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Úvod

Na jaře letošního roku se svět výrazně změnil vli-
vem pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2. 
V souvislosti s tím se objevily desítky analytických sou-
prav a rychlotestů, často nedostatečně validovaných, 
jak pro přímou diagnostiku viru, tak pro nepřímou séro-
logickou detekci protilátek proti různým komponentám 

viru ve vzorku biologického materiálu. Na konci května 
2020 bylo v  seznamu Foundation for Innovative New 
Diagnostics (FIND) přes 350 metod detekce protilátek 
proti různým komponentám viru [1-2]. 

Jedna z prvních validačních studií byla publikována 
pro metodu ELISA firmy EUROIMMUN Medizinische 
Labordiagnostika AG, resp. testovací soupravu anti- 
SARS-Cov-2 ELISA IgG a  IgA [3]. Jako antigen byla 
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použita rekombinantně připravená S1 doména spike 
proteinu navázaná na  mikrotitrační destičku. Naváza-
né protilátky se vizualizují pomocí sekundárních pro-
tilátek, které rozliší třídy IgG a IgA. Spike protein má 
klíčový význam pro vazbu viru na  hostitelskou buňku  
a následnou fúzi. Pro svou nízkou homologii s jinými ko-
ronaviry je to ideální antigen pro vývoj vakcíny. Pro ru-
tinní vysokokapacitní a rychlé stanovení protilátek jsou 
však vhodnější metody proveditelné na automatických 
analyzátorech než klasické ELISA (enzyme linked im-
munosorbent assay) testy. Na trhu jsou dostupné kity 
pro různé přístrojové platformy na principu chemilumi-
niscenční analýzy (CLIA). Mezi prvními se objevily testy 
anti-SARS-CoV-2 fy Roche Diagnostics pro kvalitativ-
ní detekci celkových protilátek sendvičovou metodou 
dvojitého antigenu a základní imunologickou interakcí 
probíhající v  roztoku. Jeden rekombinantní nukleo-
kapsidový antigen je značen biotinem, druhý využívá 
značku ve formě rutheniového chelátu. Celkové množ-
ství antigenu vyvázaného protilátkami ve vzorku je pří-
mo úměrné generované hodnotě Cut-off indexu (COI), 
nejsou však rozlišené jednotlivé třídy imunoglobulinů. 
Nukleokapsidový protein je důležitý pro zabalení RNA 
a sestavení viru. Je imunologicky nejsilnější antigen  
u všech koronavirů a protilátky proti němu mají vysokou 
neutralizační schopnost. Cílem tohoto sdělení je podělit 
se o informaci o výsledcích srovnání dvou různých prin-
cipů detekce protilátek IgA a  IgG ELISA (Euroimmun)  
a ECLIA (elektrochemiluminiscence, Roche).

Ačkoliv stanovení diagnózy onemocnění COVID-19 
je založeno na  přímé detekci SARS-CoV-2 technikou 
amplifikace nukleových kyselin, sérologické testy mají   
v rámci laboratorního vyšetření při pandemii své neza-
stupitelné místo. Záchyt protilátek anti-SARS-CoV-2  
identifikuje osoby vystavené tomuto viru a může tak 
přispět k monitorování imunitního stavu jedince i popu-
lace, rozhodování PCR nejasných případů u pacientů 
s typickými klinickými příznaky, rozhodování o zavedení/

uvolňování a kontrole účinnosti preventivních opatření, 
identifikaci dárců rekonvalescentní plazmy a v budouc-
nu kontrole účinnosti vakcinace [4]. Na rozdíl od přímé 
diagnostiky pomocí RT-PCR (reverzní transkripce a po-
lymerázová řetězová reakce v reálném čase) je odběr 
venózní krve pro stanovení protilátek snadno provedi-
telný, standardizovaný a stabilita vyšetřovaného vzorku 
je daleko vyšší.

Medián sérokonverze je 7–10 dní pro imunoglobuliny 
IgA a 12–14 dní pro IgG [5-6]. Je však třeba zdůraznit, 
že tvorba protilátek proti kterémukoli infekčnímu agens 
je podmíněna aktivací specifické (adaptivní) složky imu-
nity. Podaří-li se imunitnímu systému invadující agens 
eliminovat již pomocí nespecifické (přirozené) imuni-
ty, nemusí být adaptivní složka vůbec aktivována [7]. 
Tvorba protilátek, především IgG, tak závisí na dávce 
a době působení infekčního agens, vrozeném genetic-
kém vybavení (vnímavosti) a aktuálním zdravotním sta-
vu jedince. Potvrzuje se, že protilátky anti-SARS-CoV-2 
se tvoří převážně u onemocnění s vleklejším a těžším 
průběhem [8].

