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ILOŚCIOWE OZNACZANIE PRZECIWCIAŁ 

ANTY-SARS-COV 2 
 

Elecys® Anti-SARS-CoV-2 S to test immunochemiczny do ilościowego oznaczania przeciwciał (w 

tym przeciwciał klasy IgG) skierowanych przeciwko domenie wiążącej receptor (RDB) białka 

szczytowego (S) SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu. Test jest stosowany w celu określenia 

humoralnej odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie SARS-CoV-2.  

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST  ANTY SARS-CoV-2S 

Test Anti-SARS-CoV-2 S wykrywa przeciwciała, które są skierowane przeciwko konkretnemu 

rejonowi białka szczytowego wirusa tj. domenie wiążącej receptor, która odpowiada za wiązanie się 

wirusa z receptorem komórek gospodarza, umożliwiając wirusowi przedostatnie się do komórki 

gospodarza. Najsilniejsze przeciwciała, które neutralizują wirusa ukierunkowane są na ten konkretny 

region znajdujący się na szczycie białka S wirusa. Większość obecnych prototypów szczepionek ma 

na celu wywołanie odpowiedzi polegającej na produkcji przeciwciał przeciwko białku szczytowemu S.  

W związku z tym, nowy test może być stosowany do określenia stężenia przeciwciał: 

• w celu określania statusu immunologicznego przed szczepieniem 

• w celu oceny zmian poziomu stężenia przeciwciał po szczepieniu i monitorowania 

potencjalnej poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej.  

 

Test  Anti-SARS-CoV-2 S może być również stosowany: 

• do identyfikacji przeciwciał w celu określenia domniemanej odporności (po uzyskaniu 

niekwestionowanego dowodu na to, że przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 zapewniają 

ochronę i odporność),  

• do określania stężenia przeciwciał w osoczu ozdrowieńców, którzy chorowali na COVID-19. 

Uważa się, że osocze dawcy, który przeszedł zakażenie SARS-CoV-2 zawiera przeciwciała 

neutralizujące i ma bezpośrednią aktywność przeciwwirusową. Zakłada się także, że osocze 

z wyższym mianem przeciwciał ma silniejsze właściwości terapeutyczne. Trwają badania nad 

wykorzystaniem takiego osocza w leczeniu wspomagającym pacjentów z COVID-19 

będących w stanie od stabilnego do krytycznego.  

• do uzupełnienia diagnostyki NAAT (testów amplifikacji kwasu nukleinowego), np. jako 

potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów z objawami i z wysokim podejrzeniem 

klinicznym choroby, ale powtarzalnie ujemnymi wynikami testów NAAT.  
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