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Abstrakt 
Vzhledem k vypuknutí epidemie nového typu Coronaviru SARS-Cov-2 a z důvodů poptávky a naléhavosti 
diagnostikovat akutní dýchací problémy (SARS-COV-2) byly rychle vyvinuty immuno metody s omezenou 
validací na klinických vzorcích. Validace  serologických testů vyžadovány pro přesnou diagnostiku infekce  
SARS-COV-2. Kromě toho jsou k potvrzení infekce požadovány molekulární metody, sledování přenosu 
dotykem nebo epidemiologické studie. 
Tato studie hodnotila senzitivitu a specifitu 9 komerčně dostupných serologických testů - zahrnovala 3 
soupravy typu ELISA a 6 souprav POC (Point of care). 
Metody byly validovány s použitím vzorků sér od: 

1. SARS-CoV-2 v PCR-positivních pacientů s dokumentovaným prvním dnem onemocnění 
2. Archivovaná séra získaná od zdravých osob před vypuknutím SARS-CoV-2 v Číně 
3. Séra od pacientů s akutní virovou infekcí dýchacího traktu způsobenou jiným coronavirem nebo 

jiným virem 
4. Séra pacientů pozitivních na dengue, CMV, EBV 

 
Výsledky ukázaly  100% specifitu pro soupravu Wantai SARS-CoV-2 Total Antibody ELISA, 93% u soupravy 
Euroimmun IgA ELISA, a 96% Euroimmun IgG ELISA a respektive sensivitu  90%, 90%, and 65%. 
Celkové předvedení POC souprav dle výrobce byly v řadě objednávek následující firmy - AutoBio 
Diagnostics  >  Dynamiker  Biotechnology  =  CTK  Biotech  >  Artron  Laboratories  >  Acro  Biotech  ≥  
Hangzhou Alltest Biotech. 
Celkově, tato zjištění usnadní výběr serologických souprav pro stanovení specifických protilátek proti 
SARS-CoV-2 stejně tak dobře jako sero-epidemiologické studie a studie vývoje očkovacích látek. 
 
Úvod 
V prosinci 2019 nový coronavirus způsobil vážné akutní dýchací postižení, které se objevily ve Wuhanu, 
Čína.(1) WHO pojmenovala tuto nemoc jako conoronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) a virus, který 
to způsobil, byl označen jako coronavirus 2 vážných akutních dýchacích obtíží (SARS-CoV-2). Virus se do 7 
dubna rozšířil do 212 zemí a oblastí, kdy celosvětově  bylo potvrzeno 1 279 722 případů a 72 614 úmrtí.(2) 
V současnosti epidemie ve většině zemí ještě nedosáhla  svého vrcholu, co se týká počtu případů nebo 
úmrtí a předpokládá se, že během následujících týdnů a měsíců dojde k jejímu zvýšení. 
 
 



Správná diagnostika COVID – 19 je základ, nejen pro to, abychom zajistili příslušnou lékařskou péči, ale 
také pro to, abychom určili SARS-CoV-2 infikované lidi, včetně bezpříznakových přenašečů, kteří musí být 
izolováni, aby se omezilo rozšiřování viru. WHO doporučuje pro diagnozu COVID-19 stanovení nukleové 
kyseliny ve vzorcích z dýchacího traktu. Vzhledem k rychle se zvyšujícímu rozšíření nákazy po světě a 
zvyšující se poptávce po diagnostických testech došlo k operativnímu  sběru vzorků z dýchacího traktu 
a tím k vývoji molekulárně diagnostických metod. Toto vedlo k rychlému testování, nezbytnému pro 
kontrolu nákazy. Avšak, nejednotnost materiálu z dýchacího traktu a anatomická lokace místa odběru 
vzorků např: 
stěr z hrtanu, sliny, tracheální vdechnutí, ovlivňuje senzitivitu testování na nukleovou kyselinu SARS-COV-
2.(5, 6).,  proto je naléhavá potřeba určení alternativních diagnostických postupů. 
 
