
reakció
vé

dő
ol

tá
so

k
2021.  FEBRUÁR 18. ,  CSÜTÖRTÖK4 A K T U Á L I S #tünetek  #panaszok  #védettség

Kockázatok és mellékhatások
A koronavírus elleni oltásra mellékhatást produkálók átlagprofilja: 41 éves nő
• Megalkották a koro-
navírus elleni oltásra 
mellékhatásokat pro-
dukálók átlagprofilját. 
Valeriu Gheorghiţă, az 
országos oltási kam-
pány koordinátora sze-
rint a profil jellemzői: 41 
éves és nő. A mellékha-
tásokra panaszkodók 
átlagéletkora 41 esz-
tendő, 18 és 88 év a két 
szélsőség, ugyanakkor 
77 százalékuk nő.

B Í R Ó  B L A N K A

A héten nyilvánosságra hozott 
adatok szerint a legtöbb mel-
lékhatást a Pfi zer-BioNTech 

vakcina esetében jelentették, ám ez 
valószínűleg annak tulajdonítható, 
hogy Romániában az oltáskampány 
kezdete óta ezzel a vakcinával oltot-
tak a legtöbbet. A Pfi zer-BioNTech 
vakcinával december 27-én kezdték 
el az immunizálást, azóta 556 eset-
ben jeleztek vissza, hogy a szúrás 
helyén fájdalom, duzzanat jelentke-
zett, és 2324 esetben panaszkodtak 

hőemelkedésre, fejfájásra, izom- és 
ízületi fájdalmakra, levertségre 
vagy kiütések megjelenésére. A Mo-
derna vakcinát február 4. óta adják, 
azóta kilencen jeleztek fájdalmat a 
szúrás helyén, és 75 esetben jelent-
keztek általános mellékhatások. Az 
AstraZeneca oltóanyagot február 15. 
óta kapják a romániai lakosok, azó-
ta négyen számoltak be helyi fájda-

lomról, és hárman általános mel-
lékhatásokról. Valeriu Gheorghiţă 
szerint súlyos mellékhatás senki-
nél nem jelentkezett. A panaszo-
sok 51 százaléka a szúrás helyén 
jelentkező fájdalomról, hőemelke-
désről, hidegrázásról számolt be, 
34 százalék izom- és ízületi fájda-
lomról, 30 százalék fejfájásról. A 
legtöbben (76 százalék) az orszá-
gos gyógyszerügynökség honlap-
ján jeleztek vissza a mellékhatá-

sokról, a többiek közvetlenül az 
oltáskampány platformján.

A szervezet reagál 
a „támadásra”

Ezek a tünetek a szervezet válaszát 
jelzik, a szó szoros értelmében nem is 
nevezhetők mellékhatásnak, mondta 
el megkeresésünkre Seres Lucia há-
ziorvos. Kifejtette, kevesen fordul-
nak orvoshoz a panaszokkal, hiszen 

azok egy-két nap alatt megszűnnek. 
Az orvos saját és a rendelőben dol-
gozó munkatársai tapasztalataira, 
valamint a betegei visszajelzései-
re alapozva elmondta, a második, 
emlékeztető oltás után gyakrabban 
jelentkeznek tünetek, legtöbben 
a szúrás helyén jelentkező fájda-
lomra és általános rossz közérzetre 
panaszkodnak. Előfordult enyhe 
hőemelkedés, de senkinek nem volt 
38 Celsius-fok feletti láza. Ezek a pa-
naszok kellemetlenek, de mindössze 
azt jelzik, hogy a szervezet reagál az 
oltásra. Mint érzékeltette, a vakcina 
úgy működik, hogy riadóztatja 
az immunrendszert: „megtá-
madtalak, kezdd el termelni 
az antitesteket!”. A szervezet 
minden agresszióra vála-
szol, hogy antitestet termel-
jen, észlelnie kell támadást, 
részletezte az orvos. Kifejtette, a 
szervezet bonyolult, összetett rend-
szer, mindenkinél másként reagál, 
van, akinél „zajosabb” a válasz, 
másnál semmilyen tünetet nem 
okoz. Aggodalomra akkor sincs 
ok, ha nem jelentkezik semmilyen 
tünet, mint ahogy történik a beol-
tottak többségénél, ez nem azt je-
lenti, hogy nincs válasz, ugyanúgy 
elkezdődik az antitesttermelés és 
kialakul a védettség. Az enyhe mel-
lékhatások bizonyos személyeknél 
minden vakcina beadásakor fel-
lépnek, szögezte le Seres Lucia, aki 
ilyen esetben tüneti kezelést javasol.

Oltásközpontban. A panaszok 
kellemetlenek, de mindössze azt 
jelzik, hogy a szervezet reagál 
az oltásra
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A hónapokkal korábbi bizony-
talan fejtegetésekkel szemben 

egyre megalapozottabb információk 
jelennek meg a koronavírus-fertőzé-
sen átesettek szervezetében kialaku-
ló védettségről, de a védőoltások ál-

tal kiváltott immunválaszról 
is napról napra egyre több 
információval gyarapodik 
az orvostudomány. Mennyi 
ideig tart a fertőzés követ-
keztében kialakuló, illetve 
a védőoltások által kivál-
tott védettség és milyen 

különbségek vannak a két im-
munválasz között? – erről kérdeztük 
Fejér Szilárd kémikus-kutatót, a sep-
siszentgyörgyi Pro Vitam diagnosz-
tikai laboratórium vezetőjét.

