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Stanowisko Siemens Healthineers
Testy serologiczne oznaczające przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 będą korzystne, a potencjalnie nawet niezbędne 
w ocenie skuteczności szczepionek, co odegra kluczową rolę w promocji zdrowia publicznego. Siemens Healthineers 
wskazuje na konieczność pomiaru przeciwciał w klasie IgG przeciw SARS-CoV-2 w związku ze stosowaniem szczepionek. 
Oznaczanie przeciwciał będzie istotne ze względu na (1) ustalenie progu ochrony lub odporności, (2) potwierdzenie 
początkowej odpowiedzi przeciwciał neutralizujących krótko po szczepieniu (około 3–4 tygodnie po każdej dawce)  
i (3) śledzenia poziomu przeciwciał (około 3, 6 i 9 miesięcy oraz raz do roku) po szczepieniu. Zautomatyzowany  
i skalowalny test serologiczny stosowany w opiece nad pacjentem w kontekście szczepień powinien posiadać klu-
czowe parametry techniczne, aby jego stosowanie było skuteczne: wykrywać przeciwciała wytworzone przeciwko 
domenie wiążącej receptor (S1-RBD) – w klasie IgG, bardzo wysoką (≥ 99,5%) swoistość, oraz wyniki ilościowe.

Kontekst
W praktyce klinicznej często przeprowadza się ilościowe 
oznaczanie przeciwciał w celu oceny potrzeby szczepienia 
/ podania dawki przypominającej, zwłaszcza w przypad-
kach takich jak szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B, gdzie znany jest próg neutrali-
zujący antygen powierzchniowy - przeciwciało związane  
z odpornością.1 W badaniach populacyjnych wykazano,  
że testy na przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 identyfikują 
znaczny odsetek, populacji z odpowiedzią immunolo-
giczną na wirusa, ale wcześniej niezdiagnozowany pod 
kątem COVID-19.2-6 Dostępne na rynku laboratoryjne 
testy serologiczne odpowiednie dla praktyki klinicznej  
nie są drogie. Często wykonywane są na analizatorach 
wysokoprzepustowych, gdzie wynik dostępny jest 
stosunkowo szybko i są szeroko dostępne dla populacji. 
Wiele testów serologicznych, które początkowo pojawiły 
się na rynku, było niskiej jakości. Biorąc pod uwagę 
wyjściowe zainteresowanie, zwiększone oczekiwania 
regulacyjne skutecznie usunęły testy niskiej jakości z list 
zatwierdzonych testów. Obecnie dostępne testy o bardzo 
wysokiej (≥ 99,5%) swoistości, szczególnie ważnej  
w warunkach niskiej częstości występowania choroby, 
będą miały zasadnicze znaczenie dla rozpowszechnienia 
szczepień. Będzie to miało ogromne znaczenie zarówno 
w celu identyfikacji podatnych populacji, jak i oceny 
pomyślnej odpowiedzi w dużych populacjach.7,8

Jak zauważyliśmy podczas tej pandemii, w przypadku 
innych typów testów SARS-CoV-2, takich jak PCR, dostęp-
ność na dużą skalę jest kluczem do sprostania potrzebom 
populacji. Dowód na obecność odporności związanej  
z przeciwciałami w przypadku SARS-CoV-2 wywodzi się  
z badań nad szczepionkami, a obszerne dane już teraz 
potwierdzają rolę przeciwciał neutralizujących w ochronie 
przed infekcją lub łagodzeniu jej objawów.9-17

Badania dotyczące infekcji wskazują na znaczną różnorod-
ność poziomów i czasu trwania odpowiedzi immunologicz-
nej w postaci obecności przeciwciał neutralizujących. 
Zmniejszające się poziomy tych przeciwciał w czasie 
mogą potencjalnie prowadzić do ponownej infekcji.17-26  

W związku z tym testowanie ma zasadnicze znaczenie  
dla odróżnienia prawidłowych odpowiedzi na szczepionkę 
(w których powstała odpowiednia ilość przeciwciał)  
od nieoptymalnych i wykrycia spadku miana przeciwciał 
po naturalnym zakażeniu.27-29 Czynniki wpływające na 
prawdopodobieństwo wystąpienia silnej odpowiedzi ze 
strony układu immunologicznego i przeciwciał neutralizu-
jących są słabo zdefiniowane, ale są powiązane z immu-
nokompetencją, wiekiem i rozwojem choroby.27,30,31 
Istniejące dane wskazują, że do ochrony niezbędne są 
wykrywalne poziomy krążących przeciwciał neutralizują-
cych, chociaż rola komórek B pamięci i/lub komórek T  
jest nadal badana.
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Wnioski
Odporność zależna od przeciwciał

