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Dažniausiai naudojami tyrimų (testų) kokybės 
kriterijai

• Jautrumas 

• Specifiškumas 

• Matavimo ribos aptikimas (Limit of Detection- LoD)

• Kryžminės reakcijos

• Galima interferencija



LoD kokybės kriterijus 
ICH – International Conference on Harmonisation, US FDA – United states food and drug administration; AOAC –
Association of Analytical Communities; USP – United States Pharmacopoeia; IUPAC – International Union of Pure 

and Applied Chemistry



IFCC Interim Guidelines on Molecular Testing of SARS-
CoV-2 Infection

• Limit of detection (LoD)- not required for use of EUA molecular assays. 
However, it is recommended that LoD be assessed, when possible. 
Prepare 5 sample in the range of the claimed LoD and measure 8-12 
replicates over 5 days. Employ probit regression analysis to establish 
concentration at wich ≥ 95% of samples return a positive result.

• Acceptability: ≥95 % of he LoD return a positive result.

Bohn et al., IFCC Interim Guidelines on Molecular Testing of SARS-CoV-2 Infection



SARS COV-2 Ag testų LoD kriterijaus 
„problematiškumas“

• GAgT – yra kokybiniai testai, todėl jų LoD yra lyginama su RT-PGR testų LoD.

• Pirma, nosiaryklės tepinėliai bendru sutarimu yra laikomi optimaliais nustatant 
ankstyvą ligą. Tačiau net šiam ėminio tipui šiuo metu nėra idealių referentinių 
standartų, nustatančių klinikinį jautrumą Europos sąjungos diagnostinių tyrimų 
(testų) .

• Antra, Ag tyrimų (testų) LoD (matuojama aptikimo riba)- labai dažnai nėra 
pateikiama, nes nepakanka  duomenų arba visai nepateikiama, todėl skaidriai, 
korektiškai palyginti vienų gamintojų testus su kitais yra gana sudėtinga.

• Molekuliniu (rt-PGR) metodu atliekamų tyrimų LoD visuotiniu (bendru susitarimu 
yra žemiausios koncentracijos taikinys, kuris gali būti išmatuojamas ≥ 95 %  
pakartotų matavimų.

• LoD‘u yra matuojamas testo analitinis jautrumas, tai yra priešingai nei  klinikinis 
jautrumas,  kuriuo yra išreiškiama (matuojama) infekuotų žmonių dalis  

SARS-CoV2 Testing: The Limit of Detection Matters Ramy Arnaout,a,c,f # Rose A. Lee,a,b,c Ghee Rye Lee,e Cody Callahan,d
Christina F. Yen,b,c Kenneth P. Smith,a,b Rohit Arora,a,c James E. Kirby,aDepartment of Pathology, Beth Israel Deaconess 

Medical Center, Boston, MA, USA



SARS COV-2 PGR ir Ag testų LoD matavimo vienetai

• LoD kartais yra išreiškiamas vienetais kitais nei transportinės terpės 
viruso genominės RNR kopijų skaičius ml (copies/ml), tai yra TCID50 
kopijų skaičius/ µl, kopijų skaičius/ reakcijos tūryje ar tyrimo taikinio 
moliariškumas, - todėl sudėtinga atlikti palyginimus tarp skirtingų 
testų.

• Šiuo metu EUA patvirtintų SARS COV-2 testų (tiek molekulinių, tiek 
antigenų) LoD varijuoja iki 10 000, todėl šių testų analitinis  jautrumas 
reikšmingai skiriasi.

• Horizontalios tėkmės (Lateral –flow) antigeno testas neturi 
amplifikacijos „žingsnio“ kaip PGR testas, todėl jo LoD (aptinkama 
matavimo riba) yra 100 ar 1000 kartų aukštesnis, nei Rt-PGR testo.

SARS-CoV2 Testing: The Limit of Detection Matters Ramy Arnaout,a,c,f # Rose A. Lee,a,b,c Ghee Rye Lee,e Cody Callahan,d
Christina F. Yen,b,c Kenneth P. Smith,a,b Rohit Arora,a,c James E. Kirby,aDepartment of Pathology, Beth Israel Deaconess 

Medical Center, Boston, MA, USA



Ct reikšmė

• Ct (Cycle treshold)- yra pusiau kiekybinis viruso genetinės medžiagos koncentracijos indikatorius 
paciento mėginyje.

• Žiūrint iš laboratorijos perspektyvos, ct vertė galėtų būti pranešama dėl klinikinės interpretacijos 
ar , norint įsitikinti dėl matavimo linijiškumo, matavimo aptikimo ribos (LoD) ir standartinės 
kreivės.

• Ct reikšmės nėra tiesiogiai palyginamos tarp skirtingų gamintojų testų, todėl, kai kurie RT-PGR 
testų gamintojai, net jų neskelbia.

• Atskiros teigiamos ct reikšmės vertinamos kaip įvairios infekcinės ligos stadijos, ligos prognozės 
atveju, infekuotumo ar gali būti kaip pasveikimo indikatoriumi.

