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Nincs elegendő klinikai adat
Ajánlott-e vagy sem a koronavírus elleni védőoltás autoimmun betegeknek?

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Nincs sok adat arról, hogy az 
autoimmun betegségben 
szenvedők milyen kórlefo-

lyásnak vannak kitéve egy esetle-
ges koronavírus-fertőzésnél, illetve 
a védőoltás hatásairól sem elegen-
dők az adatok egyelőre, de indiká-
ciók (javaslatok) vannak – tudtuk 
meg Fejér Szilárd kémikus-kutató-
tól. Ami a vakcinákat illeti, „nincs 
kellő mennyiségű biztonságossá-

gi adat, mert meglehetősen 
kevés autoimmun betegsé-
gekkel rendelkező fertőzött 
személy kerül be a klinikai 
kísérletekbe”. Viszont arról 
sincs adat, hogy a vakcina 
bármilyen problémát okoz-
na ezek esetében. A meg-
állapodás az, hogy jóval 

nagyobb biztonságban van-
nak azok az autoimmun betegek, 
akik beoltatják magukat, mint akik 
nem, hiszen a koronavírus egy ele-
ve gyengébb védelmi rendszert tá-
mad meg – magyarázta a szakértő.

Két lehetőség van

„A vakcina nagyobb mennyiség-
ben gyárt tüskefehérjét, ellenben a 
vírus saját magát sokszorozza meg 
a szervezetben, és mindenhová be-
jut, főleg ahol van valami kompli-
káció” – magyarázta a szakértő. A 
koronavírus elleni vakcina, mint 
minden oltóanyag egyébként, ter-
mészetesen jelenthet kockázatot, 
ezért szerinte két lehetőség van: 
ha az autoimmun betegségben 
szenvedő olyan helyen él, ahol 

nincs közösségi terjedés – példá-
nak Új-Zélandot hozta fel –, ak-
kor kihagyható, de ha nem, akkor 
mindenképpen a vakcina jelenti a 
biztonságot. A védőoltás esetleges 
mellékhatásait, mint mindig, eb-
ben az esetben is össze kell vetni 
a fertőzés kockázataival, és a Co-
vid-19 esetében az előbbinek ösz-

szehasonlíthatatlanul kevesebb a 
kockázata – mondta Fejér Szilárd.

Oltás utáni fertőzés?

Azokból az adatokból, amelyek 
rendelkezésre állnak, az derül ki, 
hogy a védőoltás beadatása után a 
fertőzés kockázata az autoimmun 

betegségben szenvedőknél kicsivel 
magasabb. „Ha beoltok száz ilyen 
személyt, akkor abból mintegy 
hatvan teljes védettséget szerez, a 
fennmaradók esetleg elkaphatják a 
fertőzést” – mondta a kutató. Fon-
tos azonban tudni, hogy részleges 
védettségük mindenképp lesz ez 
utóbbiaknak is, és a lényeg az, hogy 
„ha meg is fertőződnek, nem halnak 
bele”. Azt kell megérteni – magya-
rázta nem először a szakértő –, hogy 
a vakcina nem a fertőzéstől véd meg, 
hanem a betegség súlyos lefolyá-
sától, és ez az autoimmun betegek 

esetében is pontosan így van. Nem 
véletlen, hogy az amerikai Élelmi-
szer- és Gyógyszerfelügyelet a har-
madik dózist is engedélyezte, főleg a 
hibás működésű immunrendszerrel 
élőknek. A delta variáns, amely-
ről most nálunk is egyre gyakoribb 
esetjelentések érkeznek, az adatok 
értelmében minden eddigi vírus-
változatnál fertőzőbb, duplájára 
növeli a kórházba kerülés kockáza-
tát a brit variánshoz képest is, tehát 
„ez most nem olyan, hogy a család 
fele elkapja, a másik fele meg nem, 
ez mindenkit megtámad”, és nem 
szabad megvárni, hogy egy autoim-
mun betegséggel vagy bármilyen 
más társbetegséggel rendelkezőnek, 
rizikócsoportba tartozóknak „haza-
hozza a vírust például az iskolából” 
– összegzett Fejér Szilárd.

Milyen vakcinát?

