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Antigenní testy se staly v březnu 2021 součástí mimořádných opatření vlády ČR se 
všemi důsledky z toho plynoucími, zejména s povinností zaměstnavatelů zajistit jejich 
provádění a povinností zaměstnanců tyto testy podstupovat. Ve hře byla i možnost 
uplatnění regulační role antigenních testů pro organizaci školského provozu jako 
součásti těchto nařízení. Je tedy na místě shrnout k tomuto datu poznatky o jejích 
vlastnostech a aplikovatelnosti a to jednoduchým způsobem. Vzhledem k faktu, že 
FONS je informační bulletin a že prostorem jeho působení jsou klinické laboratoře, je 
vhodné tato data zveřejnit.  
 
Souhrn charakteristik antigenních průkazů COVID-19 koncem prvního čtvrtletí 
2021 (1)  

 Signifikantní snížení klinické senzitivity ve srovnání s metodami PCR. 
 Závislost senzitivity testů na velikosti virové nálože, vyjádřené hodnotou Ct 

(cycle of threshold). 
 Možnost využití méně invazivního odběru z dolní části nosu. 
 Velmi rozdílné hodnoty mezí detekce (LoD) u různých metod. Byly testovány 

veškeré dostupné metody, určené jak ke kontrole zaměstnanců, tak i 
k sebekontrole. Rozdíly hodnot LoD byly až tři řády. 

 Antigenní testy jsou určeny zejména pro pacienty se symptomy COVID-19 a 
nikoliv pro diagnostiku u pacientů s asymptomatickým COVID-19.  

 Nedostatek senzitivity je možné částečně zlepšit opakováním antigenního 
testování v krátkých časových intervalech (asi třídenních). 

 Pozitivita antigenních testů má být interpretována jako infekčnost pacienta. 
 Negativita antigenního testu ale nemůže infekčnost pacienta vyloučit.  
 Vizuální vyhodnocení výsledků testů je silně závislé na hodnotícím subjektu 
 Samotestování bez řádné edukace pacientů je riskantní, zejména chybami 

v preanalytické fázi a silně se pak projevuje v praxi. 
 

 
Několik poznámek k souhrnu charakteristik antigenních testů 

 Požadovaná klinická senzitivita pro certifikaci podle EUA (Emergency Used 
Autorization) je ≥ 80 % a časté poznámky a připomínky, že je zapotřebí 
teprve vytvořit kritéria senzitivity pro výběr metod stanovení / průkazu 
antigenu Covid 19 si toho zřejmě nevšimly. 

 Skutečná klinická senzitivita je blízká metodám PCR pouze pro vysokou 
virovou nálož, ekvivalentní hodnotě Ct ≤ 25. 

 S nárůstem hodnoty Ct u metody PCR a s ním spojeným snižováním virové 
nálože výrazně klesá senzitivita antigenních metod a při Ct ˃33 jsou její 
hodnoty velmi často nepoužitelně nízké pro klinickou interpretaci. 

 
Příliš mnoho metod, příliš málo validace a verifikace 
Pracovníci Ústavu organické chemie a biochemie Praha (UOCHB; www.uochb.cz) 
testovali stanovením hodnoty přístrojových mezí detekce řadu různých metod 
antigenních testů dostupných v ČR k povinnému testování zaměstnanců a 
k samotestování. Byli vedeni snahou porovnat senzitivitu průkazu antigenu 



stanovením hodnoty přístrojových mezí detekcí. Ty určili jako nejnižší detekovatelné 
hodnoty N-proteinu (nukleocapsid) u 14 různých metod v hodnotách koncentrace 
v „pg“?  Výsledky se lišily až o tři řády. Pokud se orientačně podíváme na hodnoty 
LoD nezávisle validovaných Ag-testů organizací FIND Švýcarsko (2) zjistíme, že u 
čtyř namátkou zvolených, často používaných metod se jejich hodnoty pohybují 
(zhruba) v rozmezí 105 až 106 kopií/ml. To se zřejmě blíží realitě mnohem lépe než 
údaje UOCHB v jimi zvolených jednotkách. Nicméně studie UOCHB ukázala další 
zásadní nebezpečí antigenního testování v současném stavu. Tím je existence 
mnoha metod s minimem informací o nich a o jejich kvalitě a v podstatě neexistence 
a ignorování kritérií jejich výběru a kvality. U antigenních testů velmi často  chybí 
údaje o validaci používaných, metod, bez které je výběr doporučených metod velmi 
vážným problémem. Klíčovými parametry validace jsou hodnoty klinických senzitivit a 
specifičností, získané srovnáním s metodou PCR a kalkulované pro různé hodnoty 
Ct(virové nálože).To,že jsou u některých metod parametry senzitivity a specifičnosti 
uvedené ještě neznamená, že jsou skutečně validované. 
Historky, publikované v denním tisku, líčící boj dodavatelů o zakázky a s nezbytným 
přídavkem dobově vhodného politického zabarvení procesy validace nenahradí. 
 
