
 Platelia SARS-CoV-2 Total Ab 
1 platnička -  96  72710 
5 platničiek -  480  12013798 
 
Súprava Platelia SARS-CoV-2 Total Ab je semikvantitatívny in vitro diagnostický test 
vo formáte jednokrokového naviazania na antigén pre detekciu IgM/IgA/IgG protilátok 
proti vírusu SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudského séra a plazmy (EDTA, heparín, ACD 
alebo citrát).  
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1 URČENÉ POUŽITIE 
 
Súprava Platelia SARS-CoV-2 Total Ab je semikvantitatívny in vitro diagnostický test, vo 
formáte jednokrokového naviazania na antigén pre detekciu IgM/IgA/IgG protilátok proti vírusu 
SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudského séra a plazmy (EDTA, heparín, ACD alebo citrát).  
  
Tento test je určený na diagnostiku pacientov s príznakmi naznačujúcimi infekciu spôsobenú vírusom 
SARS-CoV-2. V spojení s klinickým prejavom a testovaním s inými metódami (RT-PCR, CT-Scan, 
špecifickou detekciou protilátok anti-SARS-CoV-2 IgM/IgA/IgG), môže byť test Platelia SARS-CoV-2 
Total Ab použitý na diagnostiku ochorenia COVID-19. 
  
Tento test môže byť tiež použitý ako skríningový nástroj na detekciu prítomnosti celkových protilátok 
anti-SARS-CoV-2   s cieľom určiť imunitný stav jednotlivca, pokiaľ ide o expozíciu voči SARS-CoV-2.  
 
Test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab môže byť použitý manuálne alebo automatickými systémami. 
 

2 SÚHRN A VYSVETLENIE TESTU  
 
Koronavírus (CoV) je obalený vírus, ktorý obsahuje jednovláknovú RNA pozitívnej polarity. SARS-
CoV-2, nedávno známy ako 2019-nCoV, je novovzniknutý koronavírus, ktorý postihuje hlavne 
dýchacie cesty a môže viesť ku závažnému akútnemu respiračnému syndrómu (SARS). Základné 
ochorenie spôsobené týmto vírusom sa volá COVID-19. Koronavírusy boli zodpovedné za niekoľko 
ohnísk nákazy vo svete počas dvoch posledných desaťročí. V rokoch 2003 a 2014, koronavírusy 
spôsobili ohniská hlavne v Ázii (SARS-CoV) ako aj na Strednom východe (MERS-CoV). Pred vznikom 
nového SARS-CoV-2 bolo známe, že šesť typov koronavírusov už ovplyvnilo ľudí (SARS-CoV, Mers-
Cov a štyri ďalšie koronavírusy, ktoré spôsobovali mierne respiračné syndrómy horných aj dolných 
dýchacích ciest). 
 
SARS-CoV-2 bol prvý krát identifikovaný v decembri 2019 v meste Wuhan, v provincii Hubei v Číne 
potom, ako sa u viacerých pacientov vyvinuli viaceré pneumónie podobné tej, ktoré spôsobil vírus 
SARS-CoV. Vírus sa od tej doby rýchlo šíri po celom svete a v marci 2020 WHO oficiálne označila 
COVID-19 za pandemický. Prenos vírusu z osoby na osobu viedol k rýchlemu šíreniu infekcie 
COVID-19 a veľkému počtu pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť, čo prinútilo kompetentné 
orgány na celom svete, aby stanovili ochranné opatrenia. Inkubačná doba sa pohybuje od 2 do 14 
dní. 
 
Vírus bol zistený v respiračných sekrétoch, ktoré sú, považované za primárny zdroj prenosu. Keď 
vírusové častice vstúpia do dýchacieho traktu, vírus sa viaže na pľúcne bunky cez ACE-2 receptory 
nasledované endocytózou. SARS-CoV-2 môže byť tiež prenášaný fekálnou cestou. 
 
Pacienti pozitívni na SARS-CoV-2, ktorí majú príznaky, sú diagnostikovaní na COVID-19. Príznaky sa 
môžu výrazne líšiť a zahŕňajú najmä horúčku, suchý kašeľ, stratu čuchu, produkciu hlienu, bolesti 
hlavy, dýchavičnosť, únavu, nevoľnosť a hnačku. Zatiaľ čo niektoré prípady môžu byť 
asymptomatické, iné môžu viesť k syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a dokonca aj smrti 
. 
Diagnostika sa opiera predovšetkým o testovanie respiračných vzoriek polymerázovou reťazovou 
reakciou v reálnom čase (RT-PCR). RT-PCR však môže viesť ku falošne negatívnym výsledkom kvôli 
nízkemu vírusovému zaťaženiu alebo nevhodnému odberu, manipulácii a uskladneniu tampónov 
(orofaryngeálnych alebo nasofaryngeálnych) prípadne zlyhaniu počas reakčného procesu. Môžu sa 
vykonať aj techniky na snímkovanie, ako je počítačová tomografia (CT), ktoré zobrazia bilaterálne 
multilobárne základné opacity a pomôcť pri diagnostike. 
 
