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A gyógyszertárakban vagy 
online beszerezhető, otthoni 
öntesztelésre alkalmas antitest-
gyorstesztek csak arra alkalma-
sak, hogy ha még nem kaptunk 
védőoltást, megtudjuk, kapcso-
latba kerültünk-e a koronaví-
russal – szögezte le megkeresé-
sünkre Fejér Szilárd. A kutató 
elmondta, a védőoltás a súlyos 
lefolyástól véd száz százalék-
ban, és véleménye szerint két 
hét lezárás enyhítene a kórhá-
zakra nehezedő nyomáson. 

 » BÍRÓ BLANKA

Nem drágák, mert a gyakorlat-
ban semmire sem jók a gyógy-
szertárakban kapható vagy az 

interneten beszerezhető antitestgyors-
tesztek – mondta el a Krónikának a 
Pro Vitam diagnosztikai központ ve-
gyészkutatója, Fejér Szilárd. Kifejtet-
te, ez a fajta teszt általában kvalitatív 
eredményt nyújt, tehát azt jelzi, hogy 
van antitest, vagy nincs. „Ha még 
számszerűsítené is az antitestmeny-
nyiséget, az sem releváns információ, 
hiszen a védelem több tényezőből 
tevődik össze. Lehet valakinek kevés 
antitestje, de azok nagyon jó minő-
ségűek, az is előfordulhat, hogy a 
szervezet sima immunválaszt produ-
kál, amit csak speciális laboratóriumi 
módszerekkel lehet mérni, amit alap-
ból még a diagnosztikai laborok sem 
használnak” – mondta a kutató. Ki-
tért arra is, amit lehet és érdemes kö-
vetni, hogy az oltás, a megbetegedés 

után milyen irányba mozdul az anti-
testek száma, de ez esetben is feltétel, 
hogy ugyanaz a laboratórium ugyan-
azzal a módszerrel végezze a mérést, 
hogy összehasonlíthatóak legyenek 
az eredmények” – fejtette ki a kutató. 
Hozzátette, az otthoni antitestteszt 
pusztán visszaigazolja, hogy valaki 
korábban már átesett a betegségen. 
Azok esetében, akik már megkapták 
a vakcinát, előbb-utóbb pozitív lesz 
az antitestteszt, ám függ attól, hogy 
melyik vakcinával immunizálták, és 
mennyi idő telt el az emlékeztető dó-
zis után. A Pro Vitam diagnosztikai 
központ a kolozsvári fertőző beteg-
ségek kórházával közösen indított, 
BioNTech/Pfi zer védőoltásra adott 
immunválasz-monitorozás projekt-
jéből kiderül, hogy a második dózis 
után tíz nappal kimutatható az anti-
test. A Moderna esetében hasonlóak 
a tapasztalatok, az AstraZeneca di-
namikájával kapcsolatban nincsenek 
mérések, hiszen abban az esetben két 
hónap után adják be az emlékeztető 

dózist, így még nem telt el annyi idő, 
hogy mérhető legyen az immunválasz.

Az immunrendszer
„emlékszik” az oltásra
Kérdésünkre Fejér Szilárd leszögezte, 
az oltás után jelentkező mellékhatá-
sok jelenléte vagy súlyossága nem 
befolyásolja az antitestek számát, a 
védelem mértékét. Mindenkinél más-
ként működik az immunrendszer, 
előfordul, hogy valakinél hevesebben 
reagál, tünetei vannak, jelentkeznek 
a mellékhatások, más észre sem ve-
szi, egyáltalán nincsenek tünetei, és 
mindketten ugyanannyi antitestet 
termelnek. A védettség mértékét va-
lójában a populáció szintjén történő 
megfi gyelések alapján lehet leszűr-
ni, mint ahogy Izraelben tették, ahol 
megnézték, hogy egy adott időinter-
vallumban hányan fertőződtek meg 
a beoltottak és a nem immunizáltak 
közül. A Pro Vitam saját projektje so-
rán egyértelműen kiderült, hogy több 
antitestet termelnek a vakcina után 

FEJÉR SZILÁRD VEGYÉSZKUTATÓ SZERINT A GYAKORLATBAN SEMMIRE SEM JÓK AZ ANTITESTGYORSTESZTEK

Teljesen megvéd a súlyos betegségtől az oltás

Az öntesztelésre alkalmas antitestteszt csak azt mutatja ki, hogy átesett-e már valaki a betegségen  
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azok, akik korábban már átestek a 
fertőzésen. A mintacsoportban volt 
egy „kakukktojás” is, aki nem kapta 
meg az emlékeztető oltást, viszont 
az első dózis után megfertőződött. 
A betegsége enyhe lefolyású volt, az 
immunrendszere „emlékezett” az 
oltásra, így az első dózis után még 
nem volt kimutatható antitestje, de 
a betegség után már igen. „A vé-
dőoltás száz százalékban a súlyos 
lefolyástól véd, a megfertőzéstől és 
annak enyhe tüneteitől nem, hiszen 
egyik vakcina sem százszázalékos 
hatékonyságú” – mondta Fejér Szi-
lárd. Az általuk megfi gyelt szemé-
lyek közül is ketten megfertőződtek 
az emlékeztető dózis után, de enyhe 
tünetekkel estek át a betegségen.

