
Erdélyi tudósítások2020. november 13–15.
péntek–vasárnap2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Rendkívül előrehaladott 
szakaszban van az amerikai 
Pfi zer-csoport által kifejlesztett, 
koronavírus elleni védőoltás 
tesztelése: az Egyesült Államok-
ban már év végén bevethetik, 
de már az Európai Unió is 
százmilliós tételeket foglalt le 
belőle. Ám ha minden a tervek 
szerint halad, akkor is sokat 
kell még várni a Covid-vakcina 
tömeges beadatására – szögez-
te le a Krónikának Fejér Szilárd 
kutató, aki a fejlesztés újszerű 
módszerét is ismertette.

 » BÍRÓ BLANKA

Ó riási reményhullámot váltott 
ki világszerte az amerikai 
Pfi zer Pharmaceutical Group 

bejelentése, miszerint az általa kifej-
lesztett, Covid–19 elleni oltás kilenc-
ven százalékkal csökkentette az új 
koronavírussal történő megfertőző-
dés kockázatát. Az Egyesült Államok 
becslése szerint néhány hét múlva 
megkapják az engedélyezett vakci-
nát, az Európai Unióba 2021 elején 
juthat el. A Pfi zer és német partne-
re, a BioNTech egy nagyszabású, 
folyamatban lévő, nem részletezett 
tanulmány előzetes eredményei-
re hivatkozva közölte, oltásuk két 
adagban, három hét különbséggel 
beadva rendkívül hatásos: a vakcina 
90 százalékkal csökkentette a beteg-
ség kockázatát az oltott csoportban a 
placebocsoporthoz képest.

Fejér Szilárd, a sepsiszentgyörgyi 
Pro Vitam diagnosztikai központ 
kutatója a hírekre reagálva a Króni-
kának elmondta, még ha le is tudják 
gyártani nagy mennyiségben az ol-
tóanyagot, komoly logisztikára van 
szükség, hogy „teríteni” tudják. A 
kutató szerint egy éven belül lega-
lább tíz gyártótól kerülhet forgalom-
ba vakcina, ám csak ezek után lehet 
mérhetően vizsgálni a járvány meg-
fékezésére gyakorolt hatásukat. Ad-
dig marad a távolságtartás, a maszk-
viselés – szögezte le a szakértő.

A Pfi zer nagyon készül
Az Amerikai Egyesült Államokban 
az első oltások már az év vége előtt 
megtörténhetnek a Pfi zer vakcinával, 

ha jövő hétig megerősítik biztonsá-
gos mivoltát. A Pfi zer arra készül, 
hogy engedély iránti kérelmet nyújt 
be az Egyesült Államok élelmiszer- 
és gyógyszerügyi hivatalához (FDA), 
amely eldönti, hogy hatékony és biz-
tonságos-e az oltóanyag. Az Európai 
Unió elővásárolt 200 millió adagot, 
és további 100 millió adagról tárgyal; 
egy európai forrás szerint a tagálla-
mokban 2021 elején válhat elérhetővé 
az oltóanyag. Klaus Iohannis államfő 
nemrég úgy fogalmazott, a korona-
vírus elleni védőoltás leghamarabb 
jövő év első harmadában érkezhet 
meg Romániába. Közben civil szerve-
zetek már több hónapja aggodalmu-
kat fejezték ki annak kockázata miatt, 
hogy gazdag országok „monopolizál-
ni” fogják a vakcinát, de az ár miatt 
is, amelyen a Pfi zer forgalomba hozza 
az új oltást. „A vakcina hatékonysága 
nulla azok számára, akiknek nincs 
módjuk megvásárolni” – fi gyelmezte-
tett Robin Guittard, az Oxfam France 
szóvivője.

A tömeges oltásra biztos várni 
kell egy darabig
Nem eszik olyan forrón a kását – szö-
gezte le lapunknak Fejér Szilárd. Je-
lezte, a Pfi zer újszerű megközelítéssel 
fejlesztette ki az oltást, ám ez azzal 
jár, hogy csak egy-két napig lehet nor-
mális hőmérsékleten tartani, külön-
ben mínusz 70–80 Celsius-fokon kell 
szállítani is, ennek pedig bonyolult 
a logisztikai kivitelezése. Elhúzódik 
egy ideig, amíg tömegesen olthatnak: 
valószínűleg hat-nyolc hónapba telik, 
míg legalább a veszélyeztetett kategó-
riák megkapják olyan mennyiségben, 

hogy annak legyen hatása a járvány 
szempontjából. Fejér Szilárd arra szá-
mít, hogy egy éven belül legalább tíz 
különböző gyártó oltóanyaga kerül 
forgalomba, ezek után lesz mérhető 
hatásuk a vakcináknak. „A járvány 
nem fog a következő néhány hónap 
alatt megoldódni, addig maradnak a 
jól ismert óvintézkedések: a maszkvi-
selés és a távolságtartás” – hangsú-
lyozta a kutató.