Test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab deteguje IgM, IgA, a IgG protilátky proti SARS-CoV-2. V spojení s 
inými diagnostickými testami sa môže použiť na určenie, či pacient bol vystavený SARS-CoV-2. 
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3 PRINCÍP POSTUPU 
 
Súprava Platelia SARS-CoV-2 Total Ab je semikvantitatívny in vitro diagnostický test, vo 
formáte jednokrokového naviazania na antigén pre detekciu IgM/IgA/IgG protilátok proti vírusu 
SARS-CoV-2 vo vzorkách ľudského séra a plazmy. 

• Test využíva rekombinantný SARS nukleokapsidový  proteín vo formáte jednokrokového 
naviazania na antigén . 

• Vzorky séra alebo plazmy ako aj kontroly sú predriedené. Konjugát (rekombinantný SARS 
nukleokapsidový proteín konjugovaný s peroxydázou) sa pridáva ku každej vzorke a potom sa zmes 
jednu hodinu inkubuje pri 37°C v jamkách potiahnutých rekombinantným SARS nukleokapsidovým 
proteínom. V priebehu tejto inkubácie sa IgM a/alebo IgG a/alebo IgA protilátky, ak sú prítomné vo 
vzorke, formujú do komplexu medzi rekombinantným SARS-nukleokapsidovým proteínom na jamkách 
a rekombinantným SARS-nukleokapsidovým proteínom konjugovaným s peroxidázou. 

• Po premývacom kroku sa prítomnosť imunoenzymatického komplexu (SARS-nukleokapsidový 
proteín / anti-SARS nukleokapsidové protilátky / SARS-nukleokapsidový proteín značený s POD) 
preukazuje distribúciou chromogénneho roztoku, ktorý iniciuje vývoj farebnej reakcie.  

• Po 30 minútach inkubácie pri izbovej teplote sa enzymatická reakcia zastaví pridaním roztoku 
kyseliny. Odčítaná optická hustota na spektrofotometri nastavenom na 450 / 620 nm je úmerná 
množstvu protilátok prítomných vo vzorke. Prítomnosť anti-SARS-CoV-2 nukleokapsidových 
protilátok v individuálnej vzorke sa určuje porovnaním odčítanej optickej hustoty vzorky a cot-off 
kontrolného séra.  

 

4 REAGENCIE 

4.1 Popis 
 

Identifikácia na štítku Popis Balenie/Príprava  

R1 Microplate 
Mikroplatnička 
- 96 jamiek (12 stripov po 8 jamiek) potiahnutých 

rekombinantným nukleokapsidovým proteínom SARS 
- Špecifické ID číslo = 19 

1 platnička 
Pripravená na 

použitie 

5 platničiek 
Pripravená na 

použitie 

R2 
Concentrated 

washing 
solution (20X) 

Koncentrovaný premývací roztok (20x) 
- TRIS-NaCl pufor (pH 7,4) 
- Konzervačné činidlo: 0.04% ProClin 300 

1 fľaštička 
70 mL 

Potrebné 
nariediť 

1 fľaštička 
235 mL 

Potrebné 
nariediť 

R3 Negative 
Control 

Negatívna kontrola 
- TRIS-NaCl pufor (pH 8 ± 0.1), hovädzí sérový 

albumín, glycerol 
- Konzervačné činidlo: 0.1% ProClin 300 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 

R4 Cut-off Control 

Cut-off kontrola 
- TRIS-NaCl pufor (pH 8 ± 0.1), hovädzí sérový 

albumín, glycerol  
- Zajačie polyklonálne protilátky proti SARS  
 nukleokapsidu  
- Konzervačné činidlo: 0.1% ProClin 300 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 

R5 Positive 
Control 

Pozitívna kontrola 
- TRIS-NaCl pufor (pH 8 ± 0.1), hovädzí sérový 

albumín, glycerol 
- Zajačie polyklonálne protilátky proti SARS  
 nukleokapsidu  
- Konzervačné činidlo: 0.1% ProClin 300 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 

1 fľaštička 
1.0 mL 

Pripravená na 
použitie 
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R6 Conjugate 

Konjugát 
- Rekombinantný SARS nukleokapsidový proteín 

konjugovaný chrenovou peroxidázou      
- TRIS-NaCl pufor (pH 8 ± 0.1), fenolová červeň 
- Konzervačné činidlo: 0.5% ProClin 300 

1 fľaštička 
9 mL 

Pripravená na 
použitie 

2 fľaštičkiek 
23 mL 

Pripravená na 
použitie 

R7 Sample Diluent 
Riediaci roztok na vzorky 
- TRIS-NaCl pufor (pH 8 ± 0.1), fenolová červeň 
- Konzervačné činidlo: 0.5% ProClin 300 

1 fľaštička 
12 mL 

Pripravená na 
použitie 

1 fľaštičkiek 
23 mL 

Pripravená na 
použitie 

R8 Substrate 
buffer 

Substrátový pufor 
Roztok kyseliny citrónovej a octanu sodného o pH 4.0, 
s obsahom H2O2 (0.015%) a dimetylsulfoxidu      
(DMSO) (4%)  