Szigorítás, majd lazítás 
kellene következzen
„A húzd meg, ereszd meg típusú 
intézkedéssel lehetne megállítani a 
kórházak, az intenzív terápiás osz-
tályok túlterhelését” – véli a kutató. 
Kifejtette, a nyugati országokban is 
ez a megoldás bizonyult hatékony-
nak: amint megteltek a kórházak, 
szigorítottak, majd rövid időn belül 
újra lazítottak. Szerinte a kéthetes 
teljes lezárás annyira leállítaná a 
harmadik hullámot, hogy enyhül-
jön az egészségügyi rendszeren a 
nyomás, utána újra jöhet a lazítás. 
„Súlyos probléma, hogy nincsenek 
helyek az intenzív terápiás osztályo-
kon, én nem szeretném, ha a hozzá-
tartozómat a sürgősségen lélegez-
tetnék, mert nincs hely az intenzív 
terápián. Erre megoldást kell talál-
ni, ám a döntéshozók nem merik 
vállalni a szigorítást, mert az nép-
szerűtlen” – részletezte a kutató.

 » „A védőoltás 
száz százalék-
ban a súlyos 
lefolyástól véd, 
a megfertőzéstől 
és annak enyhe 
tüneteitől nem, 
hiszen egyik 
vakcina sem 
százszázalékos 
hatékonyságú” 
– mondta Fejér 
Szilárd.

 » KRÓNIKA

A bukaresti táblabíróság tegnap ki-
mondott jogerős ítélete értelmében 

el kell távolítani a piros-fehér-zöld zász-
lókat a székelyudvarhelyi városháza 
polgármesteri irodájából, tanácstermé-
ből és valamennyi helyről, ahol az in-
tézményben ki vannak tűzve. A zászlók 
eltávolítását a székelyföldi románok 
nevében fellépő, valójában a magyar 
szimbólumok és nyelvhasználat ellen 
pereskedő Méltóságért Európában Pol-

gári Egyesület (ADEC) kezdeményezte. 
Az első fokon eljáró bukaresti törvény-
szék tavaly júniusban a zászlókat Ma-
gyarország szimbólumainak tekintette, 
és elrendelte eltávolításukat. A másod-
fokon eljáró táblabíróság megalapo-
zatlannak tartotta és elutasította Gálfi  
Árpád polgármester fellebbezését, és 
helybenhagyta az alapfokú ítéletet. 
Emellett azt is elrendelte, hogy a pol-
gármester fi zessen 4000 lej ügyvédi dí-
jat a felperesnek, a jelenleg a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) parla-

menti képviselőjeként politizáló Dan 
Tanasă vezette szervezetnek.

A mostani perben a polgármester 
képviselői azzal érveltek, hogy a pi-
ros-fehér-zöld zászlókat Székelyudvar-
hely magyarországi testvértelepülése-
itől kapták, és a tisztelet jeléül tűzték 
ki a lengyelországi, szlovákiai test-
vértelepülésektől kapott zászlókkal 
együtt. A bírósági ítélet szerint csak a 
magyar jelképeket kell eltávolítani. Az 
ADEC 2019-ben a székely zászlót és a 
városzászlót is peres úton távolíttatta 

el a székelyudvarhelyi városháza hom-
lokzatáról, és azért is bepanaszolta 
a polgármesteri hivatalt, mert a szé-
kelyudvarhelyi napok plakátján csak 
magyarul jelent meg az esemény neve. 
Utóbbi keresetét azonban mind az Or-
szágos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD), mind a bíróság elutasította.

Székelyudvarhely polgármesterét 
2018 óta Hargita megye prefektusa is 
évről évre megbírságolta a városban 
március 15-re kitűzött magyar zász-
lók miatt.

Csak a magyar zászlókat kell eltávolítani az udvarhelyi városházáról

 » A zászlók 
eltávolítását a 
magyar szim-
bólumok és 
nyelvhasználat 
ellen pereskedő 
Méltóságért Eu-
rópában Polgári 
Egyesület (ADEC) 
kezdeményezte.