Materiál a metody

Na oddělení klinické biochemie a v Imunologické la-
boratoři Fakultní Thomayerovy nemocnice jsme vyšetřili 
celkem 134 vzorků séra od 90 pacientů, zaměstnan-
ců Thomayerovy nemocnice a dárců rekonvalescentní 
plazmy. Z toho 57 osob mělo PCR potvrzenou infekci 
SARS-CoV-2, 33 bylo PCR-negativních. U  18  PCR-
pozitivních osob bylo provedeno opakované vyšetření 
s počtem opakování 1–6 x (u šesti pacientů dva odběry,  
u tří pacientů tři odběry, u pěti pacientů čtyři odběry,  
u tří pacientů pět odběrů a u jednoho pacienta šest od-
běrů). Odběr krve byl u PCR-pozitivních pacientů pro-
veden s  různě dlouhým odstupem od začátku symp-
tomů nebo od rizikového kontaktu (1–136 dní, medián  

Table 1. Characteristics of assays as given by the manufacturers [9-11]

SARS-CoV-2 ELISA (IgA) SARS-CoV-2 ELISA (IgG)
Elecsys 

anti-SARS-CoV-2

Manufacturer EUROIMMUN Roche Diagnostic

Method ELISA ECLIA

Platform DSX Cobas e602

Assay duration 140 min 18 min

Antigen target S1 N

Result Ratio COI index

Interpretation

< 0.8 negative < 1.0 negative

≥ 0.8 < 1.1 borderline ≥ 1.0 positive

≥ 1.1 positive

Specificity (%) 92,4 99.6 99.5

Sensitivity (%) 
(days after symptom  
onset or PCR-positivity)

≤ 10: 51.5 ≤ 10: 30.3 0–6: 60.2

> 10–20: 91.7 > 10–20: 75.0 7–13: 85.3

≥ 21: 100.0 ≥ 21: 93.8 ≥ 14: 99.5

Repeatability (CV%) 2.4–13.7 3.9–16.0 0.7–2.5

Intermediate precision (CV%) 6.5–16.1 5.7–16.2 2.3–6.5
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40 dní). Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 1,7–95,5 
let (medián 61,9 let), mužů bylo 50,7 %.

Byl proveden standardní odběr 4–5 mL venózní krve 
do zkumavky pro srážlivou krev s aktivátorem srážení  
a separačním gelem (VACUETTE® TUBE CAT Serum 
Clot Activator, Greiner), vzorek po sražení krve centri-
fugován (2 300 g, 12 min) a separované sérum alikvo-
továno na dvě části. Z jednoho alikvotu byly stanoveny 
celkové protilátky, kit Elecsys Anti-SARS-CoV-2 na mo-
dulu e602 analyzátoru Cobas 6000 (Roche Diagnos-
tics), z druhého alikvotu separovaně protilátky třídy IgG 
a IgA, kit Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG/IgA) na analyzá-
toru DSX (Dynex Technologies) podle postupu výrobce. 
Měření ECLIA bylo provedeno z  nativního séra ihned  
po separaci, vzorky séra pro měření ELISA byly ucho-
vány při 2–8 °C maximálně sedm dní (stabilita vzorku 
udaná výrobcem je 14 dní). První metoda je plně auto-
matizovaná ECLIA, detekuje na principu jednokrokové 
sendvičové imunoanalýzy dvojitým antigenem vysoce 
afinitní protilátky proti rekombinantnímu nukleokapsido-
vému antigenu (N), bez rozlišení jednotlivých tříd. Dru-
há metoda ELISA na principu dvoukrokové sendvičové 
imunoanalýzy detekuje protilátky proti S1 doméně spike 
antigenu (S1), separátně třídy IgG a IgA. Výsledky jsou 
kvalitativní, doplněné o  semikvantitativní vyhodnocení 
(v případě ECLIA cut-off index COI, tedy poměr signálu 
vzorku ku cut-off, v případě ELISA poměr optické den-
zity vzorku a interního kalibrátoru. U všech vzorků byly 
vyšetřeny sérové indexy (H, I, L).

