
„Emlékszik” az immunrendszer. 
A fertőzésen korábban átesettek 
szervezete nagyon gyorsan 
reagál a védőoltásra, míg az át 
nem esetteknél az immunválasz 
fokozatos
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Meddig tart a védettség?
Saját fejlesztésű antitest-teszttel vizsgálják az oltásra adott immunválaszt

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„Végre megoszthatom az elmúlt 
egy év kemény munkájának ered-
ményét” – ezzel a felvezetéssel 
tette közzé a kutatás eredményét 
összegző bejegyzését csütörtö-
kön Fejér Szilárd kémikus-kutató, 
a sepsiszentgyörgyi székhelyű 
Pro-Vitamin diagnosztikai köz-
pont vezetője. Az általuk kifej-
lesztett antitest-teszttel – amely 
egyébként az egyetlen Romániá-
ban kifejlesztett és engedélyezett 
ilyen jellegű teszt – elvégzett ku-
tatás során a Pfi zer oltóanyagára 
adott antitestes immunválaszt 
mérték a koronavírus-fertőzésen 
már átesett, majd beoltott, illetve a 
fertőzésen át nem esett beoltottak 
mintáiban. A vérminták begyűj-
tését a kolozsvári fertőző beteg-
ségek kórházával együttműködve 

végezték. 122 egészségügyi 
dolgozótól gyűjtöttek be 
vérmintákat a védőoltás 
beadásától kezdve, és meg-
mérték a SARS-CoV-2 IgG 
antitestek mennyiségét az 
általuk kifejlesztett teszt-

tel, heti gyakorisággal az ol-
tás után 30–35 napig. A kutatás 
eredményét az orvostudományi 
publikációkat közlő medRxiv.org 
preprint szerveren tette közzé.

Minimum hat hónap, 
de inkább egy év

„Amit találtunk, összhangban 
van az eddig publikáltakkal: az 
előzőleg fertőzött személyek vé-
dőoltásra adott immunválasza 
napokon belül mérhető, nagyon 
megnövekszik az IgG antitestek 
száma, míg a fertőzésen át nem 
esetteknél az immunválasz fo-
kozatos, és a második dózis után 
ugrik meg nagyon a mért antitest-
szint. A két csoport IgG antitest-
szintje között még 35–70 nappal a 
védőoltás után is jelentős különb-
ség marad. Azt várjuk, hogy azok 
a személyek, akik átestek a fertő-
zésen és megkapták a védőoltást, 
hosszabb ideig lesznek védettek, 
mint azok, akik »csak« védőol-
tást kaptak” – írja bejegyzésében 
a kutató. Megkeresésünkre Fejér 
Szilárd elmondta, a feltételezések 
szerint legkevesebb hat hónapig, 
de inkább egy évig eltart majd 
a védettség azok esetében, akik 
beoltatják magukat. Ennél pon-
tosabb becsléshez még nem áll 

rendelkezésre elegendő adat. „A 
vakcina azért jó, mert a betegség 
utáni immunválasznál jóval erő-
sebb immunválaszt ad. Azt látjuk, 
hogy a védőoltás beadása után 
két hónappal gyakorlatilag még 
mindenkinél van kimutatható 
mennyiségű antitest. Ezt havonta 
fogjuk monitorozni ugyanezek-
nél a pácienseknél, hogy lássuk, 
milyen ütemben fog csökkenni” – 
magyarázta.

Immunválasz 
az első oltás után

A kutató által készített adatvizu-
alizáción az látható, hogy a fer-
tőzésen át nem esett beoltottak 
szervezetében a második oltás 
beadását követően kezdenek el 
nagy mennyiségben termelődni 
az antitestek. Azoknál, akik átes-
tek a fertőzésen, már az első oltás 
utáni napokban nagy mennyiségű 
antitestet mértek, ám – mint azt 
a kutatótól megtudtuk – ez nem 
halmozódást jelent. Ugyanis na-
gyon sokuk vérmintájában nem 
volt kimutatható antitest az oltás 
beadásának napján. A rendkívül 
gyors immunválaszra Fejér Szilárd 
szerint az a magyarázat, hogy az 
immunrendszerük még „emléke-
zett” a fertőzésre, az ebben szere-
pet játszó B-sejtek még jelen voltak 

a szervezetükben, és az oltás hatá-
sára „iszonyatos tempóban elkezd-
tek osztódni és termelni az antites-
teket”. Ezzel kapcsolatban arra 
is kitért, hogy vannak kutatások, 
amelyekben csak a betegségen át-
esettek antitestszintjét vizsgálták, 
és megállapították, hogy vannak 
olyanok, akiknek a szervezetében 
ez nagyon hamar lecsökken, má-
soknak viszont hosszabb idő eltel-
te után is vannak még antitestjeik. 

