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Stanovisko ČSAKI 
k vyšetřování protilátek 

u onemocnění COVID-19

Úvod

Protilátky jsou důležitým obranným mechanismem 
proti virové infekci, uplatní se po prolomení přiro-
zených bariér. K jejich tvorbě je nezbytná i aktivace 
T lymfocytů. Protilátky proti viru SARS-Cov-2 jsou 
většinou detekovatelné v séru během druhého týdne 
od prvních klinických projevů infekce, IgA a IgM 
protilátky se zpravidla objeví dříve, ale u většiny in-
fikovaných brzy vymizí. IgG protilátky mohou přetr-
vávat dlouhodobě (dle současných publikovaných dat 
minimálně 12 měsíců), ale u některých osob mohou 
být jejich koncentrace již kolem třetího měsíce vý-
znamně snížené. Hodnota protilátek v krvi nekoreluje 
s tíží onemocnění (asymptomatický versus těžký prů-
běh). I po výrazném poklesu hladiny protilátek proti 
SARS-Cov-2 přetrvávají v krvi i tkáních paměťové 
lymfocyty (B, T, plazmatické buňky), které v případě 
potřeby tvorbu protilátek opět obnoví.

Variabilita v imunitní reaktivitě závisí na mnoha 
faktorech jak vrozených (genetická predispozice), tak 
získaných (aktuální stav jedince, přidružené choroby, 
věk, léky apod.).

K míře nejistoty navíc přispívá různá kvalita testů, 
které se pro detekci protilátek používají. S vědomím 
výše uvedených skutečností, které se s přibývajícími 
poznatky mohou měnit, zaujímá Česká společnost 
alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) následu-
jící postoj k této problematice:

Vyšetření protilátek jako podklad k rozhodování 
o vakcinaci

1. Nepodporujeme rutinní vyšetřování hladiny pro-
tilátek u obyvatelstva za účelem indikace podání 
vakcíny. Očkovat by se měli přednostně všichni do-
spělí občané, kteří neprodělali COVID-19.

2. Osoby, které COVID-19 prodělaly, by se měly 
nechat očkovat v dostatečném odstupu od prodělání 
nemoci (cca 6 měsíců) i bez zjišťování hladiny pro-
tilátek. Vzhledem k absenci jednoznačných důkazů 
o zvýšeném riziku závažných komplikací u osob s vy-
sokými hladinami protilátek při milionech již apli-
kovaných vakcín nepovažujeme v současné době 
vysokou hladinu protilátek za kontraindikaci 
očkování. U osob po prodělané infekci, u nichž došlo 
po první dávce k nežádoucím reakcím, by bylo vhod-
né zvážit podání jen jedné „booster“ dávky (a vydání 

plnohodnotného certifikátu o očkování). Publikovaná 
data ukazují, že jedna dávka stačí revokovat předchozí 
imunitu, a je tedy zbytečné osoby vystavovat riziku 
další nežádoucí reakce. V současnosti je překážkou 
tohoto protokolu doporučení výrobce, kde se zatím 
s touto variantou nepočítá.
3. Vyšetření hladiny protilátek považujeme za indi-
kované u pacientů s předpokládanou nízkou imunitní 
reaktivitou (např. pacienti s orgánovými transplanta-
cemi nebo jinak závažně imunosuprimované osoby) 
k posouzení účinnosti vakcinace eventuálně k rozhod-
nutí o revakcinaci. Přehled dalších indikací k vyšet-
ření protilátek ze zdravotního hlediska uvádí tabulka 
zveřejněná na stránkách ČSAKI:
https://www.csaki.cz/dokumenty/indikaceIgGCOVID.pdf

Vyšetření protilátek jako diagnostika onemocnění 
COVID-19

4. Stanovení protilátek proti viru SARS-Cov-2 má 
jednoznačný diagnostický význam zejména u osob, 
které jsou vyšetřovány až v době PCR negativity nebo 
v případě postcovidových komplikací, jež se mohou 
objevit i u bezpříznakových pacientů, kteří neměli 
onemocnění diagnostikované.

