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V reakci na zesilující pandemii COVID-19 a nedostatek kapacit a reaktantů v rámci molekulárního testování v laboratořích řada
výrobců diagnostických testů vyvinula a začala prodávat rychlé a snadno použitelné prostředky umožňující testování mimo prostředí
laboratoře. Tyto jednoduché testovací sady jsou založeny buď na detekci proteinů z viru COVID-19 v respiračních vzorcích (např.
sputum, výtěry z krku), nebo na detekci lidských protilátek v reakci na infekci v krvi nebo v séru.
WHO kvituje snahy společností vyvíjejících testy o inovaci a reakci na potřeby populace.
Než je však tyto testy možné doporučit, je třeba provést jejich validaci v rámci vhodných populací a prostředí. Neadekvátní testy
mohou selhat při identifikaci pacientů s aktivní infekcí nebo nesprávně kategorizovat pacienty jako případy onemocnění, i když
onemocněním netrpí, což dále naruší snahy o zvládání onemocnění. V současnosti a na základě aktuálních důkazů WHO
doporučuje užívání těchto nových ambulantních imunodiagnostických testů pouze v rámci výzkumu. Neměly by být
používány v žádném jiném prostředí, tedy ani pro klinické rozhodování, dokud nebudou k dispozici důkazy podporující
jejich použití pro konkrétní indikace.
WHO i nadále vyhodnocuje dostupné imunodiagnostické testy na COVID-19 a tuto stručnou vědeckou zprávu bude v případě
potřeby aktualizovat.

Rychlé diagnostické testy založené na detekci antigenů
Jeden typ rychlých diagnostických testů (RDT) detekuje přítomnost virových proteinů (antigenů) exprimovaných virem COVID-19
ve vzorku z dýchací soustavy pacienta. Pokud je cílový antigen ve vzorku přítomen v dostatečné koncentraci, naváže se na specifické
protilátky upevněné na papírový proužek v plastovém pouzdře a zanechá pozorovatelný signál, obvykle do 30 minut. Detekovaný
antigen nebo antigeny jsou exprimovány pouze tehdy, pokud se virus aktivně replikuje, a proto jsou tyto testy nejlépe použitelné k
identifikaci akutní nebo časné infekce.
Správnost fungování testu závisí na řadě faktorů včetně doby od nástupu onemocnění, koncentrace viru ve vzorku, kvality
odebraného vzorku a jeho zpracování a přesné formulace reaktantů v testovací sadě. Na základě zkušeností s antigenovými RDT pro
jiná respirační onemocnění, jako je chřipka, v jejímž rámci mají postižení pacienti srovnatelnou koncentraci viru chřipky ve vzorcích
z dýchací soustavy jako u COVID-19, se citlivost těchto testů může pohybovat od 34 % do 80 %. 1
Na základě těchto informací může být polovina nebo více pacientů nakažených COVID-19 těmito testy neodhalena, v závislosti na
testované skupině pacientů. Tyto předpoklady nezbytně vyžadují další zkoumání, které by určilo, zda jsou správné. Vedle toho je
možné, že se objeví falešně pozitivní výsledky – tedy test ukazující, že je osoba nakažená, i když nakažená není –, pokud protilátky
na testovacím proužku rozpoznávají také antigeny jiných virů než COVID-19, jako například lidských koronavirů způsobujících
nachlazení. Pokud některý z antigenových detekčních testů, které se v současnosti vyvíjejí nebo jsou uváděny na trh, bude dostatečně
přesný, může být potenciálně použit jako test pro třídění a rychlou identifikaci pacientů, u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že
mají COVID-19, což omezí nebo eliminuje potřebu drahého molekulárního potvrzovacího testování.
Na základě omezených dat, která jsou v současné době k dispozici, WHO aktuálně nedoporučuje používání rychlých
diagnostických testů detekujících antigeny k péči o pacienty, i když výzkum jejich výkonnosti a potenciální diagnostické
využitelnosti je více než vítán.

