
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 
Výsledky studie antigenních testů 

1 
                                                                                                                                                                                www.zuova .cz 

 

Zpráva 

 

Srovnání výsledků RT-PCR testu z výtěrů 
z nosohltanu a antigenního testu Wantai 

SARS-CoV-2 Diagnostics  
a výsledků testu viability 

 
 

 

 

 

 

 

 

Březen, 2021 

  

http://www.zuova/


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 
Výsledky studie antigenních testů 

2 
                                                                                                                                                                                www.zuova .cz 

Obsah 
 

1. Cíl studie .................................................................................................................................................. 3 

2. Zadavatel a řešitelé ................................................................................................................................. 3 

3. Design studie a vyjádření etické komise ................................................................................................. 3 

4. Testovaná populace a schéma testování ................................................................................................ 3 

5. Metodika ................................................................................................................................................. 4 

5.1 Výběr osob ....................................................................................................................................... 4 

5.2 Odhad velikost vzorku ..................................................................................................................... 4 

5.3 Poučení testované osoby a IS .......................................................................................................... 5 

5.4 Odběr a transport vzorků ................................................................................................................ 5 

5.5 Metoda RT-PCR................................................................................................................................ 5 

5.6 Antigenní test .................................................................................................................................. 5 

5.7 Průkaz virů metodou izolačního pokusu na buněčných kulturách – tzv. test viability.................... 6 

5.8 Dotazníkové šetření ......................................................................................................................... 7 

5.9 Vyhodnocení .................................................................................................................................... 7 

6. Výsledky ................................................................................................................................................... 8 

6.1 Popis souboru .................................................................................................................................. 8 

6.2 Výsledky testování, senzitivita a specificita ................................................................................... 10 

6.3 Výsledky testování, senzitivita a specificita dle klinických příznaků ............................................. 12 

7. Souhrn ................................................................................................................................................... 15 

8. Závěr ...................................................................................................................................................... 15 

Literatura ....................................................................................................................................................... 15 

Přílohy ............................................................................................................................................................ 16 

  

 

  

  

http://www.zuova/


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 
Výsledky studie antigenních testů 

3 
                                                                                                                                                                                www.zuova .cz 

1. Cíl studie  

Cílem studie je srovnání diagnostického antigenního testu (AT) Wantai SARS-CoV-2 Diagnostics na 
detekci SARS-CoV-2 v klinických vzorcích, stanovení senzitivity a specificity antigenních testů. Jako 
referenční metoda bude použita metoda RT-PCR ze vzorků výtěrů z nosohltanu. U rozdílných 
výsledků RT-PCR a AT bude proveden test viability viru.  

2. Zadavatel a řešitelé 

Zadavatel: AKESO holding, a.s. 

Hlavní řešitel – garant projektu: 

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
MUDr. Miroslav Homza, MBA, Ph.D., Ing. Věra Murínová 

 
Spoluřešitelé: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Ing. Eduard Ježo, RNDr. Alena Kloudová, MUDr. Hana Zelená, Ph.D., Mgr. Jakub Mrázek, doc. Ing. Hana 
Tomášková, Ph.D. 

3. Design studie a vyjádření etické komise 

Pilotní průřezová studie studie. Na vzorku 500 testovaných osob bude testována citlivost a specificita 
AT Wantai SARS-CoV-2 Diagnostics určeného k přímému průkazu infekce SARS-CoV-2.  

Schválení studie bylo provedeno příslušnou lokální etickou komisí Nemocnice s poliklinikou Karviná 
Ráj, evidenční číslo: NsPKar/04214/2021/SEK 

4. Testovaná populace a schéma testování 
U každé testované osoby byly provedeny 2 výtěry z nosohltanu. 
1. vzorek výtěru z nosohltanu byl určen pro vyšetření metodou RT-PCR,  
2. vzorek výtěru z nosohltanu byl ihned na místě vyšetřen AT.  
 
Dosažené výsledky byly vloženy do databáze a dále statisticky vyhodnoceny. 
 