Validita analytických testů byla ověřena pomocí po-

zitivní a negativní interní kontroly kvality. U ECLIA nej-
prve poolu negativního a pozitivního séra a následně  
(po uvedení na trh) kontroly Elecsys PreciControl ACOV2,  
u ELISA negativní a pozitivní kontrolou výrobce dodá-
vanou v soupravě.

Výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí SW 
Excel, verze 2016 (Microsoft, USA) a MedCalc, verze 
19.6 (MedCalc Software, Belgie). Analytické charakte-
ristiky obou metod uvádí Tabulka 1.

Výsledky

Mezilehlá preciznost byla vypočtena z interní kon-
troly kvality (Elecsys PreciControl ACOV2 level 1 a 2; 
negativní a pozitivní kontrola); lhůta: 40 dní. Pro posou-
zení opakovatelnosti ECLIA byl použit pool negativních  
a pozitivních vzorků (COI cca 0,12 a  14,5), pro ELI-
SA negativní a  pozitivní kontrola. Zjištěná opakova-
telnost pro negativní i pozitivní pooly a kontroly byla 
nižší než deklarovaná výrobcem, resp. 1,9 % a 1,2 %  
u ECLIA, u ELISA 3,4 % a 4,7 % u IgG, 1,2 % a 5,0 %  
u IgA. Mezilehlá preciznost byla u ECLIA 12,5 % pro level 1 
a 5,0 % pro level 2, tedy u nízké hladiny naopak vyšší 
než deklarovaná výrobcem, avšak pro klinické účely vy-
hovující. Mezilehlá preciznost u ELISA metod byla v roz-
mezí deklarovaném výrobcem (13,4 % a 9,1 % pro IgG, 
9,9 % a 5,9 % pro IgA).

Tabulka 2 ukazuje počty správně pozitivních, správ-
ně negativních, falešně negativních a falešně pozitivních 
výsledků a celkovou diagnostickou senzitivitu a speci-

Table 2. Evaluation of total diagnostic sensitivity and specificity

 ELISA-IgA ELISA-IgG ECLIA

True positive (number) 90 87 89

True negative (number) 33 33 33

False positive (number) 0 0 0

False negative (number) 11 14 12

Sensitivity (%) 
89.1 

(95% CI: 81.3–94.4)
86.1

(95% CI: 77.8–92.2)
88.1

(95% CI: 80.2–93.7)

Specificity (%) 
100.0

(95% CI: 89.4–100.0)
100.0

(95% CI: 89.4–100.0)
100.0

(95% CI: 89.4–100.0)

Table 3. Evaluation of diagnostic sensitivity and specificity at different time points from symptom onset

Symptom 
onset
(days)

n

ELISA-IgA 
true positive (number)

false negative (number)
sensitivity (%)

ELISA-IgG
true positive (number)

false negative (number)
sensitivity (%)

ECLIA
true positive (number)

false negative (number)
sensitivity (%)

< 10 16

11
5

68.8
(95% CI: 41.3–89.0)

7
9

43.8
(95% CI: 19.8–70.1)

9
7

56.3
(95% CI: 29.9–80.2)

10–20 9

8
1

88.9
(95% CI: 51.8–99.7)

7
2

77.8
(95% CI: 40.0–97.2)

7
2

77.8
(95% CI:40.0–97.2)

> 20 76

71
5

93.4
(95% CI: 85.3–97.8)

73
3

96.1
(95% CI: 88.9–99.2)

73
3

96.1
(95% CI: 88.9–99.2)
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fi citu pro všechny tři testy. Jako správně pozitivní jsme 
hodnotili pozitivní protilátky u PCR-pozitivních pacien-
tů, jako správně negativní u PCR-negativních pacientů. 
U ELISA testů byly hraniční výsledky hodnoceny jako 
pozitivní.

