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Cíl studie 
Určit prevalenci jedinců s proběhlou infekcí 

koronavirem SARS-CoV-2 ve vybraných skupinách v 
okrese Písek a Strakonice. 



Proč Písek a Strakonice? 
Výběr byl proveden na základě epidemiologické situace ke dni 12.4.2020
(kumulativní počet PCR poz. osob / 100 tisíc obyvatel)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11.3. 24.3. 31.3. 12.4. 5.5. 15.5. 4.6.

P
o

če
t 

P
C

R
 +

 o
so

b

Kumulativní počet pozitivních PCR případů 

Písek

Tábor

J. Hradec

Č. Budějovice

Č. Krumlov

Strakonice

Prachatice

Jihočeský kraj

Rozhodnutí o studii



Proč Písek a Strakonice? 
Epidemiologická situace k 5.5.2020.

Písek 12/100 tis. obyvatel okres Strakonice 49/100 tis. obyvatel
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Rozdíl nebyl jen v počtu, ale i v klinickém 
průběhu pacientů s COVID-19

Klinika Písek Strakonice

Úmrtí 0 1

Hospitalizace 1 8

Horečka 2 5

Lehký průběh 9 18

Bez příznaků 0 2



Skupiny testovaných osob v okresech

Testování bylo provedeno u dvou skupin
obyvatel:

• Profesní skupina - lidé, kteří během
pandemie chodili do práce a měli vyšší
expozici infekci (zdravotníci, prodavači,
policisté, hasiči, řidiči autobusů, pracovníci
služeb atd.)

• Dobrovolníci - lidé, kteří se přihlásili sami a
byli vybráni tak, aby věkové složení
odpovídalo demografickému věkovému
složení v okrese



Počty osob ve skupinách a v okresech

• Okres Strakonice 

• 1011 osob 

• 493 profesní skupina 

• 518 dobrovolníků

• Počet obyvatel  70 772

• Testováno celkem 1,43 % 

• Okres Písek 

• 1000 osob

• 500 profesní skupina 

• 500 dobrovolníků

• Počet obyvatel 71 587 

• Testováno celkem 1,40 %

Podmínkou zařazení do studie bylo, že u daného jedince nebylo 
metodou PCR diagnostikováno onemocnění COVID-19

Další podmínky: věk 5-89 let, bez akutních zdravotních potíží, bez potvrzené diagnózy COVID-19, trvalý 
pobyt v daném okrese, u profesní skupiny výkon povolání v daném okresu, podepsaný informovaný souhlas 
se studií, vyplnění dotazníku



Jaké jsou metody 
testování infekce SARS-CoV-2?

Přímá detekce přítomnosti viru v organismu metodou PCR
PCR - polymerázová řetězová reakce 

Provede se výtěr ze sliznice – izolace RNA viru - průkaz infekčnosti dané osoby 



ELISA - stanovuje přítomnost
specifických protilátek v séru,
měří se jejich množství (číslo)

Rychlotest - detekuje přítomnost
protilátek v krvi, reakce je rychlá, ale
méně specifická, výsledek se vizualizuje
jako barevný proužek (poz/neg)

Jaké jsou metody 
testování infekce SARS-CoV-2?

Přítomnost protilátek anti SARS-CoV-2 v krvi 

- průkaz probíhající nebo proběhlé infekce koronavirem SARS-CoV-2 



Co test protilátek ukazuje?

nakažení

případné objevení 
symptomů

uzdravení



Metodika studie

• Odběr žilní krve a separace séra

• ELISA firmy EUROIMMUN

• Dva samostatné testy (IgA a IgG), 
které měří hladinu protilátek

• Výsledek se uvádí jako OD Ratio 
(poměr vzorku s kalibrátorem)



Test IgG protilátek 
Vyznačuje se velmi vysokou specificitou (99,6 %), proto je doporučován
pro screeningová vyšetření populací. Pozitivní IgG je považováno za důkaz
prodělané infekce SARS-CoV-2. Hraniční výsledek IgG musí být pečlivě
posuzován v kontextu dalších důkazů

Test IgA protilátek 
Má nižší specificitu (92,4 %), ale je vysoce senzitivní, tedy umožňuje zachycení všech
potencionálně nemocných osob ale může mít i větší množství falešně pozitivních
výsledků. Proto vždy řešíme pozitivní IgA spolu s IgG! IgA je důležité i z hlediska ochrany
sliznic.



