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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A FŐVÁROSI OPERATÍV TÖRZS 

 

RÉSZÉRE 

 

A SARS-CoV-2 vírus elleni antitest kvantitatív mérésére használt diagnosztikai 

eljárás alkalmazásának eddigi tapasztalatai a Fővárosi Önkormányzat által 

működtetett intézményekben és hajléktalanellátásban 
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A Fővárosi Operatív Törzs titkársága 
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1. Előzmények 

A Fővárosi Önkormányzat a működtetésében lévő bentlakásos szociális ellátást és hajléktalan ellátást 

nyújtó intézmények esetében a COVID-19 járvány kapcsán folyamatosan biztosítja a járványügyi 

védekezés keretében azokat a sikeres védekezéshez szükséges kiegészítő támogatásokat, amelyek 

hatékonyabbá teszik a járvány leküzdésére tett lépéseket. 

Annak érdekében, hogy az intézmények ellátottjainak és dolgozóinak a SARS-CoV-2 vírussal szembeni 

védettségéről empirikus ismereteink legyenek, az ABBOT diagnosztikumokat gyártó cég által 

forgalmazott SARS-CoV-2 IgG II Quant Assay teszttel végeztünk IgG vizsgálatokat a Fővárosi 

Önkormányzat szerződött külső laboratóriumának bevonásával. A módszer a vírus tüskefehérje elleni 

ellenanyag kialakulását vizsgálja. A tüskefehérjéje (spike protein) (S) a vírus felszínén koronaszerűen, 

számtalan példányban elhelyezkedő fehérje molekula, mely felelős a megfertőzött személy sejtjeinek 

egyes kapcsolódási pontjaihoz (ACE2-höz) való kötődésért. A SARS-CoV-2 IgG II Quant Assay teszt 

alkalmas a vírus ellen termelt IgG típusú antitestek, ezen belül a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérje (S1) 

receptor kötő domain (RBD) neutralizáló antitestek mennyiségi mérésére is a hagyományos specifikus 

antitestek meghatározása mellett. Ez a tesztelés a teljes immunrendszer védekezésben betöltött 

szerepét természetesen komplexen vizsgálni nem tudja, de a fertőzésre vagy védőoltásra 

válaszreakcióként keletkező ellenanyagok kimutatására jól használható. 

A teszt a következő területeken nyújt a leirata alapján segítséget a koronavírus okozta járvány elleni 

védekezésben: 

- a vakcinációban részesült személyek immunválaszának detektálása és monitorozása, 

beleértve az immunitás mértékének és időtartamának meghatározását, 

- a természetes és a vakcina-indukálta immunválasz különbségeinek vizsgálata, 

- a gyógyult, de megfelelő antitest szinttel rendelkező plazmaterápiás donorok kiválasztása, 

- a megfelelő természetes immunitással rendelkező személyek elkülönítése vakcináció előtt, 

- tömeges mérések pl. szero-prevalencia vizsgálati céllal. 

A fenti felsorolásból az utolsó 3 lehetőséget nem használjuk az intézményeinkben, mivel ezek nem 

relevánsak a működés biztonságának biztosítása szempontjából.  

A szero-prevalencia mérése elvileg illeszthető lenne a rendszerünkbe, de magas ismétlődő költsége és 

a vakcinagyártók, valamint a központi állami járványügyi szervezett védekezés részeként a feladat 

kötelező megjelenése nem kellene, hogy szükségessé tegye ennek szervezését és lebonyolítását az 

önkormányzat által. 

A külső laboratóriummal kötött szerződés alapján tehát kiterjesztettük 2021. március hónaptól a 

vizsgálatok lehetőségét a COVID-19 megbetegedéssel és védőoltással kapcsolatosan a specifikus 

antitestek szélesebb körű vizsgálatára és mennyiségének mérésére vonatkozóan. 
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2. A vizsgálatok eredményei kapcsán a jelenlegi immunállapot felmérése az 

ellátottak és a munkatársak vonatkozásában 

A tesztelésre 2021. március 4. és 2021. április 19. között 1414 fő részvételével került sor annak 

érdekében, hogy lehetőség nyíljon az immunállapot feltérképezésére az intézményeinkben. A 

vizsgálatban részt vettek oltásban részesült, illetve oltásban különböző okokból (időben közeli 

fertőzöttség vagy más ok) nem részesült személyek is. 

