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REFERITOR LA RECUNOAȘTEREA TESTELOR DE ANTICORPI CA DOVADĂ A 

TRECERII PRIN BOALA COVID-19 

- Legislația europeană la care INSP face referire în Întâmpinarea sa - 

 

În Întâmpinarea sa, INSP afirmă că la nivel european nu se acceptă testele 

de anticorpi ca dovadă a vindecării prin boala COVID-19.  

Pentru o corectă înțelegere a acestui aspect, să analizăm REGULAMENTUL 

(UE) 2021/953 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 

2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor 

interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al 

UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-

19: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN  

La art. 3, pagina 13 a acestui document, se enumeră cele trei alternative ale 

certificatului digital al UE privind COVID. La alineatul (1) (c) se enunță, ca singură 

dovadă a trecerii prin boala COVID-19, un test NAAT (nucleic acid amplification 

test) pozitiv. Totuși, în cuprinsul acestui Regulament, testele de anticorpi sunt 

discutate în mai multe locuri, dovada a preocupării Comisiei Europene în acest 

sens. 
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La pag. 11, alineatul (59), se afirmă că  Comisia Europeană poate adopta 

acte prin delegare, în conformitate cu articolul 290 din TFUE (Tratatul de 

Funcționare a Uniunii Europene), prin care să modifice dispozițiile prezentului 

regulament privind certificatul de vindecare „autorizând eliberarea acestuia pe 

baza unui test antigenic rapid cu rezultat pozitiv, a unui test de anticorpi, inclusiv 

teste serologice pentru depistarea anticorpilor de SARS-CoV-2, sau pe baza oricărei 

alte metode fiabile din punct de vedere științific.”  

La pag 12 a Regulamentului, la „Definiții”, la punctul 6, se definește ca test 

de anticorpi un test de laborator care urmărește să detecteze dacă o persoană a 

dezvoltat anticorpi împotriva SARS-CoV-2, „ceea ce indică că titularul a fost expus 

la SARS-CoV-2 și a dezvoltat anticorpi, indiferent dacă persoana respectivă a fost 

sau nu simptomatică”. Se recunoaște deci existența acestui test ca dovadă a 

expunerii la virusul SARS-COV-2. 

În continuare, la pagina 16, la Articolul 7. Certificatul de vindecare, alin (4),  

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a permite eliberarea 

certificatului de vindecare pe baza unui test antigenic rapid cu rezultat pozitiv, a 

unui test de anticorpi, inclusiv a unui test serologic pentru depistarea anticorpilor de 

SARS-CoV-2, sau pe baza oricărei alte metode validate științific. 

La art.16, alin (1), pagina 20, se precizează: „Până la 31 octombrie 2021, 

Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului” care va 

cuprinde, la alin (1) (b), „dovezile științifice disponibile și nivelul de standardizare 

în ceea ce privește posibila eliberare a certificatelor de vindecare pe baza testelor de 

anticorpi, inclusiv a testelor serologice pentru depistarea anticorpilor de SARS-CoV-2 

luând în considerare disponibilitatea și accesibilitatea unor astfel de teste”. 

La data de 18 octombrie 2021, Comisia Europeană a depus Raportul 

menționat la art 16 din Regulamentul 953/2021. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v2_1.pdf  - in lb 

engleză 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_649_RO_ACT_part1_

v2.pdf   - in lb română 

În acest Raport, la pag. 10, la capitolul 2.3.2. Posibila eliberare a certificatelor 

de vindecare pe baza rezultatelor testelor de anticorpi, Comisia ia în considerare 

orientările primite din partea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor 

(European Centre for Disease Control -ECDC), pe baza cărora decide că nu are în 

vedere în prezent adoptarea unui act delegat de modificare a Regulamentului, 

pentru a permite eliberarea certificatelor de vindecare pe baza testelor de 

anticorpi. Comisia mai afirmă și că își poate reconsidera poziția pe baza unor noi 

orientări ale ECDC.   

Vedem deci că problema recunoașterii testelor de anticorpi ca dovadă a 

vindecării a fost tot timpul discutată în documentele Comisiei Europene, dar 

respinsă până la urmă pe baza argumentelor furnizate de ECDC. 
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-

sars-cov-2-context-digital-green-certificates  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-

antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf  

Să analizăm deci argumentele European Centre for Disease Control (ECDC): 

„- un rezultat pozitiv al testului de anticorpi nu poate oferi nicio indicație cu 

privire la momentul infectării și nu poate exclude o infecție activă;  

- chiar dacă testele de anticorpi oferă dovezi ale unui răspuns imunitar, nu 

se știe dacă nivelurile anticorpilor oferă o protecție suficientă sau cât timp ar dura 

această protecție;  

- încă nu se știe dacă anticorpii depistați prin testele comerciale utilizate în 

prezent ar împiedica infecția cu noile variante SARS-CoV-2 emergente; 

 - având în vedere varietatea de teste de anticorpi, o comparare a rezultatelor 

acestora este extrem de dificilă din cauza lipsei de standardizare;  

- testele care vizează proteina spike nu vor putea face distincția între 

persoanele infectate anterior și cele care au primit cel puțin o doză de vaccin.” 

Toate argumentele de mai sus nu contestă faptul cert din punct de 

vedere medical, acela că se produc anticorpi în sânge după boala naturală 

COVID-19. Argumentele împotriva folosirii acestor teste ca dovadă a trecerii 

prin boală se referă mai mult la „lipsa de standardizare” și la „dificultatea de 

comparare”.  ECDC si Comisia Europeană pot stabili criteriile de standardizare la 

nivel european, așa cum au procedat și în cazul testului RT-PCR, test care nu 

făcea parte din rutina laboratoarelor de diagnostic clinic. Testul RT-PCR se folosea 

doar în studii științifice, nu era un test de diagnostic curent. Din acest motiv, 

puține laboratoare de la noi din țară aveau experiență și dotarea necesară pentru 

a-l realiza. Acest lucru a fost însă rezolvat foarte repede, prin dotarea masivă a 

majorității laboratoarelor cu aparatură și prin standardizare. În mod similar se 

poate standardiza și testul de anticorpi. 

Pe de altă parte, să nu uităm că măsurarea anticorpilor în sânge este 

singura modalitate de obiectivare a unui răspuns imun și în cazul vaccinării. Toate 

argumentele invocate mai sus se aplică și pentru anticorpii rezultați după 

vaccinare. Un rezultat pozitiv al testului de anticorpi după boala naturală COVID-

19 nu poate oferi nicio indicație cu privire la momentul infectării și nu poate 

exclude o infecție activă. În mod similar, un rezultat pozitiv al testului de anticorpi 

după vaccinare nu poate exclude o infecție activă (ceea ce am văzut în practică, 

când persoanele vaccinate se infectează cu virusul SARS- COV-2). 

Este adevărat că nu se știe dacă anticorpii rezultați după boala naturală  

oferă protecție împotriva infectării cu noile variante SARS-COV-2 emergente, dar 

acest lucru este valabil și pentru anticorpii rezultați după vaccinare.  
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Referitor la argumentul că testele care vizează proteina spike nu pot face 

distincția între persoanele infectate anterior și persoanele care au primit cel puțin 

o doză de vaccin, întrebarea este ce relevanță are faptul de a face distincție între 

aceste categorii de persoane. Focusul discuției era folosirea sau nu a testelor de 

anticorpi ca dovadă a vindecării după boala naturală. 

În documentul „TECHNICAL REPORT. The use of antibody tests for SARS-

CoV-2 in the context of Digital Green Certificates. 10 May 2021”, la pag. 2 se 

specifică faptul că  testele serologice vizează anticorpii împotriva virusului SARS-

CoV-2, dar că aceste teste redau doar o imagine parțială a răspunsului imun 

pentru că răspunsul mediat de celulele T nu este luat în considerare. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-

antibody-tests-for-SARS-COV-2-in-the-context-of-Digital-Green-Certificates.pdf  

Se știe că imunitatea are două componente: 

- Imunitatea umorală, exprimată prin producția de anticorpi în sânge, care se 

măsoară prin testul de anticorpi; 

- Imunitatea celulară, asigurată de limfocitele de tip T, care se măsoară prin 

testul de transformare limfoblastică la virusul SARS-CoV-2; 

 

Deși valorile anticorpilor în sânge după o boală infecțioasă scad în timp, 

imunitatea celulară este, în schimb, de durată foarte îndelungată, poate persista 

ani de zile. Documentul sus-amintit afirmă că celulele T pot persista în sânge pe 

perioade 

îndelungate, chiar și dacă nu există niveluri detectabile de anticorpi. 

În concluzie, deși se recunoaște rolul imunității celulare ca dovadă pe 

termen lung a trecerii prin boala naturală, deși se recunoaște că aceasta nu este 

măsurată în prezent, ECDC nu sugerează că ar intenționa să introducă acest test 

pentru confirmarea trecerii prin boala naturală.  

Se concluzionează doar că testele de anticorpi nu pot fi folosite ca dovadă a 

trecerii prin boala naturală pentru simplul fapt că „nu pot fi comparate din cauza 

lipsei de standardizare.” 

 

Asociația MEDICI PENTRU CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT 

Dr. Anca Nițulescu 
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