Uznávání protilátek jako důkazu o prodělané in-
fekci

5. Z obecných imunologických principů je známo, že 
specifické protilátky proti infekčním agens (včetně 
SARS-Cov-2) jsou objektivním důkazem schopnosti 
jedince reagovat na imunizaci (přirozenou infekci nebo 
očkování). Doporučujeme proto uznávat pozitivitu 
protilátkových testů v souvislosti s protiepidemic- 
kými opatřeními (cestování, návštěvy sportovních 
a kulturních zařízení) jako plnohodnotnou alter-
nativu potvrzení o prodělané nemoci na základě 
PCR nebo potvrzení o provedeném očkování, a to 
s platností odpovídající časovému intervalu, po 
který se uznává prodělané onemocnění na základě 
pozitivního PCR testu. Oproti průkazu PCR má sta-
novení protilátek nevýhodu pouze v nejistém čase, kdy 
k infekci došlo. Nelze vyloučit také určité zastoupení 
falešných pozitivit s ohledem na zkřížené reaktivity 
protilátek s ostatními koronaviry. V případě, že bude 
stanovení protilátek zrovnoprávněno s průkazem viru 
pomocí PCR, měl by být test prováděn v akreditované 
laboratoři (ČIA nebo NASKL) s přístupem k zadávání 
do ISIN a předem by měly být vymezeny požadované 
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ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

PŘEHLED DOMÁCÍCH AKCÍ NA 2. POLOLETÍ ROKU 2021
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI Regulace imunity v laboratoři a u lůžka 9. 9. 2021 Praha, Lékařský dům Pracovní schůze
Kontakt:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.; Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4 
tel.: +420 261 365 222, e-mail: ilja.striz@ikem.cz
ČSAKI (spolu s Imunologie o.p.s., 
Zdravotní ústav Ústí nad Labem a ČIS)

XXIX. Severočeská imunologická 
konference

10. 9.–11. 9. 2021 Ústí nad Labem Konference

Kontakt:
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.; Oddělení klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 
400 11 Ústí nad Labem; tel.: +420 477 114 410, e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu
RNDr. Vlastimil Král, CSc.; Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad 
Labem; tel.: +420 477 751 800, e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI XII. Moravský seminář sester oboru AKI 25. 9. 2021 Olomouc Seminář Sekce 

sester
Kontakt:
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.; OAKI FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava - Poruba; tel.: +420 597 373 011, e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI 6. Den lékové alergie 2. 10. 2021 Kutná Hora Konference
Kontakt:
MUDr. Jaromír Paukert, Alergologie, Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín; tel.: +420 321 756 418, e-mail: jaromir.paukert@nemocnicekolin.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
SSAKI, ČSAKI XXXVIII. Sjezd slovenských a českých 

alergologů a klinických imunologů
20. 10.–23. 10. 2021 Vysoké Tatry Sjezd

Kontakt:
Ing. Jela Petrisková, Ph.D.; Odelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin 
tel.: +421 905 747 778, e-mail: jelapetriskova@gmail.com
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI (spolu s Lázně 
Luhačovice, a. s. a ČPFS)

XXVII. Luhačovické dny 5. 11.–6. 11. 2021 Luhačovice, 
Společenský dům

Konference

Kontakt:
MUDr. Tomáš Rohovský; Alergologie a klinická imunologie Hornmed s. r. o., Charbulova 8, 618 00 Brno
tel.: +420 511 112 593, e-mail: rohovsky@volny.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI Potravinová alergie – od diagnostiky 

k léčbě
11. 11. 2021 Praha, Lékařský 

dům
Pracovní schůze 
organizovaná 
Skupinou pro 
potravinovou 
alergii

Kontakt:
MUDr. Simona Bělohlávková; Immuno-flow, s.r.o., Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany; tel.: +420 605 289 811, e-mail: simona.belohlavkova@seznam.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI (spolu s AKI FN Olomouc 
a OAKI FN Ostrava)

XXII. Beskydské alergologické 
a imunologické dny

19. 11.–20. 11. 2021 Soláň Konference

Kontakt:
MUDr. Mořic Jurečka; Alergologie a klinické imunologie, 742 58 Příbor; tel.: +420 556 724 224, e-mail: moric.jurecka@seznam.cz
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání: Klasifikace:
ČSAKI Předvánoční setkání alergologů 

a klinických imunologů
9. 12. 2021 Autoklub, Opleta-

lova 29, Praha 1
Sympozium

Kontakt:
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.; Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o., Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5 - Smíchov; 
tel/fax: +420 277 010 521, e-mail: vit.petru@synlab.com

VÝBĚR Z PŘEHLEDU MEZINÁRODNÍCH AKCÍ NA 2. POLOLETÍ ROKU 2021
Název společnosti: Název akce: Datum konání: Místo konání:
SSAKI + SIMS XIX. Martinské dni imunológie 15.–17. 9. 2021 Martin, SR| Odborné podujatie
Kontakt:
Ing. Jela Petrisková, Ph.D.; Odelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin 
tel.: +421 905 747 778, e-mail: jelapetriskova@gmail.com



211Alergie 3/2021

předplatné

ROČNÍK 25, ČÍSLO 4, 2020

Časopis pro klinickou
nefrologii a metody

náhrady funkce ledvin.

Vychází  4× ročně.

