
Přeji hezký den,

                v naší laboratoři nabízíme stanovení hladiny protilátek na  covid-19. Výsledkem je
číselná  hodnota,  která  značí  násobek  limitní  protilátkové  aktivity.  Interpretace  výsledků  je
postavena na přístrojovém algoritmu, který rozliší "negativitu" - "pozitivitu" s využitím indexu
cut off (COI), ukazující "sílu" pozitivity vytvořené protilátky. Číselná hodnota v zásadě udává,
kolikrát je měřený vzorek pozitivnější, než je stanovená hranice pozitivity. 

            Vyšetření je vhodné provést - Pokud jste infekci prodělal/a a nebo jste několik týdnů po
vakcinaci a  chcete znát  úroveň protilátek nebo pokud existuje podezření na prodělání  nákazy
covid-19 s minimálními nebo žádnými příznaky a nebo jste bez zdravotních obtíží a zajímá Vás
možná přítomnost protilátek a tedy kontrola ochranných protilátek v čase. Současně k vyšetření
IgG protilátek automaticky stanovujeme protilátky IgM, ale jejich stanovení je méně specifické a
ukazuje  pouze  na  časnou reakci  prodělání  infekce  a  z  hlediska  dlouhodobé ochrany význam
nemají. 
             Při boji s nemocí organismus vytváří tři třídy protilátek: IgA, IgM a IgG. Protilátky IgA
se objevují jako první, a to už druhý až třetí den po prvních příznacích. Objevují se zejména na
sliznici  dýchacích cest,  kde respirační  onemocnění  tělo zasahuje.  Protilátky  IgA ale  postupně
zanikají  a tělo začíná vytvářet takzvané časné, specifické protilátky  IgM.  Člověk s fungující
imunitní  obranou by měl  mít  po prodělání  covidu-19 vysokou hladinu protilátek  IgM.  Jejich
množství  ale  v  několika  málo  týdnech  a  měsících  začne  klesat  a  spolu  s  tím stoupá  tvorba
protilátek IgG. A právě IgG protilátky v organismu obecně zůstávají několik měsíců i let a jsou
indikátorem dlouhodobé imunity. Z momentálních zkušeností naší laboratoře se výsledky a tedy
cut  off  index u  pacientů,  kteří  nemoc buď prodělali  nebo byli  očkovaní  pohybuje  v určitém
středním rozmezí, přibližně mezi 5 – 40. 

            Hladina protilátek je velmi individuální a mohou se u každého lišit. Jejich pokles v čase je
také individuální.  Závisí na jedinečnosti imunitního systému i aktuálním stavu pacienta. Době,
kdy onemocnění prodělal, jakou obdržel virovou nálož a jak organismus reagoval… Pokud se
někdo  setká  opakovaně  s  původcem  onemocnění,  pak  může  jedinec  své  hladiny  protilátek
posilovat  tzv.  booster  efektem.  Pokud se někomu IgG protilátky  nevytvoří,  pak je  to  obecně
indikace, že není chráněný proti infekci, ale objektivně vzato i to není vůbec jisté, protože funguje
buněčná  imunita,  která  pracuje  s  T -  lymfocyty  a  ty  odstraňují  účinně  virus  z  těla.  Jistý  díl
pacientů s  lehkou infekcí  nevytváří  žádné detekovatelné IgG protilátky,  I  u  těchto osob však
ochrana před další infekcí existuje několik měsíců i déle,  

           Definování jasné hranice ochranné hladiny celkových IgG protilátek pro imunitu jedince je
obtížné určit, ale lze obecně říci, že více než  dvojnásobek hranice pozitivity, a tedy v případě naší
laboratoře výsledek indexu více než dva, je přijatelný ukazatel limitního stavu ochrany, byť na
spodní hranici.  Čas, kdy by měl jít člověk po prodělání covidu - 19 na očkování závisí podle
odborníků na individuálním zdravotním stavu. Při zbytečně vysokém množství protilátek v těle je
ale  pravděpodobnější,  že  se  dostaví  nežádoucí  reakce.  Naopak  nízká  či  snižující  se  hladina
protilátek je signálem k možnému očkování.          
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