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Meddig is vagyunk védettek?
Hatékonyabban védene az oltás, ha kissé eltolnák a második dózis beadását 

A romániai oltáskampány 
kezdetekor a Pro-Vitam és 
a Proel Biotech 122 hazai 

egészségügyi dolgozó SARS-CoV-2 
antitestszintjének változását követ-
te fi gyelemmel – emlékeztettek a 
szerkesztőségünkbe eljuttatott köz-
leményben. Az elmúlt időszakban 
összegyűlt információk felhasz-
nálhatók a második oltás beadási 
idejének ideális meghatározásához, 
valamint egy esetleges harmadik 
oltás beadási kritériumainak kidol-
gozásához. A kutatáshoz a Proel 
Biotech startup által – Romániá-
ban egyedüliként – kifejlesztett és 
fentebb említett SARS-CoV-2 IgG 
antitesttesztet használták, amely 
a jelenleg forgalomban lévő összes 
védőoltásra adott antitestes im-
munválasz vizsgálatára alkalmas.

Különböző eredmények

„Azok esetében, akik már korábban 
átestek a betegségen, a BioNTech/
Pfi zer oltás első dózisa emlékeztető 
oltásként működik. Ennek megfe-
lelően napokon belül erős antitest-
termelést vált ki náluk a vakcina. 
Ezzel szemben azoknál, akik még 

nem estek át a koronavírus-fertő-
zésen, és így kapják meg a védőol-
tás első adagját, az immunválasz 
kialakulása csak fokozatos, de tíz 
nappal az oltás második adagjának 
beadását követően már mindenki-
nek van kimutatható mennyiségű 
antitestje. Ezek átlagos mennyisé-
ge a következő hetekben folyama-
tosan kevesebb, mint a fertőzésen 
átesett és beoltott személyek ese-
tében” – mondta Fejér Szilárd. A 
kutatócsoport vezetője hozzátette: 
a SARS-CoV-2 IgG antitestek meny-
nyisége az oltás utáni hónapokban 
lassú csökkenésnek indul. „Az oltás 
után négy hónappal a vizsgált 122 
személyből csupán 15 személynek 
csökkent 1 AU/ml érték alá az an-
titest mennyisége. Ezen értéknél 
hozzávetőlegesen 50 százalék az 
esélye annak, hogy az érintett sze-
mély rendelkezik annyi, úgyneve-
zett neutralizáló antitesttel, amely 
laboratóriumi kísérletekkel bizo-
nyíthatóan elegendő ahhoz, hogy 
jelentősen csökkentse a sejttenyé-
szetek megfertőződését” – mondta 
a kémikus-kutató, megjegyezve, 
hogy ez a 15 személy előzőleg nem 
esett át a koronavírus-fertőzésen, 

míg az összes, korábban megfertő-
ződött személy négy hónappal az 
oltást követően is bőven mérhető 
antitestszinttel rendelkezik.

Tartósabb immunválasz?

A kutatócsoport eredményeinek 
elemzéséből kitűnik: a romániai ol-
tásprogram hatékonysága növelhe-
tő lenne, ha a második oltás beadá-
sát eltolnák néhány héttel. „Négy 
hónap után a fertőzésen át nem 
esett, de beoltott személyek átlagos 
antitestszintje és az értékek eloszlá-
sa hasonló a fertőzésen már átesett 
személyek oltás előtti antitestszint-
jéhez. Ha a meg nem fertőződött, 
de beoltott személyek a következő 

periódusban megkapnák a vakcina 
harmadik adagját is, az valószínű-
leg a fertőzésen már átesettekhez 
hasonló, erős immunválaszt ered-
ményezne. Kutatási eredményeink 
azt sugallják, hogy a második oltás 
idejének néhány hetes eltolásával 
jóval tartósabb immunválaszt vált-
hatnánk ki, és erre vonatkozóan 
biztató szakirodalmi adatok van-
nak Angliából is” – mondta Fejér 
Szilárd.

A kutatócsoport eredményei 
alapján megállapítható az is: még 
nem tudni, hogy a védőoltások által 
kiváltott antitestes immunválasz 
mennyire függ össze a védelem-
mel, de az bizton állítható, hogy a 
védőoltások hatékonysága a súlyos 

megbetegedések ellen maximális. 
A vizsgált 122 egészségügyi dol-
gozóból két személynél igazoltak 
koronavírus-fertőzést az elmúlt 4 
hónap során, ebből az egyik nem 
kapott második oltást, és mindkét 
eset enyhe lefolyású volt. Ez külö-
nösen fi gyelemreméltó eredmény, 
hiszen a vizsgálat időtartama a 
teljes romániai harmadik hullámot 
magában foglalta, és a részt vevő 
személyek mindegyike – egészség-
ügyi dolgozók lévén – nap mint nap 
ki volt téve a koronavírus-fertőzés 
veszélyének.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen a volt Gecse 
Dániel, jelenlegi Ștefan cel 

Mare utca tetején van a Kistemplom, 
amelyet a vásárhelyiek most is Ge-
cse utcai Kistemplomként neveznek 
meg. A gyülekezet gondnoka, Berec-

ki Sándor, aki helyi tanácsos 
is, tolmácsolta az egyház-
község kérését, miszerint a 
templom mögötti kis teret 
nevezzék el Gecse Dániel 
térnek. Jelenleg a tér neve 
Memorandumului (magya-

rul emlékeztető, emlékirat).  
Elmondta, hogy Gecse Dániel neves 
járványtanász volt, és 1905–1920, 
valamint 1940–1946 között nevét vi-

selte már a jelenlegi Ștefan cel Mare 
utca. Azt is jelezte, hogy tudomása 
szerint a tér lakói elfogadják a név-
változtatást, és mind a megyei, mind 
a városi névadó bizottság tagjai rá-
bólintottak.