• Tištěná verze
320 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

356 Kč vč. poštovného

www.tigis.cz
excerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca
issn 1212-35363

ROČNÍK 23 | 2021

Časopis pro kontinuální vzdělávání 
v alergologii a klinické imunologii.

Vychází 4× ročně 
+ 1 supplementum. 

• Tištěná verze
500 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

545 Kč vč. poštovného

BOLEST
Časopis pro studium a léčbu bolesti

Časopis je vystaven v plném znění na našich webových stránkách www.tigis.cz
Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca 
indexováno v embase - excerpta medica
ISSN 1212-0634

ročník 24 | číslo 1 | 2021

Časopis pro studium
a léčbu bolesti.

Vychází  4× ročně.

• Tištěná verze
360 Kč vč. poštovného 
• Tištěná a digitální

396 Kč vč. poštovného

No. 4/Vol. 24 (JHEMI vol. 60) December 2016

Published by the National Institute of Public Health, Prague, in cooperation with Tigis Ltd. 

ISSN 1210-7778
Indexed / Excerpted in: EMCare, MEDLINE / Index Medicus, Scopus, Chemical Abstracts, Proquest, Biological Abstracts, Biosis Previews, Science Citation Index 

Expanded, Social Sciences Citation Index, Current Contents - Social & Behavioral Sciences, Current Contents - Clinical Medicine, 
EBSCO Publishing, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus

Obalka_CEJPH_4_14.indd   1 12/12/2014   2:54:53 PM

Central European Journal 
of Public Health.

Časopis je indexován 
v databázi SCOPUS.
Vychází 4× ročně.

ROČNÍK 63,  ČÍSLO 2,  2018

ČASOPIS PRO OCHRANU A PODPORU ZDRAVÍ

HYGIENA

Vydává Stá tn í  zdravo tn í  ús tav  ve  spo luprác i  s  T IGIS,  spo l .  s  r.  o .
EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA,  Crossre f ,

EMCare ,  EBSCO Academic  Search  U l t imate ,  INDEX COPERNICUS

ISSN 1802-6281

obalka_2_18.indd   1 7/16/2018   9:36:38 AM

Časopis pro ochranu
a podporu zdraví.

Vychází 4× ročně. 

INDEXED IN MEDLINE/Index Medicus

BIOLOGICAL ABSTRACTS, CHEMICAL ABSTRACTS

BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA

ČESKOSLOVENSKÁ

FYZIOLOGIE

ČASOPIS ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FYZIOLOGŮ A PATOFYZIOLOGŮ ROČNÍK 68

ISSN 1210-6313

1 /2019   uzitek fysiologie je nejpatrnejsi v lekarstvi 
   lekarove byli po vsechny casy nejhorlivejsi  
   pestitele fysiologicke vedy
                                                          

J E Purkyne 1851

CSF_kniha_1_2019.indb   1 13.06.19   23:24

Časopis českých 
a slovenských fyziologů 

a patofyziologů.

Vychází 2× ročně.

150 Kč vč. poštovného

Časopis pro postgraduální 
vzdělávání.

Časopis je indexován 
v databázi SCOPUS.
Vychází  4× ročně 

+ 1 supplementum.

• Tištěná verze
500 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

545 Kč vč. poštovného

Objednávky předplatného zasílejte na e-mail: loudova@tigis.cz, uveďte prosím název časopisu, požadovaný ročník, počet jednotlivých výtisků,
 jméno, příjmení a adresu. Cena předplatného na rok 2021 je uvedená pro ČR. 

2021–25 let

Časopis pro moderní
psychiatrii.

Časopis je indexován 
v databázi SCOPUS.

Vychází 4× ročně 
+ 1 supplementum.

• Tištěná verze
500 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

545 Kč vč. poštovného

Časopis je vystaven v plném znění na našich webových stránkách.

Veterinární 
 lékař
Časopis pro medicínu malých zvířat 3/ 2021

ročník 19 / 2021

www.tigis.cz  |  ExcErpováno v BiBliographia mEdica ČEchoslovaca  |  issn 1214-3774

VliV VýžiVy štěňat Velkých  
plemen na zdraVí pohyboVého 
aparátu

Fraktura Femuru u psa, 
ošetřenía rehabilitace – 
kazuistika

chyby a komplikace při řešení  
zlomEnin antEBrachia  
u malých zVířat

Časopis pro klinickou 
praxi v oboru 
malých zvířat.

Vychází 4× ročně.

• Tištěná verze
400 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

436 Kč vč. poštovného

Čtvrtletník nabízí odpovědi 
na otázky, informace, rady 

a poučení pro alergiky, 
astmatiky, bronchitiky. 

