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CO VID-19, cho ro ba wy wo ła na przez ko ro na wi ru sa cięż kie go ostre go
ze spo łu od de cho we go 2 (SARS-CoV-2), po ja wi ła się pod ko niec gru dnia
2019 r. w Wu han w Chi nach, szyb ko roz prze strze nia jąc się na in ne kra -
je w Azji, Eu ro pie i Ame ry ce Pół noc nej. 11 mar ca 2020 r. World He alth
Orga ni za tion (WHO) ogło si ła glo bal ną pan de mię. Obe cnie po twier dzo -
no przy pad ki CO VID-19 w pra wie każ dym kra ju na świe cie. WHO we -
zwa ła kra je do tknię te cho ro bą do spo wol nie nia roz prze strze nia nia się
wi ru sa po przez na ło że nie środ ków ogra ni cza ją cych, ta kich jak ści sła
kon tro la podróży, spo tkań to wa rzy skich i han dlu[1].
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Diagnostyka molekularna 
i serologiczna COVID-19

No wy ko ro na wi rus jest przed sta wi cie lem
wi ru sów RNA i wy ka zu je podo bień stwo ge -
ne tycz ne (75-80%) do wi ru sów wy stę pu ją -
cych u nie to pe rzy – Sar be co vi rus. Na le ży do
gru py wi ru sów SARS-CoV (Se ve re Acu te Re spi -
ra to ry Syn dro me – Co ro na vi rus). Sy ste ma ty ka
SARS-CoV-2: Kla sa: Co ro na vi ru ses; Króle stwo:
Ri bo vi ria; Rząd: Ni do vi ra les; Podrząd: Co mi do vi -
ri ne ae; Ro dzi na: Co ro na vi ri dae; Podro dzi na:
Ortho co ro na vi ri nae; Ro dzaj: Be ta co ro na vi rus;
Podro dzaj: Sar be co vi rus; Ga tu nek: SARS[2,3].

Na eta pie przeda na li tycz nym pra wi dło -
we po bra nie ma te ria łu z dróg od de cho wych
w od po wie dnim cza sie jest nie zbęd ne do
szyb kiej i do kład nej dia gno sty ki mo le ku lar nej
CO VID-19. Wy ma ga ne są od po wie dnie
środ ki w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa
per so ne lo wi la bo ra to rium przy jed no cze -
snym uzy ska niu wia ry god nych wy ni ków ba -
dań. Na eta pie ana li tycz nym te sty PCR

w cza sie rze czy wi stym re al-ti me RT-PCR po -
zo sta ją te stem mo le ku lar nym z wy bo ru, pod -
czas gdy tech ni ki opar te na prze ciw cia łach są
wpro wa dza ne ja ko na rzę dzia uzu peł nia ją ce[4].

Testy molekularne

Nie zwy kle istot ne dla za ha mo wa nia roz -
prze strze nia nia się SARS-CoV-2 jest wy kry -
cie in fek cji w fa zie po cząt ko wej. We dług za -
le ceń WHO w dia gno sty ce za ka żeń SARS-
-CoV-2 na le ży sto so wać me to dy mo le ku lar -
ne (NA AT, nuc le ic acid am pli fi ca tion te sts),
w tym re al-ti me RT-PCR wy kry wa ją ce ma te -
riał ge ne tycz ny wi ru sa, o naj wyż szej czu ło ści
mię dzy 7-14 dniem od in fek cji[5]. Ma te ria łem
kli nicz nym do ba dań mo le ku lar nych u pa -
cjen tów są prób ki z gór nych dróg od de cho -
wych: wy ma zy z gar dła lub no so gar dła, po -
płu czy ny lub aspi ra ty z no so gar dła, które na -
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le ży ze brać od ra zu i w mia rę moż li wo ści po -
bie rać po wtór nie w ce lu mo ni to ro wa nia era -
dy ka cji wi ru sa. Dla ce lów epi de mio lo gicz nych
do ba dań ge ne tycz nych moż na rów nież wy -
ko rzy stać prób ki ka łu, mo czu lub prób ki post
mor tem z au to psji[6,7].

