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COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
coronavirus baru yang bernama SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
2). Beberapa tipe virus lainnya sudah teridentifikasi pada manusia yang dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan ringan. Beberapa tipe virus lainnya pada hewan tidak dapat secara 
langsung menginfeksi manusia namun terkadang virus tersebut dapat bermutasi dan 
memungkinkan terjadi infeksi pada manusia. Hal yang membedakan virus SARS-CoV-2 
dengan tipe virus lainnya adalah kemampuan penyebarannya yang sangat mudah dari 
manusia ke manusia, ataupun dari lingkungan ke manusia.

Pendahuluan

Tanda dan gejala umum pada COVID-19 mirip dengan penyakit pernapasan lainnya termasuk 
flu. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk, dan badan kelelahan. Kesulitan bernapas 
atau napas pendek yang mengindikasikan bahwa gejala berkembang semakin buruk dan 
pasien seharusnya segera mendapatkan pelayanan medis. Lebih penting lagi,  banyak orang 
yang telah terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala ataupun hanya menunjukkan gejala 
ringan, namun tetap dapat menularkan virus tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap 
pasien yang menunjukkan gejala ataupun orang-orang yang berisiko terpapar sangat penting 
dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Gambar 1: SARS-CoV-2
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Saat ini, terdapat dua jenis pemeriksaan COVID-19 antara lain:

1. Pemeriksaan molekular

Pemeriksaan molekular bertujuan untuk memeriksa keberadaan virus di dalam tubuh 
untuk mengkonfirmasi diagnosis COVID-19. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi 
material genetik virus (RNA) dari sampel sputum ataupun swab pada kerongkongan 
maupun hidung dengan menggunakan teknik RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase 
Chain Reaction). Pemeriksaan ini dapat mengamplifikasi jumlah material genetik yang 
sangat sedikit menjadi berjuta kali lipat untuk kemudian dibaca oleh alat. Saat ini berbagai 
lab dan perusahaan menawarkan pemeriksaan molekular untuk COVID-19. Sebagian besar 
pemeriksaan tersebut membutuhkan proses analisa di laboratorium, namun ada beberapa 
yang dapat dilakukan dekat dengan pasien (pemeriksaan point of care) oleh tenaga 
kesehatan terlatih pada alat kecil yang mudah dipindahkan (portable).

Jenis Pemeriksaan COVID-19

Gambar 3: IgM Antibody Gambar 4: IgG Antibody

2. Pemeriksaan serologi

Pemeriksaan antibodi terhadap COVID-19 seharusnya dapat memberikan gambaran atau 
informasi signifikan mengenai siapa yang pernah terinfeksi virus, yang kita sebut sebagai 
surveillance. Pemeriksaan antibodi mungkin juga terbukti berguna untuk membantu mendiagnosa 
infeksi yang aktif. Walaupun mungkin akan sedikit kurang sensitif dibandingkan dengan 
pemeriksaan molekular dikarenakan adanya masa waktu hingga antibodi diproduksi oleh 
tubuh. Masa waktu ini yang diketahui sebagai jendela serokonversi dimana pemeriksaan 
antibodi mungkin memberikan hasil false negatif. Definisi serokonversi adalah kondisi 
dimana antibodi menjadi terdeteksi pada sampel pemeriksaan.

Gambar 2: Molekular RNA
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Peranan Pemeriksaan Antibodi pada COVID-19

Pada banyak kasus infeksi, produksi antibodi dapat membantu melindungi kemungkinan 
terjadinya infeksi ulang ketika seseorang sudah sembuh dari infeksi tersebut. Hal ini yang 
disebut sebagai adanya imunitas tubuh. Banyak vaksin didesain untuk menstimulasi 
antibodi dan memberikan imunitas sehingga pengguna vaksin akan terlindungi dari risiko 
terinfeksi. Proses seperti ini berlaku untuk beberapa patogen, namun tidak semuanya.

Pada sebagian kasus infeksi, antibodi saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan 
dan harus menggunakan elemen lain dari sistem imun tubuh. Pada beberapa kasus dimana 
terjadinya infeksi maupun vaksinasi, antibodi yang dihasilkan hanya membentuk imunitas 
partial (sebagian). Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dan membutuhkan konfirmasi 
lebih lanjut apakah seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 dengan antibodi yang 
dihasilkan pada tubuhnya, dapat memberikan imunitas jika suatu hari terjadi infeksi 
kembali.

Jika antibodi yang dihasilkan tubuh terbukti memberikan imunitas, maka pemeriksaan 
antibodi mungkin dapat membantu mengidentifikasi individu mana yang imun dan berada 
pada risiko rendah apabila kedepannya terekspos kembali dengan virus SARS-CoV-2. 
Pemeriksaan ini dapat menjadi sangat membantu dalam menentukan siapa saja yang 
aman untuk kembali beraktivitas ke masyarakat.  Data pasien menunjukkan bahwa virus 
dan antibodi dapat muncul bersamaan pada pasien, sehingga hasil pemeriksaan antibodi 
pada pasien tidak berarti bahwa infeksi sudah selesai atau sembuh. Oleh karena itu, baik 
pemeriksaan molekular maupun antibodi dapat memberikan informasi berguna dalam 
diagnosis dan penatalaksaan penyakit pasien.

Gambar 5: SARS-CoV-2 dan Antibodi
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Siemens SARS-CoV-2 Total Antibody Assay

Menyadari peranan pemeriksaan antibodi, Siemens Healthineers sedang mengembangkan 
pemeriksaan Total Antibodi SARS-CoV-2 (COV2T). Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan 
in-vitro yang digunakan untuk mendeteksi secara kualitatif total antibodi terhadap virus 
SARS-CoV-2 pada sampel serum dan plasma manusia (EDTA and lithium heparin) dengan 
menggunakan sistem alat imunologi Atellica® IM Analyzer atau ADVIA Centaur® XP & 
ADVIA Centaur® XPT2.

Pemeriksaan ini dirancang untuk membantu mendiagnosa pasien yang diduga terinfeksi 
SARS-CoV-2 dan juga membantu menentukan respon imun (IgG dan IgM) pasien yang 
mungkin pernah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dengan digunakan bersamaan dengan 
tanda atau gejala klinis dan hasil laboratorium lainnya2.
 
Dibawah ini merupakan karakteristik dan perfoma assay Siemens Total Antibodi 
SARS-CoV-22:

System Sample 
Volume

Calibratio
n Interval

Onboard 
Stability

Clinical 
Specificity

Time to 
first result

Atellica IM 50 µl 14 days 28 days 99.8% 10 min

ADVIA Centaur 
XP/XPT

50 µl 14 days 28 days 99.8% 18 min

Assay Characteristics†

Days between 
PCR Positive 
and Sample 
Collection

N Positive Negative Sensitivity

<3 18 7 11 38.9%

3-7 32 24 8 75.0%

8-13 50 41 9 82.0%

≥14 19 19 0 100%

Initial Estimated Sensitivity†

*Under development. Not available for sale. Future availability cannot be guaranteed.
†Data shown represents anticipated performance based on design goals. Data represented are not claims,  
nor do they supersede ultimate IFU information on performance. Under development. Not available for sale.  
Product availability cannot be guaranteed.

Tabel 1: Karakteristik COV2T Assay
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