A vizsgálatokra az intézmények vezetőjének, orvosának döntése alapján kiválasztott szervezeti 

egységekben, nem reprezentatív minta képzésével került sor. A vizsgálatok számát elégségesek tartjuk 

arra, hogy bizonyos hasznos következtetésekre jussunk. Nem elhanyagolható, hogy munkatársaink és 

az ellátottak is a vizsgálat alkalmával visszajelzést kaphattak a járványvédekezés kapcsán arról, hogy 

fogékonyak-e a betegségre. A vizsgálatok minden esetben önkéntes alapon történtek és a 

hajléktalanellátás területén kimondott igény mutatkozott az elvégzésük iránt a hosszú védekezési 

időszakban megtapasztaltak alapján.  

A vizsgálat jellemzői: mérési tartomány: 21-40000 AU/mL 

Az eredmény értéke:  

Pozitív: abban az esetben, ha a vizsgált személy védettnek tekinthető.  

Érték: ≥ 50 AU/mL 

Negatív: abban az esetben, ha a vizsgált személy ellenanya szintje nem elégséges 

az elvárt immun védelemhez – fogékonynak minősíthető a betegség iránt 

Érték: < 50 AU/mL 

 

 

 

A védettségre vonatkozó eredmények bemutatása: 

 

A munkavállalók esetében: 

Munkavállalóknál végzett vizsgálatok             n=841 

pozitív eredmény/védett 785 93,30% 

negatív eredmény/nem védett 56 6,70% 

Az ellátottak esetében: 

Ellátottak esetében végzett vizsgálatok             n=573 

pozitív eredmény/védett 533 93,02% 

negatív eredmény/nem védett 40 6,98% 

1318; 93%

96; 7%

Elvégzett IgG vizsgálatok megoszlása
n=1414

pozitív

negatív
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Az adatok megoszlása grafikusan ábrázolva az alábbi: 

 
 

Megállapítások: 

 

➢ mind a munkavállalók, mind pedig az ellátottak védettsége a személyek száma és 

megoszlása vonatkozásában 93%-os értéken van 

➢ az adatok megegyezése azt mutatja, hogy a körülmények hatása a védettség 

kialakulására a szoros és hosszú távú kontaktus miatt gyakorlatilag megegyezik, 

➢ a fertőződés veszélye átlagosan a személyek 7%-nál állhat fenn, 

➢ a 7% jelenléte miatt is az óvintézkedések és a védekezés eszközei folyamatosan 

fenntartandók, 

➢ a társadalmi méretben használt fogalom, az ún. „nyájimmunitás”, a közösségi védelem 

feltétele a zárt közösségeken belül teljesültnek látszik, ami a járványos előfordulások 

veszélyét nagy eséllyel megakadályozza jelenleg ezekben az intézményekben, 

➢ ennek ellenére egyedi, kivételes esetek és megbetegedések közötti szórványos 

kapcsolatok előfordulása létrejöhet, 

➢ a vizsgálatok 9 intézmény 21 telephelyén történtek. Ez alapján, valamint a vizsgált 

létszám (n) alapján is a bentlakásos intézményekre és a hajléktalanellátásban ezek a 

megállapítások általánosságban nagy valószínűséggel érvényesek. 

 

Ebben a részben a hajléktalanellátás részéről szolgáltatott adatok is megjelenítésre kerültek a 

megállapítások között. Az önkéntes alapon vizsgált személyek száma a teljes vizsgálati számon belül 

116 fő volt. Az itt dolgozók és ellátottak különösen igényelték a vizsgálatok elvégzését, a hosszú ideje 

tartó fokozott pszichés terhelés miatt számukra ennek megnyugtató hatása volt. 

3. A teljes oltási sorozat beadását követő IgG ellenanyag szintek mennyiségi 

bemutatása 

A Kormány az állami intézmények közreműködésével 2021 januárjától kezdve a járvány szempontjából 

a különösen sérülékeny fenti csoportok védőoltását biztosította intézményeinkben. Az előzetes 

jelentkezések alapján a kormányzat saját szervezésében elvégezte a szociális bentlakásos intézmények 

ellátottjai, valamint a személyzet koronavírus elleni védőoltását. A hajléktalanellátásban hasonló 

védőoltásokra került sor. Az oltásokat legkorszerűbb mRNS vakcinákkal végezték. A vakcinákat a Pfizer-
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BioNTech cég, valamint a Moderna gyógyszergyár termékei révén biztosították. Az oltások esetén a 

második oltás alkalmával lehetőség nyílt azok vakcinációjára is, akik közben döntöttek erről. 

Az összes vizsgált 1414 személy közül 992 személy esetében a vizsgálat elvégzésekor a teljes oltási 

sorozat már beadásra került, ők mindannyian a bentlakásos idősotthonokban élnek vagy dolgoznak. 

