódó terhek.

Bár Kína és az USA állatorvosi lónak számít ilyen szempontból, természetesen a 
világ valamennyi országában vannak egyenlőtlenségek, akárcsak az egészségügyi 
rendszer működésében jelentkező hiányosságok. A járvány ebben az értelemben 
könyörtelen próbatétel elé állít mindenkit, s ennek során mindenütt megmérettetnek 
az egészségügyi rendszerek is. Az új koronavírus-járvánnyal, azon belül a további, 
egy-egy régió érintettségével és helyzetével foglalkozó KKI-elemzések így ezeket a 
kérdéseket is tekintetbe veszik majd a stratégiai következtetéseik megfogalmazá-
sához.


