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É rvénytelenítette a bukaresti táblabíró-
ság Raed Arafat belügyminisztériumi 

államtitkár döntését, amellyel – a helyi 
vészhelyzeti bizottság határozatát felülbí-
rálva – Temesvár karanténba vonásának 
meghosszabbításáról rendelkezett. A vesz-
tegzárat végül néhány nap elteltével a terü-
leti operatív törzs is fenntartotta. Az ítéletet 
Alin Nica, a Temes megyei önkormányzat 
elnöke hozta nyilvánosságra pénteken. A Te-
mes megyei járványügyi operatív törzs múlt 
szombati ülésén – a koalíciós pártok helyi 
képviselői közti nézeteltérések és a karan-
ténellenes tüntetések közepette – nem kapta 

meg a szükséges kétharmados támogatást a 
március 8-án elrendelt vesztegzár újabb egy 
héttel történő meghosszabbításáról szóló 
szakértői javaslat. A karantént mégsem ol-
dották fel éjféltől a bánsági megyeszékhe-
lyen, valamint a várossal szomszédos négy 
településen, Raed Arafat katasztrófavédelmi 
államtitkár ugyanis a korlátozó intézkedés 
72 órás meghosszabbításáról bocsátott ki 
rendeletet, ami március 22-ére, 23-ára és 24-
ére volt érvényes.

Arafat arra hivatkozva rendelkezett az 
óvintézkedések meghosszabbításáról, hogy 
a város kórházainak intenzív osztályai meg-
teltek koronavírusos betegekkel. Alin Nica 
tanácselnök pénteken közösségi oldalán 

posztolt bejegyzésében közölte: az igazság-
szolgáltatás ítélete nyomán visszaigazolást 
nyert korábbi véleménye, miszerint Arafat 
döntése „indokolatlan és önkényes” volt. 
„De mindenekelőtt veszélyes precedenst 
teremtett, és a megyei járványügyi operatív 
törzs megfélemlítését célozta. A temesvá-
riak joggal várják – és érdemlik ki – Raed 
Arafat és mindazok bocsánatkérését, akik 
helyi szinten támogatták az igazságtalan 
és törvénytelen döntését” – állapította 
meg a liberális elöljáró. Nica ezzel Domi-
nic Fritzre, Temesvár USR–PLUS-színekben 
megválasztott polgármesterére is utalt, aki 
támogatta a megyeszékhely vesztegzár alá 
vonását.

Egyébként a Temes megyei járványügyi 
operatív törzs végül március 24-én, szerdán 
hét nappal meghosszabbította a Temesvá-
ron és a környező településeken március 
8-tól bevezetett vesztegzárat. Németh Zoltán 
prefektus elmondta: a megyei egészségügyi 
igazgatóság javaslatára fogadták el a hosz-
szabbítást. A bánsági nagyvárosban tovább 
növekedett az utóbbi két hétben jegyzett 
fertőzések ezer lakosra számított aránya (a 
fertőzési ráta). Míg március nyolcadikán a 
lakosság 7,36 ezrelékét tette ki fertőzési ráta, 
múlt szombaton már 8,19 ezrelékes volt, és 
szerdára 8,43 ezrelékesre emelkedett. Teg-
napra amúgy fokozatosan 8,14 ezrelékre 
csökkent a mutató.

Érvénytelenítette a bíróság Temesvár karanténba vonását

Átfogó kutatás. A projekt során 122 egészségügyi dolgozó vérmintáját elemezték

FOLYTATÓDIK AZ ANTITESTESTSZÁM ALAKULÁSÁT VIZSGÁLÓ, IMMUNVÁLASZ-DINAMIKAI ADATOKRA ALAPOZÓ ERDÉLYI KUTATÁS

Tovább lehetnek védettek, akik elkapták a vírust
A koronavírussal előzőleg fertőzött 
személyek védőoltásra adott immun-
válasza napokon belül mérhető, míg 
a fertőzésen át nem esetteknél az 
immunválasz fokozatos, az antitest-
szint a második dózis után ugrik 
meg – igazolta egy friss tanulmány. 
A részletekről Fejér Szilárd kutató 
számolt be.

 » BÍRÓ BLANKA

A z eddigi eredmények alapján való-
színűsítik, hogy azok a személyek, 
akik átestek a koronavírus-fertőzé-

sen, majd megkapták a védőoltást, hosz-
szabb ideig lesznek védettek, mint azok, 
akik „csak” védőoltást kaptak – közölte 
Fejér Szilárd kutató. A Pro Vitam diagnosz-
tikai központ vezetője arról tájékoztatott, 
hogy elérhető online a kolozsvári járvány-
kórházzal közösen indított, BioNTech–Pfi -
zer védőoltásra adott immunválaszt moni-
torozó projekt alapján írt publikációjuk.

