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Princip detekce

• Přímý průkaz

mikroskopie

kultivace

detekce antigenu

detekce nukleové kyseliny 

• Nepřímý průkaz

detekce protilátek

IgM, IgA, IgG 

PCR detekce specifické genové oblasti

Corman et al. Eurosurveillance. 2020.



Sethuraman et al. JAMA. 2020.

PCR = metoda volby pro diagnostiku akutní fáze infekce



Zhao et al.Clin Infect Dis. 2020.

535 vzorků sér a 439 výtěrů z nosohltanu od 173 pacientů s příznaky COVID-19 

sensitivita PCR 66,7 %
sensitivita protilátek  38,3 %

54,0 %
89,6 %



PCR diagnostika

Falešná negativita z důvodu:
• příliš časně či pozdně provedeného odběru ve vztahu k onemocnění
• špatně provedeného odběru 
• odběru ze špatné anatomické lokality

Odběr klinického materiálu



17 pacientů s příznaky COVID-19: 72 výtěrů z nosohltanu vs. 72 z orofaryngu 

Zou et al. NEJM. 2020.



PCR diagnostika

... a  další důvody vzniklé v souvislosti s krizí:
• chybné odběrové soupravy
• technicky neproveditelný výtěr z nosohltanu
• transport bez virologického transportního média

Falešná negativita z důvodu:
• příliš časně či pozdně provedeného odběru ve vztahu k onemocnění
• špatně provedeného odběru 
• odběru ze špatné anatomické lokality

Odběr klinického materiálu



PCR diagnostika
Odběr klinického materiálu

Extrakce virové RNA

1 hod

RT-PCR

1,5 hod

15 min 60 min

Testy v režimu Point-of-care



Sérologická diagnostika

Lee et al. Front Immunol. 2020.

• detekce IgM od 3. dne, s maximem 2 - 3 týdny od počátku symptomů
• detekce IgG od 4. dne, s maximem > 3 týdny
• vyšší hodnoty u těžšího průběhu COVID-19
• negativita po 3 týdnech od počátku symptomů vylučuje COVID-19 

Testy v režimu Point-of-care



Long et al. Nat Medicine. 2020.

363 vzorků sér od 262 pacientů s příznaky COVID-19 



Falešná negativita z důvodu:
špatně provedeného odběru (sérum vs. plná krev) 
příliš časně provedeného testu ve vztahu k onemocnění
detekce jen IgM či IgG, proti S (S1) či N proteinu

Falešná pozitivita z důvodu:
zkřížená reaktivita s jinými koronaviry (IgA)

Sérologická diagnostika



Testování bezpříznakových
Cheng et al. 
Annals of Int Medicine. 2020.

• Naprostá absence příznaků u cca 1 - 20 % infikovaných

• Vylučování viru z dýchacích cest -1 až -3 dny před začátkem symptomů   
• V rekonvalescenci



Doporučení WHO



Testování bezpříznakových
V inkubační době/asymptomatický jedinec infekční:
• v posledních 14 dnech v kontaktu s pozitivní osobou nebo pobyt                              

v epidemiologicky rizikové oblasti (PCR 3.-5. den od kontaktu, později sérologie)

• přijímaný k hospitalizaci (PCR provést < 2 dny před nástupem)
- přijímán na oddělení s rizikovými pacienty
- sám patřící do rizikové skupiny
- s předpokladem rizikového výkonu (intubace, bronchoskopie aj.)

• zdravotnický personál pečující o rizikové skupiny pacientů (PCR opakovaně)

• rizikoví jedinci v pobytových zařízeních (PCR opakovaně)

V rekonvalescenci:
• ukončení izolace = stanovení úzdravy (PCR opakovaně)



Závěrem

Zlatý standard diagnostiky 

využíván u:
pacientů s příznaky
bezpříznakových, kteří mohou šířit infekci

Není diagnostickou metodou první volby 

využíván:

jako doplněk v diagnostice u PCR negativních
v dohledání bezpříznakových

populační studie (určení míry expozice)