Výsledek vyšetření protilátek 
závisí na době odběru

Máme-li pozitivní IgA a negativní
IgG, musíme osobu považovat za
rizikovou, protože může mít virus.
S odstupem času může dojít k
vzestupu IgG protilátek. Nebo
může jít také o falešně pozitivní
IgA (není to IgA proti SARS-CoV-
2).

Je třeba udělat další odběr s
časovým odstupem, který ukáže,
zda došlo k vývoji IgG protilátek.



Vývoj tvorby protilátek 

Opakovaným vyšetřením osoby, která měla v prvním odběru pouze pozitivní 
IgA, jsme po 1 měsíci zjistili vzestup jak IgA, tak IgG .
Některé osoby proto zatím nemůžeme označit jako „definitivně” negativní. 



Výsledky studie 

1. Výskyt protilátek v okresech Písek a Strakonice
2. Výskyt protilátek u osob s klinickými příznaky 

respiračního onemocnění a bez příznaků
3. Výskyt protilátek u různých profesních skupin
4. Výskyt protilátek u lidí, kteří byli v zahraničí a 

kteří nevycestovali
5. Výskyt protilátek v různých věkových skupinách 

dobrovolníků



Výskyt protilátek v okrese Písek 

PROKAZATELNĚ POZITIVNÍ OSOBY: 12 osob (1,2 %) s pozitivními IgG protilátkami, z nich 
mělo 5 osob pozitivní IgA a 7 osob mělo negativní IgA.

HRANIČNÍ VÝSLEDEK IgG: u 11 osob byla zjištěna hraniční hladina IgG, z nich 4 osoby 
(0,4 %) měly IgA pozitivní, tedy u nich je vyšší riziko, že prodělaly infekci, naopak 7 osob 
(0,7 %) nemělo IgA protilátky a předpokládáme, že infekci neprodělali. 



Výskyt protilátek v okrese Strakonice  

PROKAZATELNĚ POZITIVNÍ OSOBY: 24 osob (2,37 %) s pozitivními IgG protilátkami, z nich 
mělo 11 osob pozitivní IgA, 3 osoby měly hraničně poz. IgA a 10 lidí mělo negativní IgA

HRANIČNÍ VÝSLEDEK IgG: u 9 osob (0,89%) byla zjištěna hraniční hladina IgG, z nich jedna 
osoba měla IgA pozitivní, a je možné u ní uvažovat o prodělané infekci. U 7 osob 
s negativním IgA a jedné osoby s hraničním IgA se kloníme k tomu, že infekci neprodělaly.



Srovnání okresů 
Strakonice Písek

POZITIVNÍ IgG 24(2,37 %) 12

(1,20 %)

HRANIČNÍ IgG + POZ. IgA 1

(0,10 %)

4

(0,40 %)

NEGATIVNÍ IgG + POZ. IgA 46

(4,55 %)

43

(4,30 %)

HRANIČNÍ IgG + NEG / HR.

IgA

8

(0,79 %)

7

(0,70 %)

NEGATIVNÍ IgG + HRAN.

IgA

77

(7,61 %)

37

(3,70 %)

ZCELA NEGATIVNÍ 855

(84,57 %)

897

(89,70 %)

CELKEM 1 011 1 000



Porovnání výskytu protilátek u osob s klinickými 
příznaky a bez příznaků

Strakonice Písek

Žádné klinické příznaky 553 (54,7 %) 598 (59,8 %)

Aspoň jeden příznak 458 (45,3 %) 402 (40,2 %)

Tři a více příznaků 165 (16,3 %) 121 (12,1 %)

Celkem osob 1 011 1 000



Porovnání výskytu protilátek u osob 
s klinickými příznaky a bez příznaků

• Výskyt protilátek byl mírně vyšší u osob bez příznaků než s příznaky.
• Subjektivní vnímání výrazně ovlivňuje výsledek - co je pro jednoho „normální stav“, 

pro druhého je už „příznak onemocnění“. 
• Je však možné, že koronavirová infekce velmi často proběhne bezpříznakově.