Jelentős eltérés
A projekt egy évvel ezelőtt kezdődött  ko-
ronavírus PCR-teszteléssel; az volt a cél, 
hogy kifejlesszék a saját antitesttesztet, 
amivel nyomon követhetik a fertőzés 
utáni antitest-immunválaszt, valamint a 
védőoltásokra adott immunválaszt. A fej-
lesztés sikeres volt, a tesztet piacra dob-
ták, ugyanakkor az elmúlt évben gyűjtött 
adatok alapján tudományosan releváns 
eredményekről számolnak be. A projekt 
során 122 egészségügyi dolgozótól vettek 
vérmintát hetente, a védőoltás napjától 
kezdve 30–35 napig a laboratóriumban 

kifejlesztett teszttel mérték a SARS-CoV-2 
IgG antitestek mennyiségét. 

A tanulmányukban az immunválasz-di-
namikai adatok az eddigi legnagyobb 
felbontásúak, az eddig leközölt publiká-
ciókban sokkal kevesebb mintavétel tör-
tént. „Amit találtunk, összhangban van az 
eddig publikáltakkal: az előzőleg fertőzött 
személyek védőoltásra adott immunvála-
sza napokon belül mérhető, nagyon meg-
növekszik az IgG antitestek száma, míg a 
fertőzésen át nem esetteknél az immunvá-
lasz fokozatos, az antitestszint a második 
dózis után ugrik meg. A két csoport IgG an-
titestszintje között még 35–70 nappal a vé-
dőoltás után is jelentős különbség marad” 
– magyarázta Fejér Szilárd.

Ebből kiindulva arra számítanak, hogy 
hosszabb ideig lesznek védettek, akik az 
oltás előtt már átestek a fertőzésen, mint 
azok akik csak a vakcinára produkáltak 
immunválaszt. Az eredmények azt is su-
gallják, elvileg lehetséges még erősebb 
immunválaszt kiváltani a fertőzésen át 
nem esetteknél, ha az emlékeztető dózist 
elcsúsztatják pár héttel.

A vakcinák hatékonyságát is mérik
Fejér Szilárd elmondta, a projekt folyta-
tódik, egyelőre hat hónapos, de tovább 
hosszabbítható időtartamot érint; a követ-
kezőkben nem hetente, hanem havonta 
vizsgálják ugyanazoknál a személyeknél, 
hogyan alakul az antitestszám. A projekt 

során arra nem derült fény, hogy milyen 
immunválaszt produkálnak, akik több hó-
nappal az  oltás beadása előtt fertőződtek 
meg, ugyanis a vizsgált személyek többsé-
ge a tavaly őszi hullámban esett át a beteg-
ségen, tehát két-három hónappal azelőtt, 
hogy bekapták a vakcina első dózisát.

A kutató arra is kitért, a második dó-
zis esetleges elcsúsztatásához nagyon 
komoly tanulmányokra lenne szükség; 
hogy a protokollváltás megtörténhessen, 
olyan személyeknél kellene vizsgálni az 
immunválaszt, akik korábban biztosan 
nem betegedtek meg.

Kérdésünkre arra is kitért, legkoráb-
ban decemberben lesznek adatok arról, 
hogy mennyi időre biztosítanak védelmet 
a különböző védőoltások. A klinikai tesz-
telésben résztvevőket is követik, de attól 
számítva lesznek releváns adatok, hogy 
tavaly decemberben megkezdték a lakos-
ság immunizálását. Bonyolult lesz annak 
a vizsgálata, hogy mennyi ideig biztosít 
védelmet a vakcina, mert a különböző ví-
rusmutációk is bezavarhatnak. Releváns 
lehetne, ha azt fi gyelik, a beoltottak közül 
hányan fertőződnek újra, de ehhez minden 
beoltottat folyamatosan kellene tesztelni, 
hiszen nagyobb a valószínűsége, hogy az 
immunizáltak tünetmentesen vészelik át, 
ha újra megfertőződnek.

 » Az eredmények azt is su-
gallják, elvileg lehetséges még 
erősebb immunválaszt kiváltani 
a fertőzésen át nem esettek-
nél, ha az emlékeztető dózist 
elcsúsztatják pár héttel. 
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