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A delta variáns gyors terjedésé-
nek következtében egyre több 
új koronavírusos esetet azono-
sítanak világszerte, és előbb-
utóbb Romániát is utoléri a je-
lenség. Az alacsony átoltottság 
miatt a negyedik hullám súlyos 
lehet az országban – fi gyelmez-
tetett lapunk megkeresésére 
Fejér Szilárd vegyész, kutató.

 » ISZLAI KATALIN

N oha jelenleg kedvezőek a jár-
ványmutatók, egyre gyakrab-
ban hallani a delta variáns 

gyors terjedéséről és az ősszel várha-
tó negyedik hullámról. Fejér Szilárd 
vegyész, kutató, a sepsiszentgyörgyi 
Pro Vitam diagnosztikai laboratóri-
um vezetője lapunknak elmondta, 
a delta variáns tulajdonképpen a 
koronavírus azon változata, amelyet 
először Indiában mutattak ki az ot-
tani járványhullám elején. „Három 
variáns keringett Indiában, abból 
az egyik a delta, hivatalos nevén a 
B.1.617.2. Ez az a variáns, amely ápri-
lis végén került Romániába, és ame-
lyet a mi laboratóriumunk mutatott 
ki először. A nyári utazások miatt 
viszont még többen hurcolhatják be 
külföldről az országba, és ezért vár-
hatóan széles körben is el fog terjed-
ni, legkésőbb ősszel ismét berobban-
hat a járvány. Szeretném, ha ez nem 
így lenne, de a gyatra beoltottság 
miatt sajnos elkerülhetetlen” – mu-
tatott rá Fejér Szilárd.

Sokat számít az átoltottság
A helyzet szemléltetésére két országot 
hasonlított össze a szakember. Mint 
kifejtette, Angliában jelenleg főként 
azok körében terjed rohamosan a del-
ta variáns, akik nincsenek beoltva, 

ezek a gyerekek és a fi atal korosztály 
egy része. A veszélyeztetett korosztály 
nagy része viszont be van oltva, a fel-
nőtt lakosság 65 százaléka teljesen im-
munizált, tehát szinte kialakult már a 
nyájimmunitás az országban. Ezért a 
kórházba utalások, illetve a halálese-
tek száma jóval lassabban emelkedik, 
mint az esetszámoké, amelyek egyéb-
ként már napi 30 ezer fölött járnak. 
Oroszországban szintén rohamosan 
terjed a delta variáns, naponta mint-
egy 25 ezer új fertőzést regisztrálnak, 
a különbség viszont az, hogy ott jóval 
alacsonyabb az átoltottság aránya: a 
lakosságának mindössze 12 százaléka 
kapott két dózist, és további 5 száza-
léka egyet. A nyájimmunitástól tehát 
még messze vannak, és ez meg is 
látszik a járványhelyzet súlyosságán: 
napi több mint 700 haláleset történik, 
ami rekordnak számít az országban. 
„Románia egy hajszállal jobban áll, 
mint Oroszország, nálunk mintegy 25 
százalékra tehető az átoltottság, de a 
nyájimmunitástól még mi is nagyon 
messze állunk, ezért várhatóan itt 
is súlyossá válhat a járványhelyzet: 

megugranak az esetszámok, a kórhá-
zak ismét telítődnek és emelkedni fog 
a halálesetek száma is” – vetítette elő 
a kutató, aki szerint a nyájimmunitás 
eléréséhez további 50 százalékkal 
kellene növelni az átoltottsági arányt, 
de ő, mint mondja, már 20 százalék-
nak is örülne.

A delta az eddigi
legfejlettebb variáns
A kutató azt is kifejtette, a delta va-
riáns bizonyítottan jobban terjed az 
összes korábbinál, ezért több gye-
rek, fi atal fog megfertőződni, mint 
a korábbi hullámokban, ugyanak-
kor a felnőttek körében is nőni fog a 
megbetegedések száma. Az erősebb 
fertőzőképesség azzal magyarázha-
tó, hogy könnyebben tud bejutni a 
sejtekbe, és erősebben kötődik a sejt-
felszíni receptorokhoz. Emellett a ví-
rustermelés is erősebb. Arra vonatko-
zóan egyelőre nincsenek megbízható 
adatok, hogy a betegség lefolyása sú-
lyosabb-e a delta variáns esetében, 
de egyes hírek szerint igen. Jó hír vi-
szont, hogy a vírus nem tud a végte-
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Valószínűsítik a járvány negyedik hullámát