Pokud rozdělíme soubor výsledků do tří skupin pod-
le odstupu testování od začátku příznaků u PCR-po-
zitivních pacientů (< 10 dní; 10–20 dní a > 20 dní), je 
evidentní, že pozitivita anti-SARS-CoV-2 u PCR pozitiv-
ních pacientů rostla s odstupem testování od začátku 
příznaků u všech tří testů. Nejlepších výsledků (nejvyš-
ší senzitivity) tak dosáhly vzorky odebrané více než 20 
dní od začátku příznaků – viz Tabulka 3. Specifi cita se 
v průběhu času neměnila (nebyl žádný falešně pozitivní 
výsledek).

Rozložení výsledků u obou metod mezi PCR-pozitiv-
ními a negativními zobrazuje obr 1.

Fig. 1: Antibody performance for PCR-negative (n = 33) 
and PCR-positive samples (n = 101), A = ELISA SARS-
CoV-2 IgA (Euroimmun), B = ELISA SARS-CoV-2 IgG 
(Euroimmun), C = Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (Roche)

Fig. 2: Comparison of ROC analysis

Shoda mezi pozitivní/negativní klasifi kací ELISA (IgA 
nebo IgG) vs. ECLIA je velmi vysoká, resp. 97,0  % 
(130/134). Kappa index odpovídá výborné shodě, nej-
lepší hodnoty dosáhl pro ELISA-IgG vs. ECLIA:  0,95 
(95% CI: 0,95–1,00), pro ELISA-IgA vs. ECLIA pak 0,88 
(95% CI: 0,79–0,97). Srovnáme-li ELISA celkem (poziti-
vita alespoň jedné ze tříd) s ECLIA, pak je kappa index 
0,93 (95% CI: 0,87–1,00).

Diagnostická efektivita všech tří testů hodnoce-
ná pomocí ROC analýzy (obr. 2) byla vysoká: AUC 
ELISA-IgA 0,968 (95% CI: 0,922–0,991, p < 0,001), 
ELISA-IgG 0,951 (95% CI: 0,900–0,981, p < 0,001) 
a ECLIA 0,983 (95% CI: 0,944–0,998, p < 0,001). 
Pomocí ROC analýzy jsme také získali optimální 
cut-offy. U ELISA IgA i IgG byl vyhodnocený optimál-
ní cut-off téměř ve shodě s  doporučením výrobce, 
tj. > 0,8. U  ECLIA je vyhodnocený optimální cut-off 
> 0,135, při jeho použití by se diagnostická senzitivita 
testu zlepšila na 96,0 % při shodné specifi citě 100,0 %.

Diskuse

Při testování se v tomto souboru nevyskytl ani jeden 
případ falešné pozitivity, což ukazuje na velmi vysokou 
specifi citu všech tří testů, alespoň v  těchto omeze-
ných počtech vzorků. Naproti tomu falešně negativní 
výsledky se vyskytovaly, celková senzitivita byla mezi 
86–89 %. Vysoká specifi cita i senzitivita testu byla již 
prokázána předchozími studiemi [12-15].

V  celém souboru se vyskytlo osm vzorků od šes-
ti PCR-pozitivních pacientů, kde byly protilátky nega-
tivní všemi třemi testy. Šest případů z nich bylo dáno 
krátkým odstupem od  začátku příznaků onemocnění 
(do 10 dnů), ale ve dvou případech se protilátky nevy-
skytly v žádném z testů ani po více než 40 dnech od 
začátku příznaků. Ačkoliv je hodnocení výsledků v této 
práci vztaženo k RT- PCR jako zlatému standardu, jeho 
diagnostická efektivita také nemusí být 100%. Faleš-
nou pozitivitu PCR může způsobit kontaminace vzorku 
nebo analytická interference [15, 16]. Naopak falešnou 
negativitu nesprávný odběr vzorku (časování odběru ve 
vztahu ke klinickým symptomům, nedostatečná kvan-
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tita nebo kvalita odebraného materiálu, suboptimální 
odběrová souprava nebo transportní médium) nebo 
nedostatečná analytická citlivost metody (virová nálož 
pod detekčním limitem metody) [6, 18, 19].