Testování protilátek metodou ELISA nebo POC rychlotesty, může vyjasnit některé pochybnosti. U 
průměrně 40% pacientů mohou být detekovány specifické protilátky proti SARS-COV-2 již 7 den po 
objevení příznaků, po 14 dnech se sérokonverze se rapidně zvyšuje na  hodnotu vyšší než 90%. V této 
studii se ukázalo, že v průměru po 8 dnech průběhu infekce COVID-19 je testování na protilátky více 
senzitivnější než stanovení nukleové kyseliny (7, 8). Zatímco kombinace PCR a testů na protilátky je 
optimální pro přesnou diagnosu (6), stanovení pouze protilátek je vhodné pro stanovení pozdnějších fází 
infekce, kdy virus byl již eliminován (5). Diagnostická hodnota testování na protilátky spočívá v tom, že 
test odhalí jednotlivce, u kterého se po infekci  rozvinula imunita, která ho může chránit proti re-infekci 
(9) stejně dobře test může definovat a monitorovat rozsah šíření viru a imunitu populace na různých 
sociálních úrovních. 
 
Testování na přítomnost protilátek může být proto relevantní v následujících bodech: 
1. diagnóza u pacientů, kteří vyhledali lékařskou pomoc více než 7 dnů po objevení se příznaků 
2. přenos dotykem 
3. stanovení potenciální imunity a rizika infekce 
4. sero-epidemiologické studie k pochopení šíření COVID-19 
 
Tato  studie zhodnotila 3 ELISA soupravy a 6 souprav POC rychlotestů pro stanovení SARS-CoV-2  protilátek 
u pacientů s COVID-19. SARS-CoV-2  ELISA  soupravy  s certifikací CE a POC rychlotesty byly vybrány na 
základě dostupnosti v Dánsku v době testování. 
 
Materiál a metody 
Návrh studie 
Retrospektivní studie, hodnotící senzitivitu a specifitu komerčně dostupných immuno metod pro 
stanovení specifických protilátek proti viru SARS-CoV-2. Vzorky pacientských sér použitých v této studii 
pro diagnostické účely poskytla rutinní serologická laboratoř  Státního serologického ústavu.  
 
Vzorky sér 
Vzorky sér byly získány od pacientů COVID-19 (n=30) na jednotce intenzivní péče v Nemocnici Hillerod, 
Dánsko. Onemocnění SARS-CoV-2 bylo potvrzeno detekcí nukleové kyseliny ve vzorcích z dýchacího 
traktu. Kontrolní vzorky zahrnovaly archivovaná anonymní séra získaná od dárců krve stáří 18-64 bez 
historie SARS-CoV-2 infekce (n=10) a žádné cestování, dále séra od pacientů s akutní virovou infekcí 
dýchacího traktu způsobenou jiným coronavirem (n=5) nebo původcem, který není coronavirem (n=45) a 
dále séra pozitivní na horečku dengue (n=9), pozitivní na CMV (n=2, pozitivní na EBV (n=10), Jeden pacient 
byl pozitivní na CMV i EBV. 
 
 



ELISA soupravy  
Souprava Wantai SARS-CoV-2 Ab ELISA (Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, Beijing, China; Cat 
# WS-1096) byla zpracovávána dle návodu výrobce. Souprava je založena na principu dvojitého antigenu 
formátu „sandwich“, která detekuje celkové protilátky navázané na SARS-CoV-2 spike protein receptor 
binding domain (RBD)- vazebné domény v lidském séru nebo plasmě. 
Stručně, neředěná séra  v objemu 100 ul byla napipetována do jamek mikrotitrační destičky potažené 
rekombinantním antigenem SARS-CoV-2   a byla inkubována 30  minut při  37  °C.  Po inkubaci byly jamky 
5x promyty a následuje přidání konjugátu HRP-conjugat SARS-CoV-2 antigen) a inkubace s konjugátem 30 
minut při  37  °C.  Pak jsou jamky 5x promyty, následuje přidání chromogenu (substrat) a inkubace 15 
minut at  37  °C.  Po uplynutí inkubace se substrátem je reakce zastavena a výsledná absorbance je 
odečtena na fotometru pro mikrotitrační destičky při 450 nm s referenčním filtrem 620 nm.Hodnota cut-
off pro pozitivní výsledek byla vypočtena dle návodu výrobce přidáním hodnoty negativní kontroly 0,160. 
 