Szakemberek szerint a járvány negyedik hullámának alakulása az átoltottság mértékétől függ 
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lenségig mutálódni, előbb-utóbb ki-
meríti lehetőségeit, és azután nem 
tud fertőzőképesebb lenni. „Eddig 
a delta variáns a legfejlettebb, és 
ez az első, amely világszinten át 
tudja venni a vezetést, ez a brit va-
riánsnak sem sikerült. Az az igazán 
idegesítő, hogy megvan a legjobb 
fegyver a vírus ellen, de nem hasz-
náljuk. Ennek oka mindenképpen 
a bizalmatlanság, az emberek nem 
hisznek abban, amit a hatóságok 
mondanak, ahogy a közvetlen kör-
nyezetükben lévő józanabb han-
goknak sem” – mondta a kutató. 
Hozzátette, amolyan csordaszellem 
működik, azt mondják, hogy úgyis 
azt csinálunk, amit akarunk, és el-
hiszik a rengeteg téves információt. 
„Ismét arra buzdítok mindenkit, 
hogy hallgasson a szakemberekre, 
és oltassa be magát, mert ettől függ 
az őszi hullám alakulása” – hívta fel 
a fi gyelmet Fejér Szilárd.

Lemaradt Románia az immunizálás terén

Amilyen jól indult, úgy csökkent fokozatosan Romániában 
a koronavírus elleni oltási kampány intenzitása, emiatt az 
ország ma – Bulgáriát megelőzve – az utolsó előtti helyen 
található az EU-ban az átoltottság tekintetében. Tízből hét 
romániai lakos nem igényelte eddig a vakcinát: a 19,3 milli-
ós lakosságú országban eddig 4 millió 846 ezer ember – a 
beoltható, 12 év feletti lakosság alig 29 százaléka – kapott 
védőoltást, az immunizáltak száma pedig átlagosan napi 
tízezerrel emelkedik. (Mindkét dózist eddig 4 millió 683 ez-
ren kapták meg). Florin Cîțu miniszterelnök egyébként azt 
szerette volna, ha júniusig ötmillió embert sikerül beoltani 
legalább egy dózissal, ez a cél azonban nem teljesült. Nem 
véletlen, hogy a ma Bukarestbe látogató Stella Kyriakides 
uniós egészségügyi biztos tegnap arra fi gyelmeztetett: 
a román hatóságoknak fokozniuk kell az oltási kampány 
terén kifejtett erőfeszítéseiket a nyár folyamán, miután az 
ország 18 év fölötti lakosságának mindössze 30 százaléka 
immunizáltatta magát. „Üzenetünk egyértelmű: a védőol-
tás a leghatékonyabb fegyver a vírusvariánsokkal szem-
ben” – szögezte le az Európai Bizottság tagja. (R. Sz.)

Öt csillaggal méltatta a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyete-

met a brit Quacquarelli Symonds (QS) 
rangsoroló platform. A BBTE közle-
ménye szerint ez ma az egyik leggyak-
rabban használt egyetemi rangsor. 
„Egy ötcsillagos egyetem világszintű 
jelentőségű, több akadémiai területen, 
kiváló hírnévnek örvend, magas szin-

tű oktatási lehetőségeket kínál, nem-
zetközileg elismert kutató és oktató 
személyzettel rendelkezik” – közölte 
az egyetem. „Ez az eredmény tőlünk 
függetlenül megerősíti azt, amit egy 
ideje hangoztatunk: a BBTE a világ 
world-class egyetemei közé tartozik, 
a globális, világszínvonalú egyetemek 
közé. Egy ilyen egyetem globális sze-

replő, hozzájárul a nemzetközi tudo-
mányossághoz és versenyképesség-
hez, ugyanakkor a hozzájárulás által 
versenyelőnyöket is biztosít annak 
az országnak és régiónak, amelyhez 
tartozik” – nyilatkozta Daniel David, 
a BBTE rektora, aki szerint „olyan ez, 
mint a Bajnokok Ligája a futballban”. 
„Nem vagyunk azonban naivak, tud-

juk, hogy a »bajnokok « között a tel-
jesítményeink még nem közelítenek 
a legjobbakéihoz vagy ahhoz, amire 
vágyakozunk. Tehát most meg kell erő-
sítenünk a helyünket itt, jobb és sta-
bilabb helyzetbe kell kerülnünk az el-
következő években. Célunk a QS***** 
Plus szint elérése” – mondta a rektor. 
(Hírösszefoglaló)

Világklasszis: ötcsillagos egyetem lett a BBTE

 » Daniel David, 
a BBTE rektora 
szerint „olyan 
ez, mint a Baj-
nokok Ligája a 
futballban”.




