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Įvadas – greitieji SARS-CoV-2 antigeno tyrimai (RAT)

* Emergency Use Authorization

** https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Imunochromatografiniai greitieji antigenų testai (RAT) pagrindinė paskirtis, kai RL-PGR tyrimo 

atlikimas nėra greitai įmanomas ar visai neįmanomas, bei manoma, kad asmens klinikiniai simptomai 

atitinka COVID-19 ligą ir reikalingas greitas sprendimas dėl izoliavimo. 

Nemažai šoninio srauto imunologinių chromatografinių tyrimų buvo leisti naudoti su EUA* leidimu ir 

(arba) CE ženklinimu, pateikiant skirtingus bendruosius klinikinio veiksmingumo duomenis, kuriuos 

pateikė gamintojas arba nepriklausomi tyrėjai. Norint palyginti realiai parduodamų greitųjų 

chromatografinių imunologinių tyrimų, skirtų kokybiniam SARS-CoV-2 Ag nustatymui, klinikinio 

veiksmingumo rezultatus, buvo atlikta sisteminga paskelbtų duomenų metaanalizė**.

Greitasis chromatografinis imunologinis 

tyrimas kokybiniam specificinių

SARS-CoV-2 antigenų, esančių žmogaus 

nosiaryklėje nustatymui

Skirtas naudoti asmenims, 

kurie įtariami dėl COVID-19 

ligos
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Metodas

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Įtraukimo kriterijai*
• Nuo gamintojų nepriklausomi perspektyvūs klinikinio veiksmingumo tyrimai, lyginant SARS-CoV-2 RAT 

su RL-PGR tyrimais;

• Šoninio srauto imunologiniai chromatografiniai tyrimai, kurių rezultatui gauti nereikia atskiro skaitytuvo;

• Pateikti duomenys apie virusinę apkrovą (Ct vertė), paciento simptomus;

• Mėginio tipas – nazofaringinis arba mišrus oro-/ nazofaringinis, tyrimas atliktas iš kart (POC) arba iš 

transportinės terpės. 

Siekiant geresnio duomenų palyginamumo, buvo perskaičiuoti studijų pavienių duomenų patikimumo 

intervalai, naudojant tikslųjį Clopperio – Pearsono metodą. 
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Atrinktos palyginamosios studijų publikacijos*

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text
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Rezultatai

Duomenys buvo įtraukti į elektroninę duomenų bazę, stratifikuoti pagal testavimo įrenginius. Klinikinio 

veiksmingumo tyrimų duomenys suskirstyti pagal Ct verčių grupes, atlikta stratifikacija pagal 

simptomus vs nesant simptomų. Galiausiai dešimt recenzuotų studijų ir devynios spausdinimui 

pateiktos publikacijos buvo įtrauktos į metaanalizę, tiriant penkis skirtingus RAT: 

1) SARS-CoV-2 greito antigeno testas (Roche), kuris prilygsta STANDARD Q COVID-19 Ag testui

(SD Biosensorius, „Roche / SDB“ Šveicarija/P. Korėja); 

2) „Panbio ™ COVID-19 Ag“ testas („Abbott“, JAV);

3) COVID-19 Ag Respi-Strip® („Coris Bioconcept“, Belgija);

4) COVID-Viro® (AAZ-LMB, Prancūzija); 

5) „BIOCREDIT COVID-19 Ag“ („RapiGEN“, Čekija).
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Rezultatai

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Iš viso buvo įvertinta 19 klinikinių studijų duomenys, pateikiant atskirus duomenis apie 11 209 mėginius, 

įskaitant 2449 mėginius su patvirtinta SARS-Cov-2 infekcija RL- PGR metodu.

Visose studijose buvo aprašytos tiriamos populiacijos, atsižvelgiant į vidutinį amžių ir lytį (duomenys 

neskelbtini), taip pat į simptomus, paplitimo rodiklius ir teigiamų RL-PGR mėginių Ct vertes. 

Paplitimas - čia reiškia RL-PGR teigiamų mėginių skaičių visoje tyrimo populiacijoje - svyravo tarp 1,9–100%. 

Kai kuriuose iš šių studijų SARS-CoV-2 paplitimas neatspindėjo paplitimo vietinėse populiacijose, nes 

papildomi iš anksto nustatyti tyrimo kriterijai leido pacientams patekti į tyrimą ir sudarė išankstinio 

pasirinkimo šališkumą.

RAT ABBOT Coris
Bioconcept

AAZ-LMB RapiGEN ROCHE/SDB

Roche/SDB 1; 4 2 4 3

RL-PGR 1; 4; 11; 12; 13; 

14; 15; 16
2; 17; 18; 19 4 3 5; 6; 7; 8; 9; 10
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Rezultatai

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Mėginių apibūdinimas pagal RL-PGR teigiamų mėginių Ct vertę parodė vidutinę Ct 

reikšmę tarp 20–33. Didelės virusinės apkrovos apibrėžimas atskirose studijose labai skyrėsi -

nuo Ct <18,577 Egipto studijoje iki<37 Ugandos. Ct grupės, kurios buvo apibendrintos ir 

išanalizuotos pagal grupes, taip pat žymiai skyrėsi. Dauguma, bet ne visi, pasirinko Ct ≤20, 

≤25, ≤30 ir ≤35 grupes. 