Egy nagyobb pácienspopuláció 
bevonásával elvégzett kutatás ered-
ménye szerint a koronavírus-megbe-

tegedésen átesettek legalább nyolc 
hónapig védettek lesznek a vírussal 
szemben. A jelenlegi feltételezések 
szerint azonban a védőoltások által 
kiváltott védettség időtartama ennél 
is nagyobb lesz, mert a vakcinák ál-
talában intenzívebb immunválaszra 
serkentik a szervezetet, tehát több 
antitestet termel azoknak a szerve-
zete, akiket beoltanak – jelentette 
ki Fejér Szilárd. „Amit mi látunk, 
az, hogy akik viszont átestek a fer-
tőzésen és úgy oltatták be magukat, 
azoknál még több termelődik. Jóval 
erősebb az immunválasz azoknál, 
akik átestek a fertőzésen és beoltat-
ják magukat” – ismertette tapaszta-
lataikat a szakember, kitérve arra is, 
hogy éppen ezért ajánlott azoknak 
is beoltatniuk magukat, akik már 
átestek a megbetegedésen. Utóbbiak 
még hosszabb védettséget szerez-
hetnek ezáltal. Ennek időtartamáról 
még nincsenek tudományos adatok, 
de a becslések szerint legalább egy 
évig kitarthat ez a védettség. Egyéb-

ként a fertőzés következtében is min-
den beteg szervezetében kialakul 
a védettség, ez mégis egyénenként 
eltérő, hiszen nem egyformán mű-
ködik a páciensek immunrendszere. 
Volt ugyan az egyik nagy országos 
magán egészségügyi hálózatnál két 
olyan páciens, akinek a szervezete a 
vizsgálatok szerint nem termelt elég 
antitestet, de ezzel kapcsolatban Fej-
ér Szilárd rámutatott arra is, hogy 
pontosan még nem tudni, mennyi 
az elegendő, erre vonatkozóan még 
nincsenek tudományos megálla-
pítások. „Antitestekből is többféle 
van, és lehet, hogy a kevés, de jobb 
minőségű jobb, mint a sok, de rossz 
minőségű” – magyarázta.

Mutánsok

A védőoltásokat az eredeti vírus 
tüskefehérjéje ellen fejlesztették 
ki, tehát úgymond a tavalyi vírus-
ra, „most viszont az a gond, hogy 
megjelent a brit és a dél-afrikai vál-

tozat, tehát vannak már különböző 
variánsok, amelyek kikerülhetik 
az immunválaszt – akár a beteg-
ség utáni, akár a vakcina utáni im-
munválaszt”. Jó hír viszont, hogy a 
Romániában használt mindhárom 
vakcina – a Pfi zer, a Moderna és 
az AstraZeneca is – megvéd a ko-
ronavírus brit mutációja ellen is, 
az AstraZenca oltóanyaga viszont 
nem véd a dél-afrikai mutáció el-
len – tudtuk meg Fejér Szilárdtól. 
A kémikus-kutató egyébként a brit 
mutációval kapcsolatban kérdé-
sünkre elmondta, az fertőzőképe-

sebb, mint az eredeti vírus, vannak 
olyan kutatások is, amelyek szerint 
a halálos kimenetelű megbetege-
dés kockázata is 25–30 százalékkal 
nagyobb a brit mutáció esetében, 
de utóbbi esetben olyan sok ténye-
zővel kell számolni, hogy egye-
lőre nem lehet biztosan kijelente-
ni, hogy valóban halálosabb. Ezt 
egyelőre csak a statisztikai adatok 
mutatják, de lehet, hogy csak azért, 
mert akkor éppen jobban le volt ter-
helve a brit egészségügyi rendszer 
– mutatott rá a bizonytalanság oká-
ra a szakember. Azt viszont hang-
súlyozta, hogy tartani mindenképp 
kell ettől a vírusmutációtól, ezért 
ajánlott fokozottan betartani az 
egyéni megelőző óvintézkedéseket 
is, hiszen elég sok a gyanús eset az 
országban, de a szűkebb térségben, 
Székelyföldön is. Noha nem végez-
nek sok, speciálisan a brit mutáció 
azonosítására irányuló laborvizs-
gálatot – úgynevezett szekvenálást 
–, „de úgy néz ki, hogy ami nálunk 
gyanús, arról be is igazolódik, hogy 
az angol vírusvariáns” – hívta fel a 
fi gyelmet a kémikus-kutató, azt is 
elmondva, hogy a környező, illetve 
közeli – Kovászna, Maros, Kolozs – 
megyékben egyaránt találtak már 
gyanús eseteket.

A legvédettebbek a fertőzésen már átesett, beoltott páciensek
• A védőoltások intenzívebb immunválaszt váltanak ki a szervezetben, mint a korona-
vírus-fertőzés, ezért várhatóan hosszabb ideig is tart majd a vakcinával történő immuni-
zálás során kialakuló védettség. Akik átestek már a fertőzésen és beoltatják magukat, 
azoknak a szervezete termeli a legtöbb antitestet – tudtuk meg Fejér Szilárd kémikus-ku-
tatótól, akivel a vírus brit mutációja által jelentett fenyegetésről is beszéltünk.
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