
Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen

Struktura koronawirusa 2 wywołującego zespół ostrej niewydolności oddechowej (COVID-19)
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Test immunochemiczny do jakościowego wykrywania 
antygenu nukleokapsydu SARS-CoV-2

Streszczenie 
SARS-CoV-2 jest czynnikiem zakaźnym, który wywołuje 
COVID-19, jest betakoronawirusem posiadającym otoczkę oraz 
pojedynczą nić RNA.1-3 Zidentyfikowano 7 koronawirusów, 
które wywołują zakażenia o różnym stopniu nasilenia - od 
łagodnego przeziębienia po ciężką niewydolność oddechową.4 
Wszystkie koronawirusy posiadają 4 główne białka struktural-
ne: glikoproteinę powierzchniową (S), białko otoczki (E), białko 
błonowe (M) oraz białko nukleokapsydu (N), przy czym to 
ostatnie występuje najliczniej. 5-8

SARS-CoV-2 przenosi się z człowieka na człowieka drogą 
kropelkową, tzn. poprzez materiał z dróg oddechowych 
rozpylony w powietrzu w postaci drobnych kropelek.9,10 Okres 
inkubacji od zakażenia do wykrywalnej wiremii u gospodarza 
zwykle trwa od 2 do 14 dni.11,12 Wykrycie wiremii może być 
związane z wystąpieniem objawów klinicznych, chociaż 
u znacznej części osób zakażenie przebiega bezobjawowo
lub objawy są łagodne.13-15 Czas, w którym osoba zakażona 
SARS-CoV-2 zakaża innych, nie został jeszcze jasno określony, 
jednak transmisja wirusa od osób objawowych, bezobjawo-
wych oraz w stadium przedobjawowym została szeroko 
opisana.16-18

Skuteczną strategią kontrolowania pandemii COVID-19 jest 
opracowanie bardzo dokładnych metod identyfikacji i izolacji 
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.19 Diagnostyczne 
potwierdzenie ostrego zakażenia SARS-CoV-2 może opierać 
się na wykryciu unikalnych sekwencji w wirusowym RNA lub 

wykryciu białek wirusa w próbkach z dróg oddechowych od 
zakażonych osób.20 Antygeny wirusa ulegają ekspresji tylko 
wtedy, gdy wirus aktywnie namnaża się, dlatego testy antyge-
nowe są przydatne w praktyce klinicznej i umożliwiają identyfi-
kację ostrej lub wczesnej fazy zakażenia.21,22 Jak wynika 
z aktualnych badań, w ciągu pierwszych 5 dni zakażenia 
SARS-CoV-2 aktywnie replikuje w gardle i dochodzi do 
masywnego wydalania wirus. Zakaźnego wirusa można 
izolować z próbek z dróg oddechowych do 7-9 dni od wystą-
pienia objawów i oznaczyć testem antygenowym w materiale 
jakim jest wymaz z gardła.23-25 Okres ten zbiega się również 
z czasem, w którym u zakażonych osób na ogół jest najwyższe 
stężenie wirusa.14,26-23 Dlatego też najlepsze działanie testów 
antygenowych obserwuje się tuż po wystąpieniu objawów 
u osób z objawowym przebiegiem choroby oraz w początkowej 
fazie zakażenia.20 Można rozważyć badanie osób z łagodnym 
lub bezobjawowym przebiegiem choroby w ramach oceny 
kontaktu z chorym z potwierdzonym zakażeniem.20 Testy 
antygenowe mogą również stać się częścią schematów 
regularnych badań, które mają na celu identyfikowanie 
i izolowanie osób z aktywnym zakażeniem, w tym osób bez 
objawów.29,30

Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen wykorzystuje przeciwciała 
monoklonalne skierowane przeciwko białku N wirusa 
SARS-CoV-2. Test jest oparty o format kanapkowy z wiązaniem 
dwóch przeciwciał (ang. DABS - double antibody sandwich) 
i służy do jakościowego wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach 
z górnych dróg oddechowych.31 



Granicę wykrywalności (LoD) w różnych podłożach transportowych określono na podstawie badania szeregu rozcieńczeń przy użyciu 
lizatu inaktywowanego wirusa (USA-WA1/2020). Granicę wykrywalności (LoD) definiuje się jako najniższe wykrywalne stężenie 
SARS-CoV-2, przy którym co najmniej 19 z 20 powtórzeń na stężenie generuje reaktywny wynik testu (≥ 1,0 COI) i wyraża się jako 
TCID50*/ml.

