
KORONOVIRUSINĖS INFEKCIJOS COVID-19 LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS AKTUALIJOS 

 GAGT vieta (indikacijos) koronovirusinės infekcijos COVID-19 
laboratorinėje diagnostikoje (santykyje su kitais diagnostiniais 
testais (molekuliniais (PGR), antigenų (atliekamų analitinėmis 
sistemomis), antikūnų tyrimais).  

 GAGT svarba suvaldant koronovirusinės infekcijos plitimą.  

Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS 
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SARS-CoV-2 diagnozės aspektai 

Sethuraman. JAMA. 2020;323:2249. Reproduced with permission from JAMA. 2020. doi:10.1001/jama.2020.8259. 
Copyright©(2020) American Medical Association. All rights reserved. 
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Simptomų atsiradimas 

Aptikti mažai tikėtina 

PGR - greičiausiai teigiamas PGR - greičiausiai neigiamas 

Nosiaryklės tepinėlio PGR 

Viruso išskyrimas iš kvėpavimo 
takų 

Atsiradus simptomams Prieš  simptomų atsiradimą 
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Savaitė 

SARS-CoV-2 
užsikrėtimas 



Prieš infekciją 
(NEužkrečiamas) 

teigiamas PGR testas 

Po infekcijos 
(NEužkrečiamas) 

teigiamas PGR testas 

• Infekcinė stadija  5-10 d. 

Michael J. Mina, Roy Parker, Daniel B. Larremore, NEJM. Sept. 30, 2020  

• Virusų išsiskyrimas gali 
tęstis iki 92 d. 

Mažo ir didelio analitinio jautrumo testai 



Dažni tyrimai su mažesnio analitinio jautrumo testais 

ar reti tyrimai su didelio analitiniu jautrumo testais 

 Asmens infekcijos trajektorija (mėlyna linija) rodoma dviejų skirtingo 
analitinio jautrumo stebėjimo režimų (apskritimų) kontekste.  

 Mažo analizinio jautrumo analizė atliekama dažnai, o didelio jautrumo 
analizė - retai.  

 Abiem tyrimų režimais nustatoma infekcija (oranžiniai apskritimai), 
tačiau tik aukšto dažnio tyrimai ją nustato per langą (šešėlis), nepaisant 
mažesnio analitinio jautrumo, todėl filtras tampa efektyvesnis.  

 Langas, kurio metu PGR nustato infekcijas, kol infekcinis (žalias), yra 
trumpas, o atitinkamas poinfekcinis, bet PGR aptinkamas langas 
(violetinis) yra ilgas. 



SARS-CoV-2 išmatose 

 Ryklės ir skreplių virusinių testų neigiami rezultatai, tačiau išmatų mėginiai, kurių 
SARS-CoV-2 rezultatai teigiami [1] 

 Panaši viruso koncentracija, bet žymiai ilgesnė viruso nustatymo išmatose 
trukmė, lyginanti su kvėpavimo takų mėginių [2] 

1. Chen. Am J Gastroenterol. 2020;115:790. 2. Zheng. BMJ. 2020;369:m1443.  
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Antikūnų atsakas į SARS-CoV-2 Kinijoje 

 Antikūnai, nustatyti chemiliuminescencijos IFA metodu COVID-19* (N = 262) 
pacientams 3 Hubei (Kinija) ligoninėse 

Anti-SARS-CoV-2 IgM ir IgG nustatymo rodikliai Antikūnų lygiai 

Long. Nat Med. 2020;26:845. 

Viso pacientų:   22             45            70             79             70             47           17            13  

Dienos po simptomų atsiradimo 

Lo
g 2

 L
yg

is
 

*Patvirtinta atliekant nosiaryklės mėginio RT-PCR tyrimus. 

Viso pacientų:     54         130         71         7                     54         130          71         7 

Dienos po simptomų atsiradimo 
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Point-of-Care Antibody Testing for SARS-CoV-2 

 RDTs approved in US (via EUA), EU, and China 

Slide credit: clinicaloptions.com Li. J Med Virol. 2020;92:1518. 