Porovnání výskytu protilátek u různých 
profesních skupin

Sledovali jsme výskyt protilátek v konkrétních profesních skupinách 
a porovnávali jsme ho s výskytem protilátek u dobrovolníků



Porovnání výskytu protilátek u různých 
profesních skupin

• V okrese Strakonice byl poměr výskytu 
protilátek mezi profesní a dobrovolnickou 
skupinou 12:12. 

• V okrese Písek byl poměr výskytu protilátek 
mezi profesní a dobrovolnickou skupinou 4:8

• Studie neprokázala vyšší výskyt protilátek 
proti SARS-CoV-2 u profesní skupiny ani 
v jednom z okresů.



Porovnání výskytu protilátek u lidí, 
kteří byli a kteří nebyli v zahraničí



Porovnání výskytu protilátek u lidí, kteří byli 
v zahraničí a kteří nebyli v zahraničí

• V zahraničí bylo 322 osob z obou okresů a z 
nich pouze 6 osob mělo protilátky IgG 
(1,86 %). 

• Tito lidé byli v Německu, na Slovensku 
nebo v Rakousku. 

• Z osob, které nevycestovaly, 31 osob mělo 
IgG protilátky a 19 osob mělo hraniční IgG. 

• Naše studie neprokázala, že by mezi 
osobami, které byly v zahraničí, bylo více 
pozitivních osob.



Porovnání výskytu protilátek proti koronaviru
v různých věkových skupinách dobrovolníků 

Věkovou závislost jsme 
sledovali pouze v 
dobrovolnické skupině.

Nezjistili jsme vyšší výskyt 
protilátek v některé 
z věkových skupin.



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

Z našich výsledků je zřejmé, že procento osob s IgG protilátkami 
proti koronaviru je v okresech Písek a Strakonice vyšší než bylo 
zjištěno v celorepublikové studii. 

Strakonice Písek

POZITIVNÍ IgG 24

(2,37 %)

12

(1,20 %)

HRANIČNÍ IgG +

POZ. IgA

1

(0,10 %)

4

(0,40 %)



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

Problémy, které ovlivňují možnost zobecnit výsledky jakékoliv studie na 
populaci jako celek
• Získání „náhodného vzorku populace“ - Náhodný výběr = lidé jsou náhodně vybráni a 

osloveni např. na základě volebních seznamů. V tomto smyslu byly naše i 
celorepubliková studie zatíženy tím, že přišli dobrovolníci, tedy lidé, kteří byli 
motivovaní přijít třeba proto, že byli nemocní. V naší ani v celorepublikové studii se sice 
neprokázala korelace mezi klinickým příznaky a pozitivitou protilátek, přesto není možné 
určit, jaké je „dobrovolnické zkreslení” oproti náhodnému výběru.

• Korelovanost zdravotního stavu u profesních skupin - pokud testujeme týmy lidí (např. 
hasiče z jedné jednotky), mají tyto osoby obdobné riziko expozice infekci (jeden 
nemocný představuje vyšší riziko pro ostatní osoby). 

• Výsledky každé studie závisí na kvalitě testů, resp. jejich senzitivitě a specificitě.



