
A vírusok genetikai állománya 
folyamatosan változik. Ezáltal 
új mutációk megjelenése 
a továbbiakban is várható
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Még agresszívebbé vált?
Tudnivalók a koronavírus mutációiról és azok következményeiről

ISZLAI KATALIN

F elkapottá váltak az elmúlt na-
pokban a koronavírus mutá-
cióját taglaló írások, amelyek 

a temesvári OncoGen orvosi kutató-
központ vizsgálatára alapoztak. Az 
említett szakemberek 112 vírusminta 
örökítőanyagának vizsgálata után 
arra jutottak, hogy az országban már 
a koronavírus újabb változata van 
jelen, amely jelentősen gyorsabban 
terjed, de kisebb arányban okoz sú-
lyos vagy akár végzetes fertőzést. A 
témával nemzetközi szinten is foglal-

koztak már, mi több a kutatók 
nevet is adtak az új mutáci-
óknak: a 20A.EU1 és 20A.EU2 
megnevezések is arról árul-
kodnak, hogy ezek a mutáci-
ók főként Európában terjed-
tek el. Az elemzések szerint az 

eredetileg spanyol mezőgazda-
sági munkásoktól származó új típust 
a nyáron Spanyolországban nyara-
lók terjesztették el Európa-szerte. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
vírusok mutálódása természetes, és 
a koronavírus-járvány kirobbanása 
óta sem ez volt az első eset, amikor 
újabb mutációt fedeztek fel. Az tehát 
tény, hogy a vírus egy új mutációjá-
val van dolgunk, azt viszont egyelőre 
nem tudni biztosra, hogy ez milyen 
mértékben befolyásolja a koronaví-
rus terjedési képességét vagy az álta-
la okozott betegség lefolyását.

Kevés adat

Mint Fejér Szilárd vegyész, kémikus, 
kutató megkeresésünkre rámutatott: 
a vírusok esetében mindig történnek 
kisebb mutációk, ami általában azt 
jelenti, hogy kicserélődik egy-egy be-
tű a genetikai kódjukban. Ha ennek 
eredményeként az új verzió életké-
pesebb, azaz például jobban terjed, 
akkor ez lesz a domináns vírustörzs. 
A mutációk gyakorisága attól függ, 
hogy amikor a vírus sokszorozódik, 
hány betűnként történik hiba az RNS 
átírása során. Az infl uenzánál ez a 
szám sokkal magasabb, mint a ko-
ronavírusoknál. Előbbinél ugyanis 
nincs egy olyan hibaellenőrző me-
chanizmus a sejtben, ami ezt a hibát 
kijavítja. A koronavírusoknál viszont 
van. Tehát ha hiba adódik, nagyobb 
eséllyel javítja ki, ezáltal a mutációs 
arány jóval kisebb. „Ettől eltekintve 
már rengeteg mutációja létezik az 
új típusú koronavírusnak is, és ez 
egy teljesen normális folyamat. Az 
Európában jelenleg domináns, spa-
nyol vendégmunkásoktól származó 
változat gyorsan el tudott terjedni, 
ami jelentheti azt, hogy fertőzőbb. A 
mutáció miatt annyira megváltozott 
a vírus valamelyik fehérjéjének a 
szerkezete, hogy valami miatt jobban 
tud fertőzni, vagy könnyebben bejut 
a sejtekbe, esetleg könnyebben tud 
kijutni azokból. Ezt viszont egyelő-
re nem lehet biztosra tudni, jelenleg 
csak megfi gyelés-alapú magyaráza-
tok léteznek” – sorolta a tudnivalókat 

a szakember. Hozzátette: ezáltal arra 
sincs elegendő adat, hogy ki lehessen 
jelenteni, mennyire változott meg a 
betegség lefolyása, tehát egyelőre 
nem állítható, hogy könnyebb lefolyá-
sú lenne. A halálozási adatokat szá-
mos tényező befolyásolja, például a 
kórházak leterheltsége, vagy az, hogy 
mikor kerül kórházba egy megfertő-
ződött személy, mert ha csak későn, 
akkor nehezebb megmenteni. Tehát, 
ha valamelyest csökken a halálesetek 
száma, az még nem jelenti feltétlenül 
azt, hogy ez az új mutációnak kö-
szönhető. Fejér Szilárd arra is kitért, 
hogy a vírusok mutációja általában 
hátráltatja az elemzésüket és az oltó-
anyagok kifejlesztését, de a koronaví-
rusok esetében ez nem jelent akkora 
gondot. „Minden vírus valamennyire 
változik. Az infl uenzavírusok például 
nagyon gyorsan tudnak változni, de 

a koronavírusok nem ilyenek, tehát 
valószínűleg az oltóanyag esetében 
ez nem okoz majd gondot. Magyarán, 
nem kell évente oltóanyagot cserél-
ni, mint az infl uenzavírus esetében” 
– emelte ki a kutató. Azt is elárulta 
továbbá, hogy a nextstrain.org/ncov/
global oldalon bárki megtekintheti a 
vírus mutációival kapcsolatos adato-
kat (milyen változatok léteznek, hon-
nan hova jutottak el ezek stb.).

