
ςζκεςή ηασείαρ δοκιμήρ (με ζάλιο) για ηην ανίσνεςζη ανηιγόνος νέος Κοπονοϊού 
(SARS-Cov-2)  

Φύλλο Οδηγιών 
ΔΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΔΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΣΙΓΟΝΧΝ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 
ΚΟΡΟΝΟΨΟΤ Δ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΑΛΙΟ.  
Μόνο για επαγγελμαηική In Vitro Γιαγνωζηική σπήζη.  

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 
Ζ ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) είλαη έλα in vitro 
δηαγλσζηηθό ηεζη γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε Ννπθιενπξσηεΐλεο θαη γιπθνπξσηετλεο spike ηεο Αζζέλεηαο ηνπ 
Κνξνλντνύ 2019 ζε αλζξώπηλν ζηνκαηνθαξπγγηθό ζάιην, κε ηε ρξήζε ηεο γξήγνξεο κεζόδνπ ηεο 
αλνζνρξσκαηνγξαθίαο σο κηα βνήζεηα ζηε δηάγλσζε ησλ κνιύλζεσλ ηνπ SARS-Cov-2. Ζ αλίρλεπζε βαζίδεηαη ζε 
κνλνθισληθά αληηζώκαηα εηδηθά γηα ηα αληηγόλα ηνπ λένπ θνξνλατνύ. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο 
γηα ζσζηή θαξκαθεπηηθή ζπληαγνγξάθεζε.   

