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Minél rövidebb idő alatt minél 
több embert kell beoltani; a 
koronavírus ellen kifejlesztett 
valamennyi vakcina valós 
mértékben csökkenti a fertő-
zés kockázatát – hívta fel a 
fi gyelmet Fejér Szilárd, a Pro 
Vitam diagnosztikai központ 
kutatója.

 » BÍRÓ BLANKA

A koronavírus ellen kifejlesztett 
oltások közül mindegyik valós 
mértékben csökkenti a fertő-

zés kockázatát, és ha a készítményt 
engedélyezték, akkor biztonságos, 
hatásos – szögezte le Fejér Szilárd, 
a Pro Vitam diagnosztikai központ 
kutatója. Mint mondta, nem látja 
értelmét annak, hogy valamelyik 
készítményhez ragaszkodjunk az im-
munizálás során. A vegyész kifejtet-
te, a vakcinák különböző eljárással 
készülnek, ám ez nem befolyásolja a 
hatékonyságukat. A Pfi zer–BionTech 
és a Moderna készítményeinek az 
alapja, hogy a vírus genetikai anya-
gából kiollózzák az RNS-szakaszt, 
ami egy lipidburokba csomagolva jut 
be a sejtbe, a burok szétesik, a hírvi-
vő ribonukleinsav pedig arra utasítja 
a sejtet, hogy gyártsa le a koronaví-
rus tüskefehérjéjét, ez a fehérje váltja 
ki az immunválaszt. Az AstraZeneca 
és a Sputnik V oltóanyagok esetében 
egy ártatlan adenovírus vektorjába 
csomagolják a genetikai informáci-
ót. Fejér Szilárd arra biztatja azokat 
is, akik korábban megfertőződtek, és 
már nincsenek hosszú távú tüneteik, 
hogy ne halogassák az oltás beada-
tását. „Kíváncsiságból megnézethe-
tik, hogy van-e és mennyi antitest a 
szervezetükben, de ez csak tájékoz-
tató jellegű, hiszen laboratóriumtól 
függ, hogy a gyengébb vagy erősebb 
antitesteket mutatják ki. Mindenkép-
pen érdemes kérni az oltást, hiszen 
a korábban megfertőzötteknél már 
az első dózis úgy működik, mint egy 
emlékeztető, nagyon hamar megnö-
vekszik az antitestek száma. Minél 
több antitest van, annál védettebb a 
személy” – részletezte a kutató.

Működik az oltás, 
kimutatható az immunválasz
 Biztos, hogy nem placebót kaptunk 
az oltás során – szögezi le Face-
book-bejegyzésében Fejér Szilárd. 
A Pro Vitam laboratórium Sepsi-
szentgyörgyön és Kolozsváron öt-
ven-ötven személy esetében követi 
az oltás utáni immunválaszt. Eddig 
mindenki, akinek volt kimutatható 
IgG antitestje az oltás napján, pár 
nap múlva nagyon erős immunvá-
laszt produkált. Ez azoknál is meg-
figyelhető, akinél az oltás napján 
nem mutattak ki antitestet, de az 
elmúlt hónapokban volt pozitív 
PCR-tesztjük. „A koronavírus-fertő-
zésen átesett személyeknél az első 
oltás emlékeztető oltásként műkö-
dik, erős antitesttermelést vált ki, 
ez az antitest-mennyiség viszont a 
védőoltástól számított második hé-
ten már csökken, és valószínűleg 
beáll egy szintre, amely hosszabb 
távon védelmet biztosít” – mutat rá 
Fejér Szilárd. 

A kutatás során a hosszú távú vé-
delem működését vizsgálják, hogy 
van-e jelentős eltérés a fertőzésen 
már átesett beoltottak és azok kö-
zött, akik az oltás előtt nem fertő-
ződtek meg. A vírusmentes beoltot-
tak nagy részénél is elkezdődött az 
antitestszint lassú, de biztos emel-
kedése a mintavétel után két héttel, 
derül ki az eddigi vizsgálatokból. A 
diagnosztikai központban a fejlesz-
tés során figyeltek arra, hogy csak a 
nagyon erősen kötődő antitesteket 
mutassák ki. 