ELISA soupravy Anti-SARS-CoV-2 IgG a IgA ELISAs (Euroimmun Medizinische Labordiagnostika, Lübeck, 
Germany; Cat #  EI  2668-9601  G  and  EI  2606-9601  A,  respektive) byly zpracovany dle návodu výrobce. 
Ve dvou oddělených semi-kvantitativních ELISA soupravách SARS-CoV-2 spike protein subunit 1 (S1) byly 
lidském séru nebo plasmě detekovány protilátky jak IgA tak i IgG. 
V krátkosti – naředěná sera 1 : 101 byla dávkována to jamek mikrotitrační destičky potažené 
rekombinantním antigenem SARS-COV-2 a následně byly inkubována při 37;C po dobu 60 minut. Jamky 
byly promyty 3x. Následovalo přidání konjugátu HRP- IgA  nebo IgG a pak následovala inkubace při 37;C 
po dobu 30 minut. Jamky byly opět 3 x promyty, byl přidán roztok chromogenu, po 30 minutách při 
pokojové teplotě  byla reakce zastavena a výsledná absorbance byla změřena na fotometru pro 
mikrotitrační destičky při 450 nm s referenčním filtrem 620 nm. Byl vypočten poměr OD vzorku a OD 
kalibrátoru pro každou mikrotitrační destičku. Podle doporučení výrobce soupravy poměr menší než 0,8 
byl považován Za negativní, vyšší nebo rovno 0,8 – 1,1 jako hraniční, a pozitivní rovno nebo vyšší 1,1. Avšak 
pro senzitivitu a specifitu byla hodnota 1,1 použita jako přísnější Cut-off pro pozitivní  výsledky  a všechny 
hodnoty menší než 1,1byly považovány jako negativní. 
 
POC (Point-of-Care)  soupravy  
6 vybraných souprav POC pro rychlé stanovení protilátek v séru nebo plasmě bylo hodnoceno: 
2019-nCOV IgG/IgM Rapid Test (Dynamiker Biotechnology, Tianjin, China Cat # DNK-1419-1), 
OnSiteTM COVID -19 IgG/IgM Rapid Test  (CTK  Biotech,  Poway,  CA,  USA;  Cat  #  R0180C),   
Anti-SARS-CoV-2  Rapid  Test  (AutoBio  Diagnostics, Zhengzhou, China; Cat # RTA0204),  
Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) IgM/IgG Antibody Test (Artron Laboratories, Burnaby, Canada;  
Cat # A03-51-322),  
2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Acro Biotech, Rancho Cucamonga, CA, USA; Cat # INCP-402),  
2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Hangzhou Alltest Biotech, Hangzhou, China; Cat # INCP-402). 
  
Soupravy byly používány při pokové teplotě dle návodu výrobce. Pro všechny testy platí, doporučený 
objem vzorku séra je 10 ul. Tento objem je pipetován do jamky pro vzorek kazetky pro individuální test. 
Pak následuje přidání pufru dodávaného k soupravě. Objem pufru se odlišuje podle výrobce soupravy a 
byl přidáván průběžně dle dohody (60 μl, 3 kapky, 2 kapky, 2 kapky, 2 kapky, a respektive 60 μl). Výsledek 
byl odečítán vizuálně po 10 minutách. Slabá reakce u IgG a IgM dohromady nebo odděleně, je považována 
za pozitivní výsledek. 
 
Statistika 
Senzitivita byla správně definována jako vlastnost pacientů že mají SARS-COV-2 onemocnění,  správně 
diagnostikováni detekcí kyseliny nukleové SARS-CoV-2 ve vzorcích z respiračního traktu. 



