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UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Acest kit este destinat detectării calitative a anticorpilor IgG umani produși 
după infecția cu virusul SARS-CoV-2. Kitul este destinat numai pentru 
diagnostic in vitro.

SEMNIFICAȚIE CLINICĂ

SARS-CoV-2 este un virus ARN monocatenar care a provocat o urgență globală 
de sănătate fără precedent în ultimii 100 de ani.1 Virusul aparține familiei 
coronavirusurilor și cauzează o gamă largă de simptome la om (respirator, 
gastrointestinal și chiar neurologic2). Rata mortalității infecției cu SARS-CoV-2 
este foarte dependentă de vârstă, cu  de decese și  milioane de 
infecții în întreaga lume până  2020. Se crede că virusul se 
răspândește în principal prin contact direct, în aerosol respirator, iar noile 
dovezi indică o posibilă transmisie pe distanță mai lungă prin aer.3 Majoritatea 
indivizilor simptomatici produc un răspuns imun, care determină apariția 
anticorpilor specifici proteinelor virusului. Anticorpii de tip IgM apar la 5-7 zile 
de la apariția simptomelor, în timp ce anticorpii IgG pot fi detectați după cel 
puțin 1-2 săptămâni. Prin urmare, detectarea anticorpilor IgG specifici nu poate 
fi utilizată pentru a diagnostica o infecție acută cu SARS-CoV-2. Datele  recente 
sugerează că nivelurile de IgG scad la câteva luni după infecție, iar acest declin 
este invers corelat cu severitatea bolii.4 Kitul ELISA actual este formulat pentru 
a putea fi aplicat pentru măsurarea răspunsului imun în urma vaccinării, 
deoarece microplaca este acoperită cu o combinație de antigeni care sunt ținte 
principale pentru dezvoltarea vaccin .

Starea specifică IgG a unei persoane poate fi 
utilizată pentru a stabili expunerea anterioară la SARS-CoV-2, și poate fi 
monitorizată în timp pentru a evalua probabilitatea protecției împotriva 
reinfectării .

1 Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in 

China.”N Engl J Med. 382(8):727-733 (2020). https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017

2 Ellul, Mark, et al. “Neurological Associations of COVID-19.” The Lancet 19(9), 767-783 (2020).

3 Ralph, Robyn, et al. “2019-nCoV (Wuhan virus), a novel Coronavirus: human-to-human 

transmission, travel-related cases, and vaccine readiness.” The Journal of Infection in Developing 

Countries 14.01 (2020): 3-17. https://doi.org/10.3855/jidc.12425

4 Ma, Huan, et al. “Decline of SARS-CoV-2-specific IgG, IgM and IgA in convalescent COVID-19 

patients within 100 days after hospital discharge.” Science China Life Sciences (2020): 1-4. 
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PRINCIPIUL METODEI

Testul se bazează pe detectarea selectivă a anticorpilor IgG umani care se 
leagă de antigenele SARS-CoV-2 acoperite pe godeurile microplăcii prin 
sandwich Elisa (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). După incubare cu o 
probă de ser uman diluat 1:101, componentele serice nelegate sunt spălate 
și godeul este incubat cu un anticorp IgG anti-uman marcat cu peroxidază 
de hrean (HRP). După o etapă ulterioară de spălare, adăugarea unei soluții 
de substrat (TMB) inițiază o reacție cromogenă, dependentă de cantitatea de 
anticorpi marcați HRP imobilizați pe suprafața godeului, care la rândul lor 
depind de cantitatea de anticorpi specifici pentru SARS-CoV-2 capturați din 
probă. Reacția este oprită cu o soluție acidă, iar culoarea galbenă dezvoltată 
este măsurată fotometric la 450/620 nm. Intensitatea culorii galbene este 
proporțională cu cantitatea anticorpilor SARS- CoV-2  IgG din probă.

MATERIALE FURNIZATE

1. Microplacă: Benzi de microplacă de 12x8 godeuri acoperite cu o combinație
de antigeni recombinanti SARS-CoV-2 ;

2. Conjugat enzimatic: 1 flacon de 7 ml, anticorp IgG anti-uman marcat cu
HRP, gata de folosire.

3. Tampon de spălare (Wash Buffer 10x): 10x concentrat;  flaco n  de 50 ml;
soluție salină tamponată cu fosfat care conține Tween-20; conținutul trebuie
diluat 1:10 cu apă distilată și amestecat bine înainte de utilizare.

