
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S
Test immunochemiczny do ilościowego 
oznaczania przeciwciał przeciwko białku 
szczytowemu SARS-CoV-2

Streszczenie

SARS-CoV-2 jest czynnikiem zakaźnym, który wywołuje COVID-19, 
jest betakoronawirusem posiadającym otoczkę oraz pojedynczą 
nić RNA. Zidentyfikowano siedem koronawirusów, które wywołu-
ją zakażenie u ludzi, powodując choroby układu oddechowego od  
łagodnego przeziębienia po ciężką niewydolność oddechową.1

SARS-CoV-2 przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropel-
kową, tzn. poprzez materiał z dróg oddechowych rozpylony w po-
wietrzu w postaci drobnych kropelek.2,3 Okres inkubacji od zakaże-
nia do wykrywalnej wiremii u gospodarza zwykle trwa od 2 do 14 
dni.4,5 Wykrycie wiremii może być związane z wystąpieniem objawów 
klinicznych, chociaż znaczna część osób pozostaje bezobjawowa 
lub ma łagodne objawy. 6-8 Okres czasu, w którym osoba zakażona  
SARS-CoV-2 zakaża innych, nie został jeszcze jasno określony, jed-
nak transmisja wirusa od osób objawowych, bezobjawowych oraz 
przedobjawowych została szeroko opisana.9-11

Genomy koronawirusowe kodują 4 główne białka strukturalne: biał-
ko kolca, nazywany też białkiem szczytowym (S), białko otoczki (E), 
białko błonowe (M) oraz białko nukleokapsydu (N). Białko S jest 

bardzo dużym białkiem transbłonowym, które łączy się w  trimery, 
tworząc charakterystyczne kolce na powierzchni koronawirusa. 
Każdy monomer S składa się z N-końcowej podjednostki S1 oraz 
podjednostki S2 proksymalnej do błony. Wirus przedostaje się do 
komórek gospodarza w wyniku wiązania się białka S z receptorem 
enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), który jest obecny 
na powierzchni wielu typów komórek, w tym komórek pęcherzyków 
płucnych typu II i komórek nabłonkowych w błonie śluzowej jamy 
ustnej.12,13 Interakcja receptora ACE2 z  domeną wiążącą receptor 
(RBD) ma miejsce w podjednostce S1.14,15

Zakażenie SARS-CoV-2 zwykle wywołuje odpowiedź immunologicz-
ną gospodarza przeciwko wirusowi, która na ogół obejmuje produk-
cję specyficznych przeciwciał przeciwko antygenom wirusa. Wydaje 
się, że przeciwciała klasy IgM i  IgG przeciwko SARS-CoV-2 poja-
wiają się we krwi prawie jednocześnie.16 Istnieje znacząca różnica 
w poziomach i chronologicznej kolejności pojawiania się przeciwciał 
u pacjentów z COVID-19, zaobserwowano jednak, że mediana dla 
serokonwersji wynosi około dwa tygodnie.17-20

Struktura białka szczytowego SARS-CoV-2 i wiązanie z receptorem gospodarza
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Po zakażeniu lub szczepieniu siła wiązania przeciwciał z antygenami 
wzrasta wraz z upływem czasu - jest to proces nazywany dojrze-
waniem powinowactwa.21 Przeciwciała o wysokim powinowactwie 
mogą neutralizować wirusa, rozpoznając i  wiążąc jego swoiste 
epitopy.22,23 Zidentyfikowano przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 
o silnych właściowościach neutralizujących skierowane przeciwko 
domenie wiążącej receptor (RDB).24-27 Obecnie opracowywane są 
liczne szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. Celem działania wielu 
z nich jest wywołanie odpowiedzi immunologicznej na domenę wią-
żącą receptor (RBD).28-30

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S to test immunochemiczny do ilościo-
wego oznaczania in vitro przeciwciał (w tym przeciwciał klasy IgG) 
skierowanych przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD) białka 
szczytowego (S) SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu. W teście 
wykorzystuje się rekombinowany antygen reprezentujący domenę 
wiążącą receptor (RDB) białka szczytowego (S). Test jest oparty 
na formacie kanapkowym z wiązaniem dwóch antygenów (DAGS- 
ang. double antygen sandwich), co sprzyja wykrywaniu przeciwciał 
o wysokim powinowactwie przeciwko SARS-CoV-2. Test ma pomóc 
w ocenie adaptacyjnej humoralnej odpowiedzi immunologicznej na 
białko S SARS-CoV-2.31

9 minut 
20 µl* / 12 µl** próbki pacjenta inkubuje się 
z biotynylowanym i rutenylowanym antygenem 
domeny wiążącej receptor (RBD).  W obecności 
odpowiednich przeciwciał powstają kanapkowe 
kompleksy immunologiczne z dwoma antygenami.