Testovaná populace zahrnuje osoby z odběrového místa: 
Oblast Karviná -  Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.  
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5. Metodika  
5.1  Výběr osob 

Účastnící byli osloveni pro účast ve studii na odběrovém místě, kde se standardně provádějí stěry na 
zjišťování přítomnosti viru SARS-CoV-2 pro metodu RT-PCR nebo antigenní test. Tito účastnici jsou 
referováni k odběru při přítomnosti symptomů onemocnění nebo nepřítomnosti symptomů 
onemocnění při prokázaném kontaktu s nakaženou osobou nebo u osob v karanténě svým praktickým 
lékařem, hygienickou službou, lékařem specialistou nebo zaměstnavatelem. Účastníci byli k účasti 
v průřezové studii konsekutivně osloveni na odběrovém místě zdravotníkem, který jim podá informace 
o studii. 
Odběr probíhal od 8.2. do 21.2.2021. 

 

5.2  Odhad velikosti vzorku  

Výrobce udává následující parametry diagnostického testu: 
Senzitivita Se = 93,44 % (95% IS: 84,32 %-97,42 %) 
Specificita Sp = 100 % (95% IS: 95,77 %-100 %) 
Odhadovaná prevalence SARS-COV-2 na základě předchozí studie (listopad 2020, vyšetřeno 1 317 
osob, z toho RT-PCR pozitivních 464 – 35 %). 
Velikost vzorku je odhadována na základě následujících vzorců dle Dr Azmi Mohd Tamil, 2012 Calculate 
Your Own Sample Size – Part 9 Diagnostic Study Jones SR, Carley S & Harrison M. An introduction to 
power and sample size estimation. Emergency Medical Journal 2003;20;453-458. 

 

SP+FN =  z2(Se(1-Se))/w2  FP+SN = z2(Sp(1-Sp))/w2 

N(Se) = (TP+FN)/ P   N(Sp) = (FP+SN)/ P 

SP – správně pozitivní, FP – falešně pozitivní 
FN – falešně negativní, SN – správně negativní 
Se – senzitivita, Sp - specificita 
z – konfidenční interval 95 %, z = 1,96 
w – celková správnost = 0,05    
 

Tab. 1 Odhad velkosti souboru 
z  1,96 1,96 1,96 
w 0,05 0,05 0,05 
P 35% 35% 20% 
Se 93% 84% 93% 
Sp 99% 95% 99% 
N(Se) 286 581 500 
N(Sp) 43 209 76 
Doporučena velikost  286 581 500 

Doporučená velikost minimální 286, maximální 581.  
Finální rozhodnutí o velikosti vzorku je 500 vzorků.  
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5.3  Poučení testované osoby a IS 

Před odběrem byli účastníci dotázáni na souhlas se zařazením do studie, byli seznámeni s cíli studie a 
s jejím průběhem. Na potvrzení souhlasu účastníci studie podepsali informovaný souhlas před 
provedením odběru (Příloha 1) a vyplnili klinický dotazník, viz bod 6.7. (Příloha 3).  

 

5.4  Odběr a transport vzorků 

U každé testované osoby byly provedeny 2 výtěry z nosohltanu. Jeden výtěr z nosohltanu provedený 
do standardního virologického odběrového média (VOM) byl určen pro vyšetření metodou RT-PCR a 
případně na test viability. Druhý výtěr z nosohltanu byl proveden přes druhou nosní dírku s použitím 
odběrového média dodávaného výrobcem antigenního testu.  

 

5.5 Metoda RT-PCR  

Detekce RNA SARS-CoV-2 byla provedena metodou real-time PCR s použitím používáním soupravy 
DBdirect COVID-19 Multiplex RT-PCR (Diana Biotechnologies, s.r.o., Česká republika)  dle pokynů 
výrobce. Metoda nevyžaduje izolaci RNA a detekce je postavena na průkazu dvou genů SARS-CoV-2 a 
to genů kódující Spike protein a EndoRNAsu. Celý proces je kontrolován amplifikací syntetické vnitřní 
kontroly.  

Vzorky jsou dle hodnoty Ct hodnoceny jako silně pozitivní (Ct <20), pozitivní (Ct 20 až 30) a slabě 
pozitivní (Ct >30). 

Vzorky s UK mutací byly vyhodnoceny vzorky s posunem o 2 cykly ve srovnání se standardním 
posunem signálu u pozitivní kontroly.  

 

5.6 Antigenní test  

Wantai SARS-CoV-2 Diagnostics 

Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) využívá imunochromatografii kombinovanou 
s dvojitými protilátkami sendvičového uspořádání v kazetě.  

