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Sokan panaszkodnak eny-
hébb, ám kellemetlen mel-
lékhatásokra – fejfájás, láz, 
szédülés – a koronavírus 
elleni vakcinával beoltottak 
közül, orvoshoz azonban 
kevesen fordulnak. A lapunk-
nak nyilatkozó háziorvos 
szerint enyhe mellékhatá-
sok bizonyos személyeknél 
minden vakcina beadásakor 
fellépnek, ilyen esetben tüneti 
kezelés javasolt.

 » BÍRÓ BLANKA

M egalkották a hatóságok a 
koronavírus elleni védőol-
tásra mellékhatásokat 

produkálók romániai átlagprofi l-
ját. Valeriu Gheorghiţă, az orszá-
gos oltási kampány koordinátora 
szerint ennek legfőbb jellemzője, 
hogy 41 éves és nő. A vakcina mel-
lékhatásaira panaszkodók átlagé-
letkora Romániában 41 esztendő, 
18 és 88 év között mozog a két szél-
sőség, ugyanakkor 77 százalékuk 
nő. Az oltáskampány kezdetétől 
eddig összesen 3070 allergiás reak-
ciót jegyeztek az országban. A nyil-
vánosságra hozott adatok szerint 
a legtöbb mellékhatást a Pfi zer/
Biontech által gyártott vakcina ese-
tében jelentették, ám ez valószínű-
leg annak tulajdonítható, hogy ná-
lunk az oltáskampány kezdete óta 
ezzel a vakcinával oltottak a leg-
többet. Ezzel az oltással december 
27-én kezdték el az immunizálást, 
azóta 556 esetben jeleztek vissza, 
hogy a szúrás helyén fájdalom, 
duzzanat jelentkezett, és 2324 eset-
ben panaszkodtak hőemelkedésre, 

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Akik átestek már a koronaví-
rus-fertőzésen, és beoltatják 

magukat, azoknak a szervezete 
termeli a legtöbb antitestet. A 
védőoltások intenzívebb immun-
választ váltanak ki a szervezet-
ben, mint a koronavírus-fertőzés, 
ezért várhatóan hosszabb ideig 
is tart majd a vakcinával történő 
immunizálás során kialakuló vé-
dettség – tudtuk meg Fejér Szilárd 
kémikus-kutatótól. A sepsiszent-
györgyi Pro Vitam diagnosztikai 
laboratórium vezetője a vírus brit 
mutációja által jelentett fenyege-
tésről azt mondta: az új mutációk 
kikerülhetik az immunválaszt – 
akár a betegség utáni, akár a vak-
cina utáni immunválaszt.

Nyolc hónapnyi védettség
 A hónapokkal korábbi bizonyta-
lan fejtegetésekkel szemben egyre 
megalapozottabb információk je-
lennek meg a koronavírus-fertőzé-
sen átesettek szervezetében kiala-

LEGINKÁBB A 40 ÉV KÖRÜLI NŐK PANASZKODNAK ROSSZULLÉTRE A KORONAVÍRUS ELLENI VAKCINA BEADÁSA UTÁN

A szervezet válaszát jelzik a mellékhatások

Szervezetfüggő. Egyeseknél „zajosabb” a válasz, másoknál semmilyen tünetet nem okoz a védőoltás

 » Lapunk több 
olyan esetről is 
értesült, amikor 
a Covid–19 elleni 
oltás mellékha-
tásaként sokan 
– adott mun-
kaközösségen 
belül többen – 
fejfájásra, lázra, 
hidegrázásra 
panaszkodtak.

 » A korona-
vírus-fertőzés 
következtében 
minden beteg 
szervezetében 
kialakul a védett-
ség, ez azonban 
egyénenként 
eltérő, hiszen 
nem egyformán 
működik az 
egyes emberek 
immunrendszere. 

fejfájásra, izom- és ízületi fájdalmak-
ra, levertségre vagy kiütések megje-
lenésére.

Kevesen fordulnak orvoshoz
A Moderna vakcinát február 4. óta 
használják, azóta kilencen jelez-
tek fájdalmat a szúrás helyén, és 
75 esetben jelentkeztek általános 
mellékhatások. Az AstraZeneca-féle 
oltóanyagot február 15. óta kapják a 
romániai lakosok, azóta négyen szá-
moltak be helyi fájdalomról, és hár-
man általános mellékhatásokról. 
Valeriu Gheorghiţă szerint súlyos 
mellékhatás senkinél nem jelent-
kezett. A panaszosok 51 százaléka a 

szúrás helyén jelentkező fájdalom-
ról, hőemelkedésről, hidegrázásról 
számolt be, 34 százalék izom- és 
ízületi fájdalomról, 30 százalék fej-
fájásról. A legtöbben (76 százalék) 
az országos gyógyszerügynökség 
honlapján jeleztek vissza a mellék-
hatásokról, a többiek közvetlenül az 
oltáskampány platformján.