Re ak cja łań cu cho wa po li me ra zy w cza sie
rze czy wi stym SARS-CoV-2 opar ta jest na re -
ak cji od wrot nej trans kryp cji, czy li pro ce sie
prze pi sy wa nia jed no ni cio we go RNA wi ru sa
na dwu ni cio wy DNA. DNA jest w dal szej ko -
lej no ści po wie la ne w re ak cji PCR i wy kry wa -
ne w cza sie rze czy wi stym przy uży ciu flu o re -
scen cyj nych znacz ni ków dla zde fi nio wa nych
ob sza rów ge no mu wi ru sa SARS-CoV-2[5].
Za sto so wa nie me to dy RT-PCR w ce lu iden -
ty fi ka cji no we go ko ro na wi ru sa sta ło się moż li -
we dzię ki udo stęp nie niu wzo ru je go ge no mu
w ba zie GI SA ID (Glo bal In i tia ti ve on Sha ring All
In flu en za Da ta). Wy so kie podo bień stwo ge -
ne tycz ne w obrę bie ro dza ju Co ro na vi rus sta -
no wi ło du żą trud ność w wy szu ka niu spe cy -
ficz nych se kwen cji oraz odróż nie niu SARS-
-CoV-2 od in nych wi ru sów wy wo łu ją cych
in fek cję dróg od de cho wych i je lit u lu dzi, jak
choć by wi ru sa SARS-CoV. Ko ro na wi ru sy
ma ją wie le se kwen cji mo le ku lar nych w obrę -
bie swo je go ge no mu jed no ni cio we go RNA,
które moż na za sto so wać w te stach PCR.
Na le żą do nich ge ny ko du ją ce biał ka struk tu -
ral ne, w tym ge ny gli ko pro te in otocz ki (E),

he li ka zy (HE) czy nu kle o ka psy du (N).
Oprócz ge nów ko du ją cych biał ka struk tu ral -
ne ist nie ją spe cy ficz ne dla ga tun ku ge ny po -
moc ni cze wy ma ga ne do re pli ka cji wi ru sa.
Na le żą do nich po li me ra zy RNA za leż ne od
RNA (RdRp), este ra zy he ma glu ty ni ny (HE)
oraz ge ny otwar tej ram ki od czy tu
ORF1a i ORF1b. Aby unik nąć po ten cjal nej
re ak cji krzy żo wej z in ny mi en de micz ny mi
ko ro na wi ru sa mi, a tak że po ten cjal ne go dry fu
ge ne tycz ne go SARS-CoV-2, w te ście na le ży
uwzglę dnić co naj mniej dwa ce le mo le ku lar -
ne. W Sta nach Zjed no czo nych do iden ty fi ka -
cji mo le ku lar nej wi ru sa SARS-CoV-2 CDC
(Cen trum Kon tro li i Pre wen cji Cho rób) za le -
ca dwa do ce lo we biał ka nu kle o ka psy do we
(N1 i N2), pod czas gdy WHO za le ca ba da -
nie pierw sze go rzu tu za po mo cą te stu ge nu
E, a na stęp nie te stu po twier dza ją ce go z uży -
ciem ge nu RdRp. Wszy st kie ba da nia z wy ni -
ka mi wąt pli wy mi po win ny być wy ko na ne
z próbek po bra nych po wtór nie. Po nad to
wy ni ki ne ga tyw ne u pa cjen tów z symp to ma -
mi cho ro by lub z bli skie go kon tak tu z cho ry -
mi po win ny być po wtórzo ne. W przy pad ku
dru gie go ujem ne go wy ni ku u pa cjen tów
z ob ja wa mi re ko men du je się na stęp nie po -
bra nie próbek z dol nych dróg od de cho -
wych[3]. Obe cnie la bo ra to ria dia gno sty ki mo -
le ku lar nej opie ra ją się na go to wych ze sta -
wach do RT-PCR, gdzie pro ces