Blood/buffer added 

Antibodies from blood that 
are specific to test antigen 

Pre-set, gold-tagged 
control antibody 

Excess antibodies, 
antigen, and sample 
reach absorption 
pad 

Preattached control 
antibodies 

Preattached test 
antibodies (anti-human Ig) 

Pre-set, gold-tagged 
test antigen 

Sample pad 

Conjugate pad 

Control antibodies bind to the 
control line to show that the test 
worked correctly 

Directional flow of test 

Positive Result 

Control 

Test 

Control 

Test 

Control 

Test 

Control 
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Negative Result Inconclusive Result Inconclusive Result 

http://www.clinicaloptions.com/


IgG/IgM/IgA/neutralizuojančių Ak atsako schema 

Post N, Eddy D, Huntley C, van Schalkwyk MCI, Shrotri M, et al. (2020) Antibody response to SARS-CoV-2 infection in humans: A systematic review. PLOS ONE 15(12): 
e0244126. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244126 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244126 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244126
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244126


PSO: Laikinosios diagnostinių tyrimų rekomendacijos 

 Įprastas SARS-CoV-2 infekcijos patvirtinimas pagrįstas RT-PGR ir kitais unikalių 
RNR sekų nustatymu nukleo rūgščių amplifikacijos testais  

  1 ar daugiau neigiamų rezultatų nepaneigia SARS-CoV-2 infekcijos galimybės 

Veiksniai, galintys duoti neigiamą rezultatą infekuotam asmeniui 

Bloga mėginio kokybė 

Mėginių paėmimo laikas arba vieta  
(vėlesnėje infekcijos stadijoje arba neinfekuotame kompartmente) 

Mėginys nebuvo tinkamai tvarkomas 

Testavimui būdingos techninės priežastys  
(viruso mutacija arba PGR slopinimas) 

https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2  

Updated 





Lietuvoje 

raudonu rėmeliu 

pažymėti 

tyrimai 

sistemingai 

NEATLIEKAMI PGR, Ag, Ak, genų 

sekoskaita, 

pūlavimas 
Kriterijai Kriterijai 



  

PSO skubos tvarka patvirtintos naudoti SARS-CoV-2 IVD 
priemonės 

• Greitųjų antigenų testų sąrašas atnaujintas 2020 lapkričio 27 d. 

• Sąraše yra Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosiaryklės tepinėlis). 

• Sąraše yra Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosies tepinėlis). 

https://www.who.int/publications/m/item/200922-eul-sars-cov2-product-list 
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Panbiotm covid-19 ag rapid test device –  
ėminys nosiaryklės 

• Skirtas tirti nosiaryklės tepinėlio ėminius 
asmenų, atitinkančių COVID-19 
klinikinius ir epidemiologinius kriterijus. 

• Tyrimo rezultatas per 15 – 20 minučių. 

• Jautrumas: 93,3% (98,2% tiriant mėginius 
su Ct vertėmis < 33). 

• Specifiškumas: 99,4%. 

• Tyrimus galima atlikti ne asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje, galima 
greitai ištirti daug asmenų. 



Panbiotm covid-19 ag rapid test device –  
ėminys iš nosies 

• Turi CE ženklą asmenų, neturinčių simptomų 
tyrimams. 

• Pacientas gali savarankiškai pasiimti mėginį 
prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui. 

• Tyrimo rezultatas per 15 – 20 minučių. 

• Jautrumas: 98,1% (99,0% tiriant mėginius su 
Ct vertėmis < 33). 

• Specifiškumas: 99,8%. 

• Tyrimus galima atlikti ne asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, galima greitai ištirti 
daug asmenų. 



Mokymasis iš kitų epidemijų: dviejų pakopų diagnostika 
remiantis serologiją  
 Ankstyva ŽIV diagnozė: atrankinis didelio jautrumo ELISA testas, kurio “+” rezultatas 

patvirtinama didelio specifiškumo „Western blot“ testu arba imunofluorescenciniu 
tyrimu [1] 

 Nuo 1997 m. UNAIDS ir PSO rekomendavo alternatyvias patvirtinimo strategijas, 
naudojant ELISA testų derinį arba greituosius testus [2] 

‒ Atrankinis testas: labai jautrus, kad būtų galima patikimai nustatyti Ak 

‒ Patvirtinamasis testas: labai specifinis, siekiant patvirtinti, kad mėginyje yra ŽIV 
specifinių Ak (sumažina klaidingai teigiamų rezultatų tikimybę) 

 PSO rekomenduoja, kad į dabartinius nacionalinius ŽIV diagnostikos algoritmus ir 
toliau būtų įtraukiami patvirtinamieji ŽIV testai [3]. Panašus dviejų pakopų metodas 
galėtų būti naudojamas COVID-19 serologinei diagnozei nustatyti 

1. CDC. MMWR. 2004;53:221. 2. WHO Guidelines for Using HIV Testing Technologies in Surveillance. 2001.  
3. WHO Consolidated Guidelines on the Use of Antiretroviral Drugs for Treating and Preventing HIV Infection. 2nd edition. 2016. 




