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A WHO  az  új  koronavírus  elleni  harc  egyik  fő  eszközeként  jelölte meg  a  vírus  tesztelését.  Nem 

mindegy azonban, hogy melyiket mikor végzik el, mint ahogy az sem, hogy mit szeretnénk megtudni: 

korábban átestünk‐e már a fertőzésen, vagy hogy jelenleg fertőzöttek vagyunk‐e.  

Ebben az alábbi tájékoztató segít az Önök számára. 

Védettséget	 igazoló	 okmányhoz	 szükséges	 antitest/ellenanyag	
vérvizsgálat 
Hatóságilag elfogadott laboratóriumi antitest vizsgálat, mely segítségével megkaphatja a Védettséget 

igazoló  okmányt.  Amennyiben  gyanítja,  hogy  az  elmúlt  időszakban  átesett  a  fertőzésen,  de  nem 

végeztetett  PCR  tesztet,  akkor  ezzel  az  laboratóriumi  antitest  vizsgálattal  tudja  hitelt  érdemlően 

bizonyítani  védettségét.  A  CENTAUR  vizsgálat  az  oltások  hatásosságára  (időbeni  lefolyásra)  vagy 

szükségességére is ad információt. 

Centaur	vizsgálatok	
Covid‐19  vírusfertőzés  ellen  termelt  ellenanyagok  és  immunválasz  kimutatása  nagy  érzékenységű 

immunológiai módszerrel (Centaur) vénás vérből. 

Ár: 15.000 Ft 

Az új szerológiai vizsgálat alapján képesek vagyunk eldönteni, hogy a COVID‐19‐betegségen átesett 

emberekben jelen vannak‐e olyan antitestek, amelyek a betegség elleni védettséget jelentik. 

A paciensektől  levett vénás vérből kimutatható, hogy a  szervezetükben megjelent‐e olyan antitest 

(total immunoglobulin), amely a SARS‐CoV2 vírus S – tüskefehérjének azt a részét semlegesíti, amely 

a vírus sejtbe jutásáért felelős. 

Ezzel  a  vizsgálattal  nem  csak  az  állapítható  meg,  hogy  valaki  átesett‐e  a  betegségen,  hanem 

kimutatható  a  kialakult  védettség  szintje  is,  ami  a  semlegesítő  antitestek  jelenlétével  és  ezek 

mennyiségével korrelál. 

Ez a szerológiai eljárás annyival mond többet, informatívabb, mint a csak „S” fehérjét kimutató ELISA 

vagy  egyéb  immunkémiai  módszerek,  hogy  az  általunk  végzett  teszt  az  S  fehérjének  egy 

meghatározott  részére,  az úgynevezett  receptor  kötő doménre  (RBD) bekötődő  antitestek  szintjét 

mutatja  ki. Az  RBD‐vel  kölcsönható  antitestek megakadályozzák,  hogy  a  vírus  az ACE  receptorhoz 

kötődjön, így a vírus sejtbe jutását gátolják. 

Miért hasznos a vizsgálat elvégzése? 

A Centaur vizsgálat az egyén antitestes védettségét jelentő antitest szintjét/állapotát számszerűsíti. 

A szám arányos a vérben keringő neutralizáló antitestek mennyiségével, ami az oltások hatásosságára 

(időbeni lefolyásra) vagy szükségességére is ad információt. 

A vizsgálat érzékenysége 

A  vizsgálat  99%‐os  érzékenységgel mutatja  ki  az  IgG  pozitivitást,  100%  specificitás mellett.  Ritkán 

keresztreakciók előfordulhatnak, egyéb koronavírusok, például a SARS‐CoV‐1, a MERS‐CoV, a HKU1, a 
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229E, NL63 vagy az OC43 általi múltbeli vagy a jelenlegi fertőzöttség, vagy a már jelenlévő antitestek 

miatt. 

Mikor és kiknek érdemes a vizsgálatot elvégeztetnie a vizsgálatot? 

COVID‐19 megbetegedés utólagos  igazolására. A pozitív eredmény  igazolja, hogy a  szervezetben a 

koronavírus  ellen  az  ellenanyag  kimutatható,  így  a  lelet  felhasználható  a  védettségi  igazolvány 

igénylésére a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján. 