Ryc. 1. Schemat diagnostyki COVID-19 w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2[5].
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przy go to wy wa nia próbek jest upro szczo ny
i po le ga na za sto so wa niu mie sza nin re ak cyj -
nych w po sta ci lio fi li zo wa nej. Na ryn ku do -
stęp ne są te sty ko mer cyj ne po sia da ją ce cer -
ty fi ka ty: SARS-CoV-2 Re al-Ti me PCR De tec -
tion Kit (Cer Test Bio tec, Hi szpa nia), Ge ne sig
Re al-Ti me PCR CO VID-19 (Pri mer de sign
Ltd., Wiel ka Bry ta nia), Bo spho re No vel Co ro -
na vi rus (2019-nCoV) De tec tion Kit (Ana to lia
Ge ne works, Tur cja) czy Vi tas say qPCR SARS-
CoV-2 (Vit tas say, Hi szpa nia). W ce lu szyb kiej
dia gno sty ki za ka żeń wi ru sem SARS-CoV-2
moż na rów nież wy ko rzy stać ko mer cyj nie
do stęp ny apa rat Fil mAr ray (Bio Fi re). Ze staw
ten zo stał za a pro bo wa ny przez FDA i opra -
co wa ny wspól nie z De par ta men tem Obro -
ny USA (De part ment of De fen ce Uni ted Sta -
tes of Ame ri ca)[3,7].

Czu łość te stów PCR oko ło ty go dnia od
wy stą pie nia symp to mów kli nicz nych ma le je
i wi rus mo że zo stać nie wy kry ty, po mi mo to -
czą ce go się za ka że nia. W ta kim przy pad ku
mo że my otrzy mać wy nik fał szy wie ujem ny.
Wów czas waż ną ro lę w dia gno sty ce od gry -
wa ją te sty se ro lo gicz ne.

Testy serologiczne

Na sku tek kon tak tu z pa to ge nem w orga -
ni zmie do cho dzi do re ak cji im mu no lo gicz nej
i wy twa rza ne są prze ciw cia ła wy kry wal ne te -
sta mi se ro lo gicz ny mi opar ty mi o me to dę
ELI SA. Test ELI SA (ang. En zy me-Lin ked Im -
mu no sor bent As say), czy li test im mu no en zy -
ma tycz ny, słu ży do ilo ścio we go lub pół i lo -
ścio we go ozna cze nia in vi tro spe cy ficz nych
prze ciw ciał wy bra nej kla sy (IgG, IgM, IgA)
prze ciw ko wy bra ne mu an ty ge no wi. Me to dy
se ro lo gicz ne od gry wa ją ro lę w później fa zie
in fek cji i sta no wią ide al ne do peł nie nie me tod
mo le ku lar nych w ce lu wy dłu że nia dia gno sty -
ki. Ma te ria łem kli nicz nym do ba dań se ro lo -
gicz nych jest su ro wi ca, gdzie ko niecz ne są
spa ro wa ne prób ki: pierw sze w pierw szym
ty go dniu oraz na stęp ne po 2-4 ty go dniach[3].

Okres in ku ba cji (okres bez o bja wo wy) i okien -
ko se ro lo gicz ne, w którym do pie ro two rzo ne
są prze ciw cia ła, a te sty im mu no lo gicz ne da ją
wy nik ne ga tyw ny po mi mo za ka że nia, w przy -
pad ku ko ro na wi ru sa jest dość dłu gi. Prze ciw -
cia ła an ty-SARS-CoV-2 po ja wia ją się w su ro -
wi cy późno, naj czę ściej na kil ka dni od wy stą -
pie nia ob ja wów kli nicz nych[5]. 