* analizator cobas e 411 i moduły cobas e 601/602 
** moduł cobas e 801

analizator cobas e 411 
moduły cobas e 601 / cobas e 602

20 µl 12 µl

moduł cobas e 801Systemy

Czas oznaczenia

Zakres pomiarowy

Kalibracja

Interpretacja

Typy próbek

Objętość próbki

Precyzja pośrednia 
w próbkach dodatnich

analizator cobas e 411: CV: 1,9 – 2,9 % 
moduły cobas e 601 / cobas e 602: CV: 2,7 - 3,6 %

CV: 1,4 - 2,4 %

Zasada testu

Spójność pomiarowa

18 minut

Jednostopniowy test kanapkowy z dwoma antygenami

od 0,4 do 250 U/ml

2-punktowa (oddzielny CalSet)

< 0,8 U/ml = niereaktywny, ≥ 0,8 U/ml = reaktywny

Surowica pobrana do standardowych probówek; 
 osocze z heparyną Li, K2-EDTA, K3-EDTA i cytrynianem sodu

Metoda wystandaryzowana  wobec wewnętrznego standard Roche dla anty-SARS-CoV-2-S składającego 
się z równomolowej mieszaniny 2 rodzajów przeciwciał monoklonalnych, które wiążą antygen 

Spike-1-RDB na dwóch różnych epitopach. 
1nM tych przeciwciał odpowiada 20 U/ml testu Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S.

9 minut 
Po dodaniu paramagnetycznych 
mikrocząstek opłaszczonych 
streptawidyną kompleksy DAGS 
wiążą się z fazą stałą dzięki powi-
nowactwu biotyny i streptawidyny.

Pomiar 
Mieszanina reakcyjna przenoszona jest do 
komory pomiarowej, w której paramagnetyczne 
mikrocząstki są przyciągane do powierzchni 
elektrody. Niezwiązane cząsteczki są następnie 
usuwane. Przyłożone napięcie indukuje reakcję 
elektrochemiluminescencji i emisję fotonu, które 
są mierzone za pomocą fotopowielacza.  
Wielkość sygnału zależy od stężenia przeciwciał.

Ru Ru
Ru

Test immunochemiczny z zastosowaniem metody elektrochemiluminescencji (ECLIA)
Zasada testu: jednostopniowy test kanapkowy z dwoma antygenami (czas testu: 18 minut)31

Charakterystyka testu Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S31

Biotynylowany antygen 
domeny wiążącej 
receptor (RBD)

Rutenylowany antygen 
domeny wiążącej 
receptor (RBD)
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Czułość kliniczna31

Testem Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S zbadano łącznie 1610 próbek od 402 pacjentów z objawowym zakażeniem SARS-CoV-2 (w tym 297 
próbek od 243 pacjentów hospitalizowanych) potwierdzonym metodą PCR. Od tych pacjentów pobrano kolejno jedną lub więcej próbek 
w różnych odstępach czasu po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania metodą PCR.

Oceniono 1423 próbek pobranych w 14-tym dniu lub później po rozpoznaniu zakażenia metodą PCR. Wyniki oznaczeń 1406 z tych 1423 
próbek wynosiły ≥0,8 U/ml w teście Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S i tym samym uznano je za dodatnie, co oznacza, że czułość w tej kohorcie 
wyniosła 98,8 % (95 % CI: 98,1 – 99,3 %).

Swoistość analityczna31

Testem Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S zbadano łącznie 1100 próbek potencjalnie reagujących krzyżowo, pobranych przed październikiem 
2019 roku, w tym próbki z dodatnim wynikiem oznaczeń anty-MERS-CoV, próbki od osób z objawami przeziębienia oraz próbki od osób, 
u których potwierdzono zakażenie jednym z czterech koronawirusów wywołujących przeziębienie. Ogólna swoistość w tej kohorcie próbek 
potencjalnie reagujących krzyżowo wyniosła 100 % (95 % CI: 99,7 – 100 %).

