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Šis testas nenaudotinas: 
1. Ūminei COVID-19 infekcijai patvirtinti. 

2. Siekiant nustatyti buvusį užsikrėtimą COVID-19. 
3. Efektyvaus imuniteto prieš  COVID-19 susiformavimo nustatymui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis testas gali būti naudojamas: 
1. Kartu su PGR testu COVID-19 infekcijai patvirinti (IgG/IgM testas atliekamas 

kartotinai, siekiant patvirtinti serokonversiją). 
2. Ūminėse situacijose darbuotojų paskirstymui darbui didelės COVID-19 rizikos 

zonose. 
3. Ilgalaikiams epidemiologiniams COVID-19 ekspozicijos tyrimams. 
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Kas nustatoma SARS-CoV-2 IgM/IgG greituoju testu? 
 

Gamintojų teigimu, testu nustatoma imunoglobulinų (Ig) M ir (ar) G prieš SARS-CoV-2 buvimas serume, plazmoje ir (ar) kraujyje. 

Imunologinis atsakas į infekciją 
 

Žmogui patyrus ūminę virusinę infekciją, jo organizmui pradėti formuoti IgM arba IgG tipo antikūnus užtrunka 8-10 dienų.  
Vieninteliame šiuo metu atliktame SARS-CoV-2 tyrime, kuriame dalyvavo tik 1 pacientas, reikėjo bent 9 dienų, kad serume būtų aptikti IgM arba IgG 

antikūnai1. Biologiškai SARS-CoV-2 yra panašiausias į 2003 metų epidemiją sukėlusį SARS-CoV. Remiantis SARS-CoV infekuotų žmonių tyrimais, tam, 
kad pirmieji pacientai pradėtų gaminti IgM/IgG, prireikdavo bent 8 dienų. Tam, kad pusėje infekuotųjų būtų aptikti IgM/IgG antikūnai, po SARS-CoV 
infekcijos pradžios turėjo praeiti vidutiniškai 20 dienų2. SARS-CoV-2 yra ūminė virusinė liga, kurios platinimas aktyviausias apie 2-5 infekcijos dieną, 
kuomet viršutinių kvėpavimo takų išskyros aptinkamas didžiausias viruso kiekis3. Tuo metu nebūna susiformavusio jokio imuninio atsako ir IgM/IgG 
antikūnai dar nepradėti gaminti. 

Dėl to imunoglobulinų detekcija nėra naudojama naujų ūminių infekcijų diagnostikai. Tačiau imunoglobulinų testai gali būti naudingi imuninio 
atsako į SARS-CoV-2 indetifikavimui. Deja, dar nežinome, ar SARS-CoV2 natūraliai susiformavęs imuninis atsakas bus ilgalaikis, nes 2003 metais 
epidemiją sukėlusio SARS-CoV atveju IgG imunoglobulinai buvo detektuojami kraujyje vidutiniškai mažiau nei 6 mėnesius4.  

Tarptautinės gairės 
 
1. Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos tarnyba nerekomenduoja SARS-CoV-2 IgM/IgG greitojo testo naudoti COVID-19 infekcijai diagnozuoti.5   
2. WHO nerekomenduoja ELISA ir IFA SARS virusų diagnozės nustatymui.6 

Kam galima atlikti SARS-CoV-2 greitąjį IgM/IgG antikūnų nustatymą? 
 

Šiuo metu duomenų apie imuninį atsaką į SARS-CoV-2 beveik nėra, todėl šios rekomendacijos yra preliminarios ir ateityje gali keistis. Apibendrinus 
šiuo metu prieinamą literatūrą, rekomenduojame testą atlikti tik tais atvejais, kai neprieinamas standartinis COVID-19 nustatymo tyrimas (PGR): 
 

1. Pacientams, kuriems COVID-19 simptomai pasireiškė prieš 10 ar daugiau dienų.   
1.1 Kartu būtina atlikti kitus tyrimus.  
1.2 Testas, atliktas praėjus mažiau negu 10 dienų nuo simptomų pradžios, yra netikslingas ir neinterpretuojamas.  
1.3 Jei testas yra teigiamas, pacientas gali būti susirgęs ar persirgęs ne tik COVID-19, bet ir kitais virusais, t.y., šiam testui būdingas kryžminis 

reaktyvumas. 
2. Besimptomių darbuotojų atrankai aukštos rizikos grupėje, kai tiesiogiai susiduriama su COVID-19 pacientais: 

2.1. Testas atliekamas darbuotojams kas 7-10 dienų. 
2.2. Pirmasis negatyvus testas nevertintinas ir neatmeta ūmios COVID-19 infekcijos galimybės. Net esant neigiamam testui tiriamasis gali 

būti užsikrėtęs ir platinti virusą. 
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2.3. Testo nerekomenduojame atlikti žmonėms, kurie neformuoja imuninio atsako, t.y. yra imunosupresuoti. 
3. Testas vienareikšmiškai nerekomenduojamas vienkartinei besimptomių asmenų atrankai: turi būti užtikrinamas tyrimo tęstinumas. 

Kaip interpretuoti SARS-CoV-2 IgM/IgG greitojo testo atsakymą?  
 