1 fľaštička 
60 mL 

Potrebné 
pripraviť 

2 fľaštičkiek 
60 mL 

Potrebné 
pripraviť 

R9 
Chromogen: 
TMB solution 

(11X) 

Chromogén: roztok TMB  
Roztok s obsahom 3.3’ , 5.5’ tetrametylbenzidínu 
(TMB)  

1 fľaštička 
5 mL 

Potrebné 
pripraviť 

2 fľaštičkiek 
5 mL 

Potrebné 
pripraviť 

R10 Stopping 
solution 

Zastavovací roztok 
Roztok kyseliny sírovej (H2SO4 1N)  

1 fľaštička 
28 mL 

Pripravená na 
použitie 

3 fľaštičkiek 
28 mL 

Pripravená na 
použitie 

 
 
4.2 Požiadavky na skladovanie a manipuláciu 
 
Táto súprava sa môže skladovať pri +2-8°C. Otvorené činidlá sa musia skladovať podľa nižšie 
uvedených pokynov. 
 

Identifikácia Uchovávanie 

R1 
Po otvorení vákuovo uzavretého vrecka uchovávajte stripy mikroplatničky 
pri teplote + 2-8 °C až 4 týždne v pôvodnom balení s desikantom, ktoré je 
znovu utesnené páskou. 

R2 

Nariedený premývací roztok je možné skladovať pri +2-30°C 2 týždne. 
Koncentrovaný premývací roztok (R2) je možné skladovať pri +2-30°C do 
termínu exspirácie. Po otvorení sa koncentrovaný premývací roztok (R2) 
môže skladovať pri teplote + 2-8 ° c až do dátumu exspirácie, ak nedôjde 
ku kontaminácii. 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9 

Po otvorení sú tieto činidlá skladované pri teplote + 2-8 ° c stabilné počas 4 
týždňov, pri absencii kontaminácie. 

R8 + R9 Po nariedení je roztok stabilný až 6 hodín v tme pri teplote + 18-30 °C. 

R10 Po otvorení je toto činidlo uložené pri teplote + 2-8 °C stabilné až do 
dátumu platnosti uvedeného na štítku, ak nedochádza ku kontaminácii. 

 

5 UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Na diagnostické použitie in vitro profesionálnym používateľom len v laboratórnom prostredí.  
 
5.1 Opatrenia v oblasti zdravia a bezpečnosti 
 
S touto skúšobnou súpravou by mal manipulovať len kvalifikovaný personál vyškolený v laboratórnych 
postupoch a oboznámený s jej potenciálnymi nebezpečenstvami. Noste vhodný ochranný odev, 
rukavice a ochranu očí/tváre a vhodne s ňou zaobchádzajte v súlade s požiadavkami správnej 
laboratórnej praxe. 
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Žiadna známa testovacia metóda nemôže zaručiť úplnú istotu, že infekčné zložky chýbajú. Preto by sa 
mali všetky deriváty ľudskej krvi, reagencie a ľudské vzorky spracovávať tak, ako keby boli schopné 
prenášať infekčné ochorenie, podľa odporúčaných univerzálnych bezpečnostných opatrení pre 
patogény, ktoré sú definované miestnymi, regionálnymi a národnými predpismi. Biologické škvrny: 
Škvrny po materiáli ľudského pôvodu by mali byť považované za potenciálne infekčné.  
Škvrny, ktoré neobsahujú kyselinu, by sa mali okamžite dekontaminovať, vrátane oblasti rozliatia, 
materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení, s vhodným chemickým 
dezinfekčným prostriedkom, ktorý je účinný pre potenciálne biologicky nebezpečný materiál vzhľadom 
na príslušné vzorky (obyčajne domáce bielidlá nariedené 1:10, 70-80% etanol alebo izopropanol, 
jodofor, ako je 0,5% Wescodyne™ plus atď.) a utrieť do sucha.  
Škvrny obsahujúce kyselinu by mali byť vhodne absorbované (vyhladené) alebo neutralizované, 
oblasť opláchnutá vodou a utretá do sucha; materiály používané na absorpciu rozliatia môžu 
vyžadovať likvidáciu biologicky nebezpečných odpadov. Potom sa oblasť musí dekontaminovať 
jedným z chemických dezinfekčných prostriedkov. 
 
POZNÁMKA : Roztoky obsahujúce bielidlo nevkladajte do autoklávu! 
  
Zlikvidujte všetky vzorky a materiály použité na vykonanie testu, ako keby obsahovali infekčný  
prostriedok. Laboratórny, chemický alebo biologicky nebezpečný odpad sa musí spracovať  
a zlikvidovať v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými predpismi. 
 
Odporúčania týkajúce sa opatrnosti a údaje o nebezpečenstve súvisiacom s niektorými  
Chemickými zložkami v tejto testovacej súprave nájdete v piktogramoch uvedených na  
štítkoch a informáciách dodaných na konci návodu na použitie. 
 