Kérdésünkre, hogy melyik oltó-
anyag ajánlottabb, Fejér elmondta, 
hogy „bármelyik vakcina jó, ha nem 
volt az adott személy beoltva és nem 
volt beteg, főleg most, ha azt szeret-
nénk, hogy ne betegedjünk meg az 
imminens, azaz küszöbön lévő delta 
hullámban”. A gyorsaság és a minél 
rövidebb távon védelmi hatást kifej-
teni tudó vakcina beadatása javal-
lott. Ilyen körülmények között sze-
rinte a Pfi zer által gyártott oltóanyag 
lehet a legjobb választás, hiszen az 
első oltástól számított 3 hétre kell az 
ismétlőoltást beadatni, ez pedig azt 
jelenti, hogy egy hónap után teljes a 
védettség, míg például egy AstraZe-
neca esetében a két oltás között két 
hónap telik el. A Johnson esetében 
ugyan egy oltást javasoltak eddig, 
de „úgy néz ki, hogy ott is szükség 
lesz egy második oltásra” – húzta 
alá Fejér Szilárd.
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HPV elleni oltás 18 éves korig
A 14 és 18 év közötti lányokra is kiterjesztették a HPV (humán papilló-
mavírus) elleni ingyenes oltást biztosító programot, jelentette be Ioana 
Mihăilă egészségügyi miniszter. A tárcavezető az erről szóló miniszteri 
rendeletet pénteken írta alá, így már nem csupán a 11–14 éves lányok 
részesülhetnek az ingyenes védőoltásban, hanem a 14–18 éves kor-
osztály is. Az Európai Unió országai közül Romániában a legmagasabb 
a 99 százalékban HPV-fertőzés okozta méhnyakrák előfordulása és a 
kór okozta elhalálozás. „A HPV elleni védőoltás a legjobb módja a méh-
nyakrák megelőzésének, ezért kibővítettük a korcsoportot, hogy minél 
többen részesülhessenek az ingyenes vakcinából. Emellett lehetősé-
get nyújtunk az oltás felvételére azoknak a 14 év feletti lányoknak is, 
akiknek a megfelelő időpontban nem volt hozzáférésük a vakcinához” 
– idézte Ioana Mihăilát az egészségügyi minisztérium közleménye. A 
korcsoport kibővítése a tárca epidemiológiai és onkológiai bizottságá-
nak, illetve az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei-
nek javaslatára történt. A gyerekek beoltását a szülőknek kell kérel-
mezniük a háziorvosnál. A kérelmeket a nyilvántartásba vétel szerinti 
időrendi sorrendben összesítik, és negyedévente kérik a szükséges 
vakcinaadagokat a területi közegészségügyi igazgatóságtól.

• RÖVIDEN 

„Láttuk idén, mennyire fontos az 
energetikai függetlenség. Ennek a 
kormánynak ez a célkitűzése, de a 
teljes politikum célkitűzése kell le-
gyen. Amikor Bukarestbe megyek, 
kezdeményezni fogok egy egyezte-
tést az összes párttal Románia ener-
getikai függetlenségéről. Ez egy 
olyan dolog, amelynek mindenkit 
egyesítenie kell, hiszen végső soron 
nemzetbiztonságról van szó” – fo-
galmazott a kormányfő.

Megszólalt múlt hét végén a té-

mában Virgil Popescu energiaügyi 
miniszter is, aki úgy gondolja, hogy 
Oroszország áll a földgáz drágulása 
mögött. „Ami a gázárakat illeti, a nö-
vekedést egyszerűen az Orosz Föde-
ráció, a Gazprom irányítja. Az én vé-
leményem a témában az, hogy amint 
működőképessé válik az északi- 
tengeri extra gázvezeték (Északi 
Áramlat 2), csökkenni fognak az 
árak” – fogalmazott a tárcavezető. 
A villanyáram árának megugrá-
sáért eközben Popescu az Európai 

Zöld Megállapodást (European Gre-
en Deal) teszi felelőssé, mondván, 
hogy az egyezmény megszületése 
után több mint 100 százalékkal, 22 
euróról 55 euróra drágult a fosszilis 
energiaszektor által fi zetett 
úgynevezett CO2-tanúsít-
vány. A miniszter beszélt 
ugyanakkor arról is, hogy 
a téli hónapokban 10 millió 
romániai lakos kap kor-
mánytámogatást a földgáz- 
és villanyszámla kifi zetéséhez. 
Konkrétumot azonban még nem tu-
dott mondani, nyilatkozata alapján 
továbbra sem dőlt el, hogy az átlag-
keresethez vagy az átlagos fogyasz-
táshoz kötik a pénzügyi segítséget. 

Bálint Eszter

Florin Cîţu energetikai függetlenséget akar
• A bukaresti kormány célkitűzése az ország energeti-
kai függetlenségének biztosítása – jelentette ki vasár-
nap Nagybányán Florin Cîţu miniszterelnök, aki szerint 
a teljes politikumnak ezt a célt kellene követnie, ezért 
konzultációt indít a pártokkal a témában.

• A koronavírus-fertőzöttség magas kockázati csoportjába tartoznak az autoim-
mun betegségekben szenvedő személyek is, az ő esetükben azonban nincs elegen-
dő klinikai vizsgálati adat sem a fertőzés következményeiről, sem pedig a védőoltás 
hatásáról. Javaslat viszont van: mindenképpen fontos a védelem megszerzése.