Az immunrendszer rohamtem-
póban fejleszt ki antitesteket az 
idegen anyag felismerésekor, de 
ezek jó része csak gyengén kötő-
dik a célfehérjéhez. Vannak olyan 
diagnosztikai módszerek, amelyek 
ezeket a gyengén vagy közepesen 
kötődő antitesteket is kimutatják, 
de ezek hasznossága a betegség el-
leni védekezés becslésében elég bi-
zonytalan, részletezi Fejér Szilárd. 
Az immunválasz alakulása 2-4 hét 
múlva lesz igazán érdekes, hiszen a 
klinikai vizsgálatok szerint a maxi-
mális védelmet a Pfizer–BionTech 
védőoltása a második oltás után 
legalább hét nappal biztosítja.

 Jönnek a mutációk
 Az eddig használt PCR-tesztekkel 
nem tudják kimutatni a különb-
séget a Covid–19 és a mutálódott 
vírustörzsek között, azonban be 
lehet szerezni olyan teszteket, 
amelyek eredménye valószínűsíti 
a mutáció jelenlétét. A Pro Vitam 
is beszerezte ezeket a kitteket, még 
nem találtak mutációra utaló ered-
ményt, de Fejér Szilárd szerint „ami 
késik, nem múlik”. A kutató való-
színűsíti, hogy két hónap múlva 
már a jobban fertőző változat lesz 
a domináns, ha csak addig fel nem 
bukkan egy újabb mutáció, ami 
még gyorsabban terjed. A szakértő 
ezért tartja továbbra is fontosnak 
a távolságtartást és a maszkvise-
lést, hiszen ezzel lehet fékezni a 
vírus terjedését. A Pfizer–BionTech 
és a Moderna vakcinái megakadá-
lyozzák, hogy a vírus bejusson a 
sejtekbe, ezért az eddigi mutációk 
ellen is védenek, bár a dél- afrikai 
változat esetében kisebb hatás-

fokkal. A fejlesztők folyamatosan 
fi gyelik a mutációkat, az RNS-alapú 
vakcinákat könnyen lehet igazítani, 
csak ki kell cserélni az RNS-szakaszt 
a mutáns változat tüskefehérjéét kó-
doló szakaszra, ám ez is végig kell 
majd fusson az pár hónapos enge-
délyeztetési szakaszon. Ez jelenleg 
nem esedékes, ám ha szükség lesz 
rá, gyorsan megléphetik. „Minél rö-
videbb idő alatt minél több embert 
kell beoltani, hogy a vírusnak minél 
kevesebb esélye legyen elkerülni a 
vakcinát” – mutatott rá Fejér Szilárd. 
Hozzátette, az oltások hatékonyságát 
bizonyítja, hogy Izraelben, miután a 
többség megkapta az emlékeztető 
dózist, látványosan visszaesett a 
kórházi ápoltak száma.
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Kinek mi 
a pótolnivalója?

Rengeteg kérdést vet fel a tervezet, miszerint 
az online oktatás miatti elmaradások pótlásá-
ra a második félévtől tizenhat héten keresztül, 
heti legkevesebb plusz öt órában kell majd a 
romániai diákoknak az iskolában tanulniuk. 
A járványhelyzetben eleve eléggé problema-
tikus, hogy sok gyereknek legkevesebb 7 órát 
kell majd zárt térben, maszkkal ülnie, minder-
re a jelek szerint még rátesznek egy lapáttal.

Az nem kétséges, hogy az oktatási élet min-
den érintettje, így a pedagógus, a diák és a 
szülő is pontosan érzékeli: a távtanítás sok 
tekintetben kudarcnak minősíthető, hiszen 
sem eléggé hatékony, sem eléggé életszerű 
nem lehet. De hogy ennek ellensúlyozásaként 
többletórákkal orvosolná a hiányosságokat az 
aktuális miniszter, az egyrészt jelen helyzet-
ben is megkérdőjelezhető, másrészt ennél jó-
val messzebbre vezet. Méghozzá olyan „örök-
zöld” problémákhoz, amelyekhez bő harminc 
év alatt sem volt képes megfelelően viszonyul-
ni a hazai iskolarendszer.

