COVID-19 IgG/IgM
Rýchly test
· Výsledky do 10 minút
• Plná krv, sérum alebo plazma
• 100% citlivosť a 94% špecificita na PCR

Príznaky
infekcie:

Koronavírusy (CoVs) patria do podčeľade
Orthocoronavirinae z čeľade Coronaviridae a radu
Nidovirales. Nedávno bol identifikovaný nový
CoV, SARS-CoV-2, ako etiologický činiteľ
zodpovedný za prepuknutie choroby v čínskom
meste Wuhan.

· Zvýšená teplota
· Dýchavičnosť
· Kašeľ

Sérologické testy

Štúdie

Sérologické testy hľadajú prítomnosť
protilátok, ktoré sú špecifickými proteínmi
vytvorenými ako reakcia na infekcie. Protilátky
zistené týmto testom naznačujú, že osoba
vykazovala imunitnú odozvu na SARS-CoV-2,
či už sa príznaky vyvolané infekciou rozvinuli
alebo bola infekcia asymptomatická. Výsledky
testov na protilátky sú dôležité pri detekcii
infekcií s nenápadnými alebo žiadnymi
príznakmi. (1)

Štúdie ukázali, že súčasná stratégia detekcie
vírusovej RNA v ústnych výteroch používaných
na diagnostiku COVID-19 nie je ideálna. Vírus
môže byť prítomný v análnych výteroch alebo
krvi pacientov, pričom detekcia orálneho
výteru je negatívna. Štúdie naopak našli
antivírusové protilátky takmer u všetkých
pacientov, čo naznačuje, že sérologické nálezy
by sa mali považovať za súčasť epidemiológie
COVID-19. (2)

1. Testy CDC na COVID-19, Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb, sprístupnené 26 FEB 2020 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html
2. Rozvíjajúce sa mikróby a infekcie 2020, zv. 9 Molekulárne a sérologické vyšetrenie pacientov infikovaných 2019-nCoV
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COVID-19 IgG/IgM
Rýchly test
Rýchly test Biomerica COVID-19 IgG/IgM je
kvalitatívny rýchly imunotest na detekciu
protilátok IgG a IgM na SARS-CoV-2 vo vzorkách
plnej krvi, séra alebo plazmy. Vzorka reaguje
s konjugátom zlata spojeným so SARS-CoV-2
a potom reaguje s anti-ľudským IgM a/alebo antiľudským IgG v oblasti testovacej línie, ak vzorka
obsahuje protilátky cielené proti SARS-CoV-2.

Test
‘T’ ZÓNA

Charakteristiky
CITLIVOSŤ A ŠPECIFICITA

Čiarky, ktoré sa objavia
v testovacej zóne ‘T’
predstavujú prítomnosť
protilátok IgG, IgM
alebo oboch IgG aj IgM
na SARS-CoV-2
vo vzorkách.

Rýchly test Biomerica COVID-19 IgG/IgM
bol porovnávaný s komerčným testom PCR.
Výsledky ukazujú, že test má vysokú
citlivosť a špecificitu:
Plná krv
z prsta

Výsledok IgG a/alebo IgM:
Biomerica COVID-19
IgG/IgM Rýchly test
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Pozitívny

Negatívny

Pozitívny

20

3

Negatívny

0

47

Relatívna citlivosť:

100% (95%CI*: 83.16% to 100.00%)

Relatívna špecificita:

94.0% (95%CI*: 83.45% to 98.75%)

Pozitívny

Negatívny

Presnosť:

96.0% (95%CI*: 87.98% to 99.11%)

*Interval spoľahlivosti
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