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Szakemberek szerint bizonyos 
idő elteltével meg kell fontolni 
a koronavírus ellen kifejlesztett 
vakcina harmadik dózisának 
a beadását a kockázati cso-
portokba tartozók esetében, 
illetve akiknek néhány hónap 
elteltével már nincs kimutat-
ható antitest a szervezetükben. 
Fejér Szilárd kutató lapunknak 
elmondta, több antitestet termel 
mindazoknak a szervezete, akik 
a vakcina beadása előtt már 
átestek a betegségen.

 » BÍRÓ BLANKA

A koronavírus-járvány majdani 
negyedik hullámát csak úgy 
lehet tompítani, ha a nyár fo-

lyamán minél többen oltakoznak – 
szögezte le megkeresésünkre Fejér 
Szilárd. A sepsiszentgyörgyi Pro Vi-
tam diagnosztikai központ vegyész-
kutatója lapunknak kifejtette, jár-
ványtani szempontból a legégetőbb 
probléma, hogy a lakosság nagy része 

még mindig nincs beoltva, nincs elég 
védett személy a társadalomban, ami 
tompítani tudja az ősszel esedékes 
negyedik hullámot. A másik vetület 
később lesz releváns, hiszen előfor-
dul, hogy a vakcinák hatása eseten-
ként csökken, és a beoltottak között is 
lesznek, akik megfertőződnek.

A kutató szerint a védőoltások ha-
tása megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 
beoltottak sokkal kisebb gyakoriság-
gal fertőződnek meg még a napok-
ban azonosított, nagyobb fertőzőké-
pességű delta plusz vírusvariánssal 
is, mint azok, akik nem kapták meg 
a vakcinát. Ugyanakkor a beoltott, 
majd megfertőződött emberek kö-
zül lényegesen kevesebben kerül-
nek kórházba vagy veszítik életüket 
a koronavírus szövődményei miatt. 
Fejér Szilárd úgy véli, előbb-utóbb 
meg kell fontolni a vakcina harma-
dik dózisának a beadását a kocká-
zati csoportokba tartozók esetében, 
akiknek néhány hónap elteltével már 
nincs kimutatható antitest a szerve-
zetükben, indulásból gyengébb volt 
az immunválaszuk, akik immunhiá-
nyos betegek, vagy olyan munkahe-
lyen dolgoznak, ahol folyamatosan 

ki vannak téve a fertőzés veszélyének. 
Nagy-Britanniában már készülnek 
az erre vonatkozó tanulmányok, a 
szigetországban azzal próbálkoznak, 
hogy keverik a különböző típusú vak-
cinákat, harmadik dózisként egy má-
sik típusú oltást adnak be, követik, 
hogy melyik kombináció a legered-
ményesebb.

A Pro Vitam diagnosztikai köz-
pontnak a kolozsvári fertőző beteg-
ségek kórházával közösen indított, 
a BioNTech/Pfi zer védőoltásra adott 
immunválasz-monitorozás projektjé-
ből kiderült, hogy több antitestet ter-
melt mindazoknak a szervezete, akik 
a vakcina beadása előtt már átestek a 
betegségen. Fejér Szilárd elmondta, 
öt hónapja szisztematikusan követik 
az ellenanyagválaszt, és azt látják, 
hogy még nagyon sok antitest mutat-
ható ki azoknál, akik az oltás előtt át-
estek a fertőzésen. „Akik úgy kapták 
meg az oltást, hogy előtte nem fertő-
ződtek meg, kevesebb az átlagos an-
titestmennyiségük, sőt a 24 százalék-
nál nagyon alacsony ez az érték, tehát 
még kimutatható ugyan, de nagyon 
kis mennyiségben. Idővel csökken 
az antitestmennyiség, de azok eseté-
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Esetenként megfontolandó a harmadik dózis

Immunválasz. Több antitestet termelt mindazoknak a szervezete, akik a vakcina beadása előtt már átestek a betegségen
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ben, akik korábban megfertőződtek 
koronavírussal, az immunrendszer 
úgy reagál, mintha három dózis 
vakcinát kaptak volna, vagy a má-
sodikat sokkal később, nem három 
hétre. Tehát valószínűleg ők hosz-
szabb ideig lesznek védettek” – fej-
tette ki lapunknak a kutató. Hozzá-
tette, a kínai vakcináról csak három 
személytől van adatuk, ám egyiknél 
sem mutattak ki antitestet. Viszont 
mind a három beoltott 60 év feletti 
volt, és amikor tesztelték a vakcina 
védettségi hatékonyságát, kevés 
hatvan év felettinél tették meg, erre 
vonatkozóan így nem is rendelkez-
tek adattal. Azóta a vizsgálatok azt 
mutatják, hogy bizonyos életkor fe-
lett nagyon kevés ellenanyag terme-
lődik. Egyébként a koronavírus nem 
nyújt életre szóló immunitást, elő-
fordul, hogy a fertőzés nem vált ki 
semmilyen immunválaszt, de olyan 
eset is előfordult, hogy nyolc hó-
nappal a fertőzés után kimutatható 
a nagy számú antitest. „A kép hete-
rogén, de az biztos, hogy a fertőzés 
sem ad mindenkinél erős immun-
választ” – szögezte le Fejér Szilárd.