Protilátky proti SARS-CoV-2 jsou nataženy na nitrocelulózové membráně. S koloidním zlatem 
konjugované protilátky proti SARS-CoV-2 jsou imobilizované suchem na destičce. Během testování, 
pokud je přítomen antigen virus SARS-CoV-2, vytvoří se komplexy „protilátka – antigen koloidním 
zlatem konjugovaná protilátka“ a tyto se agregují v testovací zóně (T) a vytvoří červenou linku. Pokud 
ve vzorku není nukleokapsidový antigen SARS-CoV-2, nevytvoří se v testovací zóně žádná značka. 
Sekundární protilátky natažené na nitrocelulózové membráně u kontrolní oblasti vychytají koloidním 
zlatem konjugované protilátky a vytvoří červenou linku v kontrolní zóně (C), což je potvrzením validity 
testu.  

Odběr vzorku: 

1.  Výtěr z orofaryngu či nazofaryngu: Je nutné použít výtěrovou štětičku určenou pro dané agens. 
Hlavička štětičky musí být vyrobena z umělých vláken, tyčinka samotná z plastu.  
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1.1 Výtěr z nazofaryngu: Použijte odběrovou štětičku pro výtěr z nosní dutiny. Jemně otáčejte a tlačte 
tyčinku hluboko do nazofaryngu, několikrát pootočte k získání dostatečného množství vzorku.  

1.2 Výtěr z orofaryngu: Středně silným tlakem setřete odběrovou štětičkou zadní stěnu hltanu a tonzil 
na obou stranách. Nedotýkejte se jazyka.   

2.  Zpracování vzorku: Po odběru vzorku vložte štětičku do přibaleného odběrového pufru nebo do 
jiného transportního média.  

 Detailní postup testování a vyhodnocení je uveden v příbalovém letáku (Příloha 2).  

 

5.7 Průkaz virů metodou izolačního pokusu na buněčných kulturách – tzv. test 
viability 

Pro kultivaci viru SARS-CoV-2 se používají buněčné kultury CV-1 (buňky ledvin kočkodana zeleného) 
v monolayeru (jednovrstevný buněčný povlak) v kultivačních zkumavkách typu Leighton. Po odsátí 
udržovacího média se do zkumavky napipetuje 300 µl vyšetřovaného vzorku, kterým je výtěr 
z nosohltanu ve virologickém odběrovém médiu, který byl použit na vyšetření metodou RT-PCR SARS-
CoV-2. Vzorky jsou očkovány nejpozději do 24 hodin po odběru nebo jsou až do naočkování uloženy 
při -80 °C a rozmraženy až bezprostředně před naočkováním. Zkumavky uložíme do stojánků v šikmé 
poloze do termostatu při 37 °C na dobu 30 minut. Paralelně se vzorky kultivujeme buňky i v 
kontrolních zkumavkách, do nichž je místo vzorku aplikováno 300 µl udržovacího média (E-MEM, 
Sigma-Aldrich). Poté do všech zkumavek, včetně kontrolních, napipetujeme 1,7 ml udržovacího média. 
Inkubujeme v termostatu při 37 °C. Denně prohlížíme zkumavkové kultury v inverzním mikroskopu při 
100 až 200násobném zvětšení, přičemž hodnotíme morfologické změny buněk – rozvoj cytopatického 
efektu (CPE) vznikající v důsledku infekce buněk virem přítomným ve vzorku. Zároveň kontrolujeme i 
kontrolní zkumavky. Jakmile je cytopatického efektu dosaženo přibližně v 75 % buněk ve zkumavce, 
provedeme druhou pasáž. Po 7 dnech provedeme 2. pasáž i u těch vzorků, ve kterých není patrný 
cytopatický efekt, a pokračujeme v kultivaci dalších 7 dní. Pokud ani po dalších 7 dnech nedojde 
k cytopatickému efektu, ukončíme izolační pokus jako negativní. Ve zkumavkách s pozitivním 
cytopatickým efektem ověřujeme přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. 

