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• Az aggodalomra 
okot adó vírusvarián-
sok – azaz a korona-
vírus brit, dél-afrikai 
és brazil változatának 
– kimutatására irá-
nyuló, Romániában 
idén elvégzett célzott 
laboratóriumi vizs-
gálatoknak majdnem 
a fele a brit variáns 
jelenlétét igazolta a 
mintákban. Az Orszá-
gos Közegészségügyi 
Intézet elemzése 
szerint széles körű 
terjedést jelez a brit 
változat régiónkénti 
előfordulása.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az év eleje óta elvégzett célzott 
laboratóriumi vizsgálatok-
nak, azaz a különböző vírus-

variánsok azonosítására szolgáló 
genomszekvenálásoknak majdnem 
a fele a brit vírusváltozat jelenlétét 
igazolta az országszerte begyűjtött 
mintákban, és február második fele 
óta ennek előfordulási aránya 18 szá-
zalékkal nőtt – derül ki az Országos 
Közegészségügyi Intézet frissen köz-
zétett elemzéséből, amely a SARS-
CoV-2 aggodalomra okot adó vírus-
variánsainak (variant of concern 
– VOC) romániai jelenlétét taglalja. 

Egyelőre az igazolt koronaví-
rus-fertőzések számához képest 
nagyon kevés szekvenálást végez-
nek országszerte, így a különböző, 
aggodalomra okot adó vírusvarián-
sok (VOC) – a brit, a dél-afrikai és a 
brazil – előfordulásának inkább az 
aránya lényeges, semmint a száma. 
Az év elejétől március 14-éig ösz-
szesen 849 célzott laborvizsgálat 
eredményét küldte el négy hazai 
laboratórium az intézetnek, ezek 
közül 385 (45,3 %) pozitív volt va-
lamelyik VOC-ra. A legtöbb, azaz a 
385-ből 381 esetben a brit variáns 
jelenlétét igazolták a mintákban, 
továbbá 2–2 esetben a dél-afrikai, 
illetve a brazil variáns jelenlétét. 
Március első hetében mutatták ki 
a legtöbb pozitív eredményt a vál-

tozatokra (166 eset), igaz, az nem 
derül ki az elemzésből, hogy ak-
kor több szekvenálást végeztek-e 
a laboratóriumok. Az ország 26 
megyéjéből származó mintákban 
igazolták már a brit vírusvariáns 
jelenlétét, ami az intézet elemzése 
szerint széles körű terjedést felté-
telez. Annál is inkább, mivel ez a 
megoszlás leginkább csak a me-
gyék tesztkéréseit tükrözi (ahon-
nan nem kértek célzott tesztelést, 
ott nincsenek VOC-pozitív esetek), 
így az intézet megállapítása szerint 
minden valószínűség szerint sok-
kal kiterjedtebb a brit vírusvariáns 
terjedése. Ezt erősíti ugyanakkor 
az is, hogy a pozitív esetek 62 szá-
zalékában semmilyen járványügyi 
összefüggést nem talált a fertőzés 

forrására vonatkozóan az egész-
ségügyi szakhatóság. Mindössze az 
esetek 29 százalékában állapították 
meg, hogy az illető a brit vírusva-
riáns által megfertőződött személy-
lyel állt kapcsolatban, további alig 
több mint két százalék esetében 
külföldi utazással volt kapcsolatba 
hozható a megfertőződés, az esetek 
öt százalékában pedig nem kaptak 
információkat a fertőzöttektől. A 
vizsgált esetekben a brit variáns 
előfordulása a férfi ak körében volt 
gyakoribb, a 45–54 év közötti kor-

osztályban, de az elemzés készítői 
felhívják a fi gyelmet arra, hogy 
ennek alapján nem lehet általános 
következtetéseket levonni, ez csu-
pán a mintabeli arányokat tükrözi. 
A brit változat által megfertőződöt-
tek közül 10-en vesztették életüket, 
mindannyian 63 évesnél idősebbek 
voltak, nyolcvan százalékuknak 
alapbetegségei voltak, két beteg-
nek nem, de koruk (71, 91) alapján 
ők is a veszélyeztetett csoportba 
tartoztak – ismerteti az elemzés.