• Žemos ct reikšmės (aukštas viremijos lygis) tikėtinos esant ūmiai ligai ir aukšam infekuotumui.

• Aukštos ct reikšmės (žemas viremijos lygis) gali būti dėl kelių klinikinių situacijų- sumažėjus 
infekuotumo rizikai, tačiau detalesnei interpretacijai būtinas klinikinis kontekstas.

• Kelios ct reikšmės turi ženkliai didesnį pritaikomumą, norint įvertinti klinikinę ligos eigą, bet 
dažniau naudojamos klinikinėje vadyboje, nei infekcijos kontrolės tikslais.

Understanding cycle threshold (Ct) in SARS-CoV-2 RT-PCR, : 
WNCoV.virology@phe.gov.uk
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There are a number of factors to consider when selecting Ag-RDTs for use 
in the scenarios presented above, in the recommendations section. These 

include: 

• Reported performance. Data demonstrating the performance of an RDT should 
be carefully reviewed before procurement is initiated. Given the relatively low 
prevalence of active SARS-CoV-2 infections even in settings with community 
transmission, high specificity (minimum >97% and ideally >99%) is necessary to 
avoid many false-positive results. Sensitivity will depend on the status of patients 
studied (degree of illness, days since onset of symptoms, etc.) as well as the 
product quality, but should reach a minimum of ≥80%. 

• A useful assessment is the sensitivity of the test in patients with a rRT-PCR cycle 
threshold (Ct) below a specific value (e.g. 28 or 30), because the virus is 
expected to be abundant in respiratory samples when the test is in this range, 
and test sensitivity correspondingly high (exceeding 90% in some published and 
unpublished studies) (4,11). It is important to note, however, that Ct values at a 
given input concentration of target RNA vary between rRT-PCR assays and are not 
strictly quantitative. 

Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays Interim guidance , 11 September 2020 
WHO/2019-nCoV/Antigen_Detection/2020.1 





JK atlikta SARS COV-2 greitųjų antigenų studija

• Daugelis pirmos kartos SARS-CoV-2 GAgT (LFD metodas) gamintojų nėra 
atlikę nepriklausomų studijų (t.y.) validavę savo sukurtų testų. 

• Tokiu būdu, iškyla tikras iššūkis, kaip tinkamai pasirinkti GAgT testus, jei 
juos reikėtų pasirinkti, atsižvelgiant tik į gamintojo nurodytą jautrumą bei 
specifiškumą.

• Todėl yra reikalingas šių testų nepriklausomas įvertinimas nacionaliniu 
mastu, tam, kad būtų kuo tiksliau ir korektiškiau atliekami plataus masto 
populiacijos  tyrimai, naudojant pirmos kartos SARS-CoV-2 GAg testus prie 
paciento (POC).

• Šios „misijos“ ėmėsi JK Sveikatos departamentas kartu ir Socialinės globos 
tarnyba (DHSC)  iš Porton Down kartu su Oksfordo universitetu.

COVID-19: Rapid Antigen detection for SARS-CoV-2 by lateral flow 2 assay: a national systematic evaluation for mass-testing  UK COVID-19 Lateral 
Flow Oversight Team 



JK atlikta SARS COV-2 greitųjų antigenų studija

• Pirmoje stadijos fazėje DHSC institucija įvertino visus galimus SARS-
CoV-2 GAgT tiekėjus, pateikusius testų gamintojų naudojimosi 
detalias instrukcijas bei galinčius tiekti didelius kiekius testų didelės 
apimties populiacijos tyrimams.

• Iš 132 potencialių SARS-CoV-2 GAgT tiekėjų, DHSC išsirinko ir 
patvirtino tolimesniems tyrimams (pirmajai fazei) 64 tiekėjus.

• Toliau tyrimų veikla buvo perduota JK sudarytai LFD priežiūros grupei.

COVID-19: Rapid Antigen detection for SARS-CoV-2 by lateral flow 2 assay: a national systematic evaluation for mass-testing  UK COVID-19 
Lateral Flow Oversight Team 



JK atlikta SARS COV-2 greitųjų antigenų studija
Pre- klinikinių kriterijų nustatymas

JK Porto Down Visuomenės sveikatos institucijos kvalifikuoti 
laboratorijos specialistai nustatė „pre-klinikinius“ kriterijus: 

• buvo pasirinktos žinomos kontrolinės medžiagos- teigiama prieš SARS 
CoV-2 spyglio baltymą ir neigiama, surinkta iš suaugusių sveikų 
savanorių seilių.

• rinkinio netinkamumo dažnis 9 iš 15 (60%), esant 113 pfu/ml, kai RT-
PGR ct reikšmė – apie 25 (apie 100 000 RNR kopijų/ml);

• galimų kryžminių reakcijų įvertinimas dėl sezoninių koronavirusų 
įtakos testų analitiniam specifiškumui.