Naj bar dziej wia ry god ne wy ni ki otrzy mu -
je się, ba da jąc jed no cze śnie prze ciw cia ła
dwóch klas IgA i IgG. Swo i ste prze ciw cia ła
an ty-SARS-CoV-2 kla sy IgG są wy kry wal ne
oko ło 10 dni od mo men tu wy stą pie nia ob ja -
wów. Po twier dza ją, że wy stą pił kon takt z pa -
to ge nem. W su ro wi cy prze ciw cia ła IgG sta -
no wią 75% wszy st kich prze ciw ciał. Wy so kie
mia no IgG in for mu je o zwięk szo nej od por -
no ści na da ny pa to gen. Peł nią funk cję
ochron ną przy po now nym na ra że niu. Z ko -
lei prze ciw cia ła kla sy IgA sta no wią pierw szą
li nię obro ny przed pa to ge na mi. To głów na
kla sa im mu no glo bu lin wy stę pu ją ca w wy -
dzie li nach ślu zo wo-su ro wi czych od po wie -
dzial na za neu tra li za cję wi ru sów. W su ro wi cy
wy stę pu ją w mniej szej ilo ści i neu tra li zu ją pa -
to ge ny, które prze kro czy ły ba rie rę ślu zów ko -
wą. Ba da nia wy ka za ły, że w przy pad ku SARS-
-CoV-2 prze ciw cia ła IgA są wy kry wal ne
wcze śniej niż na 10 dni od ob ja wów kli nicz -
nych CO VID-19. Sta no wią za tem do dat ko we
na rzę dzie dia gno stycz ne wcze snej fa zy in fek -
cji. Zba da no rów nież przy dat ność wy kry wa -
nia prze ciw ciał IgM w przy pad ku no we go ko -
ro na wi ru sa. Jed nak te im mu no glo bu li ny skie -
ro wa ne są prze ciw biał ku N, które wy ka zu je
wy so kie podo bień stwo po mię dzy róż ny mi
ko ro na wi ru sa mi, mo gą wy stą pić re ak cje krzy -
żo we, więc spe cy ficz ność te stu jest ni ska[5].

Wi ru sy z ro dzi ny ko ro na wi ru sów ma ją
dwa biał ka sta no wią ce waż ne miej sca an ty -
ge no we dla te stów se ro lo gicz nych. Te sty
kon cen tro wa ły się na wy kry wa niu prze ciw -
ciał su ro wi cy prze ciw ko biał kom po wierzch -
nio wym S. Biał ka S są funk cjo nal nie podzie lo -
ne na dwie pod jed no st ki (S1 i S2): do me na
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S1 jest od po wie dzial na za wią za nie re cep to -
ra, na to miast do me na S2 jest od po wie dzial -
na za fu zję. SARS-CoV i SARS-CoV-2 wią żą
się z ludz kim en zy mem kon wer tu ją cym an -
gio ten sy nę 2, który znaj du je się w ludz kich
ko mór kach od de cho wych, ko mór kach ne -
rek i ko mór kach prze wo du po kar mo we go.
Dru gim biał kiem, które wy da je się waż nym
miej scem an ty ge no wym dla roz wo ju te stów
se ro lo gicz nych do wy kry wa nia CO VID-19,
jest biał ko N, które jest struk tu ral nym skła -
dni kiem he li kal ne go nu kle o ka psy du. Biał ko
N od gry wa waż ną ro lę w pa to ge ne zie wi ru -
sa i re pli ka cji RNA, jed nak wy ka zu je wy so ką
ho mo lo gię po mię dzy róż ny mi ga tun ka mi ko -
ro na wi ru sów, stąd te sty ba zu ją ce na an ty ge -
nach biał ka N wy ka zu ją ni ską spe cy ficz ność[7].