5.2. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa postupu 
 

5.2.1. Príprava 

• NEPOUŽÍVAJTE súpravu, ak je balenie jej obsahu poškodené.  
• NEPOUŽÍVAJTE exspirované reagencie.  
• NEPOUŽÍVAJTE súpravu, ak vo vačku s mikroplatničkou chýba desikant. 
• Pred použitím počkajte 30 minút, kým sa reagencie vytemperujú na izbovú teplotu (18-30°C).  
• Reagencie pripravte opatrne, aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii.  
• Na prípravu reagencií sa uprednostňuje použitie jednorazového materiálu. Ak používate sklenené 

nádoby, dôkladne ich umyte a opláchnite deionizovanou vodou.  
• Nemiešajte ani nezlievajte reagencie z rôznych šarží v jednom behu testu. 
• Nedovoľte, aby mikroplatnička vyschla medzi koncom premývania a distribúciou reagencie. 
• Názov testu, ako aj špecifické identifikačné číslo pre test, sú napísané na rámiku každej 

mikroplatničky. Toto špecifické identifikačné číslo je tiež uvedené na každom stripe. 
Platelia SARS-CoV-2 Total Ab: Špecifické ID číslo = 19 
Pred použitím si overte špecifické identifikačné číslo. Ak identifikačné číslo chýba, alebo sa líši od 
uvedeného čísla, zodpovedajúceho postupu testovania, strip by sa nemal použiť. 

• Nemiešajte reagencie z iných súprav, ktoré majú rozličné čísla šarže, okrem premývacieho 
roztoku (R2, identifikácia*: 20x zelené sfarbenie), peroxidázového substrátového pufru (R8, 
identifikácia*: TMB pufor, modré sfarbenie), chromogénu (R9, identifikácia*: TMB 11x fialové 
sfarbenie) a zastavovacieho roztoku (R10, identifikátiia*: 1N červené sfarbenie), za predpokladu, 
že tieto činidlá sú striktne rovnocenné a že rovnaké číslo šarže sa používa v rámci daného 
skúšobného behu. 
POZNÁMKA: Premývací roztok (R2, identifikované* v zelenom ako 20x) sa nesmie miešať 
s premývacím roztokom (R2 identifikované* v modrom ako 10x) dodávaných v Bio-Rad 
reagenčných súpravách s označením. 
*na nálepke fľaštičky. 

• Príprava vyvíjacieho roztoku alebo pracovného roztoku kunjugátu sa musí uskutočniť v čistom 
plastickom zásobníku alebo sklenej nádobe. Odporúčajú sa jednorazové plastické nádobky. Pri 
použití opakovane použiteľných plastových nádob, môžu byť tieto vyčistené cez noc namočením 
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v destilovanej vode alebo je možné zvoliť premývacie riešenie. Pri použití sklenených nádob, 
môžu byť tieto umyté v 1N HCl a dôkladne opláchnuté destilovanou vodou a vysušené.  

• Vyvíjací roztok musí byť skladovaný v tme. 
• Vyvíjací roztok (substrátový pufor + chromogén) musí byť ružovo sfarbený. Zmena tohto 

ružového sfarbenia v priebehu niekoľkých minút po príprave indikuje, že reagencia nemôže byť 
použitá a je potrebné ju nahradiť. Príprava vyvíjacieho roztoku môže byť urobená v čistej 
jednorazovej plastovej nádobe na jednorazové použitie alebo sklenenej nádobe, ktorá bola 
predtým umytá v 1N HCl, dôkladne opláchnutá destilovanou vodou a vysušená. Táto reagencia 
sa musí skladovať v tme.  

• Dávkovanie vzorky sa musí začať bezprostredne po distribúcii konjugátu. Doba čakania medzi 
dávkovaním konjugátu a exemplármi nesmie presiahnuť 30 minút.  

• Enzymatická reakcia je veľmi citlivá na ióny kovov. Nedovoľte preto, aby, žiadny kovový prvok 
neprišiel do kontaktu s rôznymi roztokmi konjugátu alebo substrátu.. 

• Na distribúciu konjugátu a vyvíjacieho roztoku nikdy nepoužívajte tú istú nádobu . 
 

5.2.2.Spracovanie       
• Nemeňte postup testu.  
• Každý beh tohto testu musí byť dokončený bez prerušenia po tom, ako bol spustený. 

Oneskorenie kratšie ako 5 min medzi dvoma krokmi je prijateľné. 
• Skontrolujte pipety a ostatné zariadenia na presnosť a správnu prevádzku.  
• Nevykonávajte test za prítomnosti reaktívnych výparov (kyseliny, zásady, výpary aldehydov) 

alebo prachu, ktoré môžu pozmeniť enzymatickú aktivitu konjugátu.  
• Pre každú vzorku použite novú pipetovaciu špičku.  
• Premývanie mikroplatničky je kritickým krokom v tomto postupe: dodrzujte odporúčaný počet 

premývacích cyklov a uistite sa, či boli všetky jamky úplne naplnené a potom úplne vyprázdnené. 
Nesprávne premytie môže spôsobiť nepresné výsledky. 