Jihočeská studie probíhala v okresech s 
minimálním výskytem koronaviru

Počet PCR pozitivních osob (k 5.5.2020):                                 

• v okrese Písek 14 PCR poz/100 tis. 
osob

• v okrese Strakonice 49 PCR poz/100 
tis. osob 

Celorepubliková studie byla provedena 
v oblastech i s řádově vyšším výskytem 
PCR pozitivních osob

Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL



Jihočeská studie

- odběr žilní krve

- ELISA EUROIMMUN – stanovení IgG a IgA
protilátek

- číselná hodnota (semikvantitativní
hodnocení)

Celorepubliková studie

- kapilární krev

- rychlotesty WANTAI

- proužek (kvalitativní stanovení)

Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL



Porovnání ELISA EUROIMMUN a rychlotestů

Písek:
INNOVITA - 20 vzorků s pozitivním IgG - nevalidní test, nešlo výsledky hodnotit vůbec
• 5 vzorků s pozitivním IgG bylo otestováno All Test, Nadal Rapid a Deep Blue – zjištěna 

1 pozitivita 
Strakonice:
Bylo otestováno 24 sér s pozitivním IgG z ELISA testu 
• U 2/24 vzorků vyšly pozitivní IgG v testu Nadal
• U 1/24 vzorků vyšlo pozitivní IgG v testech Acro Rapid a Safecare



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

• Obě studie zatím prezentují předběžné výsledky 

• V jihočeské studii dojde k opakovanému testování, kterým budeme 
sledovat změnu tvorby protilátek. To může vést ještě k mírnému nárůstu 
počtu pozitivních případů

• V celorepublikové studii ještě nebyly zveřejněny výsledky laboratorního 
testování vzorků sér v okrese Olomouc, které autoři studie plánovali 
provést, aby validovali výsledky rychlotestů (přesněji odhadli jejich 
senzitivitu a specificitu). 



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

Vzhledem k našim srovnáním metody ELISA s různými rychlotesty se 
domníváme, že až bude tato druhá fáze republikové studie provedena, 
tak bude srovnání jihočeské a celorepublikové studie objektivnější.



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

Jaké závěry lze statisticky zobecňovat?
• Není možné spočítat intervalový odhad prevalence pro celý okres na základě 

vzorku, který nevznikl náhodným výběrem.
• Je však možné předpokládat, že vyšetřena byla část populace s vyšším výskytem 

nemoci, lze tedy zkonstruovat horní odhad promořenosti okresu
• Můžeme říci, že  kdybychom přeměřili všechny lidi v okrese Písek, mělo by 

pozitivní IgG protilátky asi 1,6 % z nich a s pravděpodobností 95 % by to nebylo 
více než 2,5 %

• Pro výpočet byla použita jen dobrovolnická skupina, abychom předešli problému 
korelovanosti zdravotního stavu u profesních skupin



Porovnání jihočeské a celorepublikové 
studie PREVAL

• Okres Písek má velmi malý výskyt PCR poz v 
porovnání s okresy v celorepublikové studii, 
proto je objektivnější porovnávat Strakonice
(s 47 PCR poz/100 tis) s Brnem (s 38 poz/100 
tis) – (data k 16.4.2020)

• Pokud použijeme stejný výpočet horního 
odhadu u Strakonic můžeme říci, že  
kdybychom přeměřili všechny lidi v okrese 
Strakonice, mělo by pozitivní IgG protilátky asi 
2,3 % z nich a dost  jistě by to nebylo více než 
3,4 % 

• Interval uvedený v celorepublikové studii  
vztažených rovněž k dobrovolnické skupině je  
výrazně nižší (0 - 0,219 %)



Porovnání jihočeské a 
celorepublikové studie PREVAL

Jihočeská data ukazují, že skutečný výskyt protilátek v populaci je sice
nízký, ale pohybuje se v řádu procent a je tedy řádově vyšší, než jaké jsou
výsledky celorepublikové studie.

Doporučení

• Doporučujeme dokončit druhou část celorepublikové studie, tedy provést 
laboratorní měření vzorků v Olomouci, které by mělo validovat výsledky 
rapid-testů použitých v republikové studii

• Doporučujeme provést novou celorepublikovou studii stanovení protilátek 
metodou ELISA s nižším počtem probandů, ale s čistě náhodným výběrem. 



Děkujeme všem spolupracovníkům