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Οη λένη θνξνλντνί αλήθνπλ ζην β γέλνο. Ο COVID-19 είλαη κηα νμεία αλαπλεπζηηθή κεηαδνηηθή αζζέλεηα. Οη 
άλζξσπνη είλαη γεληθά επάισηνη. Πξνο ην παξόλ, νη αζζελείο πνπ λνζνύλ από ην λέν θνξνλατό είλαη ε θύξηα πεγή 
κεηάδνζεο. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί θαη είλαη αζπκπησκαηηθνί, κπνξνύλ επίζεο λα απνηεινύλ πεγή 
κεηάδνζεο. ύκθσλα κε ηηο πξόζθαηεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ε πεξίνδνο επώαζεο είλαη 1 έσο 14 εκέξεο, 
θπξίσο 3 κε 7 εκέξεο. Οη θύξηεο θιηληθέο εθδειώζεηο είλαη ππξεηόο, θόπσζε θαη μεξόο βήραο. Ρηληθή ζπκθόξεζε, 
θαηαξξνή, πνλόιαηκνο, κπαιγία θαη δηάξξνηα παξαηεξνύληαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο.  
Σν νμύ αλαπλεπζηηθό ζύλδξνκν –Κνξνλντόο- 2 (SARS-Cov-2) είλαη έλαο ηόο κε έιπηξν, κε θαηαθεξκαηηζκέλνπ, 
ζεηηθνύ rna γνληδηώκαηνο. Δίλαη ε αηηία ηεο Αζζέλεηαο ηνπ Κνξνλντνύ-0 (COVID-19) πνπ είλαη κεηαδνηηθή ζηνπο 
αλζξώπνπο. Ο ηόο SARS-Cov-2 έρεη πνιιέο δνκηθέο πξσηεΐλεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηηο spike (S), envelope (E), 
membrane (M) θαη nucleocapsid (N). 
Δπί ηνπ παξόληνο, ππάξρνπλ πνιιέο κεηαιιάμεηο ηνπ Νένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) θαη ε κεηάιιαμε Ν501Τ θαη νη 
παξαπιήζηέο ηεο κεηαιιάμεηο έρνπλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή επεηδή ε ζέζε κεηάιιαμήο ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 
δέζκεπζεο ηνπ ππνδνρέα ηνπ ηνύ, ηξνπνπνηώληαο ζπλαθνινύζσο ηελ απόδνζε κεηάδνζεο ηνπ ηνύ. ηελ in silico 
αλάιπζε απνδείρζεθε όηη ε κεηάιιαμε Ν501Τ δελ ηξνπνπνηεί ηελ πξσηαξρηθή θαη ηξηηνγελή πξσηετληθή δνκή ηνπ 
ππνδνρέα RBD ηεο πξσηεΐλεο spike. πλεπώο ε αληηγνληθόηεηά ηνπ παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Ζ ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) είλαη κηα 
αλνζνρξσκαηνγξαθηθή κεκβξάλε δνθηκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί πςειήο επαηζζεζίαο κνλνθισληθά αληηζώκαηα ζηνλ 
λέν θνξνλντό.  
Ζ ζπζθεπή δνθηκήο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ηξία κέξε: ηελ ππνδνρή δείγκαηνο, ππνδνρή αληηδξαζηεξίνπ θαη 
ηε κεκβξάλε αληίδξαζεο. Ζ κεκβξάλε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ πεξηέρεη θνιινεηδή ρξπζό ζπδεπγκέλν κε κνλνθισληθά 
αληηζώκαηα ηνπ λένπ θνξνλντνύ. Ζ κεκβξάλε αληίδξαζεο πεξηέρεη δεπηεξεύνληα αληηζώκαηα γηα ην λέν θνξνλντό θαη 
πνιπθισληθά αληηζώκαηα γηα ζθαηξίλε πνληηθηνύ, ηα νπνία είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζηε κεκβξάλε.  
Όηαλ ην δείγκα ζάιηνπ ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπή δνθηκήο, ην ζπδεπγκέλν δηάιπκα από ηελ ππνδνρή αληηδξαζηεξίνπ 
δηαιύεηαη θαη κεηαθηλείηαη καδί κε ην ζάιην. Όηαλ ππάξρεη λένο θνξνλντόο ζην δείγκα ζάιηνπ, ζρεκαηίδεηαη έλα 
ζύκπινθν κεηαμύ ηεο ζύδεπμεο ησλ αληηζσκάησλ ηνπ θνξνλατνύ θαη ηνπ ηνύ ζα δεζκεπηεί/ αληρλεπζεί από ην εηδηθό 
κνλνθισληθό αληίζσκα ηνπ λένπ θνξνλατνύ, πνπ είλαη επηθαιπκκέλν ζηελ πεξηνρή Σ. Αλεμάξηεηα αλ ην δείγκα 
πεξηέρεη ή όρη ηνλ ηό, ην δηάιπκα ζπλερίδεη λα κεηαθηλείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη αθόκα έλα αληηδξαζηήξην (έλα 
αληίζσκα γηα ην IgG πνληηθνύ), πνπ δεζκεύεη ηηο ελαπνκείλαζεο ζπδεύμεηο, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια κηα θόθθηλε 
γξακκή ζηελ πεξηνρή C.  
Ζ ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) κπνξεί λα 
αληρλεύζεη ηόζν ηελ λνπθιενπξσηεΐλε ηνπ SARS-Cov-2 όζν θαη ηελ πξσηεΐλε spike ηνπ SARS-Cov-2. Με ηε κέζνδν 
ELISA, εμαθξηβώζεθε όηη ην αληίζσκα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δεζκεύεηαη ζηα ακηλνμέα 511-531 ηεο πξσηεΐλεο spike 
ηνπ SARS-Cov-2. 
Ζ αληρλεπζηκόηεηα ησλ γελεηηθώλ κεηαιιάμεσλ ηνπ SARS-Cov-2 ειέγρζεθε εμεηάδνληαο ηελ επαηζζεζία πξνο ηηο 
αλαζπλδπαζκέλεο πξσηεΐλεο spike ηνπ SARS-Cov-2 (319 to 541aa). ηηο δνθηκέο απηέο, ε ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο 
γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) πέηπρε ηηο ίδηεο ηηκέο ηόζν θαηά ηελ αλίρλεπζε ησλ 
κεηαιιάμεσλ Β.1.1.7. (UK) θαη Β.1.351 (SA) όζν θαη θαηά ηελ αλίρλεπζε ηεο βαζηθήο εθδνρήο. 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
Ζ κεκβξάλε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ πεξηέρεη θνιινεηδή ρξπζό ζπδεπγκέλν κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα ηνπ λένπ 
θνξνλντνύ. Ζ κεκβξάλε αληίδξαζεο πεξηέρεη δεπηεξεύνληα αληηζώκαηα γηα ην λέν θνξνλατό θαη πνιπθισληθά 
αληηζώκαηα ηεο ζθαηξίλεο πνληηθνύ, πνπ είλαη αθηλεηνπνηεκέλα πάλσ ζηε κεκβξάλε.  