Cobas® (Roche) ir Allplex / Seegene® buvo dažniausiai naudojami kaip  RL-PGR tyrimai 

palyginimui, tačiau net vieno tyrimo metu buvo naudojami iki penkių skirtingų RL-PGR 

tyrimų. Dažniausias taikinys buvo E genas, kartais RdRp (nuo RNR-priklausomos RNR 

polimerazės) genas arba N-genas, o kartais taikinys nebuvo nurodomas. Vienoje sudijoje 

nepranešta apie Ct reikšmes, tačiau nurodytos RNR kopijų skaičius / ml.
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Rezultatai

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

„Pacientų, įtariamų dėl SARS-CoV-2 infekcijos“ apibrėžimai apėmė arba tik pacientus, kuriems 

būdingi klinikiniai simptomai, arba taip pat besimptomius asmenis, kurie neseniai turėjo kontaktą su 

įtariamais ar patvirtintais atvejais. Kai kurios besimptomės kontaktinių atvejų grupės apsiribojo 

sveikatos priežiūros specialistais, kurie neseniai turėjo kontaktą, tačiau į kitas studijas buvo įtraukti 

keliautojai, grįžę iš rizikos zonų, o tai reiškė, kad ši populiacija skiriasi pagal išankstinio tikrinimo 

tikimybę. Simptominių ir besimptomių mėginių dalis svyravo tarp 14,0–97,8%. Ne kiekvienose 

išvadose buvo aiškiai nurodytas simptominių RL-PGR teigiamų ir simptominių RL-PGR neigiamų 

mėginių santykis. Atrodė, kad šis santykis labai skiriasi; kai kuriose studijose nustatyta, kad apskritai> 

90% simptomų turintiems asmenims tenka maždaug 15% RL-PGR teigiamų mėginių, o studijoje, 

kurioje buvo tiriama tik 14% simptomų turinčių asmenų, nustatyti 34,4% RL-PGR teigiami mėginiai.
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Išvados

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Remiantis metaanalizės rezultatais, bendras specifiškumas, atmetus vieną tyrimą,  varijavo nuo 92,4% iki 

100%, o bendras klinikinis jautrumas svyravo nuo 28,9% iki 98,3%, priklausomai nuo tyrimo, populiacijos 

ypatumų, virusinės apkrovos ir simptomų statuso.

Pagrindinė tyrimo išvada yra ta, kad tik du RAT, Roche / SDB ir Abbott (abiejų specifiškumas >97%), parodė 

pakankamai realius ir nuo gamintojo nepriklausomus klinikinio veiksmingumo duomenis, kad būtų galima 

rekomenduoti juos naudoti esančiai SARS CoV 2 infekcijai nustatyti simptominių ar įtariamų turint didelę 

virusinę apkrovą pacientų populiacijose. 

?
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Kritinis duomenų palyginamumo vertinimas

* https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.22.20248614v1.full-text

Skirtingų studijų metu pateikti duomenys neturėtų būti tiesiogiai lyginami tarpusavyje, nes daugybė 

kintamųjų daro įtaką vertinimo rezultatams. Tiesioginis palyginimas turėtų būti atliekamas tik vienos 

studijos rėmuose, atliekant skirtingų testų palyginimą tokioms pačiomis sąlygomis arba atliekant kelias 

studijas taip, kad jų metu kintamųjų poveikis būtų suvidurkinamas. Keli kintamieji daro didelę įtaką 

klinikinių veiksmingumo rezultatams:Ikityriminiai įtaką turintys veiksniai Tyriminiai įtaką turintys veiksniai Klinikiniai parametrai tiriamo asmens

mėginio tipas ir paėmimo būdas virusinė mėginio apkrova ir viruso apkrovos 

pasiskirstymas atitinkamoje kohortoje, 

išreikštas Ct arba RNR kopijomis / ml

dienų skaičius po simptomų atsiradimo dėl 

mėginio paėmimo

mėginio surinkimo priemonės, 

transportavimo terpė ir tūris

analitinis jautrumas ir specifiškumas asimptominė ir simptominė būklės, 

simptomų apibrėžimas „įtariant SARS-CoV-

2 infekciją“

tyrimo laikas ir laikymo / transportavimo 

sąlygos, laiko atidėjimas prieš tyrimą

PGR tyrimo specifika, skirtingi taikiniai simptomų pasireiškimo sunkumas

laboratorijų skirtumai (pvz., teigiamo 

mėginio apibrėžimas pradedant nuo Ct <38 

arba <40)
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