• Opatrne dodržujte popísané premývacie procedúry, aby ste dosiahli maximálny výkon testu. 
U niektorých prístrojov je potrebné optimalizovať premývaciu procedúru (zvýšiť počet 
premývacích cyklov a/alebo objem premývacieho pufru pre každý cyklus), aby sa dosiahla 
akceptovateľná hodnota OD pozadia u negatívnych vzoriek. 

• Pre úpravy a špeciálne postupy sa obráťte na miestny obchodný kontakt. 
 

 
6 VZORKY 

 
1. Test sa vykonáva na vzorkách séra alebo plazmy odobratých v antikoagulatoch EDTA, lítium 

heparínu, ACD alebo citrátu sodného. 
2. Dodržiavajte nasledujúce pokyny pre manipuláciu, spracovanie a uchovávanie vzoriek krvi: 

• Odoberte vzorku krvi podľa štandardných laboratórnych postupov. V prípade séra nechajte 
vzorky pred odstredením úplne zraziť. Skúmavky po celú dobu udržujte uzavreté . 

• Po centrifugácii oddeľte sérum alebo plazmu a udržujte ho v uzavretej skúmavke. 
• Vzorky sa uchovávajú pri teplote +2-8 °C, ak sa test vykoná do 7 dní. 
• Ak test nie je možné vykonať do 7 dní, vzorky zmrazte pri teplote -20 °C (alebo -80 °C.) 
• Vzorky séra alebo plazmy sa môžu podrobiť maximálne 5 cyklom zmrazenia/rozmrazenia. 

Predtým zmrazené vzorky by mali byť dôkladne premiešané po rozmrazení pred testovaním.  
3. Výsledky nie sú ovplyvnené proteinemickými vzorkami s obsahom do 90 g/l albumínu, 

ikterickými vzorkami s obsahom do 100 mg/l bilirubínu, lipemickými vzorkami obsahujúcimi 
ekvivalentné množstvo 36 g/l trioleínu (trigycerid) a hemolyzované vzorky s obsahom do to 10 
g/l hemoglobínu. 

4. Vzorky nezahrievajte.       
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7 POSTUP 

7.1 Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou súpravy 

1. Sterilná destilovaná alebo demineralizovaná voda na riedenie koncentrovaného premývacieho
roztoku.

2. Chlórnan sodný (domáce bielidlo) a hydrogénuhličitan sodný.
3. Absorpčný papier.
4. Adhezívna fólia.
5. Ochranné okuliare.
6. Jednorazové skúmavky.
7. Automatické alebo poloautomatické, nastaviteľné alebo prednastavené pipety alebo multipipety

na odber a pipetovanie od 10 µl do 1000 µl, 1 mL, 2 mL a 10 mL.
8. Odmerné valce s kapacitou 25 mL, 50 mL, 100 mL and 1000 mL. Miešadlo Vortex.
9. Ručná premývačka mikroplatničiek, vodný kúpeľ alebo ekvivalentný inkubátor microplatničiek

nastaviteľný na 37°C ± 1°C (*).
10. Čítačka mikroplatničiek alebo plnoautomatický systém vybavený filtrami 450 a 620 nm (*).
11. Nádobka na biologicky nebezpečný odpad.

(*) Poraďte sa s nami a získajte podrobné informácie o vybavení odporúčanom naším technickým 
oddelením 

7.2 Príprava reagencií 

7.2.1 Reagencie pripravené na použitie 

Reagencia 1 (R1): Mikroplatnička 
Každý oporný rámik obsahuje 12 stripov a je zabalený v zapečatenom vrecku Prestrihnite vrecko 
nožnicami 0.5 až 1 cm nad pečatením. Otvorte vrecko a vyberte rámik. Nepoužité stripy vložte naspäť 
do vrecka s desikantom. Opatrne zatvorte vrecko a vložte ho späť do úložiska pri teplote + 2-8 °C. 

Reagencia 3 (R3): Negatívna kontrola, Reagencia 4 (R4): Cut-off kontrola, Reagencia 5 (R5): 
Pozitívna kontrola, Reagencia 6 (R6): konjugát, Reagencia 7 (R7): Riediaci roztok na vzorky 
Tieto reagencie sú pripravené na použitie. 

7.2.2 Reagencie, ktoré je potrebné pripraviť 

Reagencia 2 (R2): koncentrovaný premývací roztok (20x) 
Pripravte pracovný premývací roztok nariedením koncentrovaného premývacieho roztoku v pomere 
1:20 destilovanou vodou: 50 mL reagencie R2 v 950 mL destilovanej vody. Na jednu plnú 12 stripovú 
microplatničku použijete 800 mL pracovného premývacieho roztoku, s výnimkou mŕtveho objemu 
spôsobenému použitým zariadením. 

Reagencia 8 (R8) + Reagencia 9 (R9): Enzýmový vyvíjací roztok 
Narieďte Chromogén (R9) v pomere 1:11 v Substrátovom pufre (R8) (napr. 2 mL reagencie R9 + 20 
mL reagencie R8) vzhľadom na to, že na 12 stripov je potrebných a postačí 20 mL. Homogenizujte. 

7.3 Pracovný postup 

Dôsledne dodržiavajte zásady správnej laboratórnej praxe. 