4. Diluant de probă (Sample Diluent): 2 flacoane de 50 ml; gata de folosire.
5. Soluție de substrat TMB: 1 flacon de 7 ml; gata de folosire.
6. Soluție de stopare (Stop Solution): 1 flacon de 7 ml; 0.25 mol/l H

2
SO

4
; gata

de folosire.
7. Control negativ (NC): 1 flacon de 1 ml; ser uman diluat; gata de folosire.
8. Control pozitiv (PC): 1 flacon de 1 ml; ser uman diluat care conține anticorpi

anti-SARS-CoV-2 IgG; gata de folosire.
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diluat 1:10 cu apă distilată și amestecat bine înainte de utilizare.
4. Diluant de probă (Sample Diluent): 2 flacoane de 50 ml; gata de folosire.
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MATERIALE NECESARE DAR NEFURNIZATE

• Micropipete calibrate cu vârfuri de unică folosință de 1 µl, 50 µl și 1 ml
• Apă proaspăt distilată / deionizată
• Cilindri gradați pentru diluarea tamponului de spălare
• Vortex mixer
• Mănuși de unică folosință
• Hârtie absorbantă
• Fotometru/Cititor de microplacă spectrofotometric capabil să citească

absorbanță la 450/620 nm.

PREGĂTIREA REACTIVILOR

Lăsați toți reactivii să atingă temperatura camerei timp de cel puțin 30 de 
minute înainte de utilizare. Concentratul tampon de spălare (10x) trebuie 
diluat la concentrația de lucru înainte de utilizare. Notă: Dacă sunt prezente 
cristale în tamponul de spălare, încălziți soluția la 37°C, până când toate 
cristalele se dizolvă.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

Kitul trebuie păstrat la 2-8°C. Kitul nedeschis este stabil până la data de 
expirare imprimată pe eticheta kitului. Odată deschisă, fiecare componentă 
este stabilă timp de trei luni. Godeurile detașabile neutilizate trebuie 
resigilate în ambalajul original care conține desicant.

MANIPULAREA ȘI SIGURANȚA PROBELOR

Ca și în cazul tuturor specimenelor potențial infecțioase, trebuie luate măsuri 
de precauție adecvate, în conformitate cu liniile directoare de bună practică 
de laborator. Probele de ser/plasmă vizibil lipemice sau hemolizate nu 
trebuie procesate. Controalele incluse în kit sunt negative pentru anti-HCV, 
HBsAg, anti-HIV și RPR. Componentele kitului trebuie manipulate numai de 
personal de laborator calificat. Soluția STOP conține acid sulfuric.
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PROCEDURĂ

1. Îndepărtați godeurile necesare din ambalajul microplăcii și resigilați cu
grijă ambalajul cu desicant pentru a proteja benzile neutilizate de umiditate.
Păstrați benzi neutilizate la 2-8 °C.

2. Diluarea probei: adăugați 1 µl probă (ser uman sau plasmă) la 100 µl diluant
de probă, amestecați prin vortexare, sau adăugați 10 µl de ser la 1 ml diluant
de probă, amestecați prin vortexare.

3. Se adaugă câte din controlul pozitiv și negativ nediluat în primele două
godeuri, și câte 50 µl din probele diluate în godeuri consecutive. Se incubează
la temperatura camerei timp de 1 oră în întuneric. Pentru o precizie mai
mare, se recomandă determinarea probelor în duplicate.

4. Spălați fiecare godeu de 5 ori cu 350 µl tampon de spălare distribuind 350 µl
de tampon de spălare diluat în fiecare godeu și aspirând complet conținutul.

5. Adăugați 50 µl de enzimă conjugată în godeuri, și incubați la temperatura
camerei timp de 15 minute în întuneric.

6. Se spală fiecare godeu de 5 ori cu 350 µl tampon de spălare așa cum este
descris la pasul 4.

7. Adăugați 50 µl soluție de substrat TMB în godeuri și incubați la temperatura
camerei timp de 20 de minute în întuneric.

8. Adăugați 25 µl soluție Stop în fiecare godeu și citiți valorile densității optice
(OD) la 450 și 620 nm cu un cititor de microplacă/microstrip. Valoarea
OD corectată (OD

450
-OD

620
) va fi utilizată pentru a determina prezența sau

absența anticorpilor SARG-CoV-2 IgG.