Specifita byla definována jako vlastnost SARS-COV-2 imunitního systému, kteří byli identifikováni jako 
negativní pro COVID-19. 
Klinické přesnosti souprav ELISA byly vyšetřeni v zařízení s využitím Receiver   Operator Characteristic 
(ROC) plots v GraphPad Prism verze 8.0.2 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 
ROC oblast pod křivkou byla kalkulována jako frakce, která má být „správně určená jako pozitivní“a oblast 
„falešně stanovená jako pozitivní „ podle hodnot cut-off výrobce pro pozitivní výsledky. 
 
Výsledky 
Senzitivita a specifita metod ELISA 
Byly hodnoceny tři komerční testy ELISA označené ELISA pro detekci protilátek SARS-CoV-2 s použitím 30 
vzorků séra z PCR pozitivních případů s SARS-CoV-2 a 82 kontrolních vzorků séra. Dvacet devět z 30 případů 
(97%) bylo pozitivních na protilátky specifické pro SARS-CoV-2 alespoň jedním ze tří testů ELISA. V jednom 
případě byl detekován pouze pozitivní výsledek IgA, zatímco v jiném případě byly odpovědi protilátek 
negativní ve všech testech. V jednom případě, pouze ve třídě IgA byl stanoven pozitivní výsledek, zatím co 
v ostatních soupravách protilátkové odpověďi byly negativní ve všech testech.   
Vzdálenosti datových bodů výrobcem doporučené hodnoty cut-off a určení  pozitivního a negativního 
zařazení,  se lišily mezi uvedenými 3 soupravami (obrázek 1A). Rozdělení pozitivního a negativní datové 
body byly odlišné pro Wantai Total Ab test, s mezní hodnotou nad všemi kontrolami vzorky séra, které 
umožnily jednoznačnou interpretaci. A naopak, testy Euroimmun IgA a IgG data měla méně výrazné 
oddělení, což vedlo k „šedé zóně“ hraničních datových bodů, ke kterým  pozitivní nebo negativní stav nelze 
přiřadit. Séra pro případ i kontrolu měla hraniční nebo neprůkazné datové body. 
Citlivost a specifika jsou uvedeny v tabulce 1. 
 
Citlivost testu Wantai Total Ab ELISA byla srovnatelná s citlivostí testu IgA ELISA Euroimmun IgA (93%) a 

byla vyšší než citlivost pozorovaná u testu ELISA IgG Euroimmun  (67%). Specifičnost testu Wantai Total 

Ab ELISA byla 100% ve srovnání s 93% a 96% u testů Euroimmun IgA a IgG ELISA. Pozitivní prediktivní 

hodnota a negativní prediktivní hodnota byla nejvyšší pro Wantai Total Ab ELISA na 100%, respektive 98%, 

ve srovnání s testem Euroimmun IgA ELISA (82% a 97%) a IgG ELISA (87% a 89%). Test Euroimmun IgA 

ELISA zkříženě reagoval primárně se sérem, které obsahovalo protilátky proti více než jednomu 

respiračnímu viru (4/6 [67%]) a spojené s přítomností adenovirových protilátek (5/6 [83%]) a protilátek 

proti viru dengue ( Tabulka 2). Test Euroimmun IgG ELISA zkříženě reagoval se vzorkem séra pozitivním na 

lidský koronavirus HKU1 a dvěma vzorky s protilátkami proti adenoviru. 

ROC analýza 
Analýza ROC AUC představuje dobrý parametr pro diagnostickou sílu jednotlivého testu a byla 
porovnávána mezi různými soupravami ELISA (obrázek 1B). Souprava Wantai Total Ab měla nejvyšší míru 
při 0,973 (95% CI: 0,921-1 000), za ní  následoval test Euroimmun IgA ELISA s 0,954 (95% CI: 0,897-1,00) a 
Euroimmun IgG ELISA s 0,887 (95% CI: 0,810-0,964). 
 