Különben a 24.hu portál arról 
számolt be, hogy sok magyarorszá-
gi polgár, akinek a két kínai oltás 
után sincs kimutatható ellenanyag 
a vérében, Romániába utazik, hogy 
megkapja a Pfi zer-vakcinát. A ro-
mániai oltási protokoll lazább, mint 
a magyar, ezt tudják kihasználni 
azok a magyarországiak, akik hiába 
vették fel az oltást, a tesztek alap-
ján nem védettek a koronavírussal 
szemben. A bevásárlóközpontok 
parkolóiban megnyitott oltópon-
tokon regisztráció nélkül, a sze-
mélyazonosságot igazoló okmány 
bemutatásával uniós állampolgá-
rokat is beoltanak, sőt a belügymi-
nisztérium honlapján a külföldieket 
oltásra buzdító szöveg is található. 
A Romániában eddig beoltott 4,6 
millió ember közül mintegy 20 ezer 
volt külföldi állampolgár.

 » A védőoltás 
beadása után 
megfertőződött 
emberek közül 
lényegesen keve-
sebben kerülnek 
kórházba vagy 
veszítik életüket 
a koronavírus 
szövődményei 
miatt.

 » ISZLAI KATALIN

Idén is online platformon iratkozhat-
nak be júliusban a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemre, akik 
2021 őszétől az intézményben sze-
retnék megkezdeni tanulmányaikat. 
A nyári felvételin 30 alapképzésen 
1132 helyet, 11 mesterképzésen pedig 
281 helyet hirdetnek a társadalom-
tudományok, humán tudományok, 
művészet, mérnöki, matematika és 
természettudományok területén, biz-
tosítva a magyar nyelvű továbbtanulás 
lehetőségét – jelentették be tegnapi 
sajtótájékoztatójukon a fennállásának 
20. évét ünneplő felsőoktatási intéz-
mény vezetői. Tonk Márton egyetemi 
tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem rektora, Domokos 
József egyetemi docens, a marosvásár-
helyi kar dékánja, Lázár Ede egyetemi 
docens, a csíkszeredai kar dékánja és 
Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus, 
a kolozsvári karának dékánja beszélt a 

2021–2022-es tanévről. Tonk Márton ki-
emelte, amennyiben a járványhelyzet 
megengedi, jelenléti oktatás formájá-
ban szeretnék elindítani a következő 
tanévet négy városban, Csíkszeredá-
ban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen 
és Sepsiszentgyörgyön. Terveik szerint 
az oktatási tevékenységekhez, azaz 
a kurzusokhoz, laboratóriumokhoz, 
gyakorlatokhoz való hozzáférést nem 
fogják oltásigazoláshoz kötni. A kü-
lönböző kiegészítő szolgáltatások ese-
tében, mint például a bentlakás vagy a 
könyvtárhasználat, a különböző karok 
vezetősége dönt majd az előírásokról a 
járványhelyzet függvényében.

Nem emeltek a tandíjakon
„Minden eszközünkkel azon vagyunk, 
hogy hallgatóink körében az átoltott-
sági arányt minél magasabbra emel-
jük, erre irányuló biztatást korábban 
is kaptak, és ebben a Sapientia a jövő-
ben is felelősségteljesen kíván eljárni. 
Tudományegyetemként egyértelműen 

oltáspártiak vagyunk, hiszünk a tudo-
mány erejében, sikereiben, és ezt az 
üzenetet próbáljuk közvetíteni oktató-
ink és hallgatóink irányába is” – húzta 
alá a rektor. Elmondta, a beiratkozási 
időszak július 9–23. között lesz, a ta-
valy bevezetett online formában, a Fel-
veteli.sapientia.ro platformon iratkoz-
hatnak be az érdeklődők. Az egyetem 
továbbra is fi gyel arra, hogy megfi zet-
hető árakkal kedvezzen az anyanyel-
vükön továbbtanulni vágyóknak, így 
a tandíjak értékén idén sem emeltek.

Indul a sport szak
A csíkszeredai karon felújított épü-
letben várják majd az elsőéveseket, 
akik 13 alapképzési és 5 mesterképzési 
szakra iratkozhatnak online július 12–
21. között. Humán tudományi, gazda-
ságtudományi, társadalomtudományi 
és mérnöki tudományi ágazatok közül 
lehet választani, és újdonság, hogy az 
idei évben az általános közgazdaság, 
illetve az agrár- és élelmiszeripari gaz-

daság szakokra együtt lehet jelentkez-
ni, majd később válik lehetőség a sza-
kosodásra. Újdonság továbbá, hogy 
jelenleg akkreditációs eljárás alatt áll 
a sport és edzéstudomány szak, amely 
a csíkszeredai helyszín átalakítása mi-
att Sepsiszentgyörgyön indulhat el, 
ha megszerzik a működési engedélyt. 
Erre a szakra csak az őszi felvételin 
lehet majd jelentkezni. A marosvá-
sárhelyi kar 13 alapképzésére július 
5–20. között, 4 mesterképzésére pedig 
július 12–23. között lehet online irat-
kozni. A műszaki felsőoktatás egyik 
központjának számító karon társada-
lomtudományi, kertészeti, erdészeti 
és mezőgazdasági szakokra is lehet je-
lentkezni. Indulása óta a kar a magyar 
nyelvű műszaki felsőoktatás legjelen-
tősebb központjává nőtte ki magát. A 
kolozsvári karon 5 alapképzési szakra 
és 2 mesterire hirdetnek nyáron felvé-
telit, ezekre július 9-től lehet iratkozni. 
További információk az egyetem hon-
lapján (www.sapientia.ro) találhatóak.

Személyes részvételű oktatást terveznek ősztől a jubiláló Sapientián

 » Amennyiben 
a járványhely-
zet megengedi, 
jelenléti oktatás 
formájában sze-
retnék elindítani 
a következő 
tanévet négy 
városban, 
Csíkszeredában, 
Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen 
és Sepsiszent-
györgyön.