Test ELI SA fir my EU RO IM MUN wy ko -
rzy stu je an ty gen pod jed no st ki S1 biał ka
struk tu ral ne go S (gli ko pro te i na po wierzch -
nio wa), wy ka zu je wy ższą spe cy ficz ność niż
an ty ge ny N i S oraz wy klu cza re ak cje krzy żo -
we z prze ciw cia ła mi dla in nych wi ru sów ro -
dzi ny ko ro na wi ru sów[5]. Obe cnie na ryn ku
do stęp ne są róż ne ze sta wy se ro lo gicz ne
opar te na me to dzie ELI SA oraz szyb kie te sty
im mu no chro ma to gra ficz ne: Vi rus CO VID-
-19 IgG/IgM, Co vid-19 Ag Re spi-Strip (Bio -
Con nec tions), Co ro na vi rus (CO VID-19)
IgM/IgG Ra pid Test Kit (Ra y Bio tech), Hu man
SARS-CoV-2 IgG/IgM (2019-nCoV/Co ro na -
vi rus), ELI SA Kit (My Bio So ur-ce), Ac cu-Tell
CO VID-19 IgG/IgM Ra pid Test Co ro na vi rus
(Gen taur), CO VID-19 IgG/IgM Com bo Ra -
pid Test De vi ce (Li ming Bio), STAN DARD
Q CO VID-19 IgM/IgG Duo (Bio sen sor),
EDI™ No vel Co ro na vi rus CO VID-19 ELI SA
Kits (Epi to pe Dia gno stics), CO VID-19 IgM &
IgG „Co ro na Vi rus” Ra pid Test kit Box (Swiss
Po int of Ca re), ALL TEST 2019-nCoV
IgM/IgG Ra pid (Bio Ma xi ma i No va zym)[3].

Me to dy se ro lo gicz ne od gry wa ją waż ną
ro lę w ba da niach epi de mio lo gicz nych CO -
VID-19 oraz w okre śla niu sta tu su im mu no lo -
gicz ne go bez o bja wo wych pa cjen tów, jed nak

w ba da niach prze sie wo wych lub dia gno zo -
wa niu wcze snych in fek cji sta no wić mo gą je -
dy nie uzu peł nie nie ba dań mo le ku lar nych[7].

Testy łączone

Pro po zy cję po łą cze nia obu ro dza jów te -
stów ja ko pierw si opi sa li Liu i wsp.[8], wy ko na li
ba da nie te stem ELI SA z uży ciem re kom bi no -
wa ne go frag men tu biał ka N SARS-CoV-2 do
wy kry cia prze ciw ciał kla sy IgM i IgG oraz
RT-PCR u pa cjen tów z po twier dze niem
i podej rze niem CO VID-19. Prób ki zba da no
dwu krot nie, w fa zie po cząt ko wej oraz po 
11 dniach od wy stą pie nia ob ja wów. Wy ka -
za no prze wa gę tech ni ki RT-PCR w po cząt -
ko wej fa zie cho ro by i spa dek jej war to ści
w fa zie później szej od 5 do 11 dni, gdzie test
ELI SA oka zał się sku tecz ny. Za tem po łą cze -
nie obu tech nik mo że po d nieść wy kry wal -
ność za ka żeń na róż nych eta pach cho ro by[3].