ROC analýza 
Analýza ROC AUC představuje dobrý parametr pro diagnostickou sílu jednotlivého testu a byla 
porovnávána  ve srovnání mezi různými soupravami ELISA (obrázek 1B). Souprava Wantai totální 
protilátky měla nejvyšší míru při 0,973 (95% CI: 0,921-1 000), za ní následoval test EUROIMMUN IgA ELISA 
s 0,954 (95% CI: 0,897-1,00) a test  Euroimmun IgG ELISA s 0,887 (95% CI: 0,810-0,964). 
 
Citlivost a specifita testů POC 
Čtyři testy POC byly testovány na všech 30 případech séra a měly u souprav následující senzitivitu 93%  



u souprav AutoBio Diagnostics, 90% Dynamiker Biotechnology a CTK Biotech a 83%  Artron Laboratories 
(Tabulka 1). Pozitivní prediktivní hodnota těchto testů byla 100%, zatímco negativní prediktivní hodnoty 
byly 91%, 89%, 89%, respektive 74%. Acro Biotech byl hodnocen na pěti vzorcích séra a měl a specifičnost 
80%. Vzorek séra jednoho případu byl testován testem Hangzhou AllTest Biotech a byl pozitivní pro IgM i 
IgG. 
 
Specifita šesti POC testů byla hodnocena primárně na kontrolních vzorcích, které vykazovaly určitou 
křížovou reaktivitu v testech SARS-CoV-2 ELISA; počet testovaných kontrolních sér se lišíl mezi různými 
POC testy  (tabulka 1). Testy POC vyráběné společností Dynamiker Biotechnology, CTK Biotech, AutoBio 
Diagnostika a Artron Laboratories měly 100% specificitu, zatímco test Acro Biotech a Hangzhou All Test 
Biotech měl specificitu 80% a 87%. U posledních dvou testů byla zkřížená reaktivita pozorována pouze u 
IgM. Test Acro Biotech zkříženě reagoval s kontrolním vzorkem séra od pacienta s lidským coronavirem 
HKU1. 
 
Detekce protilátek v závislosti na délce onemocnění 
Pro vyhodnocení citlivosti testů v různých stádiích choroby COVID-19 byla vybrána případová séra podle 
délky onemocnění: časná fáze, 7 až 13 dnů po nástupu příznaků onemocnění; střední fáze, 14 až 20 dní po 
nástupu příznaků onemocnění; a pozdní fáze, ≥21 dnů po nástupu příznaků choroby. Citlivost testů se 
pohybovala v rozmezí 40 až 86% pro vzorky v počáteční fázi, 67 až 100% pro vzorky střední fáze a 78 až 
89% pro pozdní fázi (obrázek 2). 
V rané fázi měla  souprava Wantai Total Ab ELISA senzitivitu 71%, která  se po 10 dnech ustálila  na 100% 
trvání nemoci. Souprava Euroimmun IgG ELISA měla nejnižší citlivost ve všech třech fázích, které 
vykazovaly zřetelné zvýšení s každou následnou fází, tj. 43% v počáteční fázi, 67% ve střední fázi a 78% v 
pozdní fázi. 
Zatímco čtyři testy POC hodnocené podle délky onemocnění byly často slabě pozitivní nebo detekovány 
pouze IgG nebo IgM během rané fáze (data neuvedena), jejich citlivos t byla srovnatelná se soupravou 
Wantai Total Ab ELISA a Euroimmun IgA ELISA ve všech třech fázích. V časné  fázi byl vzorek případu 
negativní v celkových  Ab i IgG, a dále byl  byl pozitivní v Euroimmun IgA ELISA. 
 
Shoda mezi sérologickými testy 
Pro určení shody mezi různými testy ELISA a POC se vyhodnocuje poměr případů. Byla započítávána séra, 
která sdílela stejný výsledek mezi dvěma testy. Přes srovnatelné citlivosti v určitých testech nemusely 
testy nutně vést ke stejným výsledkům ve všech případech (obrázek 3A). Jediné testy, které byly 100% 
shodné, byly testy Dynamiker Biotechnology a CTK Biotech POC (obrázek 3B). Wantai Total Ab ELISA a 
Euroimmune IgA ELISA byly 93% shodné, zatímco nejvyšší shodamezi testem ELISA a POC bylo 93% mezi 
testem Wantai Total Ab ELISA a AutoBio Diagnostics POC test. 
 