Citlivost metody byla ověřena pomocí sériového ředění zásobní virové suspenze. Virová zásobní 
suspenze s obsahem 3x1011 kopií RNA v 1ml byla sériově v desetinásobcích naředěna v rozsahu 10-2 až 
10-11. Každé ředění viru bylo zpracováno identickým způsobem jako vzorky výtěrů z nosohltanu, každé 
ředění bylo očkováno do 4 zkumavek, z toho do 2 byl použit virus ihned po naředění a do 2 po 
zmražení na -80 °C a opětovném rozmražení. Ve všech případech byl pozorován cytopatický efekt do 
ředění 10-7. Od ředění 10-8 již CPE nebyl pozorován. Hranice citlivosti metody tedy odpovídá přibližně 
množství 104 kopií RNA/ml, což koresponduje s množstvím 1 až 10 infekčních virových partikulí v 1 ml 
vzorku. 
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5.8  Dotazníkové šetření  

Současně s informovaným souhlasem  účastníci vyplnili dotazník zaměřený na klinické příznaky 
onemocnění COVID-19 (Příloha 3). 

- Kdo indikoval testování – PL/KHS/zaměstnavatel 
- Důvod: 

- předchozí vyšetření na SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem 
- kontakt s pozitivní osobou ANO před kolika dny ……….  NE/Neví 

- Výskyt klinický příznaků NE/ANO – jak dlouho – počet dní ……………. 
- detailní výčet klinických příznaků.   

 

5.9  Vyhodnocení   
 

Jako referenční metoda je stanoven test RT-PCR - výtěr z nosohltanu a test viability. Výsledek je 
vyjádřen jako negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní. Pro další vyhodnocení jsou slabě a 
silně pozitivní výsledky označeny jako pozitivní. Výsledky AT jsou vyjádřeny jako negativní a pozitivní. 
Test viability byl vyjádřen jako negativní/pozitivní 

 
Výsledky ověřovaného a referenčního testu budou vyjádřeny jako: 
SP – správně pozitivní – oba výsledky pozitivní (RT-PCR+/ AT+) 
SN – správně negativní - oba výsledky negativní (RT-PCR-/ AT -) 
FP – falešně pozitivní - RT-PCR-/ AT+) 
FN – falešně negativní - RT-PCR+/ AT-) 
Vysvětlivky:  + pozitivní, - negativní 
Vyhodnocení bude povedeno vyjádřením senzitivity (Se) a specificity (Sp) s 95% intervaly 
spolehlivosti.  
Se = SP/(SP + FN) 
Sp = SN/(SN + FP) 
Dále byl proveden výpočet pozitivní a negativní prediktivní hodnoty (PPV/NPV). 
Výpočty Se a Sp jsou provedeny pro srovnání RT-PCR a AT a dále na základě testu viability (RT-PCR – 
viabilita). 
Pro testování rozdílu ve výskytu klinických příznaků dle pozitivity testu byl použit chí2 test.  
 
Pro zpracování bude použit program Stata verze 14. Statistické vyhodnocení bude provedeno na 
hladině významnosti 5 %.  
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6. Výsledky  
6.1  Popis souboru 

Vyhodnoceno bylo 480 vzorků, z toho 55,4 % tvořily ženy a 44,6 % muži. Průměrný věk byl 50,0 let  
(tab. 2). 

   Tab. 2 Popis vzorku 

Pohlaví Počet % ar. 
průměr 

sd min. max. 

muž 214 44,6 % 48,9 17,39 18 88 
žena 266 55,4 % 50,9 16,72 18 90 
Celkem 480 100,0 % 50,0 17,03 18 90 

  sd – směrodatná odchylka 

V souboru převažovaly osoby odeslané k testování praktickým lékařem (59,2 %) (tab. 3). 

Tab. 3 Odeslání na vyšetření 

Odeslání na vyšetření počet % 
pracovník KHS 78 17,7 
praktický lékař 261 59,2 
jiný lékař 85 19,3 
zaměstnavatel 17 3,9 
Celkem 441 100 

 

Testování již dříve absolvovalo 20 % osob (tab. 4). 

Tab. 4 Předchozí testování na SARS-CoV-2 

Předchozí testování počet % 
ne 369 79,9 
ano 93 20,1 
Celkem 462 100 

 

Kontakt s pozitivní osobou na SARS-CoV-2 uvedlo 45 % účastníků, 55 % si nebylo vědomo takového 
kontaktu (tab. 5). S pozitivní osobou se účastníci studie setkali v rozmezí 1 až 30 dnů, medián byl 6 dnů 
(ar. průměr 6,2 dnů).   