Odpowiedzi immunologiczne na patogeny są zróżnico-
wane i obejmują zarówno elementy adaptacyjne, jak  
i wrodzone.32,33 Odporność adaptacyjna jest swoista 
patogenowo i działa głównie za pośrednictwem limfocy-
tów B i T. Odporność humoralna jest napędzana przez 
komórki B wytwarzające przeciwciała (często „wspoma-
gane” przez limfocyty T, które wydzielają swoiste cytokiny). 
W przypadku wielu patogenów przeciwciała są głównym 
efektorem ochrony, zwłaszcza jeśli mogą blokować 
(neutralizować) wnikanie wirusa.34 Ponieważ neutralizacja 
wirusa za pośrednictwem przeciwciał jest często, ale nie 
zawsze, skorelowana z poziomem odporności, należy 
ustalić te wartości dla odpowiednich poziomów przeciwciał 
w warunkach in vivo. Coraz więcej danych potwierdza 
potencjał przeciwciał neutralizujących w zapewnieniu 
ochrony przed SARS-CoV-2.9-17,35-37 Obejmują one zarówno 
demonstracje neutralizacji przeciwciał in vitro, jak  
i dowody in vivo w postaci szeregu eksperymentalnych 
modeli zwierzęcych poddanych próbie z żywym wirusem. 
Chociaż istnieją sprzeczne dane dotyczące czasu utrzymy-
wania się przeciwciał neutralizujących po zakażeniu 
SARS-CoV-2, coraz więcej danych sugeruje, że w przypadku 
większości zakażeń, w tym tych z łagodnym lub umiarko-
wanym przebiegiem choroby, poziomy wykrywanych 
przeciwciał utrzymują się przez ponad 3 miesiące.17,20,21,24,38-41 

Ze względu na potwierdzoną skuteczność indukcji produk-
cji przeciwciał neutralizujących w wyniku szczepienia, 
ocena poziomów przeciwciał neutralizujących w celu 
określenia / potwierdzenia progu ochronnego będzie miała 
zasadnicze znaczenie dla ustanowienia szerokiej odporno-
ści populacyjnej.

Zastosowania testów serologicznych związanych  
ze szczepieniami
Testy na obecność przeciwciał neutralizujących związane  
ze szczepieniem można stosować w wielu punktach 
czasowych. Badania kliniczne dla zatwierdzonych szczepio-
nek oraz dla szczepionek będących w fazie opracowywania,

wykorzystują testy serologiczne w celu ustalenia miana 
przeciwciał neutralizujących jako substytut poziomu 
skuteczności.15,16,27,37,42-57 Badania te oceniają immunogen-
ność przeciwciał neutralizujących w czasie w odpowiedzi 
na podanie szczepionki. Informacje wynikające z tych 
badań są niezbędne w kształtowaniu ochrony populacji za 
pośrednictwem przeciwciał. Badanie modelowe oceniające 
strategie ustalania priorytetów szczepień wykazało, że 
przydatnym może okazać się łączenie testów serologicz-
nych ze szczepieniami zwłaszcza na obszarach o wyższej 
seroprewalencji wirusa SARS-CoV-2.58 Ponieważ obecnie 
stosowane szczepionki wymagają schematu dwóch dawek 
w celu pobudzenia układu immunologicznego i wytworze-
nia odpowiedniego poziomu przeciwciał neutralizujących, 
testy serologiczne mogłyby mierzyć skuteczną odpowiedź 
po około 3–4 tygodniach po każdej dawce.37,59 Ze wzglę-
dów logistycznych w wielu miejscach badania serolo-
giczne można przeprowadzić podczas tej samej wizyty co 
podanie drugiej dawki szczepionki. Okresowe, ilościowe 
oznaczanie przeciwciał po szczepieniu, po około 3, 6 i 9 
miesiącach, umożliwia monitorowanie odpowiedzi 
immunologicznej i ocenę miana przeciwciał na poziomie 
wystarczającym do neutralizacji wirusa (Rysunek 1).  
Wciąż potrzebne są dodatkowe dane dotyczące czasu 
utrzymywania się ochrony za pośrednictwem przeciwciał 
w różnych populacjach. W przypadku testów długotermi-
nowych oznaczenia miana przeciwciał mogą skupiać się 
na określonych populacjach w których występuje znaczne 
ryzyko niewystarczającej odpowiedzi immunologicznej. 
Harmonogram odpowiednich testów serologicznych 
zostałby w razie potrzeby zoptymalizowany i dopraco-
wany. Próg określony przez serologię (wynikający  
z naturalnej infekcji lub szczepienia) pozostaje kluczową 
sprawą, a okresowe testy dostarczyłyby dodatkowych 
danych na temat wzorców odpowiedzi układu odporno-
ściowego w celu określenia optymalnego wykorzystania 
testów serologicznych. Badania ilościowe wykonywane  
w dłuższych ramach czasowych pozwolą wykryć zmniej-
szające się miano przeciwciał ochronnych. Tego typu testy 
dostarczałyby informacji o potrzebie ponownego szczepie-
nia / podania dawki przypominającej.