 Testo intepretacija priklauso nuo klinikinės tikimybės, kad pacientas serga COVID-19 (žr. 2 lentelę). 
 Interpretuojant testą, rekomenduojame naudotis 1 ir 2 lentelėmis. 
 

1 lentelė. Greitojo SARS-CoV-2 IgM/IgG antikūnų nustatymo testo interpretacija. 
 

  

Klinikinė 
būklė 

SARS-CoV-
2 IgM/IgG 
atsakymas 

Klinikinė interpretacija 
Tolimesnių tyrimų 

taktika 

PACIENTAS SU COVID-19 SIMPTOMAIS 

Pacientas su 
COVID-19 

simptomais 

 
< 10 dienų nuo simptomų 

pradžios 
10 dienų - 5 savaitės nuo 

simptomų pradžios 
Nuo 6 savaitės iki 6 mėnesių 

nuo simptomų pradžios 
 

Neigiamas 
Testas nevertintinas 

 
Jeigu pacientas turi COVID-19– 
simptomus, atlikite SARS-CoV-2 

PGR (COVID-19 PGR) testą. 
 

Tikėtina, kad pacientas neserga ir 
nesirgo COVID-19, tačiau galimas 
klaidingai neigiamas atsakymas 

[Žr. 2 lentelę] 

Pacientas nesirgo COVID-19 arba 
nesuformavo imuninio atsako 

Ūminės COVID-19 
infekcijos diagnozei 

patvirtinti atlikti SARS-
CoV-2 PGR (COVID-19 

PGR) Teigiamas 

Pacientas yra persirgęs, serga 
COVID-19, arba klaidingai 

teigiamas tyrimo atsakymas 
[Žr. 2 lentelę] 

Pacientas greičiausiai persirgo 
COVID-19. Nežinia, ar turi 

ekeftyvų imunitetą. 

ASMUO BE COVID-19 SIMPTOMŲ 

Asmuo be 
COVID-19 
simptomų 

 Pirmasis testas Pakartotiniai testai kas 7-10 dienų  

Neigiamas 

Testas nevertintinas 
 

Nepersirgęs ar COVID-19 inkubacinis periodas, ar 
persirgęs, bet tyrimo atsakymas klaidingai 

neigiamas. 

Tikėtina, kad pacientas nesirgo COVID-19, tačiau 
galimas klaidingai neigiamas atsakymas dėl 

infekcijos. 
[Žr. 2 lentelę] 

Vadovaujantis SAM 
nustatytais kriterijais7 

Teigiamas 

Klaidingai teigiamas atsakymas, arba pacientas 
potencialiai yra asimptominis COVID-19 nešiotojas 

arba pacientas anksčiau persirgęs ir turi 
susiformavusį imunitetą. 

[Žr. 2 lentelę] 

 
Klaidingai teigiamas atsakymas, arba pacientas 

potencialiai yra asimptominis COVID-19 nešiotojas 
arba pacientas anksčiau persirgęs ir turi 

susiformavusį imunitetą. 
[Žr. 2 lentelę] 

Ūminės COVID-19 
infekcijos diagnozei 

patvirtinti atlikti SARS-
CoV-2 PGR (COVID-19 

PGR) 
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2 lentelė. COVID-19 infekcijos tikimybė. 
 

 

Literatūra 
 

1. Haveri, A. et al. Serological and molecular findings during SARS-CoV-2 infection: the first case study in Finland, January to February 2020. 
Eurosurveillance 25, (2020). Internetinė prieiga: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.11.2000266 

2. Peiris, J. et al. Clinical progression and viral load in a community outbreak of coronavirus-associated SARS pneumonia: a prospective study. The 
Lancet 361, 1767–1772 (2003). Internetinė prieiga: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)13412-5/fulltext  

3. Zou, L. et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. New England Journal of Medicine 382, 1177–1179 (2020). 
Internetinė prieiga: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737 

4. Channappanavar, R., Zhao, J. & Perlman, S. T cell-mediated immune response to respiratory coronaviruses. Immunologic Research 59, 118–128 
(2014). Internetinė prieiga: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125530/  

5. Public Health England. Guidance. COVID-19: rapid tests for use in community pharmacies or at home. Publikuota 2020 kovo 15. Internetinė prieiga: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-rapid-tests-for-use-in-community-pharmacies-or-at-home/covid-19-rapid-tests-for-
use-in-community-pharmacies-or-at-home 

6. World Health Organisation. Use of laboratory methods for SARS diagnosis. Internetinė prieiga: https://www.who.int/csr/sars/labmethods/en/ 
7. Sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 16 d. įsakymas Nr. V-838 „Dėl suaugusiųjų covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. Internetinė prieiga: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams 
 
 
 

COVID-19 paplitimas ARBA 
klinikinė COVID-19 infekcijos 

tikimybė 

Jeigu testas teigiamas, 
tikimybė kad pacientas 

turėjo/turi COVID-19 

Jeigu testas neigiamas, 
tikimybė, kad pacientas 

neturėjo/neturi COVID-19 
0.10% 0.94% 99.99% 

0.50% 4.55% 99.94% 

1% 8.75% 99.87% 

3% 22.70% 99.61% 

5% 33.32% 99.35% 

10% 51.33% 98.63% 

20% 70.35% 96.97% 

30% 80.27% 94.91% 

50% 90.47% 88.88% 
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