EIA Postup 

1. Preneste reagencie do miestnosti so izbovej teplote (+18-30°C) minimálne 30 minút pred 
použitím.

2. Použite negatívne aj pozitívne kontroly pri každom behu na validáciu výsledkov.
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3. Starostlivo nastavte schému pre distribúciu a identifikáciu kontrol a vzoriek pacientov. 
 

 
 
 

   
4. Pripravte nariedený premývací roztok (R2) (Podľa odseku 7.2) 
5. V inertnej predrieďovacej mikroplatničke, nariaďte kontroly R3, R4, R5 a testované vzorky 

E1, E2, v R7 aby ste získali riedenie 1:5      : 
• Napipetujte 60 µl R7, potom pridajte 15 µl vzorky do každej jamky.      
• Pridajte 75 µl roztoku konjugátu (R6) do každej jamky predriedenej mikroplatničky 
• Premiešajte jedným nasatím a vystreknutím, potom ihneď preneste 100 µl 

predriedených kontrol a vzoriek do jamiek reakčnej mikroplatničky (R1). 
V závislosti od použitého systému je možné modifikovať polohu kontrol alebo poradie 
distribúcie za predpokladu, že táto zmena sa najprv overí. 

6. Prikryte reakčnú mikroplatničku adhezívnym plátkom fólie, pevne zatlačte na platničku, 
aby ste zabezpečili dobré utesnenie. Inkubujte mikroplatničlu v termostate ovládanom 
vodným kúpeľom alebo mikroplatničkovom inkubátore počas 60 minút (+/- 5 min) pri 37°C 
(+/- 2°C).      

7. Pripravte enzymatický vyvíjací roztok (R8+R9) (Podľa odseku 7.2) 
8. Na konci inkubačnej periódy oddeľte plátok adhezívnej fólie od platničky. Odsajte obsah 

všetkých jamiek do nádobky na biologicky nebezpečný odpad (s obsahom chlórnanu 
sodného). Premyte platničku 5 krát pomocou premývačky mikroplatničiek (s použitím 
800 μl pracovného premývacieho roztoku). Prevráťte mikroplatničku a jemne ju oklepte 
o absorpčný papier, aby ste odstránili zostávajúcu tekutinu.  

9. Rýchlo napipetujte do každej jamky 200 µl vyvíjacieho roztoku (R8+R9). Nechajte reakciu 
prebehnúť v tme počas 30 minút (+/- 4 min) pri izbovej teplote (+18-30°C). Počas tohto 
inkubačného kroku nepoužívajte plátok adhezívnej fólie.  

10. Pridajte 100 µl zastavovacieho roztoku (R10) do každej jamky, použitím rovnakého poradia 
a rovnakej rýchlosti ako pri pridávaní vyvíjacieho roztoku. Dôkladne premiešajte.  

11. Opatrne utrite spodok platničky. 
12. Odčítajte optickú hustotu každej jamky pri 450 nm (referenčný filter pri 620 nm) v priebehu 

30 minút po pridaní zastavovacieho roztoku (pred odčítaním musia byť stripy vždy chránené 
pred svetlom). 

13. Pred vydaním výsledkov skontrolujte zhodu medzi odčítaním a distribučným plánom 
platničky. 

7.4 Kontrola kvality 
Použite kontroly na každej mikroplatničke pri každom testovaní. 
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7.5 Validačné kritériá testu 
Vypočítajte priemernú hodnotu meranej absorbancie (OD) pre cut-off kontrolu R4: ODM. 

 
Ak sa jedna z jednotlivých hodnôt hraničnej kontroly R4 líši o viac ako 30 % od strednej hodnoty, 
neberte danú hodnotu do úvahy a znovu uskutočnite výpočet so zvyšnými dvomi hodnotami hraničnej 
kontroly. 

 Validačné kritériá 

R4  ODM R4 musí byť: 0.5 < ODM R4 < 1.4 

R3 / R4 Pomer (OD R3 / ODM R4) musí byť ≤ 0.25 

R5 / R4 Pomer (OD R5 / ODM R4) musí byť ≥ 1.1 

7.6 Výpočet / Interpretácia výsledkov 
 

Hodnota cut-off ODMR4 zodpovedá priemernej hodnote optických hustôt cut-off kontroly R4.  
Výsledky vzorky sú vyjadrené pomerom použitím nasledovného vzorca: Pomer vzorky = OD vzorky / 
ODMR4. 

 
Interpretácia výsledkov 
• Pomer vzorky, ktorý je menší ako 0.8, sa považuje za «negatívny» na prítomnosť anti-SARS-

CoV-2 protilátok. 
• Pomer vzorky medzi 0.8 a 1.0 sa považuje za «nejednoznačný» na prítomnosť anti-SARS-

CoV-2 protilátok. O niekoľko dní neskôr by sa mala odobrať a testovať ďalšia vzorka.  
• Pomer vzorky rovný alebo väčší ako 1.0 sa považuje za «pozitívny» na prítomnosť anti-SARS-

CoV-2 protilátok. 
 