Diskuse 
V této studii byly tři komerční testy ELISA specifické pro SARS-CoV-2 a šest rychlých testů POC hodnoceny 
pomocí sér od hospitalizovaných dospělých pacientů s PCR-potvrzenými diagnózami pro SARS-CoV-2 a 
odběry kontrolních vzorků sér odebraných před vznikem viru v Číně v prosinci 2019. Celkově měla Wantai 
Total Ab ELISA ve srovnání s oběma soupravami Euroimmun IgA i IgG vynikající citlivost a specificitu. Testy 
POC se lišily, nejlepší výsledky dosáhl test vytvořený společností AutoBio Diagnostics, následované testy 
od Dynamiker Biotechnology a CTK Biotech. 
 
Sledované rozdíly v citlivosti a specificitě testování celkových protilátek na SARS-CoV-2 a stanovení 
protilátkám metodou ELISA odpovídají předchozím údajům. Wantai Total Ab ELISA udává podle hlášení 
výrobce 94,5% citlivost a 100% specifita a samostatná studie udává 93,1% specifitu, kde Total Ab ELISA, 



IgM ELISA a IgG ELISA produkované Peking Wantai Biological Pharmacy Enterprise byly ve srovnání [7]. Ve 
druhé studii měly IgM a IgG ELISA nižší citlivost (83%, respektive 65%) ve srovnání s Total Ab ELISA (93,1%) 
[7]. Tato snižená citlivost na IgG specifický pro SARS-CoV-2 je v souladu s citlivostí,  zjištěnou v této studii 
pro Euroimmun IgG ELISA (65%). V této studii Wantai IgG a Euroimmun IgG ELISA nemohly být porovnány 
kvůli nedostupnosti první. Možnost, že celková nižší citlivost SARS-CoV-2 IgG ELISA může být spíše 
univerzálnějším výskytem než výrobce uvádí, vyžaduje další šetření. Kromě nižších citlivostí, testy 
Euroimmun IgA a IgG ELISA jsou také náchylnější ke zkřížené reakci s negativními séry, jak je popsáno v 
této studii a v samostatné analýze beta verzí těchto testů [10]. 
 
Rozdíly mezi testy mohou být částečně vysvětleny cíleným antigenem SARS-CoV-2 a použitým formátem 
ELISA. Obě soupravy detekují protilátky proti S1 podjednotce spike proteinu SARS-CoV-2; nicméně,Wantai 
Total Ab ELISA se zaměřuje pouze na RBD v rámci S1. RBD představuje přibližně 33% S1 podjednotky, tedy 
epitopy, které mohou být rozpoznávány zkříženě reagujícími epitopy mimo tuto doménu, jsouchybí. 
Kromě toho je RBD velmi různorodý mezi SARS-CoV-2 a jinými beta-koronaviry (hCoV-OC43 a hCoV-HKU1), 
které mohou dále snížit pravděpodobnost zkřížené reakce s těmito cirkulujícími koronaviry. Navíc Wantai 
Total Ab ELISA používá formát antigen-protilátka-antigen (peroxidáza) zatímco testy Euroimmun ELISA 
používají formát antigen-protilátka-protilátka (peroxidáza). Specifita první soupravy je určena jedinou 
protilátkou, zatímco druhá má dvě protilátky, která se může vést k dalšímu zvýšení specifity. Proto je pro  
rozlišení mezi specifickými protilátkami vyžadován formát antigen-protilátka-protilátka  typy protilátek, 
což ale nemusí nutně vést ke snížené specificitě, jak bylo prokázáno u in-house testů ELISA [10]. 
 