Vychází 4× ročně.
Na PNS celá ČR.

• Tištěná verze
190 Kč vč. poštovného
• Tištěná a digitální

226 Kč vč. poštovného

titul pro pacienty

tituly pro lékaře

Vážení čtenáři,

vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České společnosti alergologie a klinické imunologie časopis Alergie 
v nové moderní elektronické formě ZDARMA. 
Zájemci o zasílání této formy časopisu, prosím zašlete svou e-mailovou adresu na: loudova@tigis.cz

oznámení – ELEKTRONICKÁ NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÁ VERZE ČASOPISU

www.tigis.czwww.tigis.czwww.tigis.cz
excerpováno v bibliographia medica Čechoslovacaexcerpováno v bibliographia medica Čechoslovacaexcerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca
issnissnissn 1212-3536 1212-3536 1212-3536

ROČNÍK 23 | 2021ROČNÍK 23 | 2021ROČNÍK 23 | 2021ROČNÍK 23 | 2021ROČNÍK 23 | 2021ROČNÍK 23 | 2021
Pohodlné čtení 
díky možnému 
zvětšení textu 
podle potřeby

Přizpůsobí se 
celé obrazovce

Možnost vyhle-
dávání v časopisu 
podle klíčových 
slov

Jednoduché 
listování

1/68

NOVĚ SI MŮŽETE VYBRAT DIGITÁLNÍ VERZI PŘEDPLATNÉHO

www.tigis.cz

Vážení čtenáři,

vydavatelství TIGIS je připraveno posílat členům České společnosti alergologie a klinické imunologie časopis Alergie 
v nové moderní elektronické formě ZDARMA. 
Zájemci o zasílání této formy časopisu, prosím zašlete svou e-mailovou adresu na: loudova@tigis.cz

oznámení – ELEKTRONICKÁ NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÁ VERZE ČASOPISU

www.tigis.cz
excerpováno v bibliographia medica Čechoslovaca
issn 1212-3536

ROČNÍK 23 | 2021
Pohodlné čtení 
díky možnému 
zvětšení textu 
podle potřeby

Přizpůsobí se 
celé obrazovce

Možnost vyhle-
dávání v časopisu 
podle klíčových 
slov

Jednoduché 
listování

1/68

210 Alergie 3/2021

informace

parametry metody (cílový antigen S nebo S1/S2, imu-
noanalytická metoda s mezinárodní CE certifikací, 
izotyp IgG). Vzhledem k možnosti aplikovat vakcínu 
bez předešlého vyšetření protilátek a skutečnosti, že se 
nejedná o lékařskou indikaci, doporučujeme uhradit 
toto vyšetření výhradně samoplátci.

Protilátky jako průkaz bezinfekčnosti a jako para-
metr obranyschopnosti

6. Je třeba vzít na vědomí, že ani detekovatelná 
hladina protilátek, ani provedené očkování, ani his-
torie pozitivního PCR testu nevylučuje případnou 
reinfekci a není potvrzením o bezinfekčnosti. Všech-
ny tři situace ale riziko přenosu výrazně snižují ve 
srovnání s osobami, které se s virem nesetkaly nebo 
nebyly očkované.

7. Hladina protilátek je ovlivněna řadou faktorů, kro-
mě množství viru je to velká interindividuální varia-
bilita v imunitní odpovědi jednotlivců. Nebyla dosud 
definována hodnota, která by byla pro většinu osob 
protektivní, nebo naopak riziková.

8. Doposud neexistuje studie, která by prokázala jed-
noznačnou závislost mezi hladinou protilátek a mírou 
ochrany proti manifestní infekci. Osoby očkované, 
po prodělaném covidu nebo osoby s prokázanou 

pozitivitou protilátek jsou v naprosté většině 
chráněné proti těžkém průběhu COVID, a to i v pří-
padě, že u nich došlo k poklesu hladiny protilátek.

Protilátky a buněčná imunita

9. Protilátky jsou náhradním ukazatelem i stavu bu-
něčné imunity (tzv. surrogate marker). Prakticky 
každý, kdo vyvine buněčnou imunitu, vytvoří i urči-
tý titr protilátek. I když zřejmě počty paměťových 
T lymfocytů zaměřených proti SARS-Cov-2 mohou 
v krvi přetrvávat i po vymizení protilátek, nejedná se 
o parametr, který by byl zatím využitelný v rutinní 
klinické praxi. Toto vyšetření by mělo být vyhrazeno 
pouze pro výzkumné účely.

Dne 9. 8. 2021 za výbor ČSAKI:

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., 
místopředsedkyně

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., místopředseda
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., předseda

RNDr. Vlastimil Král, CSc., předseda 
Sekce laboratorní imunologie
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