Az elmúlt napokban lapunk több 
olyan esetről is értesült, amikor a 
Covid–19 elleni oltás mellékhatá-
saként sokan – adott munkaközös-
ségen belül többen – rosszullétre, 
fejfájásra, lázra, hidegrázásra pa-
naszkodtak. Hasonló esetek a Pfi -
zer-vakcina második, az AstraZe-

neca első adagjának beadása után 
fordultak elő. Seres Lucia háziorvos 
szerint ezek a tünetek a szervezet 
válaszát jelzik, a szó szoros értelmé-
ben nem nevezhetők mellékhatás-
nak. Lapunk megkeresésére kifej-
tette, kevesen fordulnak orvoshoz 
a panaszokkal, hiszen azok egy-két 
nap alatt megszűnnek.

Riadóztatott immunrendszer
Saját és munkatársai tapasztalata-
ira, valamint betegei visszajelzése-
ire 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 panaszok kellemetlenek, szerin-
te azonban mindössze azt jelzik, 
hogy a szervezet reagál az oltás-
ra. „A vakcina úgy működik, hogy 
riadóztatja az immunrendszert: 
»megtámadtalak, kezdd el termel-
ni az antitesteket!» A szervezet 
minden agresszióra válaszol, hogy 
antitestet termeljen, észlelnie kell 
a támadást” – magyarázta Seres 
Lucia. Kifejtette, a szervezet bo-
nyolult, összetett rendszer, min-
denkinél másként reagál: akad, 
akinél „zajosabb” a válasz, más-
nál semmilyen tünetet nem okoz. 
A háziorvos szerint aggodalomra 
akkor sincs ok, ha nem jelentkezik 
semmilyen tünet, ez ugyanis nem 
azt jelenti, hogy nincs válasz, mert 
ugyanúgy elkezdődik az antitest-
termelés, és kialakul a védettség. 
„Az enyhe mellékhatások bizonyos 
személyeknél minden vakcina be-
adásakor fellépnek” – hívta fel a fi -
gyelmet a Krónikának Seres Lucia, 
aki ilyen esetben tüneti kezelést 
javasol.

kuló védettségről, de a védőoltások 
által kiváltott immunválaszról is 
napról napra egyre több informáci-
óval gyarapodik az orvostudomány. 
„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” – fejtette ki 
Fejér Szilárd. Mint mondta, azt ta-
pasztalja munkája során, hogy jóval 
erősebb az immunválasz azoknál, 
akik átestek a fertőzésen, és beol-
tatják magukat, éppen ezért ajánlott 
azoknak is beoltatniuk magukat, 
akik már voltak koronavírusosak. A 
becslések szerint ebben az esetben 
legalább egy évig kitarthat a védett-
ség. Egyébként a fertőzés következ-
tében minden beteg szervezetében 

kialakul a védettség, ez azonban 
egyénenként eltérő, hiszen nem 
egyformán működik az egyes embe-
rek immunrendszere. Volt ugyan az 
egyik nagy országos egészségügyi 
magánhálózatban két olyan páciens, 
akiknek a szervezete a vizsgálatok 
szerint nem termelt elég antitestet, 
de ezzel kapcsolatban Fejér Szilárd 
rámutatott arra is, hogy pontosan 
még nem tudni, mennyi az elegendő, 
erre vonatkozóan még nincsenek tu-
dományos megállapítások. Kifejtet-
te, a védőoltásokat az eredeti, úgy-
mond a tavalyi vírus tüskefehérjéje 
ellen fejlesztették ki, most viszont 
az a gond, hogy megjelent a brit és a 
dél-afrikai változat.

Mindenik vakcina hatásos
Jó hír viszont, hogy a Romániában 
használt mindhárom vakcina – a 
Pfi zer, a Moderna és az AstraZene-
ca is – megvéd a koronavírus brit 
mutációja ellen, az AstraZenca ol-
tóanyaga viszont nem véd a dél-af-
rikai mutáció ellen – mutatott rá 
Fejér Szilárd. A kémikus-kutató azt 

mondta, a brit variáns fertőzőképe-
sebb, mint az eredeti vírus, vannak 
olyan kutatások is, amelyek szerint 
a halálos kimenetelű megbetegedés 
kockázata ebben az esetben 25–30 
százalékkal nagyobb, de olyan sok 
tényezővel kell számolni, hogy egye-
lőre nem lehet biztosan kijelenteni, 
hogy valóban halálosabb. Ezt egye-
lőre csak a statisztikai adatok mutat-
ják, de lehet, hogy csak azért, mert 
akkor éppen jobban le volt terhelve 
a brit egészségügyi rendszer – mu-
tatott rá a szakember. Hangsúlyoz-
ta, mindenképp tartani kell ettől a 
vírusmutációtól, ezért ajánlott foko-
zottan betartani az egyéni megelőző 
óvintézkedéseket is, hiszen elég sok 
a mutációgyanús eset az országban, 
de a szűkebb térségben, Székelyföl-
dön is. Noha nem végeznek sok spe-
ciálisan a brit mutáció azonosításra 
irányuló laborvizsgálatot – úgyne-
vezett szekvenálást, de úgy néz ki, 
hogy ami nálunk gyanús, arról be is 
igazolódik, hogy az angol vírusva-
riáns – hívta fel a fi gyelmet a kémi-
kus-kutató.
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Legvédettebbek a fertőzésen már átesett, majd beoltott páciensek