Az ő esetükben az ellenanyag szint számszerű meghatározása is különös fontossággal bír az oltások 

hatásának értékelésében. Alapvetően elfogadhatjuk, hogy az eredmények megjelenése egyedi, az 

egészségi állapot, a kor, a folyamatban lévő gyógykezelés és gyógyszerek miatt az immunállapotban 

lévő különbségeket figyelembe véve változhat. Az eltérések nem törvényszerű szabályokon 

nyugszanak, hanem az egészségügyi állapot is jelentős szerepet játszik formálásukban.  

 

Megállapítások: 

➢ az oltásokat követően a védettséget jelző legalább 50 AU/mL antitest szint 11 eset 

kivételével (1,1%) a vizsgáltak esetében kifejlődött. (Az oltottak nagy része idős, 

krónikus betegséggel érintett). Mindez azt jelenti, hogy az antitest szint a teljes oltási 

sorozatban részesültek majdnem 99%-ánál a védettséget jelző értéket elérik. 

➢ az oltások eredményeképpen a védettség széles skálán mozgott az ellenanyagszint 

vonatkozásában. Az értékek 52 AU/mL és a felső mérési határ 40 000 AU/mL között 

mozogtak. 

➢ a védettség mértékéről nem állítható, hogy egyenesen arányos az ellenanyagszint 

mértékével. In vivo az immunfolyamatban ezen kívül még sok egyéb tényező is részt 

vehet (sejtes immunitás hatása). 

➢ az IgG ellenanyag szintek a két oltással rendelkezők esetében általában többezres 

nagyságrendűek, jelentős szórással. 

➢ a betegségen átesett és oltott személyek között az ellenanyagszint átlagosan minden 

esetben meghaladja a 10 000 AU/mL értéket, de jellemzően 20 000-40 000 AU/mL 

közötti értéken van. Aki a betegséget átvészelte és oltást is kapott, magasabb szintű 

ellenanyagszinttel rendelkezik. Ennek a különbségnek a mértéke megközelíti 

esetünkben a mérések alapján a 60-80%-ot.  

➢ a vizsgálatokban megállapítható, hogy a mind a Moderna és a Pfizer-BioNTech 

oltóanyaggal immunizált személyek esetében, a csak oltottaknál is megfigyelhető a 

mérési határ felső értékén (40 000 AU/mL) lévő ellenanyagszint több esetben. 
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Megjegyzendő, hogy a teljes, 1414 fős mintában szereplő, de a betegséget csak átvészelt, nem oltott 

személyek esetén a védettséget jelző ellenanyagszint néhány kivételtől eltekintve 100-1000 AU/mL 

között volt. Azon, a teljes mintában szereplő személyek esetében, akik nem voltak betegek és oltást 

sem kaptak, a vizsgálat értékelhető ellenanyag szintet nem jelzett egy esetben sem.  

 

A bentlakásos szociális intézményekben és a főváros intézményében zajló hajléktalanellátásban eddig 

is kiemelt hangsúlyt fektettünk az oltások beadatására. A jelenlegi (2021. április 26.) átoltottsági 

adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Oltásban (kétszeres oltás) 
részesülők köre  

Oltások száma Kialakult átoltottság a 
betöltött férőhelyek vagy 

státuszok arányában 

Bentlakásos szoc. intézmények 
ellátottjai 

2877 fő 89,9% 

Bentlakásos szoc. intézmények 
munkatársai 

1588 fő 73,3% 

Hajléktalanellátás ügyfelei 1172 fő 55% 

Hajléktalanellátásban dolgozók 427 fő 68% 

 

4. Következtetések a gyakorlat vonatkozásában: 

A vizsgálat eredményei szerint az érintett intézményben a kialakult védettség magas arányban van 

jelen. A védettség fennmaradásának időtartama ugyanakkor még nem ismert. Az esetleges 

emlékeztető oltás időpontjának meghatározása, az ellenanyag csökkenés ütemének folyamatos 

követése nem a fenntartó önkormányzat feladata. 

 

A feltárt, fogékonynak minősíthető ellátottak és személyzet (a teljes mintán belüli 7%) figyelemmel 

követése és monitorozása fontos feladatunk. A járványügyi munkánk középpontjában ők állnak, ezen 

belül is a védőoltásban még nem részesültek oltásra való ismételt felhívása, és az oltások szervezése 

kiemelkedő feladat. 

 

Az intézményekben megbetegedések jelenleg nagyon alacsony számban, egyedi esetek formájában 

jelentkeznek. Ezek kivizsgálása és nyomon követése minden esetben részletesen a járványügyi 

szabályoknak megfelelően megtörténik. 