A COVID‐19 megbetegedés megelőzésére alkalmazott vakcinák után, hogy megjelentek‐e a specifikus 

antitestek,  vagyis  kialakult‐e  immunválasz.  A  teljes  védettség  várható  kialakulásának  ideje  után, 

vagyis a 2. oltás után 7‐14 nappal érdemes a Centaur tesztet elvégeztetni. 

Akik  PCR  vizsgálattal  igazoltan  átestek  a  Covid‐19  betegségen,  vagy  úgy  gondolják,  hogy 

tünetmentesen, de megfertőzödhettek, és a betegség vagy a  feltételezett megfertőződés óta eltelt 

legalább 14 nap. 

Akiknél más módszerrel  igazolt  IgG pozitivitást  találtak,  és  szeretnék pontosan megtudni, hogy  az 

antitestek szervezetükben jelen vannak‐e és milyen mennyiségben. 

A  szerológiai  tesztet  az  első  pozitív  eredményt  követően,  ismétlő  jelleggel,  havonta  érdemes 

elvégeztetni. 

Hogyan történik a mintavétel? 

Vérvételi módszerrel aszeptikus módon vénás vért veszünk Öntől, majd az abból preparált szérum 

frakciót  megküldünk  a  teszt  elvégzésére  a  mikrobiológiai  laboratóriumba.  Itt  mikrobiológusok 

elemzik a vérmintát  

A vizsgálat eredményét elektronikus úton továbbítjuk Önnek. 

Hogyan kell értelmezni az eredményt? 

Pozitív eredmény 

SARS‐CoV‐2‐ellenes  immunválasz detektálható a  szervezetében, mely antitestes védettséget  jelent, 

de nem tudjuk mennyi ideig tart az immunitás a betegséggel szemben. 

Negatív eredmény 

A negatív eredmény azt jelenti, hogy az Ön szervezetében nincs kimutatható mennyiségű ellenanyag 

a SARS‐CoV2 vírus ellen. 

 Ennek több oka is lehet: 

 Nem fertőződött meg 

 Megfertőződött, de a  fertőzés olyan korai szakaszában van, amikor még nem mutatható ki 

ellenanyag 

 Ön  megfertőzödött,  de  az  Ön  szervezetében  nincs  kimutatható  mennyiségű  semlegesítő 

ellenanyag a SARS‐CoV2 vírus ellen. 

ELISA	vizsgálatok	
Covid‐19  vírusfertőzés  ellen  termelt  ellenanyagok  és  immunválasz  kimutatása  nagy  érzékenységű 

immunológiai módszerrel (ELISA) vénás vérből. 

Ár: 11.000 Ft 

A Vircell COVID‐19 IgM+IgA és IgG vizsgálat nagy biztonsággal képes kimutatni, hogy megjelentek‐e a 

szervezetében a vírusfertőzést követően kimutatható  IgM +  IgA és  IgG ellenanyagok. A vizsgálatot 

ELISA módszerrel végzik. 
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A SARS‐CoV‐2 IgM+IgA meghatározással az akut, közelmúltbeli fertőzés detektálható, 

a SARS‐CoV‐2 IgG meghatározás alkalmas a már lezajlott fertőzésre adott immunválasz kimutatására, 

mely a vírus ellen kialakult védettséget is jelzi. 

A SARS‐CoV‐2 IgM teszt a PCR kimutathatóság után már 2‐3 nappal jelzi a vírusfertőzést. 

A SARS‐CoV‐2 IgG teszt a fertőzés után legalább 14 nappal alkalmas a lezajlott fertőzés detektálására. 

A pozitív eredmény igazolja, hogy a szervezetben a koronavírus ellen az ellenanyag kimutatható, így a 

lelet felhasználható a védettségi igazolvány igénylésére a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján. 

Hogyan történik a mintavétel? 

Vérvételi módszerrel aszeptikus módon vénás vért veszünk Öntől. 

A vizsgálat eredményét elektronikus úton továbbítjuk Önnek. 

Hogyan kell értelmezni az eredményeket? 