Tab. 5 Kontakt s pozitivní osobou 

Kontakt s pozitivní osobou počet % 
ano 208 44,9 
ne/nevím 255 55,1 
Celkem 463 100 

 

Klinické příznaky uvedlo 51 % účastníků studie (tab. 6). Nejčastěji byla uváděna únava, bolest hlavy, 
suchý kašel, horečka (tab. 7)  

http://www.zuova/
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Tab. 6 Výskyt klinických příznaků 

Klinické příznaky počet % 
ne 227 48.9 
ano 237 51.1 
Celkem 464 100 % 

 

Tab. 7 Výskyt jednotlivých klinických příznaků  

Klinické příznaky (n = 237) počet % z klinických příznaků 
horečka 103 43 % 
suchý kašel 108 46 % 
dýchací obtíže 68 29 % 
únava 131 55 % 
bolest na hrudi 44 19 % 
bolest v krku 55 23 % 
bolest hlavy 116 49 % 
ztráta chuti 30 13 % 
ztráta čichu 29 12 % 
vyrážka 4 2 % 
zmatenost 6 3 % 
rýma 65 27 % 
poruchy vidění 1 0 % 
průjem 35 15 % 
zrychlený srdeční tep 11 5 % 
nevolnost 25 11 % 
suchá kůže 11 5 % 
covidové prsty 1 0 % 
bolest svalů/kloubů 93 39 % 
dušnost, problémy s dýcháním 39 16 % 
jiné  2 1 % 

 

Odběr analyzovaných vzorků probíhal od 8. 2. do 21. 2. 2021. (tab. 8). 
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Tab. 8 Počet odebraných vzorků dle dnů odběru 

datum Počet % 

8.2.2021 33 6,9 
9.2.2021 59 12,3 

10.2.2021 76 15,8 
11.2.2021 51 10,6 
12.2.2021 49 10,2 
13.2.2021 37 7,7 
14.2.2021 39 8,1 
15.2.2021 53 11,0 
16.2.2021 53 11,0 
17.2.2021 10 2,1 
18.2.2021 4 0,8 
19.2.2021 7 1,5 
20.2.2021 6 1,3 
21.2.2021 3 0,6 

Celkem 480 100 
 

 

6.2  Výsledky testování, senzitivita a specificita  
 

 Z vyšetřených osob antigenním testem WANTAI bylo zjištěno 27 % pozitivních osob (tab. 9). 

Tab. 9 Výsledky antigenního testu Wantai – výtěr z nosohltanu  

AT Wantai - nosohltan Počet % 
negativní 350 72,9 
pozitivní 130 27,1 
Celkem 480 100 

 

Na základě RT-PCR bylo vyhodnoceno 32,3 % (155/480) pozitivních vzorků, z toho 25,8 % (40/155) 
slabě pozitivních (tab. 10). Pro další vyhodnocení jsou považovány jako pozitivní výsledky – pozitivní, 
silně pozitivní a slabě pozitivní výsledky metody RT-PCR. Britská mutace byla nalezena u 62 % ze 152 
pozitivních vzorků.  

Tab. 10 Výsledky referenční metody RT-PCR – výtěr z nosohltanu  

RT-PCR - nosohltan Počet % 
negativní 325 67,7 
pozitivní 85 17,7 
silně pozitivní 40 8,3 
slabě pozitivní 30 6,3 
Celkem 480 100 
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Neshoda metody RT-PCR a AT WANTAI byla zjištěna u 35 vzorků, z toho největší podíl byl u RT-PCR 
slabě pozitivních (tab. 11). U vzorků s neshodnými výsledky byl proveden test viablity (n = 35). 

Tab. 11 Výsledky referenční metody RT-PCR a AT Wantai – výtěr z nosohltanu  

 AT Wantai   
RT-PCR neg.  poz. Celkem 
negativní 320 5 325 
slabě pozitivní 19 11 30 
pozitivní 9 76 85 
silně pozitivní 2 38 40 
Celkem 350 130 480 

 
 

Po testu viability bylo vyhodnoceno celkem 24 vzorků jako pozitivních a 11 negativních (tab. 12). Z 19 
RT-PCR slabě pozitivních bylo 17 (89,5 %) vyhodnoceno jako negativní. Na základě těchto výsledků 
(RT-PCR a testu viability) bylo finálně stanoveno 137 (28,5 %) pozitivních vzorků a 343 (71,5 %) 
negativních vzorků.  