A Pfi zer-vakcina olyan újszerű 
módszerrel készül, amelyet most 
használnak első alkalommal „éles-
ben”. Nem a vírus egy darabját, vagy 
a legyengített vírust juttatják be a 
szervezetbe, hanem csak az informá-
ciót, így maga az oltás nem tud fertőz-
ni, és könnyen előállítható – magya-
rázta Fejér Szilárd. A vírus genetikai 
anyagából kiollózzák az RNS-sza-
kaszt, ami egy lipidburokba csoma-
golva jut be a sejtbe. Ott a burok szé-
tesik, a hírvivő ribonukleinsav pedig 
arra utasítja a sejtet, hogy gyártsa le 
a koronavírus tüskefehérjéjét. Ez a 
fehérje váltja ki az immunválaszt: a 
szervezet felismeri, hogy nem humán 

FEJÉR SZILÁRD KUTATÓ AZ AMERIKAI PFIZER ÁLTAL KIFEJLESZTETT VAKCINA ÚJSZERŰSÉGÉRŐL, HATÁSÁRÓL, ELÉRHETŐVÉ VÁLÁSÁRÓL

Koronavírus-oltás reményektől megvalósulásig

Kiszúrnak a vírussal? A Covid-ellenes oltás fejlesztői az utolsó biztonsági teszteket végzik a vakcinán 
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fehérje, hanem betolakodó, és anti-
testeket termel ellene. „Valójában a 
vakcinával az információt juttatjuk 
be a sejtbe, ami nem tud fertőzni, 
könnyen előállítható, hiszen nem 
a fehérjét kell legyártani, elég az 
RNS-szakaszt. Viszont az RNS ins-
tabil, hamar felbomlik, ezért kell 
alacsony hőmérsékleten tartani” – 
részletezte a szakértő. Arra is kitért, 
a gyártók többsége a hagyományos 
módszert alkalmazza: legyártják a 
tüskefehérjét, és valamilyen módon 
bejuttatják a szervezetbe.

Kitűnő eredmény
a 90 százalékos hatékonyság
A kilencvenszázalékos hatékony-
ság nagyon jó eredmény; azért nem 
lehet száz százalék, mert minden 
embernek másként válaszol az 
immunrendszere – fogalmazott a 
kutató. Nem lehet előre tudni, egy 
idegen fehérjére miként reagál a 
szervezet, ezért nagyon fontos a 
biztonságosság vizsgálata. Jelenleg 
csak előzetes adatok ismertek, ám 
ahogy egyre több információ befut, 
úgy lesz egyre biztonságosabb az 
oltás. Fejér Szilárd kifejtette, helyi 
gyulladások alakulhatnak ki, ha a 
fehérjére adott immunválasz „fél-
recsúszik”. Kérdésünkre arra is ki-
tért, hogy minden vírus valamilyen 
szinten mutálódik, hiszen amikor 
lemásolja magát, akadnak hibák, 
ha pedig ezek nem befolyásolják a 
vírus életképességét, akkor tovább-
terjednek. Dániában azért kellett a 
koronavírusos nyérceket elpusztí-
tani, mert a mutáció épp a tüskefe-
hérjét érintette. Azért folyamodtak 
a drasztikus megoldáshoz, hogy a 
mutálódott vírus ne terjedhessen el 
az emberek között, mert meghiúsít-
hatja az antitest-terápiát, és megza-
varhatja egyes vakcinák fejlesztését 
– mutatott rá Fejér Szilárd.
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A romániai lakosság 38 százaléka nemet mond a COVID elleni vakcinára

A romániai lakosság 38 százaléka nem oltatná be magát a koronavírus ellen, ha a közeljövőben 
elérhetővé válna a vakcina – derül ki egy telefonos közvélemény-kutatásból, amelyet szeptember 
25. és október 16. között készített a Larics Szociológiai Kutatási Központ. A válaszadók 30 százaléka 
később adatná be, ha kiderülne, hogy a vakcina nem járt mellékhatásokkal azoknál, akik már meg-
kapták; 21,8 százalék válaszolta azt, hogy igényelné az oltást, 8 százalék pedig abban az esetben 
oltatná be magát, ha alapos magyarázattal szolgálnának neki erről. A válaszadók 26,6 százaléka 
szerint az oltás több kockázattal jár, mint előnnyel, 25,5 százalék pedig úgy véli, hogy sokkal több 
előnye van a vakcinának, mint amekkora kockázattal jár a beadása. A megkérdezettek 55,24 száza-
léka általában véve egyetért az oltásokkal, 35,46 százalék szerint ezek csak bizonyos esetekben jók, 
8,49 százalék pedig egyáltalán nem ért egyet ezzel a kezeléssel.