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

Mikrocząsteczka 
opłaszczona streptawidyną
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Pomiar

9 minut

Granica wykrywalności (ang. Limit of Detection, LoD)31

Podłoża transportowe TCID /ml
Uniwersalne podłoże transportowe COPAN (UTM-RTTM)
Podłoże do transportu wirusów CDC 
Sterylny roztwór soli fizjologicznej (0,9% NaCI)
* Średnia dawka zakaźna dla hodowli komórkowych

22,5
22,5
37,5

Charakterystyka testu Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen

Systemy moduł cobas e 801

Czas oznaczenia 18 minut

Zasada testu Jednostopniowy test kanapkowy z dwoma przeciwciałem

Kalibracja 2-punktowa

Interpretacja COI < 1,0 - próbka niereaktywna, COI ≥ 1 - próbka reaktywna

Typy próbek

Objętość próbki 50 µl 30 µl

Stabilność na pokładzie 
analizatora

Precyzja pośrednia** 
w próbkach dodatnich

14 dni

CV# 2,2 –
–

5,8 %
3,5 %

CV 1,7 – 5,7 %

* przygotowane zgodnie z SOP CDC DSR-052-05; ** pomiędzy cyklami; # współczynnik zmienności

Biotynylowane 
przeciwciało monoklo-
nalne przeciwko 
nukleokapsydowi 
SARS-CoV-2 

Rutenylowane 
przeciwciało monoklo-
nalne przeciwko 
nukleokapsydowi 
SARS-CoV-2

Antygen nukleokapsydu 
SARS-CoV-2 w próbce 

50 μl*/30 μl** próbki pacjenta inkubuje 
się z mieszaniną biotynylowanych 
i rutenylowanych przeciwciał 
monoklonalnych przeciwko antygenowi 
SARS-CoV-2. W obecności odpowiednich 
antygenów powstają kanapkowe 
kompleksy immunologiczne zawierające 
dwa przeciwciała (DABS).

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

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

9 minut
Po dodaniu mikrocząstek opłaszczonych 
streptawidyną kompleksy DABS wiążą się 
z fazą stałą dzięki powinowactwu biotyny 
i streptawidyny.

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

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

Próbki z jamy nosowo-gardłowej i jamy ustno-gardłowej, pobrane za pomocą wymazówek flokowanych 
lub z końcówkami poliestrowymi, umieszczone w 3 ml Copan Universal Transport Medium (UTM-RT™),
BD™ Universal Viral Transport (UVT), Viral Transport Media (VTM)* lub w sterylnym roztworze soli 
fizjologicznej (0,9% NaCl).

CV 1,9



Czułość względna31

Kohorta cobas® SARS-CoV-2 Ct <30 cobas® SARS-CoV-2 Ct ≥30

N Czułość
(95 % CI§)

N
(95% CI§)

Pacjenci z objawami; ≤5 DPSO 119 3 97,5 %
(92,8 – 99,5 %)

30 22 26,7 %
(12,3 – 45,9 %)

Pacjenci z objawami; ≤10 DPSO 158 8 94,9 %
(90,3 – 97,8 %)

78 60 23,1 %
(14,3 – 34,0 %)

Pacjenci z objawami; >10 DPSO 4 1 75,0 %
(19,4 – 99,4 %)

18 15 16,7 %
(3,6 – 41,4 %)

Pacjenci z objawami;
nieznane DPSO

38 2 94,7 %
(82,3 – 99,4 %)

17 13 23,5 %
(6,8 – 49,9 %)

Znane lub podejrzewane 
narażenie

14 3 78,6 %
(49,2 – 95,3 %)

34 33 2,9 %
(0,1 – 15,3 %)

Badanie przesiewowe 12 3 75,0 %
(42,8 – 94,5 %)

17 16 5,9 %
(0,2 – 28,7 %)
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100,0 % 99,4 %
97,9 % 97,1 %

92,5 %
90,9 %

86,8 %
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<27
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(209/226)

<31
(221/243)

<32
(224/258)

<33
(229/270)

<34
(234/288)

<35
(235/308)

≤40
(236/390)**

*wykrywa gen E otoczki białka strukturalnego/pan-Sarbecovirus; ** N (wartości skumulowane): próbki reaktywne w teście Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen/łącznie 

Czułość względną oceniono badając 232 wymazów z nosogardzieli 
oraz 158 wymazów z jamy ustno-gardłowej, pobranych od osób 
z objawami podmiotowymi i przedmiotowymi wskazującymi na 
COVID-19, ze znaną lub podejrzewaną ekspozycją na SARS-CoV-2 
oraz od osób badanych przesiewowo przed przyjęciem do szpitala 
z powodu zabiegu chirurgicznego niezwiązanego z chorobą 
zakaźną. Wszystkie osoby objęte analizą uzyskały dodatni wynik 
testu cobas® SARS-CoV-2 RT-PCR32. Próbki z dodatnim wynikiem 