Évtizedekben mérhető ugyanis az időtávlat, 
mióta nyögik a diáknemzedékek a fölöslegesen 
túlméretezett tananyag súlyát: indokolatlanul 
sok a tantárgy, minden tárgyból hatalmasak a 
követelmények, még mindig főként a lexikális 
tudást halmozzák és kérik számon iskolai ke-
retek közt. Úgy, hogy vajmi kevés idejük jut a 
gyerekeknek a szabad levegőn való mozgásra, 
testedzésre, kreativitásuk fejlesztésére. Arról 
nem is beszélve, hogy a túl sok követelmény, 
feladat, bifl áznivaló miatt a gyerek általában 
már elemiben elveszíti eredendő kíváncsisá-
gát, érdeklődését a tudás és megismerés iránt, 
és nem ösztönzőnek, hanem inkább tehernek 
érzi a tanulást.

A járványhelyzet hozta kényszermegoldá-
sok pedig újfent rávilágítanak ezekre az akut 
gondokra, közben úgy tűnik, igazi megoldások 
továbbra sem körvonalazódnak a horizonton: 
a döntéshozók további súlyokat pakolnának a 
diákok vállára. És a tanárokéra is, még ha ki is 
fi zetnék nekik a pluszórákat. Megkérdeznénk 
halkan: ahelyett, hogy az amúgy is elcsigá-
zott, az egysíkú online tanulásba belefáradt 
gyermekeket többlettanórákkal terhelik, nem 
kellett volna inkább lefaragni a kötelező tan-
anyagból? Nem lett volna indokolt észszerű-
en szellősebbé tenni a követelményrendszert 
úgy, hogy a túl sok fölösleges tanulnivalóból 
bár valamennyit kihagyjanak?

Egyébként a tervezés hiányát, a hegy alatt 
abrakolást jelzi, hogy bár lassan egy éve jó-
részt a virtuális térbe szorult az oktatás, az 
illetékesek még mindig nem dolgoztak ki élet-
képes alternatívát arra vonatkozóan, hogy mi-
ként lehetne pótolni a hiányosságokat. Holott 
kezdettől fogva világosan érzékelhető volt, 
hogy a távtanításnak meglesznek a hátulütői, 
pláne, ha huzamos ideig tart. Szóval nagyon 
úgy tűnik, nemcsak a diákokat kellene odaten-
ni, hogy pótolják be a hiányosságokat.
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 » Kíváncsiságból meg-
nézethetik, hogy van-e 
és mennyi antitest a szer-
vezetükben, de ez csak 
tájékoztató jellegű, hiszen 
laboratóriumtól függ, hogy 
a gyengébb vagy erősebb 
antitesteket mutatják ki.

A FERTŐZÉSEN ÁTESETTEKET IS MIHAMARABB BE KELL OLTANI A KUTATÓ SZERINT

Mindegyik vakcina hatásos
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A sepsiszentgyörgyi kutató azt javasolja, azok is oltassák be magukat, akik már átestek a fertőzésen   

 » RÖVIDEN

Tananyagpótló órák a második félévben
Az elsajátított tudás felmérésével, a kimaradt tananyag 
pótlásával kezdődhet a második félév a romániai tanintéze-
tek nagy részében, amennyiben a járványhelyzet alakulása 
lehetővé teszi, hogy a diákok visszatérjenek az iskolapa-
dokba. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter azt javasolja, hogy 
tizenhat héten keresztül, heti öt óra tananyagpótló és/vagy 
tudáselmélyítő órát tartsanak. Az anyagpótló órák a diákok 
fi zikai jelenlétét feltételezik az iskolában” – szögezte le egy-
úttal Cîmpeanu, aláhúzva: a sárga és vörös forgatókönyvet 
alkalmazó megyékben ezt úgy oldják meg, hogy csak az 
osztályok egyik része megy iskolába. Megjegyezte egyúttal: 
a diákoknak időben tudniuk kell, hogy milyen anyagból 
vizsgáznak. „Semmi esetre sem lehet egy elveszett generá-
ciónk” – fogalmazott a tárcavezető.