Szczepienie Miesiące po szczepieniu

3–4 tygodnie po szczepieniu*

• Potwierdza początkową odpowiedź 
immunologiczną w postaci obecno-
ści przeciwciał neutralizujących

• Badanie weryfikuje czy odpowiedź 
immunologiczna nie jest poniżej 
progu

3, 6, 9 miesięcy po szczepieniu

• Potwierdza trwałość i czas trwania 
odporności

• Umożliwia przeprowadzenie skró-
conego screeningu serologicznego 
w populacjach

 

Corocznie po szczepieniu

• Ocenia trwałość i czas trwania 
odporności

• Kształtuje wymagania dotyczące 
przyszłych szczepień

* W przypadku schematu 2-dawkowego proponowany czas jest po każdej dawce.

Rysunek 1. Kluczowe punkty czasowe dla testów serologicznych stosowanych w celu oceny początkowej odpowiedzi immunologicznej i czasu jej trwania po szczepieniu.
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Antygeny dla przeciwciał i neutralizacja

Obecnie dostępne na rynku testy oznaczające przeciwciała 
przeciwko SARS-CoV-2 są nakierowane na różne antygeny, 
w tym na białko nukleokapsydu (N), całe białko kolca 
(spike) (regiony S1 i S2), S1 i S1-RBD.39-63 Solidne dowody 
z badań in vitro i na modelach zwierzęcych potwierdzają 
mechanizm neutralizacji wirusa przez przeciwciała 
przeciwko glikoproteinie wypustek, głównie poprzez 
hamowanie rozpoznawania / przyłączania się do receptora 
ACE2 komórki gospodarza. Chociaż zidentyfikowano kilka 
swoistych dla epitopów szczytowych przeciwciał neu-
tralizujących (zarówno w S1, jak i S2), większość z nich 
jest ukierunkowana na S1-RBD, ponieważ przeciwciała te 
mogą zakłócać rozpoznawanie i wiązanie się z receptorem 
ACE29-11,17,38 - Ponieważ zarówno testy ukierunkowane  
na całą wypustkę („whole-spike targeted”) oraz te, których 
celem jest S1 obejmują region RBD, mogą wskazywać,  
ale nie konkretnie identyfikować, obecność przeciwciał 
neutralizujących związanych z RBD. Testy swoiste dla 
S1-RBD prawdopodobnie okażą się korzystniejsze niż  
te dla S1 i całej wypustki, zwłaszcza przy zastosowaniu 
testów ilościowych, ponieważ można oczekiwać, że 
przeciwciała neutralizujące w porównaniu z wiążącymi 
będą liczniejsze, a zatem ich miano będzie lepiej korelo-
wać z odpornością. Chociaż nie wszystkie przeciwciała 
przeciwko RBD są w równym stopniu neutralizujące,  
RBD jest identyfikowane jako źródło immunodominujące. 
Analiza wskazuje, że około 90% znanych przeciwciał neu-
tralizujących jest ukierunkowanych na epitopy w obrębie 
RBD.10,17,35 Chociaż aktualne dane dotyczące szczepionek 
S1-RBD mogą wykluczać potrzebę zmian w projekcie 
szczepionki, szczepionki drugiej generacji mogą wykorzy-
stywać szerszy zestaw celów antygenowych.

