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Når man skal beslutte sig for hvilke af de utallige testsystemer til bestemmelse af 
antistoffer mod det pandemiske virus (SARS-CoV-2) man ønsker at anvende, er 
der vigtige punkter man bør forholde sig til:  
   
 
Hurtigtest eller laboratoriebaseret test  
De hurtige test, som klares ved et prik i fingeren, giver resultatet i løbet af 10-20 minutter. 
For Biosynex’s test vedkommende kan testen aflæses efter 10 minutter.  
 
De laboratoriebaserede tests tager betydelig længere tid og kræver konventionel 
blodprøvetagning. Til gengæld kan de laboratoriebaserede tests give et gradueret svar, 
mens hurtigtestene kun giver et positivt/negativt svar.   
  
Laboratorietest kræver uddannet personale og apparatur til aflæsning, mens hurtigtestene 
ikke kræver særlig uddannelse, og i princippet kan udføres af den testede selv. Alle test -
uanset format - kræver dog, at man sætter sig ind i hvordan testens resultaterne tolkes.  
   
  
Sensitivitet og specificitet  
En tests følsomhed (sensitivitet) er naturligvis en vigtig parameter, når man skal vælge 
tests. Nogle tests har en ualmindelig lav sensitivitet, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt, 
idet man ikke får påvist antistof personer, som måske er immune, hvilket kan medføre 
unødig isolation.   
  
Hvis en test ikke er tilstrækkelig specifik, finder man antistof hos personer, som faktisk ikke 
har antistof, hvilket jo er en særdeles uønsket situation, idet dette kan medføre at personer 
regnes for immune selvom de godt kan smittes. Derfor bør såvel sensitivitet som 
specificitet være så nær 100% som mulig.  
 
Det er dog vigtigt at observere, at specielt de laboratoriebaseret tests kan påvise meget 
lave koncentrationer af antistof, hvor man ikke altid ved hvad dette betyder rent klinisk. Er 
man for eksempel beskyttet når man har meget lave antistofkoncentrationer?   
  
Testes to tests overfor hinanden, hvoraf den ene er en meget følsom laboratorietest og 
den anden en hurtig-test vil sensitiviteten ofte være lavere for hurtig-testens 
vedkommende. Men dette betyder ikke nødvendigvis, at hurtig-testen er uanvendelig. Hvis 
den blot finder de personer, som er sikkert beskyttet mod gentagen infektion, er testen jo 
værdifuld.  
    



 
Hvilke reagenser indgår i testen?  
Antistoftest for pandemisk coronavirus kan laves på mange måder og det er vigtigt at gøre 
sig klart hvad man ønsker at anvende sin test til inden man tager stilling til hvilken man 
skal vælge.   
  
De fleste tests anvender kun dele af det pandemiske virus i testen. Dette gøres for at få en 
test med størst mulig specificitet. Tests, der udnytter kendskabet til hvordan virus kommer 
ind i vore celler, er de bedst egnede til at forudsige om de antistoffer, man måler, er 
beskyttende mod infektion med SARS-CoV-2.   
  
Tests, der benytter andre dele af virus, er muligvis mere sensitive, men fortæller intet om 
man er beskyttet eller ej. Sådanne tests kan evt. anvendes til epidemiologiske forhold 
(hvor mange har været inficeret?), men er ikke særlig velegnede til diagnostik af 
enkeltpersoner.  
  
Biosynex’ test anvender et lille område af virus, der binder til strukturer i de celler der kan 
inficeres. Antistoffer mod denne del vil teoretisk kunne hindre infektion af celler og således 
være beskyttende - se under neutraliserende antistoffer.  
  
   
Hvilke antistoffer måles i testen?  
Antistoffer inddeles i forskellige klasser afhængigt af deres struktur. Sådanne antistoffer 
har forskellig funktion i organismen og det er generelt væsentligt, at kunne skelne mellem 
antistofferne.   
  
Når man inficeres med virus, vil immunsystemet reagere med produktion af antistoffer, 
som kaldes IgM. Disse antistoffer binder ikke særlig godt til virus, men når de bindes, 
aktiveres andre af immunsystemet. Når immunreaktionen modnes, afløses IgM 
antistofferne gradvist af IgG, som er langt mere specifikke og typisk er dem, som er i stand 
til at beskytte mod infektion med samme virus.  
 
Påvisning af IgM er således tegn på begyndende reaktion mod virus og er et tegn på, at 
man er eller netop har været inficeret med virus, mens IgG er udtryk for, at man har 
dannet potente antistoffer mod virus.  
  
Nogle test skelner ikke mellem de to typer antistof, hvilken gør det umuligt at afgøre, om 
personen fortsat er modtagelig over for virus eller ej. Sådanne test kan således ikke 
anbefales til anvendelse til diagnostik af den enkelte person. Generelt er det derfor bedst 
at vælge en test, der påviser både IgG og IgM, og at man får et resultatet for begge 
antistoffer.  
 
 
 
 
 
 



 
Beskytter antistoffer mod infektion med samme virus?  
En vigtig årsag til at foretage antistoftestning er at få at vide, om man er beskyttet mod 
infektion i de kommende måneder til år. For at afgøre dette kan man foretage 
laboratorietest af de serumprøver (den flydende del af blod), som findes positive med 
antistoftesten.  
 
Ved at blande patients serum med virus og tilsætte dette til en cellekultur, som tillader at 
virus opformerer sig, kan man undersøge om serum - og dermed dets indhold af antistoffer 
- hindrer infektion af cellerne.  
 
Gør de dette tales der om neutraliserende antistoffer (= beskyttende antistoffer), som er 
et af de bedste tegn på, at de påviste antistoffer beskytter mod virusinfektion - her med 
SARS-CoV-2. På denne måde kan det således afgøres, om personer har immunitet mod 
virus (er immune).   
  
Undersøgelser for neutraliserende antistof kan kun udføres i specielle laboratoriet, hvor 
infektiøst virus kan håndteres, og sådanne undersøgelser er samtidig både tidskrævende 
og kostbare.  
  
I undersøgelser foretaget på Institut Pasteur har man fundet, at når man hos personer, 
som har haft symptomer på COVID-19, påviser IgG antistof, har disse personer vist sig at 
have neutraliserende antistof. Påvisning af IgG antistoffer med Biosynex test stemmer 
således overens med forekomsten af antistof med betydende beskyttende effekt.  
 
Med andre ord: Hvis Biosynex test har påvist IgG antistof, og det er mindst 14 dage siden 
man havde første symptom på COVID-19, kan man regne med at være beskyttet mod ny 
infektion i minimum måneder fremover.  
 