Ezt részben cáfolta Sergiu Papuc 
tanácsos, aki szerint legalább 30-an 
nem értenek egyet a névváltoztatás-
sal, és bonyolultnak tartják, hogy 
iratokat kell cserélni emiatt. Claudiu 
Maior szerint egyre inkább az látszik, 
hogy etnikai alapon szavaznak a 
többségben lévő tanácsosok. Felem-
legette, hogy legutóbb a görögkato-
likus és az ortodox egyház területtel 
kapcsolatos kérését elutasították, 
de a reformátusokét nem. Szerinte 
az sincs rendben, ahogyan a román 
szobrok ügyében jár el a városveze-
tés, hiszen a Bethlen Gábor-szobor 

már áll, de az Erdélyi iskola szobor-
csoport még nem. Azért is méltat-
lankodott, hogy egy másik utcarészt 
akarnak Memorandumului névvel 
illetni. Pápai László tanácsos arról 
beszélt, reméli, hogy az új elnevezést 
tartalmazó utcanévtáblák nem fog-
nak hamarabb a helyükre kerülni, 
mint a két évvel ezelőtt elfogadott Mi-
hai király és Ady Endre utcák táblái. 
Végül a tanácsosok, nem egyöntetű-
en, de elfogadták a névváltoztatást, 
így a Kistemplom mögötti teret Gecse 
Dániel térnek fogják hívni.

A rendőrséghez nem nyúltak

Bár a sajtó kíváncsian várta a he-
lyi rendőrség átszervezéséről szóló 
határozattervezetet, végül ezt nem 
tűzték napirendre. Holott már év 
elején kilátásba volt helyezve az át-
szervezés és a hatékonyság növelé-
se. Elfogadták viszont a Somostetőn 
lévő Erdei Házikó bérbeadását, így 
elkezdődhet a bérlő megtalálása, 
hogy mihamarabb be lehessen üze-
melni a közkedvelt helyet. Rábó-
lintottak arra a határozattervezetre 
is, amely a Fogadj örökbe egy zöld-
övezetet! programot tartalmazta, 
és amelynek értelmében a cégek, 
egyesületek, civil szervezetek, de 
a lakótársulások is felvállalhatják, 
hogy gondoznak, rendben tartanak 
egy-egy parkot, zöldövezetet.

A romániai oltásprogram 
hatékonysága növelhető lenne, ha 
a második oltás beadását eltolnák 
néhány héttel
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A Kistemplom mögötti teret nevezték 
el Gecse Dánielről. 2019-ben a magyar 
orvostanhallgatók innen ballagtak
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• A sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és 
Kutatóközpont 2020 őszén – az országban elsőként – 
a szervezet által a koronavírus-fertőzés ellen termelt 
antitestek kimutatására alkalmas tesztet fejlesztett 
ki és dobott piacra. A Fejér Szilárd kémikus, kutató 
által vezetett laboratórium, valamint az ahhoz tartozó, 
SARS-CoV-2 antitestek kimutatására alkalmas teszte-
ket gyártó Proel Biotech startup most új, fontos kuta-
tási eredményekről számolt be.

Utcanéven vitáztak a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők
• Újra előkerült a nemzetiségi kártya a marosvásárhelyi 
önkormányzat csütörtöki soros ülésén, amelyen hossza-
san vitatkoztak a tanácsosok egy utcanév-változtatáson. 
Bár szerepelt az összehívóban, végül nem került napirend-
re a helyi rendőrség átszervezéséről szóló tervezet.

Kertész- és táj-
építész-konferencia
A Sapientia EMTE marosvásár-
helyi kertész- és tájépítész-
mérnöki kara május 28-án 
és 29-én hatodik alkalommal 
rendezi meg, ezúttal online, 
az erdélyi kertész- és tájépí-
tész-konferenciát. A táj, a 
kert és az ember – a jelen és 
a közeljövő szakmai kihívásai 
című konferencia elsősorban 
az akadémiai szférának szól, 
de a szakterületen az újdon-
ságok mindennapjainkat is 
érintik. Az esemény követhető 
a YouTube- csatornán, az 
egyetem oldalán megadott 
linkeken.

Valódi példaképek
Kádár Annamária Valódi 
példaképek című legújabb 
könyvét június 2-án, szerdán 
17.30-tól  mutatják be a maros-
vásárhelyi várban, a múzeum 
épülete előtti téren. 

• RÖVIDEN 