RDT (rychlé diagnostické testy) a POCT- zajímavá data o používaných 
metodách (3)  
Data jsou soustředěna do tabulky 1, uvádějící počty principů měření, výrobců, a 
vzorků. 
 
 Tabulka 1. Data RDT a POCT metody 

Data a principy Únor 2021 konec března 2021 
Počet Ag imunotestů 157 165 
Počet RT LAMP testů 10 12 
Validovaný vzorek  
Nosohltan 120 136 
Nos 40 41 
Sliny 10 12 
Výrobci  143 
Čas (min)  12 až 50 
Detekce vizuální („lateral 
flow“) 

149 157 

 
 
Co ukazují data tabulky? 

 Enormní (možná až přílišnou) aktivitu výrobců. 
 Převahu jednoduchých metod s vizuální detekcí (metody „lateral flow“). 
 Stále trvající převahu vzorků z nosohltanového výtěru a nečekaně pomalý 

přírůstek méně invazivních metod odběru (výtěr z nosu, sliny). 
 Naprostou převahu imunochemických metod a (nečekaně) malé využití metod 

typu LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification). 
 
CDC a antigenní testování  
Obsáhlý, průběžně aktualizovaný materiál o aspektech COVID-19 z řady úhlů 
pohledu lze nalézt v textech CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (4), 
nebo v materiálu DGKL-RKI (Deutsche Gesellchaft für klinische Chemie und 



Laboratoriumsmedizin e. V. - Robert Koch Institut). Závěry jsou v principu stejné, jako 
již uvedené v textu (1). 
V materiálu CDC (4) jsou podrobně rozepsány: 

 Seznamy certifikovaných výrobků podle EUA. 
 Podrobná schémata použití antigenních testů v případě asymptomatických a 

symptomatických jedinců s kontaktem na COVID-19 pacienty. 
 A řada dalších informací. 

 
Za zásadní problém antigenních testů je i zde samozřejmě považována nízká 
senzitivita, za základní výhodu pak rychlost, cena vyšetření, jeho dostupnost a 
snadnost provedení. Ve schématech je zdůrazněna velká provázanost s PCR 
metodami. Podle uvedených schémat je nutné považovat interpretace negativních 
výsledků u asymptomatických pacientů (tj. neinfekčnost) za neprůkazné, a naopak 
pozitivní výsledky u symptomatických pacientů (tj. infekčnost) za průkazné. Ostatní 
výsledky by měly být verifikovány metodou PCR (je už technicky dostatečně rychlá a 
plně automatizována), která by i měla a mohla postupně průkaz Ag-testy v některých 
případech nahrazovat. Je zdůrazňovaná i nutnost četného opakování vyšetření Ag-
testy. Podle řady souhlasných údajů by bylo nezbytné k vyrovnání nedostatečné 
senzitivity měření zvýšit frekvenci jejich měření minimálně na 2x týdně, optimálně až 
naq 4x týdně(5) 

 
Závěr 
Situace, kdy tlak akutní potřeby omezí harmonizaci diagnostického Ag-testu je 
očekávaná a přirozená (zejména v situaci celosvětové pandemie). Nicméně úsilí o 
harmonizaci by mělo být neustávající a testovací metody pro průkaz antigenu by 
měly mít vždy provedenu validaci (ověření, že daný výrobek je schopen plnit 
požadavky na něj kladené) kvality před jejich prodejem a před začátkem rutinního 
používání a ne naopak, jak se v případě antigenního testování děje. Nástrojů 
k tomuto logickému přístupu bylo a je dost. 
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