Oznaczenia ilościowe a jakościowe

Obecne testy na jakościowe oznaczanie przeciwciał 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają określony punkt 
odcięcia oparty na obecności / braku odpowiedzi immuno-
logicznej, a nie na wartości progowej opartej na poziomie 
przeciwciał i neutralizacji wirusa. W związku z tym dają 
one jedynie wskazówkę „tak” lub „nie” odpowiedzi na 
infekcję. Oznaczanie ilościowe przeciwciał neutralizują-
cych pozwala na identyfikację progu odporności, powyżej 
którego osoby mogą być chronione, a poniżej którego są 
podatne na zakażenie. Obecnie na rynku dostępnych jest 
wiele testów pozwalających oznaczyć ilościowo prze-
ciwciała w klasie IgG jak i przeciwciała całkowite wytwo-
rzone przeciwko białku szczytowemu (w tym S1-RBD).64-67 
Poziom przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 może spadać 
z różną szybkością dla różnych epitopów18,19,20,22,24, więc 
ocena ilościowa jest kluczowa dla oceny odporności lub 
potrzeby szczepienia przypominającego. Testy ilościowe 
są cennym narzędziem do ustalenia progu ochronnego, a 
także wstępnej oceny odpowiedzi na szczepienie, a także 
monitorowania zmiany poziomu przeciwciał w czasie.

Szczepionki i skuteczność w obecnych badaniach  
klinicznych

W badaniach trzeciej fazy nad szczepionkami, ochrona 
przed chorobą, została wykazana w porównaniu z grupą 
placebo. Szczepionka może osiągnąć istotność staty-
styczną dla ochrony przed zakażeniem.68 Nawet przy 

wysokiej skuteczności część zaszczepionych osób może 
nie być chroniona przed zakażeniem. Ocena niepowodze-
nia serokonwersji lub spadku ilości przeciwciał w zaszcze-
pionej, ale podatnej populacji jest kluczowym parametrem 
mającym wpływ na opiekę medyczną, zarządzanie 
populacją i politykę publiczną.5,69 Dane z wstępnych badań 
nad szczepionkami ograniczają się do pewnych populacji. 
Potrzebne będą dodatkowe dane dotyczące odpowiedzi 
i czasu utrzymywania się przeciwciał, tak by możliwe 
było kształtowanie skuteczności szczepień w większych, 
bardziej zróżnicowanych populacjach. W oparciu o dane 
pochodzące badań serologicznych możliwe będzie określe-
nie odpowiedniego stosowania szczepionek w kontekście 
zmiennych takich jak: projekt szczepionki/producent, 
pochodzenie etniczne, poziom narażenia na wirusa  
i indywidualna siła układu odpornościowego. Wszystkie 
szczepionki będące w użyciu lub opracowywane do tej 
pory są głównie oparte na indukcji odpowiedzi immunolo-
gicznej przeciwko domenie RBD białka S1. Infekcję można 
monitorować wykrywając przeciwciała przeciwko białku 
N. Jednak to oznaczanie ilościowe przeciwciał S1-RBD 
byłoby preferowaną metodą oceny w przypadku badania 
odpowiedzi organizmu po szczepieniu. Potrzebne są 
dodatkowe dane na temat stosowania szczepionek  
i odpowiedzi układu immunologicznego u pacjentów  
już seropozytywnych, aby określić wzorce odpowiedzi  
w bardziej zróżnicowanej populacji.

Podsumowanie
Aby umożliwić skuteczną strategię szczepień, firma Siemens 
Healthineers zaleca stosowanie zautomatyzowanych 
testów serologicznych SARS-CoV-2. Pozwala to na potwier-
dzenie skuteczności szczepień.

Testy serologiczne powinny mieć odpowiednią charaktery-
stykę, by umożliwić oceny odpowiedzi na szczepionkę:

• Wyniki ilościowe

• Wykrywanie przeciwciał neutralizujących klasy IgG 
przeciwko S1-RBD

• Bardzo wysoka (≥ 99,5%) swoistość

Testy serologiczne mogą informować o wykorzystaniu 
szczepienia i stanie ochrony w wielu przypadkach:

• Początkowa odpowiedź po szczepieniu po około 3 do  
4 tygodniach (po każdej dawce)

• Czas trwania odpowiedzi na szczepienie po około  
3, 6 i 9 miesiącach oraz raz w roku (potrzeba dawki 
przypominającej)

Ponadto ilościowe badanie przeciwciał neutralizujących 
może pomóc w określeniu progu odporności / podatności  
na zakażenie SARS-CoV-2 i dostarczyć kluczowych danych 
potrzebnych do zrozumienia odpowiedzi układu immuno-
logicznego indukowanych przez szczepionkę. Serologia 
jest opłacalnym substytutem dla określenia skuteczności 
szczepionki i jest w stanie sprostać wymaganiom  
w zakresie badań na dużą skalę. Zapewnienie skuteczności 
szczepionek będzie odgrywać kluczową rolę w promowa-
niu zdrowia publicznego, w tym w ocenie wystarczającej  
i trwałej ochrony.
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