Pomer vzorky Výsledok 
R < 0.8 Negatívny 

0.8 < R < 1.0 Nerozhodný 

R > 1.0 Pozitívny 
  
 

8 OBMEDZENIA TESTU  

1. Klinická diagnóza COVID-19 by sa nemala stanoviť na základe výsledku jediného testu. Malio by 
sa zvážiť následné doplnkové testovanie, ako aj iné klinické a laboratórne údaje.  

2. Detekcia protilátok proti SARS-CoV-2 v sére alebo plazme súvisí s frekvenciou testov vykonaných 
u pacientov. Aby sa zvýšila citlivosť a včasné testovanie pozitivity, malo by sa vykonávať 
pravidelné monitorovanie pacientov podozrivých z nákazy SARS-CoV-2. Detekcia anti-SARS-CoV-
2 protilátok závisí od prítomnosti analytu vo vzorke. Negatívny alebo nereaktívny výsledok sa 
môže vyskytnúť, ak je množstvo protilátok pre vírus SARS-CoV-2 prítomné v vzorke nižšie ako 
detekčný limit testu. Počas fázy akútnej infekcie a/alebo u imunosuprimovaných pacientov sa 
protilátky anti-SARS-CoV-2 nemusia zistiť, hoci jedinec môže byť infikovaný SARS-CoV-2. 
Negatívny výsledok teda nie je dôkazom absencie infekcie COVID-19. 

3. Výkonnostné charakteristiky Platelia SARS-CoV-2 Total AB neboli vyhodnotené na vzorkách séra 
alebo plazmy pochádzajúcich od novorodencov alebo detských pacientov. 

4. Platelia SARS-CoV-2 Total AB test môže odhaliť celkové protilátky špecifické pre SARS-CoV-1 a 
SARS-CoV-2 bez akejkoľvek diferenciácie.  
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9 VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY  

Výkonnosť prezentovaná nižšie bola získaná počas vyhodnotenia testu Ab Abelia na Platelia SARS-
CoV-2. Výsledky získané v laboratóriách sa môžu od týchto líšiť. 
 

9.1 Charakteristiky analytického výkonu 
Analytické štúdie sa uskutočnili v laboratóriu výskumu a vývoja spoločnosti Bio-Rad. 
 

9.1.1 Meranie presnosti 
Medziľahlá presnosť  

3 pozitívne vzorky a 1 negatívna vzorka sa analyzovali v duplikátoch dvomi rôznymi operátormi denne 
počas 5 dní. Vnorená ANOVA sa použila na odhad počas chodu, medzi jednotlivými chodmi, medzi 
jednotlivými dňami a s celkovou presnosťou.  

CV získané z pozitívnych vzoriek sú menšie ako alebo sa rovnajú 10 %, čo sa týka opakovateľnosti, a 
menšie ako alebo sa rovnajú 15 %, čo sa týka medziľahlej presnosti. 

 

ID vzorky N 
Stredná 
hodnota 
Pomer 

Opakovateľnosť Medzi chodmi Medzi dňom V rámci 
laboratória 

SD CV % SD CV % SD CV % SD CV % 
Negatívne 20 0,08 0,002 2,3 % 0,021 25,9 % 0,006 6,9  0,021 26,9  
Pozitívny 
1 20 1,33 0,074 5,5 % 0,020 1,5 % 0,019 1,4 % 0,079 5,9 % 

Pozitívny 
2 20 2,59 0,050 1,9 % 0,089 3,4 % 0,068 2,6 % 0,122 4,7 % 

Pozitívny 
3 20 3,34 0,065 2,0 % 0,108 3,2 % 0* Nie je k 

dispozícii 0,127 3,8 % 

Poznámka: (*) Hodnota zápornej hodnoty rozptylu sa odhaduje na 0.  

 

9.1.2 Analytická špecifickosť/krížová reaktivita 
 

Krížová reaktivita bola vyhodnotená testovaním 168 séronegatívnych vzoriek SARS-CoV-2 od 
pacientov pozitívnych na iné koronavírusy alebo so zdravotnými ťažkosťami. Pri teste Total Ab Ab 
Platelia SARS-CoV-2 v žiadnej z testovaných vzoriek nebola pozorovaná žiadna krížová reaktivita 
(falošne pozitívne výsledky). 

 
Analyt Počet 

testovaných Nereaktívni Reaktívni 
CoV 229E (alfa-koronavírus) 6 6 0 
CoV NL63 (alfa-koronavírus) 5 5 0 
CoV HKU1 (beta-koronavírus) 5 5 0 
CoV OC43 (beta-koronavírus) 13 13 0 
Adenovírus 2 2 0 
INF A H1 N1 11 11 0 
INF A H3N2 2 2 0 
Chrípka 10 10 0 
Vakcína proti chrípke 15  

15 0 

Metapneumovírus 3 3 0 
Metapneumovírus Ab 5 5 0 
Parainfluenza 1 2 2 0 
Parainfluenza 2 1 1 0 
Parainfluenza 3 2 2 0 
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Parainfluenza 4 1 1 0 
Parainfluenza vírus Ab 5 5 0 
Rhinovírus/Enterovírus 2 2 0 
RSV (Respiračný syncyciálny 
vírus) 