Poniższa tabela przedstawia dodatkową analizę w oparciu o liczbę dni od wystąpienia objawów (ang. DPSO, days post-symptom onset) 
oraz stratyfikację na podstawie wartości Ct uzyskanych testem cobas® SARS-CoV-2, przyjmując za kryterium odniesienia wartość Ct 30. 
Czułość względna u osób z objawami, które w teście cobas® SARS-CoV-2 Target 2 uzyskały wartość Ct <30, wyniosła 94,5%.

testu RT-PCR były następnie stratyfikowane stosując wartości cyklu 
progowego (Ct) dla Targetu 2 (strukturalne białko otoczki kodowa-
ne przez gen E / detekcja pan-Sarbecovirus)*. 

Poniższy wykres przedstawia korelację wyników testu Elecsys® 
SARS-CoV-2 Antigen z wartościami Ct testu cobas® SARS-CoV-2, 
uzyskanymi dla próbek od osób z objawami i bez objawów z 
pozytywnymi wynikami badania RT-PCR. 

Wartość Ct dla testu cobas® SARS-CoV-2

Próbki 
niereaktywne

CzułośćPróbki 
niereaktywne



Przewidywany rozkład markerów w zakażeniu SARS-CoV-227,30

Po wystąpieniu objawówPrzed wystąpieniem objawów

Ekspozycja na 
SARS-CoV-2

Prawdopodobnie ujemny wynik testu antygenowego

Rosnące 
prawdopodobieństwo 
wykrycia    

Wystąpienie objawów

Tydzień - 2 Tydzień - 1 Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6

Wynik PCR prawdopodobnie dodatni Wynik PCR prawdopodobnie ujemny

Izolacja wirusa 
z wymazu z dróg 
oddechowych 

Wirus w wymazie
 z nosogardzieli

Przeciwciała 
klasy IgM

Przeciwciała 
klasy IgG

Swoistość względna31

Kohorta N Reaktywne Swoistość (95% CI)

Pacjenci z objawami 548* 0 100 % (99,3 - 100 %)

2,199** 4 99,8 % (99,5 - 100 %)

Ogółem 2,747 4 99,9 % (99,6 – 100 %)

*3; **12 próbek z nieważnym wynikiem testu cobas® SARS-CoV-2 RT-PCR, dla których uzyskano wynik ujemny w kolejnym teście SARS-CoV-2 RT-PCR
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Poniższa tabela podsumowuje czułość względną testu Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen na podstawie badania próbek z dodatnim wynikiem 
testu RT-PCR, pobranych od pacjentów z objawami. Wzięto pod uwagę dzień od wystąpienia pierwszych objawów oraz wartości Ct 
uzyskaną testem cobas® SARS-CoV-2 Target 2, przyjmując za kryterium odniesienia wartość 30.

Swoistość względną testu Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen oceniono badając 2747 próbek z ujemnym wynikiem testu RT-PCR. Badanym 
materiałem był wymaz z nosogardzieli oraz z jamy ustno-gardłowej, pobrany od osób z objawami podmiotowymi i przedmiotowymi wskazu-
jącymi na COVID-19, ze znaną lub podejrzewaną ekspozycją na SARS-CoV-2 oraz od osób badanych przesiewowo przed przyjęciem do 
szpitala z powodu zabiegu chirurgicznego niezwiązanego z chorobą zakaźną.

Znane/podejrzewane 
narażenie oraz badania 
przesiewowe

Prawdopodobnie dodatni wynik testu antygenowego

Wykrycie mało 
prawdopodobne

Dni po wystąpieniu pierwszych objawów



Informacje dotyczące zamawiania

Produkt Wielkość opakowania Numer katalogowy

Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen a) 200 testów 09 345 272 190

Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen b) 300 testów 09 345 299 190

PreciControl SARS-CoV-2 Antigen 6 × 2.0 ml 09 345 302 190

SARS-CoV-2 Extraction Solution c) 1 l (do 1000 testów) 09 370 064 190

SARS-CoV-2 Extraction Solution C d) 0,5 l (do 5000 testów) 09 370 099 190

a) do użytku z analizatorem cobas e 411 i modułami cobas e 601 / 602; 
b) do użytku z modułem cobas e 801
c) do wymazów pobieranych na sucho
d) do wymazów pobieranych na płynne podłoża transportowe 
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Test antygenowy Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen, arkusz metody wersja 1 (grudzień 2020 roku).

cobas® SARS-CoV-2, jakościowy test do stosowania w systemach cobas® 6800/8800.
Arkusz metody, wersja 3 (maj 2020 roku).
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