Tab. 12 Výsledky referenční metody RT-PCR – výtěr z nosohltanu a výsledky testu viability 

Viabilita  negativní  pozitivní Celkem  
RT-PCR počet % počet % počet % 
negativní 5 100,0 % 0 0 % 5 100,0 % 
POZITIVNÍ 2 22,2 % 7 77,8 % 9 100,0 % 
silně POZITIVNÍ 0 0 % 2 100 % 2 100,0 % 
slabě POZITIVNÍ 17 89,5 % 2 10,5 % 19 100,0 % 
Celkem 24 68,6 % 11 31,4 % 35 100,0 % 

 

V tabulce 13 jsou výsledky srovnání AG testu a testu RT-PCR a testu viability. Červeně jsou označeny 
falešně negativní výsledky a zeleně falešně pozitivní výsledky AG testu. 

Tab. 13 Srovnání výsledků antigenního testu Waintai s výsledky RT-PCR a testy viability 

AT Wantai Před testem viability Po testu viability 
RT-PCR/viabilita Poz. Neg. Celkem Poz. Neg. Celkem 
Pozitivní 125 30 155 125 12 137 
Negativní  5 320 325 5 338 343 
Celkem 130 350 480 130 350 480 

Červeně - falešně negativní výsledky,  zeleně - falešně pozitivní výsledky AG testu. 

 
Senzitivita AT Waintai byla 80,6 % (95% IS 73,5-86,5 %) před vyhodnocením testů viability, po 
vyhodnocení testu viability se senzitivita zvýšila na 91,1 % (85,2-95,4 %) (tab. 13). 

 
Specificita AT Waintai byla 98,5 % (95% IS 96,4-99,5 %) před vyhodnocením testů viability, po 
vyhodnocení testu viability se specificita nezměnila (tab. 14). 
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Tab. 14 Senzitiva a specificita AT testu Waintai – před a po testu viability 

 před testem viability po testu viability 
AT Waintai Hodnota 95% IS Hodnota 95% IS 
Prevalence SARS-CoV-2 32,3 % 28,1 % 36,7 % 28,5 % 24,5 % 32,8 % 
Sensitivity  80,6 % 73,5 % 86,5 % 91,2 % 85,2 % 95,4 % 
Specificity 98,5 % 96,4 % 99,5 % 98,5 % 96,6 % 99,5 % 
PPV 96,2 % 91,3 % 98,7 % 96,2 % 91,3 % 98,7 % 
NPV 91,4 % 88,0 % 94,1 % 96,6 % 94,1 % 98,2 % 
AT – antigenní test, IS – interval spolehlivosti, PPV- pozitivní prediktivní hodnota,  
NPV – negativní prediktivní hodnota 

 

6.3  Výsledky testování, senzitivita a specificita dle klinických příznaků 

Klinické příznaky v době testování uvádělo 237 osob. Údaj týkající se klinických příznaků vyplnilo 464 
osob. Negativních osoby klinické příznaky udávaly ve 40 %, u pozitivních osob to bylo v 76 %. Rozdíl ve 
výskytu klinických příznaků byl statisticky významný (p < 0,001).   

Tab. 15 Výskyt klinických příznaků v závislosti na výsledků RT-PCR a viability 

Klinické příznaky ne ano Celkem 
RT-PCR-viabilita počet % počet % počet % 
negativní  200 60,2 132 39,8 332 100 
pozitivní 27 20,4 105 79,6 132 100 
Celkem 227 48,9 237 51,1 464 100 

chí2 test, p < 0,001  
 

Počet příznaků se pohyboval od 1 až po 13. U pozitivních se počet klinických příznaků pohyboval kolem 
4 (medián), u negativních kolem 3 (medián) rozdíl byl statisticky významný (p < 0,001), jednalo se  
o počty u osob s klinickými příznaky.   

   

Obr. 1 Počty klinických příznaků dle výsledků testů 
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Na obrázku 2 jsou seřazeny klinické příznaky dle výsledků testů RT-PCR a viability. Největší rozdíly jsou 
vidět u nejčastějších příznaků, což je únava (rozdíl 32 %), bolest hlavy (34 %), horečka (35 %), suchý 
kašel (30 %), bolest svalů nebo kloubů (30 %).  