SCHEMA DE TESTARE

Etapa Reactivi
Cantitatea 
de reactiv

Controale 
nediluate

Probe 
diluate

Timp de 
incubație

Metoda 
de 

spălare

1 - - 50 µl 50 µl 60 min 5x350 µl

2
Conjugat 
enzimatic

50 µl 15 min 5x350 µl

3
TMB

substrat
50 µl 20 min -

4
Soluția 
STOP

25 µl - -
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INTERPRETAREA REZULTATELOR
Valori de absorbanță mai mari cu 0,1 unități decât OD-ul măsurat al 
controlului negativ  treb ie considerate pozitive pentru 
detectarea anticorpilor SARG-CoV-2 IgG. Valorile mai mici vor fi raportate ca 
neconcludente sau negative, conform tabelului de mai jos:
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Trebuie avut în vedere faptul că nivelul anticorpilor circulanți SARS-CoV-2 
IgG poate să scadă semnificativ la câteva luni după infecție, prin urmare 
rezultatele negative nu exclud prezența acestor anticorpi la niveluri scăzute. 
Probabilitatea reinfecției nu depinde doar de cantitatea de astfel de anticorpi, 
ci de capacitatea lor de neutralizare și de alte mecanisme de 
apărare.5,6Având în vedere numărul foarte mic de pacienți reinfectați și 
documentați,  încă nu este este posibil stabilirea unei corelații între nivelurile 
de anticorpi și probabilitatea reinfectării.

Pentru a asigura validitatea rezultatelor, fiecare determinare trebuie să 
includă controale negative și pozitive. OD-ul măsurat al controlului negativ nu 
trebuie să depășească 0,1. OD-ul măsurat al controlului pozitiv nu trebuie să 
fie mai mic de 0,2.

5 Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. “SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases 

of COVID-19 and SARS, and uninfected controls.” Nature 584, 457–462 (2020). https://doi.

org/10.1038/s41586-020-2550-z

6 Habel, Jennifer R., et al. “Suboptimal SARS-CoV-2-specific CD8+ T-cell response associated 

with the prominent HLA-A* 02: 01 phenotype.” PNAS 202015486 (2020). https://doi.org/10.1073/

pnas.2015486117

7 To, Kelvin Kai-Wang, et al. “COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS- 

coronavirus-2 strain confirmed by whole genome sequencing.” Clinical Infectious Diseases 

(2020). https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1275
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DATE DE VALIDARE A TESTULUI

Specificitatea testului a fost evaluată pe 88 de probe de ser de diferite 
patologii din perioada ianuarie 2018 - februarie 2019 la un laborator partener 
de diagnostic și cercetare, stocate la -80°C. Valorile OD determinate pentru 
aceste probe au fost de 0,038 ± 0,01 . Specificitatea diagnostică determinată 
conform schemei de mai sus este de 100%.

Sensibilitatea testului a fost evaluată folosind probe prelevate de la pacienți 
cu teste SARS-CoV-2 RT-PCR pozitive confirmate care au fost simptomatice și 
câteva contacte directe simptomatice ale acestora, toate fiind testate pozitiv după 
rezoluția simptomelor utilizând un test comercial bazat pe chemiluminescență. 
În total au fost testate 30 astfel de probe. Valorile OD determinate pentru aceste 
probe au fost de 0,4  ± 0,2 0, în intervalul 0,1  - 0,8 . Toate cele 30 de probe 
au fost determinate ca fiind pozitive cu acest test, prin urmare, sensibilitatea 
diagnostică determinată conform schemei de mai sus este de 100%.

Nu s-a observat nici o reactivitate încrucișată la SARM-CoV-2 IgM, așa cum 
s-a determinat pe probe care au fost pozitive pentru SARS-CoV-2 IgM și 
negative pentru SARS-CoV-2 IgG utilizând un test disponibil comercial bazat pe 
chemiluminescență.

GARANȚIE DE PRODUS ȘI SUPORT

Kitul de testare va funcționa așa cum este descris, dacă toate instrucțiunile 
sunt respectate și kitul este stocat conform specificațiilor. Este foarte 
important să resigilați godeurile neutilizate în punga originală care conține 
desicant. În cazul în care întâmpinați probleme de performanță cu acest kit 
de testare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@proelbiotech.com 
cu informații despre problemă (de ex. fals pozitive, fals negative, absorbanță 
prea slabă pentru controlul pozitiv etc.) Vom înlocui gratuit orice produs 
defect. Acest lucru nu vă afectează drepturile legale. Orice feedback este 
binevenit care ne ajută să îmbunătățim și mai mult produsul, în special datele 
de performanță ale kitului în scheme de control extern de calitate.
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