Diagnostyka molekularna 
i serologiczna infekcji skórnych

Łą cze nie me tod mo le ku lar nych i se ro lo -
gicz nych jest rów nież przy dat nym na rzę -
dziem dia gno stycz nym w in fek cjach skóry.
Uła twia szyb ką iden ty fi ka cję seg men tów
DNA spe cy ficz nych dla ga tun ku bez po śre -
dnio z próbek kli nicz nych. Izo lo wa ny ge no -
mo wy DNA ze skraw ków skóry i/lub pa -
znok ci jest am pli fi ko wa ny za po mo cą star te -
rów spe cy ficz nych dla ga tun ku, a pro duk ty
PCR są na stęp nie wy kry wa ne przy uży ciu
sond zna ko wa nych bio ty ną. Be i fuss i in.[9] za -
sto so wa li me to dy PCR-ELI SA do wy kry wa -
nia pię ciu po pu lar nych der ma to fi tów: T. ru -
brum, T. in ter di gi ta le, T. vio la ceum, M. ca nis
i E. floc co sum. Ge no mo wy DNA wy i zo lo wa -
no ze skóry i pa znok ci pa cjen tów z podej rze -
niem za ka że nia i am pli fi ko wa no swo i sty mi
dla ga tun ku pri me ra mi zna ko wa ny mi di go -
ksy ge ni ną ukie run ko wa ny mi na gen to po i zo -
me ra zy II. Wy ni ki ba dań su ge ru ją, że bez po -
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śre dnia izo la cja DNA z próbek kli nicz nych
w po łą cze niu z PCR-ELI SA sta no wi szyb kie,
po wta rzal ne i czu łe na rzę dzie do wy kry wa -
nia pię ciu głów nych der ma to fi tów nie za leż -
nie od ich cech mor fo lo gicz nych i bio che -
micz nych[9]. Mo le ku lar ne me to dy iden ty fi ka cji
der ma to fi tów zy ska ły znacz ną po pu lar ność
i ak cep ta cję, po nie waż umoż li wia ją szyb kie
i do kład ne wy kry wa nie grzy bów. Jed nak po -
wszech ne przy ję cie tych tech nik w la bo ra to -
riach kli nicz nych jest utru dnio ne. Me to dy
mo le ku lar ne wy ma ga ją spe cja li stycz ne go
prze szko le nia per so ne lu, dro gie go sprzę tu
i od czyn ni ków, dla te go są przede wszy st kim
wy ko rzy sty wa ne w ba da niach na u ko wych[10].

Te sty mo le ku lar ne mo gą być istot ne dla
mo ni to ro wa nia po stę pu cho ro by, oce ny sku -
tecz no ści i prze wi dy wa nia wy ni ków le cze nia.
Moż na za sto so wać tech ni ki dia gno sty ki mo le -
ku lar nej, aby zde fi nio wać wzor ce ge no ty po wej
i fe no ty po wej eks pre sji w zmien nych wa run -
kach kli nicz nych i mor fo lo gicz nych, zi den ty fi ko -
wać ce chy spe cy ficz ne dla drob no u stro jów, ta -
kie jak czyn ni ki wi ru len cji i spe cy ficz ne ge ny
zwią za ne z opor no ścią na le ki w za ka że niach
błon ślu zo wych skóry. Moż li wa jest tak że cha -
rak te ry sty ka czyn ni ków za ka źnych, które od -
gry wa ją ro lę w pa to ge ne zie nie których no -
wo two rów skóry. Wre szcie me to dy mo le -
ku lar ne mo gą być sto so wa ne do iden ty fi ka cji
no wych cho rób za ka źnych w obrę bie skóry
i przy dat ków[10].

Pod su mo wa nie

We dług wy tycz nych Pol skie go To wa rzy -
stwa Epi de mio lo gów i Le ka rzy Cho rób Za ka -
źnych pod sta wą roz po zna nia ak tyw ne go za -
ka że nia SARS-CoV-2 jest tech ni ka RT-PCR.
Jed nak że łącz ne sto so wa nie te stów im mu no -
lo gicz nych zwięk sza szan sę wy kry cia za ka że -
nia za rów no w przy pad kach kli nicz nie ob ja -
wo wych, jak i bez o bja wo wych, ob ję tych
nadzo rem epi de mio lo gicz nym lub kwa ran -
tan ną. Wy ni ki ba dań se ro lo gicz nych nie mo gą

być wy ko rzy sty wa ne ja ko pod sta wa do dia -
gno zo wa nia, wy klu cza nia za ka że nia ani do in -
for mo wa nia o sta nie za ka że nia SARS-CoV-2.
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