31 31 0 

RSV Ab 5 5 0 
HIV Ab 5 5 0 
HCV Ab 5 5 0 
HBV 5 5 0 
CMV IgG 5 5 0 
CMV IgM 5 5 0 
EBV IgG 5 5 0 
EBV IgM 5 5 0 
Malária IgG 5 5 0 
Horúčka dengue Ab 5 5 0 
Reumatoidný faktor 5 5 0 
HAMA 5 5 0 
ANA  5 5 0 
Tehotné ženy 5 5 0 
Protilátka E. Coli 5 5 0 
Mycoplasma pneumoniae IgG 5 5 0 
Candida albicans IgG 5 5 0 

1 Jeden pacient bol koinfikovaný CovHKU1 + INF A a jeden pacient bol infikovaný CoVHKU1 + RSV 
 
Špecifickosť pozorovaná na tejto cieľovej populácii sa rovná 100 % (168/168)  s intervalom 
spoľahlivosti 95 % z [97,8 % - 100 %]. 
 

9.1.3 Hookov efekt 

Tri (3) vysoko pozitívne vzorky boli sériovo riedené a a a boli testované čisté a riedené pomocou testu 
Platelia SARS-CoV-2 Total Ab. 
Bez ohľadu na to, aké boli vzorky, nebol pozorovaný žiadny negatívny výsledok pri neriedených 
vzorkách a pri riedení 3 vzoriek sa nepozoroval žiadny Hookov efekt. 
 
Nebol pozorovaný žiadny Hookov efekt v teste Platelia SARS-COV-2 Total Ab pri testovaní 3 vysoko 
pozitívnych vzoriek. 
 

9.2 Charakteristiky klinického výkonu 
Klinická výkonnosť testu Platelia SARS-CoV-2 Total Ab sa posudzovala počas viacnásobného 
hodnotenia na vzorkách získaných zo všeobecnej asymptomatickej populácie s preepidemickými 
jedincami (darcovia krvi, hospitalizovaní pacienti) a na symptomatických pacientoch z jednotiek 
intenzívnej starostlivosti s klinickými príznakmi koronavírusu COVID-19, ktorí boli pozitívne testovaní 
pomocou testu RT-PCR. Vykonali sa prospektívne aj retrospektívne štúdie na asymptomatických 
populáciách a na infikovaných pacientoch. 

9.2.1 Diagnostická špecifickosť 

Spolu bolo testovaných 600 vzoriek (500 od darcov krvi a 100 od hospitalizovaných asymptomatických 
pacientov) odobratých pred vypuknutím pandémie COVID-19.      Špecifickosť bola 99,3 % (596/600) 
s intervalom spoľahlivosti 95 % z [98,3 % – 99,8 %].      

9.2.2  Diagnostická citlivosť 

Longitudálna štúdia sa uskutočnila na 50 pacientoch (127 vzoriek) hospitalizovaných na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti v 3 francúzskych nemocniciach s klinickými príznakmi COVID-19 a s 
pozitívnym výsledkom PCR. 
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 Od 2 do 92 dní po nástupe klinických príznakov sa od pacienta odobrala jedna až päť po sebe 
nasledujúcich vzoriek. Výsledky sa analyzovali u každého pacienta, aby sa stanovila prvá vzorka, 
ktorá bola celkovo pozitívna na SARS-CoV-2  

Tabuľka nižšie uvádza, kedy bol prvý pozitívny výsledok pozorovaný u každého pacienta v porovnaní 
s dňom medzi nástupom príznakov a odberom vzoriek 

Rozsah dní medzi 
nástupom príznakov a 

odberom vzoriek 

Prvý pozitívny 
odber od 
pacienta 

 Negatívny 
pacient Spolu % 

 2-8 dní  11  11  12  92 % 
9- 15 dní  30 0  30 100 % 

16 - 22 dní2  8  0  8  100 % 
1 Po 8 dňoch neboli u týchto pacientov k dispozícii žiadne ďalšie vzorky na sledovanie imunitnej 
odpovede 
2:Všetci pacienti boli pozitívni do 22 dní a ich pozitívny stav sa potvrdil, keď sa ďalšie vzorky odobrali 
po 22 dňoch. 

 Deväťdesiat dva, 92 % ( 11/12 ) pacientov bolo pozitívnych od 2 do 8 dní po nástupe príznakov a 100 
% (38/38) bolo pozitívnych, keď sa vzorky odobrali viac ako 8 dní po nástupe príznakov. 
Pacient, ktorý bol negatívny ≤ 8 dní, bol tiež negatívny pri inom sérologickom predikátovom teste a 
nebol testovaný na ďalšie hodnotenie imunitnej odpovede.  

Podľa súčasných publikácií  sa očakáva, že sa imunitná odpoveď bude zvyšovať > 7 dní (Zhao et al., 
2020)7.  
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16008267 
2020/06 

Bio-Rad  
3, boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette - France 
Tel. : +33 (0) 1 47 95 60 00  
Fax : +33 (0) 1 47 41 91 33  
www.bio-rad.com  

 
 