 

 

Obr. 2 Výskyt jednotlivých klinických příznaků u SARS-CoV-2  pozitivních/negativních osob 
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Výsledky senzitivity a specificity jsou vyhodnoceny ke konečnému výsledku na základě RT-PCR a testu 
viability.   

V tabulce 16 jsou výsledky srovnání AT Waintai a testu RT-PCR a testu viability. Červeně jsou označeny 
falešně negativní výsledky a zeleně falešně pozitivní výsledky AT Waintai. 

Tab. 16 Srovnání výsledků antigenního testu Waintai s výsledky RT-PCR a testy viability  
v závislosti na klinických příznacích 

AT Wantai bez klinických příznaků s klinickými příznaky 
RT-PCR/viabilita Poz. Neg. Celkem Poz. Neg. Celkem 
poz.  22 5 27 98 7 105 
neg. 4 196 200 1 131 132 
Celkem 26 201 227 99 138 237 

Červeně - falešně negativní výsledky,  zeleně - falešně pozitivní výsledky AT testu. 

 

V závislosti na klinických příznacích senzitivita AT Waintai byla 81,5 % (95% IS 61,9-93,7 %) u osob bez 
klinických příznaků, u osob s klinickými příznaky dosahovala hodnoty 93,3 % (95% IS 86,7-97,3 %)  
(tab. 17). 
Specificita AT Waintai byla 98,0 % (95% IS 95,0-99,5 %) u osob bez klinických příznaků, u osob 
s klinickými příznaky dosahovala hodnoty 99,2 % (95% IS 95,9-100 %) (tab. 17). 

 

Tab. 17 Senzitiva a specificita AT Waintai – v závislosti na klinických příznacích 

AT Wantai bez klinických příznaků s klinickými příznaky 
Hodnota 95% IS Hodnota 95% IS 

Prevalence SSARS-CoV-2 11,9 % 8,0 % 16,8 % 44,3 % 37,9 % 50,9 % 
Sensitivity  81,5 % 61,9 % 93,7 % 93,3 % 86,7 % 97,3 % 
Specificity 98,0 % 95,0 % 99,5 % 99,2 % 95,9 % 100,0 % 
PPV 84,6 % 65,1 % 95,6 % 99,0 % 94,5 % 100,0 % 
NPV 97,5 % 94,3 % 99,2 % 94,9 % 89,8 % 97,9 % 

AT – antigenní test, IS – interval spolehlivosti, PPV- pozitivní prediktivní hodnota,  
NPV – negativní prediktivní hodnota 
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7. Souhrn  
• Do studie bylo zařazeno 480 osob testovaných osob, tetování probíhalo od 8. 2. do 21. 2. 2021. Na 

základě testu RT-PCR a viability bylo vyhodnoceno SARS-CoV-2 pozitivních 28,5 %. UK mutace byla 
diagnostikována u 61 % pozitivních vzorků.  

• Senzitivita AT Waintai dosáhla hodnoty 91,1 % (85,2-95,4 %). 
• Specificita AT Waintai  98,5 % (95% IS 96,4-99,5 %). 
• Z celého souboru udávalo klinické příznaky 51,8 % osob. U pozitivních byl tento výskyt v 79,6 %,  

u negativních v 39,8 %.  
• U osob s klinickými příznaky senzitivita dosáhla hodnoty 93,3 %, u osob bez klinických příznaků byla 

nižší 81,5 %. Specificita zůstala vysoká 99,2 % resp. 98,0 %. 
 
 

8. Závěr 
 

• Podle doporučení komise (EU) 2020/1743) by členské státy EU měly usilovat o používání rychlých 
testů na antigen s přijatelnou funkční způsobilostí, tj. citlivostí ≥ 80 % a specificitou ≥ 97 %, aby se  
v co největší míře zabránilo falešně negativním a falešně pozitivním výsledkům testů. Na základě 
doporučení ECDC by měla být citlivost vyšší ≥ 90 %.  

• Antigenní test WAINTAI na základě provedené studie uvedená doporučení splnil.  
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Příloha 2 Příbalový leták  

  

 

http://www.zuova/


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 
Výsledky studie antigenních testů 

19 
                                                                                                                                                                                www.zuova .cz 

http://www.zuova/


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 
Výsledky studie antigenních testů 

20 
                                                                                                                                                                                www.zuova .cz 

  

Příloha 3 Dotazník klinických příznaků COVID-19  
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