Oltás utáni pozitív tesztek

Egyébként a három variáns vala-
melyikében megfertőződött 385 
személy közül 16 már be volt oltva: 
heten az első, kilencen pedig a má-
sodik oltás után betegedtek meg. 
Utóbbiak közül heten átlagban a 
második oltás után három héttel 
mentek el tesztre – volt, aki 11, de 
olyan is, aki 34 nappal az oltás 
után –, amely igazolta a fertőzést. 
Az elemzés készítői szerint 
utóbbira az lehet a magya-
rázat, hogy az említettek 
azok közé tartoznak, akik-
nek a szervezete általában 
nem reagál a védőoltásokra, 
esetleg abba az 5 százalékba, 
akiknél nem vált ki immunválaszt 
az az oltás, amit kaptak, vagy az, 
hogy a vakcina kevésbé hatékony 
a vírus brit variánsával szemben 
– utóbbival kapcsolatban azonban 
megjegyzik, megalapozott tudomá-
nyos bizonyítékok hiányában ezt 
egyelőre korai lenne állítani. Egy, 
az Országos Közegészségügyi In-
tézet által frissen közzétett másik 
jelentés szerint az országban eddig 
beoltottak közül 1012 személy, azaz 
az összes beoltott 0,14 százaléka 
kapta el a fertőzést a védőoltás má-
sodik adagjának beadása után.

Nő a brit vírusvariáns jelenléte
Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint kimutatható a brit vírusváltozat terjedése

Az igazolt fertőzések számához 
képest kevés, a különböző 
vírusvariánsok azonosítására 
szolgáló laborvizsgálatot 
végeznek Romániában

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

B Í R Ó  B L A N K A

A Pro Vitam diagnosztikai köz-
pont kutatója lapunknak kifej-

tette, az eddigi adatok arra utalnak, 
hogy semmilyen ok-okozati össze-
függés nincs az AstraZeneca vakci-
na beadása és az agyérrögképződés 
között. Szerinte ha az oltóanyag be-
adása után bármilyen mellékhatás 
jelentkezik, azt jelenteni kell, hiszen 
akár fenn is állhat az ok-okozati ösz-
szefüggés, ezeket mindenképpen 
alaposan ki kell vizsgálni. De való-
színűleg a vizsgálatok lezárása után 
sem fog változni az, hogy nincs ösz-

szefüggés az oltás és a vérrögképző-
dés között, hiszen a vérrög kialaku-
lásának előfordulása nem nagyobb 
az oltás után, mint a be nem oltott 
lakosság körében. „Kialakult egy 
hisztéria, erre valamit kellett lépje-
nek a politikusok, a döntéshozók, 
és ahelyett, hogy a szakemberekre 
hallgatnának, elhamarkodottan fel-
függesztik a vakcina használatát. 
Ezzel sokkal több kárt okoznak, hi-
szen aláássák az oltóanyagba vetett 
bizalmat” – szögezte le a szakember.

Románia jól döntött

Fejér Szilárd hangsúlyozta, minden 
esetet mindenképpen ki kell vizs-

gálni, ez a normális eljárás, utána 
kell járni, hogy az oltóanyag mel-
lékhatásáról van-e szó. Úgy látja, 
amíg erre nincs bizonyíték, nyu-
godtan lehet használni a vakcinát, 
mint ahogy azt nagyon sok ország 
teszi, például Nagy-Britanniában 

egy pillanatig sem merült fel a fel-
függesztés lehetősége. Románia jól 
döntött, hogy kivárja, mi lesz az 
egyértelmű bizonyíték egyik vagy 
másik eshetőségre, annál is inkább, 
hogy valószínűleg napokon belül 
bebizonyítják: az oltás és agyérrög-

képződés között nincs ok-okozati 
összefüggés – vélekedik. A szakértő 
szerint egyelőre megnyugtató, hogy 
amilyen mértékben mondják visz-
sza az AstraZeneca-előjegyzéseket, 
szinte olyan mértékben foglalják 
le mások az időpontokat. 
„Akkor lehet mindez ve-
szélyes, ha sok oltóanyag 
marad felhasználatlanul, 
mert meg kell semmisíte-
ni azt, de az még nagyobb 
veszély, ha az emberek nem 
oltatják be magukat, nem érjük el 
a nyájimmunitást, és nem tudjuk 
megállítani a járvány terjedését” – 
szögezte le a szakember.

Bizonyíték nélkül nem kell felfüggeszteni az oltóanyag használatát
• Politikai döntésnek tartja Fejér Szilárd kutató, hogy 
néhány ország felfüggesztette az AstraZeneca korona-
vírus elleni oltás használatát. 

Romániában folytatódik az oltás 
az AstraZeneca vakcinájával
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