Rychlé diagnostické testy založené na detekci protilátek hostitele
Dalším, běžnějším typem rychlého diagnostického testu uváděného na trh v souvislosti s COVID-19 je test, který detekuje
přítomnost protilátek v krvi osob, u nichž se předpokládá nákaza COVID-19.2–5 Protilátky se vytvoří v průběhu několika dnů až
týdnů po nakažení virem. Síla protilátkové odezvy závisí na řadě faktorů včetně věku, výživového stavu, závažnosti onemocnění a
některých léčiv nebo infekcí, jako je HIV, které potlačují imunitní systém. 6–8 U některých osob s onemocněním COVID-19
potvrzeným molekulárním testováním (např. polymerázovou řetězovou reakcí s reverzní transkripcí: RT-PCR) byly zaznamenány
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slabé, pozdní nebo žádné protilátkové odezvy.6,7,9 Ze studií vyplývá, že u většiny pacientů se protilátková odezva objeví až ve druhém
týdnu po nástupu příznaků.2,6,7,10–14 To znamená, že diagnostika infekce COVID-19 na základě protilátkové odezvy bude často možná
až ve fázi zotavení, kdy byla promarněna již řada příležitostí pro klinický zásah nebo přerušení přenosu onemocnění. Testy detekující
protilátky na COVID-19 mohou rovněž křížově reagovat s jinými patogeny včetně jiných lidských koronavirů7,15’16 a udávat falešně
pozitivní výsledky. Konečně pak probíhají diskuze, zda RDT detekující protilátky mohou předvídat, zda je jedinec imunní vůči
opakované infekci virem COVID-19. Dosud neexistují žádné důkazy, které by tuto hypotézu potvrzovaly.
Testy detekující protilátkové odezvy na COVID-19 v populaci budou zásadní pro vývoj vakcín a abychom mohli lépe porozumět
míře infikovanosti osob, které nebyly zachyceny aktivním vyhledáváním případů a sledováním, míře napadenosti populace a míře
smrtnosti v souvislosti s nákazou. Pro účely klinické diagnostiky však tyto testy mají jen omezenou použitelnost, protože nedokážou
rychle diagnostikovat akutní nákazu, a nemohou na nich tak být založeny další kroky určující průběh léčby. Někteří kliničtí
pracovníci používali tyto testy na protilátkové odpovědi pro stanovení předpokládané diagnózy nedávného onemocnění COVID-19 v
případech, kdy molekulární test vyšel negativně, ale byla zde silná epidemiologická vazba na nákazu COVID-19 a dvojice vzorků
krve (z akutní fáze a fáze zotavení) vykazovaly zvyšující se hladinu protilátek.
Na základě aktuálních dat WHO nedoporučuje používání rychlých diagnostických testů detekujících protilátky pro péči o
pacienty, ale podporuje další práci na stanovení jejich použitelnosti pro sledování nemoci a epidemiologický výzkum.

Další kroky
•

Molekulární (např. PCR) testování vzorků z dýchací soustavy je doporučovanou metodou pro identifikaci a laboratorní
potvrzení případů COVID-19. Produkty pro molekulární diagnostiku COVID-19 jsou posuzovány, pokud jde o kvalitu a
bezpečnost, prostřednictvím předběžných postupů WHO pro zařazení na seznam pro mimořádné použití a na základě
spolupráce s nadací Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). WHO publikovalo dokumenty zabývající se
detekcí COVID-19: Pokyny WHO ohledně laboratorního testování na COVID-19 u případů podezření na nákazu u lidí.
Vedle toho jsou rovněž k dispozici pokyny ohledně toho, jak je možné racionalizovat testování v situaci, kdy nedostatek
reaktantů nebo testovacích kapacit vede k prioritnímu testování některých populací nebo jedinců.

•

Pro účely zásad WHO ohledně používání imunodiagnostických rychlých testů na COVID-19 WHO spolupracuje s naší
globální sítí laboratorních expertů a důsledně sleduje výsledky laboratorních a klinických studií, které plánují a provádějí
referenční laboratoře, akademické skupiny a nevládní organizace.

•

Cílové profily produktů pro požadovanou diagnostiku COVID-19 pro účely výzkumu a vývoje se v současné době
vytvářejí.

•

WHO bude i nadále spolupracovat s výzkumnými skupinami, dalšími organizacemi a členskými státy na generování a
interpretaci dat, která mohou indikovat konkrétní oblasti, kde mohou být tyto testy použitelné pro klinické řízení pacientů,
epidemiologii a/nebo řízení infekcí.
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WHO bude situaci i nadále pečlivě sledovat a zaznamenávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na tyto prozatímní pokyny.
Pokud se jakékoliv faktory změní, vydá WHO další aktualizaci. V opačném případě skončí platnost této stručné vědecké zprávy po
uplynutí 2 let od data jejího vydání.
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