COVID-19: Rapid Antigen detection for SARS-CoV-2 by lateral flow 2 assay: a national systematic evaluation for mass-testing  UK COVID-19 
Lateral Flow Oversight Team 



JK atlikta SARS COV-2 greitųjų antigenų studija

• Antroje tyrimų fazėje buvo atlikti 9,692 LFD testai iš pasirinktų 64 tiekėjų, tolimesniems tyrimams.

• Buvo gauti sekantys tyrimų rezultatai: 

• 5 LFD tiekėjų  rinkiniai buvo atmesti , nes neatitiko nustatyto rinkinio netinkamumo dažnio 
(>10%), 

• 17 rinkinių atmesti , dėl klaidingai teigiamų rezultatų, kaip neatitinkantys nustatyto specifiškumo 
ribos (<97%) ;

• 28 rinkiniai atmesti , gavus klaidingai neigiamas reikšmes, kaip neatitinkantys nustatytos LoD
reikšmės (<60% at 102 166 pfu/ml). 

• Tokiu būdu , darbo grupei pritaikius „prioriteto“ kriterijus,  liko 19 tiekėjų rinkinių testų, kurie dar 
papildomai buvo ištirti dėl kryžminių reakcijų įtakos sezoniniams koronovirusams.

• Trečia tyrimo fazė dar buvo suskirstyta į 3A (praėjo 8 tiekėjų rinkiniai, 3- nepraėjo) ir 3 B fazes 
(praėjo 4), kurie neatitiko realiai gautų ir gamintojų deklaruotų kokybės kriterijų.

COVID-19: Rapid Antigen detection for SARS-CoV-2 by lateral flow 2 assay: a national systematic evaluation for mass-
testing  UK COVID-19 Lateral Flow Oversight Team 
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Vokietijos atlikta ir toliau tęsiama studija

• Material

• Pools from nasopharyngeal and oropharyngeal swabs. Dry swabs were included in PBS; moist 
swabs were already included in the transport media of various compositions. Pools are random 
mixtures obtained from up to 10 samples of comparable CT values diluted 1:10 in negative 
samples in PBS. The CT values of a pool were determined by means of different PCR assays, and 
the putative number of RNA copies calculated with the aid of the INSTAND standards. In the case 
of the PCRs used, a CT value of 25 corresponds to around 106 RNA copies/mL. 18 samples each 
were analysed with CT<25, 23 samples with CT between 25 and 30, and 9 samples with CT>30. 
The replication of the virus in cell culture was determined as a possible correlate for 
infectiousness as another characteristic of the samples.

• Method

• The pools were aliquoted, frozen, shipped, and thawed for evaluation of the tests. For each test,
50 μL of the pool were analysed using the components of the test provided, e.g. swabs.
Laboratories participating in the comparative evaluation included the Robert Koch-Institut, the
Paul-Ehrlich-Institut, the reference laboratory for coronaviruses (Charité), and the Institute for 
Microbiology of the German Army (Bundeswehr).

Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Str. 51-59

63225 Langen, Germany www.pei.de



„Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARSCoV-2 

Antigenschnelltests“; Paul-Ehrlich Institut; 15.12.2020; www.pei.de.



Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Str. 51-59

63225 Langen, Germany www.pei.de







Išvados

• SARS CoV -2 infekcijos diagnostikoje „auksinis“ standartas – RT-PGR testas;

• LoD (matavimo aptikimo riba) yra papildomas svarbus kriterijus, renkantis GAgT, kaip ir kiti 
(jautrumas, specifiškumas).

• GAgT gali būti labai plačiai panaudoti populiacijos ištyrimui, tiek juos naudojant klinikinėje 
praktikoje, tiek tyrimams prie paciento (POCT), tiek simptominiams ir  besimptominiams
pacientams/klientams (žinant galimą užsikrėtimo datą arba testuojant tam tikru dažniu).

• Labai svarbu iš gausybės rinkoje esančių tiekėjų atsakingai pasirikti, tuos, kurių gamintojai yra 
validavę savo gaminius arba atlikę nepriklausomas studijas, su „aukštais“, bet ne minimaliais 
kokybės rodikliais, kad būtų išvengta kuo mažiau tiek klaidingai neigiamų, tiek klaidingai teigiamų 
testų rezultatų.

• Tam, kad iš gausybės rinkoje siūlomų GAgT būtų pasirinkti kokybiški, kuo tikslesni testai, būtina, 
kad juos pasirenkant dalyvautų kuo daugiau patyrusių sveikatos priežiūros specialistų, o 
svarbiausia- laboratorinės medicinos specialistai.

• Kuriami naujos kartos GAgT, kurie yra paremti LFD –CRISP technologija, kas užtikrina didesnį testo 
jautrumą, taip sukurta keletas kiekybiniu būdu chemiliuminescentiniu metodu atliekamų Ag
tyrimų (profesionaliam vartojimui).



Dėkoju už dėmesį