Dni po potwierdzeniu w badaniu PCR

Kohorta

N

N

Niereaktywne

Reaktywne

Czułość (95 % CI*)

Czułość (95 % CI*)

35

7

4

0

88,6 % (73,3 – 96,8 %)

100 % (59,0 – 100 %)

0 – 6 dni

MERS-CoV*

152

21

22

0

85,5 % (78,9 – 90,7 %)

100 % (83,4 – 100 %)

7 – 13 dni

Panel próbek od pacjentów z przeziębieniem**

130

94

14

0

89,2 % (82,6 – 94,0 %)

100 % (96,2 – 100 %)

14 – 20 dni

Panel próbek od pacjentów zakażonych koronawirusami***

176

978

3

0

98,3 % (95,1 – 99,7 %)

100 % (99,6 – 100 %)

21 – 27 dni

Inne próbki potencjalnie reagujące krzyżowo****

197

1100

0

0

100 % (98,1 – 100 %)

100 % (99,7 – 100 %)

28 – 34 dni

Ogółem

920 0 100 % (99,6 – 100 %)≥ 35 dni
* przedział ufności

* dodatni wynik badania na obecność przeciwciał klasy IgG przeciwko podjednostce S1 białka szczytowego koronawirusa wywołującego bliskowschodni zespół oddechowy 
(MERS-CoV) 
** próbki od osób z objawami zwykłego przeziębienia, pobrane przed październikiem 2019 roku 
*** próbki od osób z zakażeniami wywołanymi przez inne koronawirusy HKU1, NL63, 229E lub OC43 potwierdzonymi badaniami antygenów 
**** próbki sprzed pandemii reaktywne wobec różnych czynników, które mogą być przyczyną reakcji nieswoistych.
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Swoistość kliniczna31

Testem Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S zbadano łącznie 5991 próbek pochodzących z  rutynowych badań diagnostycznych oraz próbki 
krwi pobrane od krwiodawców przed październikiem 2019 roku. Ogólna swoistość w  tej kohorcie przedpandmicznych próbek wynosiła 
99,98 % (95 % CI: 99,91 – 100 %).

Obecność markerów w zakażeniu SARS-CoV-233

Korelacja z obecnością przeciwciał neutralizujących w surowicy31

Test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S porównano z testem pseudoneutralizacji opartym na VSV32 w badaniu 15 próbek klinicznych.

Kohorta N

Pseudoneutralizacja

Reaktywne Swoistość (95 % CI*)

2528 0 100 % (99,85 – 100 %)Próbki rutynowe

2713 1 99,96 % (99,79 – 100 %)Krwiodawcy z USA

≥ 0,8 U/ml

< 0,8 U/ml

Dodatnia

12

1

13

0

1

1

Ogółem

12

3

15

Wyniki niejednoznaczne

0

1

1

Test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S

Dodatnia zgodność procentowa PPA*

Ogółem

750 0 100 % (99,51 – 100 %)Krwiodawcy z Afryki

5991 1 99,98 % (99,91 – 100 %)Ogółem

92,3 % (95 % CI 63,97 – 99,81 %)

Ujemna

   

Tydzień -2 Tydzień -1 Tydzień 1 Tydzień 2

Przed wystąpieniem objawów Po wystąpieniu objawów

Wystąpienie objawów Mediana liczby 
dni, po których
następuje
serokonwersja17

Maksymalna
serokonwersja34,35

Wykrycie mało prawdopodobne Wynik PCR prawdopodobnie dodatni

Wykrycie przeciwciał

Wynik PCR prawdopodobnie ujemny

Ekspozycja 
na SARS-CoV-2

Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6

Badanie PCR
- wymaz z jamy 

nosowo-gardłowej Przeciwciała
 klasy IgG

Przeciwciała 
klasy IgM

Wyodrębnienie 
 wirusa z wymazu 

 z dróg oddechowych

Wzrost  
prawdopodobień-
stwa wykrycia

* PPA (ang. Percent positive agreement)



Informacje dotyczące zamawiania

Test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S * 200 testów 09 289 267 190

Produkt Wielkość opakowania Numer katalogowy

Test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ** 300 testów 09 289 275 190

PreciControl Anti-SARS-CoV-2 S 4 x 1,0 ml 09 289 313 190

CalSet Anti-SARS-CoV-2 S 2 x 1,0 ml 09 289 291 190

* do stosowania na analizatorze cobas e 411 i modułach cobas e 601/602 
** do stosowania na module cobas e 801
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