Kíváncsi, hogy a beoltottak eseté-
ben előfordulnak-e ilyen különb-
ségek a későbbiekben – mondta 
a kutatás folytatásával kapcsolat-
ban Fejér Szilárd. Ezt az általuk 
kifejlesztett tesztípussal lehet leg-
könnyebben kutatni, ugyanakkor 
ezek a tesztek nem adnak infor-
mációt a vizsgált személy T-sejtes 
védettségéről, amelyek szintén 
szerepet játszanak a vírus elleni 
védelemben, de egyénfüggő, hogy 
milyen mértékben. Mivel az anti-
testek szerepe megakadályozni, 
hogy a vírus bejusson a sejtekbe, 
és az általuk vizsgált személyek 
mindegyikének mintájában van 
kimutatható antitest, valószínű-
leg mindannyian védettek. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem tudnak 
megfertőződni – hiszen a vírus 
bejuthat a szervezetükbe, amíg 
az immunrendszerük „észbe kap” 

–, de azt igen, hogy valószínűleg 
nem betegedhetnek meg súlyosan 
– fűzte hozzá a kémikus-kutató. 
Vizsgálatuk egyébként azt is jelzi, 
hogy a védőoltás első adagja nem 
biztosít megfelelő védettséget a ví-
rus ellen. Egy olyan személy min-
táit is vizsgálták, aki csak az oltás 
első adagját kapta meg: nála 20 
nap után egy folyamatos antitest-
szint-csökkenés fi gyelhető meg.

Egyszerűen növelhető 
az immunválasz intenzitása?

Az eredmények alapján Fejér Szi-
lárdnak az a hipotézise, hogy el-
képzelhető, hogy erősebb, tartósabb 
immunválaszt lehet kiváltani a vé-
dőoltással, ha a vakcina második 
adagját később adják be. Feltétele-

zését a fertőzésen korábban átesett 
beoltottak első oltásra adott immun-
válaszára alapozza. Az ő szerveze-
tükben ugyanis akkor már nagyon 
alacsony volt az antitestek száma, 
mégis nagyon erős immunválaszt 
produkáltak, így elképzelhetőnek 
tartja, hogy ha eltolnák két hét-
tel az emlékeztető oltás beadását, 
amikorra lecsökken az antitestek 
mennyisége a szervezetben, akkor 
erősebb lenne a második oltásra 
adott immunválasz. Ez viszont koc-
kázatokkal járna, hiszen a második 
oltás előtt amúgy sincs megfelelő 
védettsége a szervezetnek, másrészt 
– mivel ez egyelőre csak hipotézis – 
előbb kontrollált kísérletekre lenne 
szükség a feltételezés megerősítésé-
hez – hangsúlyozta.

• A koronavírus elleni védőoltásra nagyon gyorsan reagál a fertőzésen korábban 
már átesett beoltottak szervezete, miközben a fertőzésen át nem esetteknél foko-
zatos az immunválasz – állapította meg a saját fejlesztésű antitest-teszttel végzett 
kutatás során a Fejér Szilárd kémikus-kutató által vezetett laboratórium. Kutatásuk 
eredménye alapján azt feltételezik, hogy az immunválasz intenzitása növelhető az 
emlékeztető oltás időpontjának módosításával.

Hosszabbított 
nyitvatartás
Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatalának tájékoztatása szerint 
jövő héten hétfőn, kedden és 
szerdán (március 29., 30. és 31-
én) hosszabbított nyitvatartás-
sal működik a hivatal pénztára. 
A 10 százalékos kedvezménnyel 
történő teljes évi adótörlesztés 
március 31-ei határideje miatt 
az említett napokon 8 órától 19 
óráig fogadják az ügyfeleket a 
Mikó-várban. Szokásos módon 
a szolgáltatás 13 és 14 óra 
között szünetel. Az adófizetők a 
ghiseul.ro oldalon is kifizethetik 
a helyi adókat. Amennyiben gon-
dok merülnek fel a belépéskor, 
fizetéskor, forduljanak e-mail-
ben a polgármesteri hivatal 
szakosztályához, az impozite@
szereda.ro címen.

Csak vásár lesz
Az utóbbi napokban a fertőzött-
ségi ráta Marosvásárhelyen is 
megugrott, ezért a hétvégi hús-
véti vásár keretében betervezett 
kulturális programok – tojásírás, 
borkóstolás, koncertek – elma-
radnak. A szervezők értesítése 
szerint a vásár időpontja és 
helyszíne változatlan marad: 
ma 13 órától vasárnap késő 
délutánig az érdeklődők közel 
negyven kézműves portékáit 
és finomságait találják meg a 
marosvásárhelyi várban.
 

Könyvbemutató
Első könyvét jelentette meg 
Tamás Gyopár gyergyószent-
miklósi újságíró, a Gyergyói 
Hírlap és a Székelyhon korábbi 
munkatársa. Az Apus könyve be-
mutatójára szombaton 17 órától 
kerül sor a Figura Stúdió Színház 
stúdiótermében. A részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges, 
amely a 0752-227011-es telefon-
számon lehetséges. 

Vándorkiállítás
Kiállításmegnyitóra hív a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum: pénteken délután 5 
órától a Haberstumpf-villában 
lesz látogatható a Bőségszaru – 
Az erdélyi nemesség fényűzése 
című vándorkiállítás. A részve-
vőket Pálfi Kinga, Székelyudvar-
hely alpolgármestere köszönti, 
a tárlatot pedig Ványolós István 
művészettörténész nyitja meg, 
közreműködik a Székelyföldi 
Filharmónia. A kiállítás anyagát 
a fényűzés és a bőség jegyében 
válogatták össze a történészek, 
oly módon, hogy az Erdélyi 
Nemzeti Történeti Múzeum gyűj-
teményének leglátványosabb 
kora újkori és újkori viseleti 
kiegészítőit és ékszereit kínálja 
az érdeklődő közönségnek. A 
divat rejtelmeibe tett utazás 
során azoknak a tárgyaknak a 
történetét mutatják be, amelyek 
a 17–19. századi erdélyi nemes-
ség ragyogását tükrözik. 
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