Klinická senzitivita IgM pro časnou diagnózu COVID-19 je v současné době nejasná. SARS-CoV-2-specifický 
IgM se neobjevuje konzistentně před IgG, přičemž některé studie uvádějí detekci SARS-CoV2 spike 
proteinově specifický IgG před IgM [6,7,11]. Zatímco všechny testy POC hodnocené v této studii jsou 
schopné  detekovat jak protilátky SARS-CoV-2 IgM, tak IgG, většina detekovala oba typy protilátek 
současně, dokonce v časné rekonvalescentní fázi, zatímco některé detekovaly pouze IgG a jiné pouze IgM 
(data nejsou zobrazena). Naopak zkříženě reaktivní IgM protilátky vedly ke snížení specificity dvou POC 
hodnoceny testy. Tato snížená specificita spojená s IgM nebyla pozorována u všech POC testů, tedy u 
jiných specifičnost testu POC definují neznámé faktory. Testy POC se podle definice často provádějí přímo 
u pacienta, zatímco testy ELISA se provádějí v laboratořích. Tato studie prokázala, že zatímco některé testy 
ELISA a Testy POC mohou sdílet podobné senzitivity a specifity, jejich výsledky nemusí nutně odpovídat 
vzorku jednoho pacienta. Tyto nesrovnalosti by měly být zaznamenány, pokud se použijí ELISA SARS-CoV-
2 ke konfirmaci výsledků testu POC. 
 
Protože výskyt protilátek je časově závislý, je diagnostika COVID-19 sérologickými metodami omezena na 
pacienty s delší dobou nemoci. Do sedmi dnů od nástupu příznaků nebo akutní fáze nemoci, detekce 
nukleové kyseliny SARS-CoV-2 ve vzorcích dýchacích cest je lepší než protilátka detekce pro diagnostiku 
COVID-19 [7,8,12]. 
Po osmi dnech nemoci však citlivost sérologických testů převyšuje citlivost testování nukleových kyselin 
[7,8]. Zde jsme zaznamenali 100% séropozitivitu u pacientů 10 dní po nástupu příznaků. Není jasné, zda 
lze citlivost posledně jmenovaných látek extrapolovat na mírné případy COVID-19, protože tato studie 
zahrnovala pouze těžce nemocné dospělé pacienty COVID-19. Citlivost testu však nemusí být nutně velmi 
ovlivněna, protože zprávy ukazují podobné míry sérokonverze u pacientů s mírným a závažným 
onemocněním COVID-19 i přes obecně nižší titry protilátek SARS-CoV-2 v bývalé skupině [6,7,13] ]. Naopak 
studie o dynamice a detekci protilátek SARS-CoV-2 u dětí chybí a vyžadují naléhavou pozornost. Avšak 
senzitivita metody nesmí být nezbytně COVID-19 ovlivnována, protože výsledky šetření ukazují podobné 
hodnoty sérokonverze u pacientů se středním a vážným průběhem onemocnění COVID-19, přestože  



v předchozí skupině byly celkově nízké titry protilátek proti SARS-CoV-2 (6,7,13). Naopak, studie dynamiky 
a stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 u dětí chybí a vyžaduje naléhavou pozornost. 
 
Závěrem naše zjištění ukazují, že ve formátu soupravy ELISA je citlivost detekce celkového SARS-CoV-2 
RBD-specifických protilátek vyšší než  u souprav, které detekují pouze specifické IgA nebo IgG. Je důležité 
si uvědomit, že přítomnost protilátek specifických pro SARS-CoV-2 nemusí nutně odpovídat ochraně před 
infekcí a onemocněním SARS-CoV-2. Za účelem definice ochrany zprostředkované protilátkami bude  
třeba  zkoumat další virové specifické protilátkové funkce, které zahrnují neutralizaci a Fc-
zprostředkovanou efektorovou funkčnost. Séro-epidemiologická vyšetření spolu s dlouhodobými 
studiemi odebraných sekvenčních vzorků od pacientů se SARS-CoV-2 budou nutná pro popis šíření viru a 
pro sledování dlouhodobé ochrany protilátek. 
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Tabulky 
Tabulka 1. Analytická senzitivita, specifita a prediktivní hodnoty stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 
 

