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COVID-19 

Hvorfor finde de neutraliserende antistoffer? 
 
Er der forskel på antistoftests? Og hvorfor er test, der detekterer de antistoffer, som 
kan neutralisere virussen og forebygge infektion, så vigtige? 
 
I en artikel i New York Times “Your Coronavirus Antibodies Are Disappearing. Should You 
Care?” d. 26/7 2020 diskuteres, hvorfor spikeproteinet ”Receptor binding domain”(RBD) er 
helt afgørende, når vi taler om at måle antistoffer mod SARS-CoV-2. Artiklen undersøger, 
hvordan mange antistoftests efter COVID-19, der ikke er baseret på den relevante del af 
SARS-CoV-2, når man gerne vil teste for antistoffer efter infektion af COVID-19. De fleste 
lande anvender ”gyldne standarder” baseret på tests udviklet af Roche og Abbot, som 
viser sig at have afgørende begrænsninger. 
 
Gyldne Standarder i Danmark 
Den ”gyldne standard”, der anvendes i Danmark af Statens Serum Institut, er Wantai 
SARS-CoV-2 Total Antistof ELISA. Denne test er baseret på et såkaldt dobbelt-antigen-
sandwich-princip, der måler totalsummen af antistoffer, der binder SARS-CoV-2 
spikeprotein ”receptor binding domain” (RBD) i menneskeligt serum eller plasma. Men 
Wantai ELISA-testen akkumulerer data vedrørende IgM, IgA og IgG, hvilket ikke findes 
formålstjenligt, da det især er viden om antistoffet IgG, som er afgørende.  
Derudover er Wantai-testen baseret på prøver fra i alt 572 tilfælde, hvoraf 266 blev 
bekræftet (Kina COVID-19 diagnoseprotokol, herunder Kina CFDA godkendte PCR-test), 
og 306 blev COVID-19 ekskluderede tilfælde. Således har de inkluderet tilfælde, der ikke 
havde en positiv PCR, men havde en såkaldt klinisk diagnose af COVID-19 - noget der 
giver stor usikkerhed.1 
 
Artiklen i The New York Times kommer med nyttig information og bidrag til en 
relevant diskussion, her opsummeres: 
 De mest kraftfulde antistoffer genkender et stykke af coronavirussens spikeprotein 

(RBD). Det er den del af virussen, der lægger sig fast på menneskelige celler. Kun 
antistoffer, der genkender RBD, kan neutralisere virussen og forebygge infektion. 

 Roche- og Abbott-testene og flere andre, der er godkendt af Food and Drug 
Administration i USA, analyserer i stedet antistoffer mod et protein kaldet nucleocapsid 
(= N), der er bundet til virussens genetiske materiale. 

 Nye data tyder på, at antistoffer rettet mod N forsvinder hurtigere end dem rettet mod 
RBD og udgør samtidig ikke de antistoffer, som er vigtigst for at kunne forsvarer sig 
mod virusset nemlig de beskyttende - kaldet neutraliserende – antistoffer.2 

 
 
Testen leveret af Apodan (Biosynex Covid-19 BSS) detekterer SARS-CoV-2 spikeprotein 
”receptor binding domain" (RBD), og er derfor en test, der måler de antistoffer, som kan 
neutralisere virussen og forebygge infektion.  
 

https://forskning.ruc.dk/da/publications/evaluation-of-nine-commercial-sars-cov-2-immunoassays
http://www.ystwt.cn/wp-content/uploads/2020/05/Brochure-Wantai-SARS-CoV-2-Ab-ELISA.pdf
https://www.nytimes.com/2020/07/26/health/coronvirus-antibody-tests.html?referringSource=articleShare

	Er der forskel på antistoftests? Og hvorfor er test, der detekterer de antistoffer, som kan neutralisere virussen og forebygge infektion, så vigtige?
	Gyldne Standarder i Danmark
	Artiklen i The New York Times kommer med nyttig information og bidrag til en relevant diskussion, her opsummeres:


