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Anticorpos Neutralizantes do SARS-CoV-2:
Um Importante Mecanismo de Imunidade
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A pandemia global de COVID-19 colocou toda a comunidade científica e médica à prova com a
necessidade urgente de entender esse novo vírus (SARS-CoV-2) e a nova doença (COVID-19) .1,2 Enquanto
a indústria de diagnóstico responde à chamada em uma velocidade recorde e obtendo informações
substanciais, um foco emergente é entender se os pacientes recuperados do COVID-19 desenvolverão
proteção ou imunidade.3,4 O conhecimento sobre imunidade adquirida ao COVID-19 não apenas fornece
informações valiosas para o desenvolvimento vacinas e terapêuticas, mas também permitem a
implementação de políticas e estratégias adequadas para um controle pandêmico eficaz.5,6

O QUE SIGNIFICAMOS POR IMUNIDADE? E O QUE SÃO
ANTICORPOS NEUTRALIZANTES?
Imunidade é a capacidade de resistir a uma doença ou infecção. A imunidade à infecção viral é um
resultado combinado de respostas imunes celulares e humorais (anticorpos). Embora a resposta imune
celular seja frequentemente difícil de medir, a produção de anticorpos serve como uma marca registrada
da resposta imune humoral.6
O anticorpo neutralizante é um subconjunto de anticorpos que pode inibir a replicação viral e representa
um importante mecanismo de imunidade humoral contra a infecção viral.7 A função protetora dos
anticorpos neutralizantes é principalmente mediada pelo bloqueio da interação entre o vírus e suas células
hospedeiras, resultando em a inibição da entrada viral nas células impede a infecção viral.7 Por causa do
mecanismo de ação, não surpreende que a maioria dos anticorpos neutralizantes seja contra proteínas da
superfície viral.7

O QUE SABEMOS SOBRE NEUTRALIZAR ANTICORPOS NO SARS-CoV-2?
O vírus causador do COVID-19, SARS-CoV-2, usa a proteína Spike (S) para se ligar ao receptor nas células
hospedeiras, para desencadear a entrada e a infecção das células. A proteína S consiste nas subunidades
S1 e S2, e S1 interage com as células hospedeiras por meio do Domínio de Ligação ao Receptor (RBD).8
Anticorpos monoclonais à proteína S1 que exibem atividades neutralizantes estão sendo desenvolvidos
como terapêutica potencial para COVID-19.9,10 Anticorpos neutralizantes para a proteína S é o principal
ingrediente ativo do plasma convalescente usado no tratamento de pacientes graves com COVID-19.11
Além disso, quase todas as vacinas em desenvolvimento atualmente visam a proteína S com o objetivo de
induzir anticorpos anti-S neutralizantes. 12 Estudos preliminares de vacinas mostraram uma correlação entre
títulos de anticorpos neutralizantes e eficácia protetora em modelos animais.13

Todas essas observações sugerem que a proteína S é o
principal alvo de anticorpos neutralizantes contra
SARS-CoV-2, e os anticorpos neutralizantes anti-S
desempenham um papel fundamental na imunidade ao
COVID-19.

A proteína S é o principal alvo da neutralização
de anticorpos contra SARS-CoV-2, e os anticorpos
antineutralizadores desempenham um papel
fundamental na imunidade ao COVID-19.

A resposta imune humoral e a produção de anticorpos após a
infecção por SARS-CoV-2 não foram totalmente
compreendidas em várias populações de pacientes com
COVID-19. Os estudos existentes mostraram claramente que
nem todos os pacientes com COVID-19 produziram
anticorpos detectáveis, e certamente nem todos os pacientes
desenvolveram anticorpos neutralizantes.14,15 Mesmo entre os
doadores de plasma convalescentes, cerca de 10% das
amostras não continham atividades neutralizantes
detectáveis, colocando a eficácia terapêutica desses plasma
convalescente em questão.16 Portanto, a medição da atividade
de anticorpos neutralizantes é importante para garantir que o
plasma convalescente qualificado seja usado para alcançar
resultados terapêuticos desejáveis, bem como para apoiar o
desenvolvimento de vacinas contra COVID-19.16 Além disso,
dada a heterogeneidade das respostas imunes entre os
pacientes com COVID-19, é importante avaliar as atividades
de anticorpos neutralizantes para cada paciente, bem como
nas populações, para ajudar a abordar as questões-chave
sobre a imunidade ao COVID-19:
1. Qual é o nível de anticorpo neutralizante suficiente para
fornecer uma proteção completa?

No entanto, o sistema de teste ainda requer partículas virais e
células vivas, o que pode ser difícil de implementar em um
laboratório clínico típico.18 Portanto, há uma clara necessidade
de desenvolver testes sorológicos automatizados, de alto
rendimento e fáceis de operar como possíveis testes
substitutos avaliar atividades de anticorpos neutralizantes em
uma grande população de pacientes.

COMO OS ANTICORPOS NEUTRALIZANTES
PODEM SER AVALIADOS MAIS FÁCILMENTE?
ALGUNS ENSAIOS SOROLÓGICOS PODEM
SERVIR COMO SUBSTITUIÇÃO DE ENSAIOS
DE NEUTRALIZAÇÃO?
Em resposta a essa necessidade, um grupo de cientistas e
médicos do Hemocentro de Nova York avaliou seis testes
sorológicos diferentes para correlação com ensaios de
neutralização.16 Os testes incluídos neste estudo representam
uma variedade de plataformas tecnológicas (ensaio de fluxo
lateral, ELISA e testes quimioluminescentes automatizados)
com diferentes alvos virais (S1, nucleocapsídeo (N) e RBD). O
teste VITROS® Anti-SARS-CoV-2 Total visando a proteína S1
de SARS-CoV-2 estava entre os seis testes avaliados. O
estudo testou 370 plasma convalescente nos testes
sorológicos e os resultados foram correlacionados com títulos
neutralizantes gerados a partir de dois ensaios de
neutralização diferentes.16 Em geral, os ensaios ELISA e
quimioluminescente mostraram melhor correlação com os
títulos neutralizantes do que o ensaio de fluxo lateral e
ensaios direcionados ao S1 a proteína exibiu melhor
correlação do que os ensaios direcionados à proteína N. Entre
os seis testes avaliados, o teste VITROS Anti-SARS-CoV-2
Total demonstrou a correlação mais forte com os títulos
neutralizantes e produziu o maior valor preditivo para ensaios
de neutralização. Os autores concluíram que testes como o
teste VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total podem servir para
prever atividade antiviral contra o SARS-CoV-2.16

2. Quanto tempo dura a proteção?

COMO OS ANTICORPOS NEUTRALIZADORES
SÃO TIPICAMENTE MEDIDOS? QUAIS SÃO
OS DESAFIOS?
A atividade do anticorpo neutralizante é tipicamente medida
por ensaios biológicos que imitam a infecção viral em células
cultivadas. Os testes são demorados, trabalhosos e com baixo
rendimento. As complexidades operacionais dos testes os
tornam inviáveis para testes de rotina ampliados em grandes
populações.16,17 Uma publicação recente relatou um teste de
neutralização modificado com aumento da taxa de
transferência.

Existe uma clara necessidade de desenvolver testes
sorológicos automatizados, de alto rendimento e
fáceis de operar como possíveis testes substitutos
para avaliar as atividades de anticorpos
neutralizantes em uma grande população de pacientes.
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Os autores concluíram que testes como o teste VITROS
Anti-SARS-CoV-2 Total podem servir para prever
atividade antiviral contra o SARS-CoV-2.16

Espera-se que o teste VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total,
direcionado à proteína S1, demonstre a correlação mais forte
com os ensaios de neutralização, pois a maioria, se não todos,
os anticorpos neutralizantes se ligam à proteína S1 e devem
ser detectados pelo teste VITROS. Os ensaios direcionados à
proteína N, por outro lado, dependem principalmente de
correlações indiretas. No estudo do New York Blood Center, 16
14% das amostras de plasma convalescente continham
apenas anticorpos anti-N, mas nenhum anticorpo anti-S
detectável, o que dificultaria o uso dos resultados de um teste
anti-N para prever títulos de neutralização nessas amostras.

Além disso, a alta sensibilidade, a capacidade
semi-quantitativa e a ampla faixa de medição dinâmica do
teste VITROS Anti-SARS-CoV-2 Total são todos recursos de
design cruciais, permitindo uma previsão mais precisa de uma
ampla variedade de títulos de neutralização observados nos
doadores de plasma convalescente neste estudo.16
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