A védekezés fontossága

A téma kapcsán Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetője úgy fogalmazott: 
vannak jelei annak, hogy gyorsult a 
vírus terjedése. „Mi csak a mutáció 
következményeit látjuk, és a tapasz-
talatok azt mutatják, hogy egyre 
könnyebben terjed a fertőzés. Min-

den élőlény harcol az életéért, így a 
vírus is. Velünk szemben áll, és har-
col azért, hogy minél nagyobb élet-
térre tegyen szert. Ezért egyre ag-
resszívebbé válik. Válaszként mi is 
egyre agresszívebben kellene véde-
kezzünk ellene, hiszen oltóanyag és 
járványtanilag igazolt gyógyszerek 
hiányában ez az egyetlen fegyver a 
kezünkben. Ehelyett egyre inkább 
lázadnak az emberek a kötelező 
maszkviselés és az egyéb szabályok 
ellen” – nehezményezte az igazgató, 
aki ismét az óvintézkedések tiszte-
letben tartására kérte a lakosságot.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Az elmúlt két hétben Gyergyószent-
miklóson is meghaladta a hármat 

az ezer lakosra jutó, igazolt koronaví-
rusos esetek száma, így október 30-
ától változtak a járványügyi rendel-
kezések. Az egyik legfontosabb korlá-
tozás, hogy szabadtéren is kötelezővé 

vált a maszkviselés minden ötödik 
életévét betöltött személynek. Emellett 
november 12-éig a város összes tanin-
tézményében online oktatás lesz.

Az új rendelkezések felfüggesztik 
az előadások és koncertek szervezé-
sét, nem működhetnek az éttermek, 
kávézók belső terei, csak a szabadtéri 
teraszokon, a járványügyi előírások 
betartásával szolgálhatják ki a vendé-
geket. Kertész László, a polgármesteri 

hivatal sajtóreferense kihangsúlyoz-
ta: „A legfontosabb ebben az idő-
szakban, hogy vigyázzunk egymásra 
és magunkra, tartsuk be az előírá-
sokat”. A Hargita megyei sürgősségi 
esetek bizottsága határozata szerint 
a Gyergyói-medencében még 
Újfalu került vörös besoro-
lásba október 30-ától. Gyer-
gyószárhegyen és Gyergyó-
alfaluban korábban életbe 
léptek ezek a szigorú járvá-
nyügyi rendelkezések, ezen 
a két településen november 
8-ig lesz érvénybe a korlátozás. 
Október 30-ától Gyergyóditró is sárga 
zónába került a fertőzöttek számá-
nak növekedése miatt. Csomafalva 
november elsejéig, Remete pedig 
november 8-ig tartozik a sárga járvá-
nyügyi besorolásba.

Növekvő esetszámok Gyergyószéken is
• Napok óta folyamatosan növekszik az igazolt, koro-
navírussal fertőzöttek száma Gyergyószentmiklóson és 
Gyergyóújfaluban, így várható volt, hogy a sárga beso-
rolásból vörösbe kerülnek. A Hargita megyei sürgősségi 
esetek bizottsága határozata értelmében október 30-
ától léptek életbe a szigorúbb járványügyi rendelkezé-
sek a két településen. 

• Mivel az új mutációk megjelenése természetes fo-
lyamat, a koronavírusnak is számos variánsa létezik, de 
az Európában jelenleg domináns 20A.EU1 és 20A.EU2 
mutációk esetében a kevés rendelkezésre álló adat miatt 
elhamarkodott lenne messzemenő következtetéseket 
levonni. A szárnyra kapott híresztelésekkel ellentétben 
egyáltalán nem biztos, hogy könnyebb lefolyású az új 
típus, az viszont megtörténhet, hogy gyorsabban terjed.

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 5324 fertőzöttet diagnosz-
tizáltak Romániában, összlétszámuk jelenleg 246 663. Az elvégzett 
teszteket és pozitív eredményeket tekintve 24,8 százalékos volt a 
fertőzöttségi arány. Az ország területén eddig 7067 elhalálozást 
jegyeztek, 175 975 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, jelenleg 63 
621 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván Romániában. Összesen 
11 489 beteget ápolnak az ország különböző kórházaiban, intenzív 
osztályon 910 személyt kezelnek. Eddig 3 264 304 koronavírustesz-
tet végeztek és dolgoztak fel országszerte. Hargita megyében 61 új 
koronavírus-fertőzést igazoltak tegnap, ezzel 3103-ra nőtt a járvány 
kezdete óta a térségben azonosított esetek száma. Emellett két újabb 
haláleset is történt a megyében, így a járvány kezdete óta már 100 
beteg elhalálozása volt összefüggésbe hozható a koronavírussal. 
Gyógyultnak 12 személyt nyilvánítottak, ezáltal 1862-re emelkedett 
a fertőzést eddig legyőzők száma. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi 
és gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés vagy megfigyelés alatt 
állók száma 238, otthoni elkülönítésben 860-an vannak. Kovász-
na megyében 112, Maros megyében pedig 179 új fertőzéses esetet 
regisztráltak tegnap, ezzel előbbi helyszínen 2333-ra, utóbbin pedig 
5529-re nőtt az eddigi esetek száma. 
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