Number (%) of serum samples 
Assay  Case sera testing 

positive  
Control sera 
testing negative  

PPV (%)  NPV (%)  

ELISA  
Wantai Total Ab  28/30 (93)  82/82(100)  28/28 (100)  82/84 (98)  
Euroimmun IgAa  28/30 (93)  76/82 (93)  28/34 (82)  76/78 (97)  
Euroimmun IgGa  20/30 (67)  79/82 (96)  20/23 (87)  79/89 (89)  
Point-of-care test  
Dynamiker  27/30 (90)  32/32 (100)  27/27 (100)  32/36 (89)  
CTK Biotech  27/30 (90)  32/32 (100)  27/27 (100)  32/36 (89)  
AutoBio 
Diagnostics  

28/30 (93)  32/32 (100)  28/28 (100)  32/25 (91)  

Artron 
Laboratories  

25/30 (83)  17/17 (100)  25/25 (100)  17/23 (74)  

Acro Biotech  4/5 (80)b  12/15 (80)  4/7 (57)  12/13 (92)  
Alltest Biotech  1/1 (100)b  13/15 (87)  Too few tested  Too few tested  
aHraniční hodnoty jsou považovány jako negativní.  
bKvůli relativně horšímu provedení metody v počáteční fázi testování bylo další sledování zastaveno.  
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka 2.  
 

ELISA Point-of-Care Tests  
Euroimmun IgA  Euroimmun IgG  
Virus-specific 
antibodies detected  

# 
sera 
test
ed  

Positive  Borderline  Positive  Borderline  # sera 
tested  

Acro Biotech  Alltest 
Biotech  

Unknown  10  1  1  2  
hCoV-OC43  1  1  
hCoV-HKU1  2  1  2  1 (IgM only)  
hCoV-NL63  2  2  
Adv  4  1  1  1  1  
Infl A  5  0  
Infl B  7  0  
Infl A, Infl B  9  2  1  
Infl A, Infl B, Adv  6  1  2  1  3  1 (IgM only)  1 (IgM only)  
Infl A, Adv  4  1  1  
Infl B, Adv  2  1  
Infl A, Infl B, RSV  2  0  
Infl A, Infl B, RSV, Adv  3  2  
Adv, RSV  1  1  1  
Infl A, RSV, Adv  1  1  1  
Infl B, RSV  1  0  
EBV  10  2  0  
CMV  1  0  
CMV, EBV  2  0  
Dengue  9  1  1  2  1 (IgM only)  1 (IgM only)  
Total  82  6  9  3  1  20  3  2  

hCoV – human coronavirus; Adv – adenovirus; Infl – influenza; RSV – respiratory syncytial virus; EBV – 
Epstein-Barr virus; CMV – cytomegalovirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schéma - obrázek 

 
Obrázek 1. Stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 metodou ELISA 

A) Rozdělení údajů získaných třemi komerčními ELISA soupravami na kontroly a na séra 
s protilátkami SARS-CoV-2. Přímky představují střední hodnoty s mezikvartilovými 
rozsahy. Tečkované  linie vyznačují příslušné mezní hodnoty doporučené výrobcem pro 
stanovení pozitivních a negativních výsledků testů. Šedá zóna vyznačuje rozsah poměrů 
hraničních výsledků. 

B) ROC zakřivení pro příslušné ELISA testy. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Obrázek 2. Analytická senzitivita serologických metod pro stanovení  SARS-CoV-2 ve vztahu k délce 
trvání onemocnění: 
7 až 13 dnů (n = 7), 14 až 20 dnů (n = 15), a vice než ≥21 dnů (n = 8). 
 



 
Obrázek 3. Odsouhlasení výsledků mezi ELISA a POC testy.  
A) Jednotlivý COVID-19 pacient s PCR potvrzenou infekcí SARS-CoV-2. Každý řádek představuje pacienta, 
každý sloupec představuje serologický test, každý modrý blok představuje pozitivní výsledky a každý bíly 
negativní výsledky. 
 B) Podíl výsledků, které se shodly mezi dvěma testy. 


