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Protilátky proti SARS-CoV-2. Použití při rekonvalescenci  
pacientů po COVID-19 a po vakcinaci. 
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Role protilátek proti SARS-CoV-2

Role stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 je pro 
diagnózu a sledování nemoci COVID-19 zatím diskuta-
bilní. Indicie z poslední doby však naznačují, že jejich 
význam se zvýší v souvislosti s monitorováním rekonva-
lescentní terapie pomocí plasmy vyléčených pacientů  
a pak při hodnocení efektu vakcinace.

V souvislosti s tím vystupuje do popředí optimalizace 
volby vhodných metod stanovení. Informace o tom je 
tématem tohoto krátkého sdělení.

Používané vazebné domény a analyty 
anti-SARS-CoV-2

Metody, nabízené výrobci na trhu, stanovují následu-
jící protilátky, buď samostatně, nebo ve dvojicích: IgG, 
IgA, IgM, celkové (TAb). K vazbě protilátek se používá 
dvou hlavních domén: 
• RBD (receptor binding domaine), Spike protein -S 

(případně s S1, S2 podjednotkami) 
• N-protein-antigen nukleokapsid 

Přehled použitých vazebných domén a stanovova-
ných protilátek testovacích souprav, přicházejících do 
úvahy při sledování rekonvalescence a vakcinace jsme 
shrnuli do Tabulky 1.

Table 1. Data of basic characteristics in important kits for 
determination of anti SARS-CoV-2 

Manufacturer Antibody Binding domain

Ortho Vitros TAb S

Abbott IgG N

Roche TAb N

DiaSorin IgG S

Beckman IgG S

BioRad TAb N

Siemens TAb S

Euroimmun IgG S

Euroimmun IgA S

Enzywell IgG
Cell culture Vero infec-
ted with SARS-CoV-2

bioMérieux IgG S

bioMérieux IgM S

Senzitivita, specifičnost, pozitivní a nega-
tivní prediktivní hodnota (PPV, NPV) 
 

Je publikováno mnoho dat o klinické senzitivitě  
a specifičnosti stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 
různých výrobců a metod všech typů (vizuální detekce, 
ELISA, chemiluminiscence). Pro informaci zde uvádí-
me výsledky kanadských autorů, zahrnující deset tes-
tů osmi výrobců (Ortho, Bio-Rad, Abbott, Beckman, 
Roche, DiaSorin, Siemens) s možností využití běžné 
automatizované laboratorní instrumentace, umožňující 
částečnou kvantifikaci výsledků a disponující hodnota-
mi cut-off.

Senzitivita se pohybuje po více než 14 dnech od po-
čátku symptomů COVID-19 v intervalu 94 až 100 %, 
podobně tak specifičnost v intervalu 93 až 100 % [1]. 

Hodnoty PPV dosahují 85 až 90 %, při prevalenci  
1 %, při prevalenci 5 až10 % se blíží 100 % (98 až  
100 %). Hodnoty NPV se blíží 100 % v širokém intervalu 
hodnot prevalence až do 10 % [2].

Jednou v podmínek udělení certifikátu EUA (Emer-
gency Used Autorization) metodám pro stanovení 
SARS-CoV-2 protilátek je provedené srovnání s meto-
dou Ortho IgG, která vykazuje prakticky 100 % hodnoty 
PPV i NPV.

Neutralizační možnosti anti-SARS-CoV-2

Neutralizační potenciál protilátek proti SARS-CoV-2 
(VNT - viral neutralization testing) lze stanovit časově 
náročnou titrační metodou PRNT (plaque reduction ne-
utralizing test). Hlavním problém při monitoringu dárců 
plasmy k rekonvalescenci a vakcinaci je otázka velikosti 
korelace mezi množstvím stanovených protilátek proti 
SARS-CoV-2 a jejich neutralizační kapacitou (označe-
nou jako hodnota PRNT50), tedy jejich klinickou výpo-
vědní hodnotou. K tomuto účelu je zapotřebí využívat 
kvantifikovaných metod stanovení protilátek, tedy me-
tod, prováděných na obvyklých analytických přístrojo-
vých platformách s možností kvantifikovat analytický 
signál. Jednotky nejsou standardizované, ale arbitrár-
ní. Jsou označované buď jako AU/mL nebo (u výrobce 
Roche) jako COI (cut-off index). Jako nástroje harmo-
nizace mezi různými použitými metodami a ke klinické 
interpretaci se používá číselná hodnota poměru S/CO 
(signál/cut-off). 

Práce, zjišťující stupeň korelace mezi protilátkou  
a neutralizační kapacitou začínají být četné a jejich vý-
sledky nejsou vždy v dostatečné shodě mezi sebou. 
Dobrá korelace mezi anti-SARS-CoV-2 a PRNT byla 
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v době pořizování práce identifikována u testovacích 
souprav DiaSorin, Abbott, Ortho Vitros a Enzywell, nižší 
korelace pak u Elecsys Roche [3, 4]. 

Zcela aktuální studie srovnávající 7 metod stanovení 
protilátek SARS-CoV-2 hodnotila jejich srovnání s hod-
notami PRTN50.  Jedná se o testy, používající 2x IgG 
protilátek,1x IgM, 1x IgA, 3x celkové protilátky, 5x s po-
užitím RBD Spike a 2x s využitím antigenů N-proteinu.  
Korelační koeficienty se pohybovaly v rozmezí 0,43 až 
0,61, hodnoty ROC AUC (receiver operation characte-
ristic - area under the ROC curve) pro klinicky signifi-
kantní hodnoty PRNT50 ≥80 byly ve všech případech 
nižší, než 0,74, což není hodnota dostatečně vysoká. 
Závěr autorů zněl, že žádná z testovacích souprav není 
ekvivalentní se svým neutralizačním potenciálem v po-
třebné míře [5]. 

Jak vybrat metodu k sledování vakcinace? [6]

• Vazba na RBD Spike nebo N-protein
• Protilátky IgG, IgA nebo TAb 
• Automatizované metody kvantifikovatelné poměrem 

S/CO (signál/cut-off)
• Laboratorní verifikace dat výrobců
• Monitoring pacientů se začátkem 1 až 2 týdny po 

poslední dávce vakcíny v trvání 6 až 8 měsíců 
• Rychlé, POCT a jiné kvalitativní metody ne-

poskytují dostatečné informace pro uvedené 
účely

• Metody s N-proteinem a Spike-RBD  neukazují žád-
né zásadní rozdíly v neutralizační kapacitě [5].

Velmi instruktivní je souhrnná práce o neutralizačních 
protilátkách (human neutralizing antibodies) uveřejněná 
v časopisu Nature a stojí za přečtení [7].
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