Pozitív IgM + IgA eredmény 

SARS‐CoV‐2‐ellenes IgM + IgA immunválasz detektálható a szervezetében. 

A  fertőzés  a mintavételt  időpontjában  vagy  az  azt megelőző  néhány  napban már  fennáll  illetve 

fennállt. 

Pozitív  eredmény  esetén  javasolt  egyéb  megerősítő  vizsgálat  elvégzése  is  a  fennálló  betegség 

igazolására, SARS‐CoV2 PCR‐teszt. 

Az  IgM +  IgA pozitív eredmény 99%‐os biztonsággal  jelenti azt, hogy az egyén  tüneteit a COVID‐19 

fertőzés okozza. 

Pozitív IgG eredmény 

Az  IgG  antitestek  jelenléte  lehetővé  teszi  azoknak  a  korábban  megfertőződött  betegeknek  az 

azonosítását, akik  felgyógyultak a betegségből és valószínűsíthetően  immunissá váltak  rá. Valamint 

azon  személyek  is  kiszűrhetők,  akik  tünetmentesen  estek  át  a  fertőzésen  és  valószínűsíthetően 

kialakult szervezetükben az immunitás. 

Jelenleg  nincs  sok  adat  az  esetlegesen  szerzett  immunitás  fennmaradásának  időtartamáról,  a 

szerológiai  teszteket  az  első  pozitív  eredményt  követően,  ismétlő  jelleggel,  időszakosan  érdemes 

elvégezni. 

Negatív IgM + IgA és negatív IgG eredmény 

A  negatív  IgM  +  IgA  és  IgG  eredmény  azt  jelenti,  hogy  az  Ön  szervezetében  nincs  kimutatható 

mennyiségű ellenanyag a SARS‐CoV2 vírus ellen. 

Ennek több oka is lehet: 

 ön nem fertőződött meg 

 ön  megfertőződött,  de  még  lappangási  időszakban  van  a  fertőzés,  amikor  a  vizsgált 

ellenanyagok még nem termelődnek 

 ön megfertőződött, de a fertőzés olyan korai szakaszában van, amikor még nem mutatható ki 

az IgM + IgA és IgG ellenanyag. 

A  laboratóriumi  vizsgálatok  eredményeit  mindig  a  klinikai  tünetek  és  az  epidemiológiai  adatok 

összefüggésében kell értelmezni a végleges diagnózis és az egyén kezelésével kapcsolatos döntések 

meghozatala  során.  A  pontos  diagnózis  felállítása  érdekében  célszerű,  hogy  kezelőorvosával 

részletesen  megbeszélje  a  korábban  észlelt  tüneteit  és  az  alapján  megállapítható  legyen  a 

feltételezett fertőzési időablak. 
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Határérték körüli eredmény 

Ritkán,  de minden  ilyenfajta módszer  esetében  kimutatható  egy  átmeneti  időszak,  amely  során  a 

tesztek nem  adnak  egyértelmű pozitív  vagy negatív  eredményt.  Ezt nevezzük határértéknek.  Ilyen 

esetben  a  páciensben  olyan mennyiségű  immunglobulin mérhető,  amely  a  tesztek  alapján  egyik 

végeredményhez sem sorolható. 

Ilyen esetben indokolt a vizsgálat ismétlése 4‐7 napon belül. 

 

Gyevi‐Med Egészségház – Egészségpont  

6750 Algyő, Egészségház u 42. 

Telefonos és online időpontfoglalás: +36 20 523 4446 vagy  www.remediteam.hu/kapcsolat/online‐

bejelentkezes/ellenanyag‐vizsgalat.htm 

http://www.remediteam.hu/  

 

Fontana Egészség és Életmód Centrum 

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 5.  

Telefonos és online időpontfoglalás: +36 62 534 412 vagy www.remediteam.hu/kapcsolat/online‐

bejelentkezes/ellenanyag‐vizsgalat.html  

http://fontanacentrum.hu/index.php?page=hirek&item=85  

 

Tavasz Egészségcentrum 

6724 Szeged, Tavasz utca 8. 

Telefonos időpontfoglalás +36 20 523 4446 vagy https://www.corden.hu/corden‐szeged  

 

Védettségi igazolvány kiállításához felhasználható!  

 