Omezením této studie je jistě porovnání ne zce-
la srovnatelných metod – ECLIA vyhodnocuje vysoce 
afinní protilátky všech tříd proti N antigenu, zatímco  
ELISA stanovuje separátně protilátky třídy IgG a IgA 
proti S1 doméně. Nicméně vysoká shoda všech tří me-
tod ukazuje, že toto omezení není významné. Nejvyšší 
kappa index (0,95), tj. nejlepší shoda byla nalezena mezi 
ECLIA a třídou IgG ELISA. To svědčí pro detekci protilá-
tek především třídy IgG metodou ECLIA, což odpovídá 
zacílení metody s  dvojím antigenem na vysoce afinit-
ní maturované protilátky. Nicméně také shoda s třídou 
IgA ELISA byla vysoká (kappa 0,88), což je jistě ovliv-
něno také tím, že izolovaná pozitivita IgA ELISA (bez 
pozitivity IgG ELISA) byla pouze u šesti případů. Z toho  
u poloviny (tj.  tří případů) byla pozitivní i ECLIA, která 
tedy teoreticky zachytila izolované protilátky třídy IgA.

Vzorky byly odebrány v různém odstupu od začátku 
obtíží nebo od rizikového kontaktu (1–136 dní). Z toho 
důvodu je třeba očekávat rozdílný nástup tvorby pro-
tilátek a nižší senzitivitu u vzorků odebraných v  krát-
kém časovém odstupu, jak ukazuje tab.  3. Zahrnutí 
kratšího intervalu tedy snižuje celkovou diagnostickou 
senzitivitu. V nejkratším intervalu do 10 dní od začátku 
příznaků bylo odebráno 16 vzorků, u této skupiny do-
sáhly největší senzitivity protilátky IgA ELISA (nejmenší 
podíl falešně negativních). Ačkoliv řada prací uvádí, že 
typická posloupnost produkce IgM a IgA na  počátku 
onemocnění před třídou IgG nemusí být u onemocnění 
COVID-19 dodržena [3, 20, 21], naše výsledky prav-
děpodobně takové posloupnosti odpovídají. Nicméně 
také senzitivita IgA ELISA dále rostla se zvyšujícím se 
odstupem od začátku příznaků a maxima dosáhla za 
více než 20 dní.

Vzhledem k tomu, že většina odběrů u PCR-pozitiv-
ních pacientů byla v delším časovém odstupu od za-
čátku příznaků (83 vzorků nad 20 dní, 48 vzorků nad 
40 dní, 19 vzorků nad 60 dní a 1 vzorek nad 90 dní) 
a některé PCR-pozitivní pacienty bylo možné sledo-
vat opakovanými odběry, můžeme alespoň v  těchto 
omezených počtech výsledků určit, že pozitivita pro-
tilátek anti-SARS-CoV-2 třídy IgG (ELISA) přetrvává 
ještě po 60 dnech (18 vzorků u  14  pacientů, 18/18  
= 100,0 %), u jednoho pacienta i po 136 dnech. U jedné 
pacientky, u které byly hodnoty Ratio/COI nízké nebo 
hraniční, vymizela pozitivita protilátek metodou ECLIA 
po 87 dnech, zatímco metodou ELISA byla ještě pro-
kazatelná jak ve třídě IgA, tak IgG v nízkých hodnotách.  
Ve třídě IgA (ELISA) bylo po 60 dnech od  začátku  
příznaků pozitivních 14 vzorků od  10  pacientů  
(14/18 = 77,8 %), tři vzorky od tří pacientů byly již jen 
hraniční (3/18 = 16,7 %) a jeden vzorek negativní (při 
pozitivitě ve třídě IgG a metodou ECLIA).

Závěr

Jak testy na principu ELISA ve třídě IgG a IgA, tak 
ECLIA pro detekci protilátek anti-SARS-CoV-2 proká-

zaly vysokou diagnostickou efektivitu. U ECLIA testu 
lze diagnostickou senzitivitu ještě zvýšit aplikací opti-
malizovaného cut-off vypočteného ROC analýzou. Mezi 
oběma testy byla nalezena velmi vysoká míra shody. 
Senzitivita narůstala s odstupem od začátku klinických 
symptomů k maximu v intervalu více než 20 dní. Ve vy-
soké míře přetrvávaly protilátky ještě po 60 dnech od 
začátku symptomů, především ve třídě IgG.

Pro každodenní rutinu a rychlý screening je vhodnější 
ECLIA metoda používající vysoce imunogenní nukleo-
kapsidový antigen, který zachytí vysoce afinitní protilát-
ky všech tříd. Ke  konfirmaci a následné rozlišení jed-
notlivých imunoglobulinových tříd je pak možné využít 
ELISA testy s konzervativním spike proteinem.
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