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Immunverjan

• Immunverjan er verjuskipanin hjá
kroppinum

• Tá ein persónur verður smittaður, 
verða andevni framleidd, sum 
royna at berja niður sjúkuna

Immunskipanin

Bakteriur

Virus

Soppar



Immunverjan

Korona virus brúkar 

spikes (pílarnar) á uttaru 

síðuni til at binda seg til 

kyknurnar og smitta tær. 

Kroppurin svarar við at 

framleiða....  

andevni við serligum 

skapi, sum binda til 

spikes og gera virusið 

óvirkið.



Immunverjan

• Andevni eru partur av 
immunverjuni og binda seg til 
korona virus og berja sostatt
málrættað COVID-19 smittu

• Andevnir eita eisini
immunoglobulinir (Ig) og 
finnast í fleiri formum
• IgM 

• IgG

• IgA





Endamál

At kanna andevnir eftir smittu við COVID-19 yvir tíð



Tann stóri spurningurin 

• Hava øll andevnir eftir smittu við COVID-19?

• Hvussu leingi eftir smittu hevur ein andevnir? 

• Er ein mótstøðuførur, um ein hevur andevni móti COVID-19, og 
hvussu leingi, um so er?



Mannagongd



Fyrsta bylgja
• Øll við positivari PCR kanning boðin at luttaka

• 169 av 187 luttóku, ~90%

• Boðin til blóðroynd 3, 7, 12, 15 og 22 mðr



Fyrsta bylgja



Onnur bylgja

• Øll við positivari PCR kanning frá aug til 26. 
dec 2020 boðin at luttaka

• 226 av 297 luttóku, ~76%

• Boðin til nýggja blóðroynd eftir 1, 3, 7, 12 og 
15 mðr



Onnur bylgja



Kanning av andevnum



Kanning av andevnum

• Kanning av andevnum (blóðroynd)
• Vísir um tú hevur havt virus í kroppinum

• Verður mátað í blóðroynd

• Kanning av virus – PCR test (poding)
• Vísir um tú hevur virkið virus í kroppinum (RNA)



Kanning av andevnum

• Wantai test kit
• mátar total andevni 

• ein kvalitativ test (ja/nei)

• Kanning gjørd á Heilsufrøðiligu Starvsstovuni

• Andevir
• mátar IgG, IgA og IgM

• ein kvantitativ kanning (tal)

• Kanning gjørd á Ríkisssjúkrahúsinum



Úrslit











• Stórt spenn í virði av IgG

• Menn høvdu hægri 
virðir við byrjan, men 
lækkingin var skjótari

• Eldri høvdu hægri virðir 
við byrjan, men 
lækkingin var skjótari



• Roykjarar høvdu lægri
IgG virðir



• Tey, sum hava verið
innløgd, høvdu hægri
virðir



• Hjá fólki við hægri BMI 
lækkaði IgG skjótari



• Koppseting er sum ein 
boostari – hægri virðir 
enn eftir infektión





Niðurstøða

• Flest øll framleiða andevnir

• Eftir 15 mðr høvdu 94% enn andevnir, serliga IgG

• IgG broytist yvir tíð 
• andevnini lækka støðugt fyrstu 7 mðr. fyri síðan at vera meira støðug

• Kyn, aldur, royking og at vera innlagdur á sjúkrahúsið hevði ávirkan 
á IgG andevnir
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