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Nyilvánosságra hozták, milyen
mellékhatásai lehetnek a kínai vakcinának
Nyugat.hu - 2021-02-20 10:09:50
Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken az operatív törzs sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy
a kínai Sinopharm vakcinája megfelelt a magyarországi feltételeknek, így megkezdődhet vele az
oltás.
Azóta pedig az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján meg
is jelent a készítmény alkalmazási előírása - benne a lehetséges mellékhatásokkal.
A hatékonyságról azt írják, hogy „a védőhatásra vonatkozó értékeléshez a végső adatok egyelőre
nem állnak rendelkezésre, a hatásosság és a biztonságosság még további ellenőrzésre szorul”.
A kínai vakcina alkalmazása előtt „figyelembe kell venni a 60 éves és idősebb személyek egészségi
állapotát és a vírusfertőzés súlyos szövődményének való kitettségük kockázatát”.
A következő lehetséges mellékhatásokról számoltak be:

Az injekció beadásának helyén tapasztalt mellékhatások:
nagyon gyakori: fájdalom
nem gyakori: bőrmelegség, duzzanat, keményedés vagy csomó, bőrkiütés, viszketés
ritka: bőr kivörösödése

Az egész szervezetet érintő (szisztémás) mellékhatások:
nagyon gyakori: fejfájás
gyakori: láz, fáradékonyság, izomfájdalom, ízületi fájdalom, köhögés, nehézlégzés, hányinger,
hasmenés, viszketés
nem gyakori: szédülés, étvágytalanság, hányás, szájgaratfájdalom, nyelési nehézség, orrfolyás,
székrekedés, túlérzékenység
ritka: hirtelen kialakuló (heveny, akut) allergiás reakció, aluszékonyság, álmatlanság, tüsszögés,
orrgaratgyulladás, orrdugulás, torokszárazság, influenzaszerű tünetek, érzéscsökkenés,
végtagfájdalom, szívdobogásérzés, hasi fájdalom, bőrkiütés, bőrnyálkahártya-rendellenesség,
pattanás (akne), szemfájdalom, kellemetlen érzés a fülben, nyirokcsomó-bántalom (limfadenopátia)
nagyon ritka: hidegrázás, ízérzészavarok, ízérzet elvesztése, érzészavar (paresztézia), remegés,
figyelemzavar, asztma, torokirritáció, mandulagyulladás, kellemetlen érzés a végtagokban, nyaki

Nyugat.hu
https://www.nyugat.hu/cikk/nyilvanossagra_hoztak_milyen_mellekhatasai_a_kinai

fájdalom, állkapocsfájdalom, nyaki duzzanat, szájfekély, fogfájdalom, a nyelőcső betegségei,
gyomorhurut (gasztritisz), a széklet színének változása, szemfájdalom, homályos látás, szemirritáció,
látáscsökkenés, fülfájdalom, idegesség, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, vizelettartási
nehézség (vizeletinkontinencia), késlekedő menstruációs vérzés.
A készítmény klinikai vizsgálatokból származó mellékhatásai főleg 1. súlyossági fokú (enyhe)
reakciók. 3. vagy nagyobb súlyossági fokú, szervezett adatgyűjtésből származó mellékhatások
előfordulási gyakorisága 0,44%. (Az injekció beadásának helyén tapasztalt 3. súlyossági fokú
mellékhatások a következők: fájdalom, bőrkiütés, viszketés; a 3. súlyossági fokú egész szervezetet
érintő, szisztémás mellékhatások pedig a következők: láz, fáradékonyság, fejfájás, izomfájdalom,
ízületi fájdalom, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, székrekedés, nyelési nehézség).
Negyedik súlyossági fokú mellékhatást a készítménnyel kapcsolatban eddig nem jelentettek.
A korábban a sajtóban is megjelenő esetekről azt írják: „A Kínán kívül végzett III. fázisú klinikai
vizsgálat során tapasztalt súlyos mellékhatások közül 2020. október 31-ig egy vizsgálati alanynál
súlyos hányingert és hányást tapasztaltak, aki gyógyszeres kezelést követően meggyógyult. A
készítmény beadását követően egy másik vizsgálati alany jobb karja gyenge volt és selypítve
beszélt. Őt a helyi kórházban vizsgálták ki, azért hogy kizárják a gyulladásos demielinizációs
szindrómát, a szklerózis multiplexet (MS), a klinikailag izolált szindrómát (CIS), valamint az akut
disszeminált enkefalomielitiszt (ADEM). A készítmény alkalmazása és e között az eset között még
nem állapították meg az összefüggést”.

Egyelőre a következő csoportoknak nem javasolnák az oltás beadását:
• azoknak, akiknél a készítmény bármely összetevőjével (a segédanyagokat is beleértve) szemben
ismert túlérzékenység áll fenn (ezek fel vannak sorolva a szövegben)
• azoknak, akiknél korábban vakcinák alkalmazásakor súlyos mellékhatások jelentkeztek (például
heveny túlérzékenységi reakció; végtagok, szemek, ajkak, torok duzzanata ; légszomj stb.)
• terhes, illetve szoptató nőknek (mert egyelőre az ő körükben nem végeztek elég klinikai
vizsgálatot)
• azon személyeknek, akiknél a krónikus betegség nincs megfelelően egyensúlyban, vagy krónikus
betegség akut fellángolása esetén, vagy kórtörténetükben túlérzékenység szerepel.
(Szemlézi az szmo.hu)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