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 
• Μόλν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε.  
• Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο.  
• Βεβαησζείηε όηη ε αινπκηλέληα ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη ηε ζπζθεπή ηνπ ηεζη δελ έρεη ππνζηεί 
 δεκία πξηλ ηε ρξήζε. 
• Πξαγκαηνπνηείζηε ην ηεζη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 15 κε 30°C. 
• Φνξάηε γάληηα όηαλ ηνπνζεηείηε ηα δείγκαηα, απνθεύγεηε λα αθνπκπάηε ηε κεκβξάλε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ θαη ηελ 
ππνδνρή ηνπ δείγκαηνο.  
• Όια ηα δείγκαηα θαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο κνιπζκαηηθά θαη λα απνξξίπηνληαη 
ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία.  
• Απνθεύγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε δείγκαηα αίκαηνο. 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ 
Απνζεθεύεζηε ηε ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλατνύ (SARS-Cov-2) 
ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ή ςύμεο (2-30°C). Μελ θαηαςύρεηε. Όια ηα αληηδξαζηήξηα παξακέλνπλ ζηαζεξά κέρξη 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ εκθαίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θαη ζηε θηάιε ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο. 

ΛΗΦΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 
1. ςλλογή δείγμαηορ: 
Σν ζηνκαηηθό πγξό δείγκα πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ δηαινγήο πνπ παξέρνληαη κε ην θηη. 
Αθνινπζήζηε ηηο αλαιπηηθέο Οδεγίεο Υξήζεο παξαθάησ. Καλέλα άιιν εξγαιείν δηαινγήο δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε δνθηκή. Σν ζηνκαηηθό πγξό πνπ έρεη ζπιιερζεί νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. 
2. Πποεηοιμαζία δείγμαηορ: 
Όηαλ ην ζάιην έρεη ζπιιερζεί, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα πξνεηνηκάζεηε ην δείγκα κε ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα 
πνπ παξέρεηαη κε ην θηη. 

ΤΛΙΚΑ 
Τλικά πος παπέσονηαι 

 πζθεπή δνθηκήο  

 Φύιιν νδεγηώλ  

 ηαγνλόκεηξν 

 Αθξνθύζην  

 Κύπειιν/ζαθνύια  

 Ρπζκηζηηθό δηάιπκα εμαγσγήο  

 σιήλαο εμαγσγήο  

 Πιαζηηθή ζαθνύια 

 Θήθε ζσιήλα*              ζπιινγήο ζάιηνπ 

* Ζ ζπζθεπαζία ησλ 20 ηεζη πεξηέρεη ηε ζήθε ζσιήλα. ηε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεζη θαη 5 ηεζη ρξεζηκνπνηείζηε ην 

ίδην ην θνπηί ηνπ ηεζη σο ζήθε ζσιήλα. 

 

Τλικά πος απαιηούνηαι αλλά δεν παπέσονηαι 

 Υξνλόκεηξν  

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 
Αθήζηε ηη ζςζκεςή δοκιμήρ, ηο δείγμα και ηο πςθμιζηικό διάλςμα εξαγωγήρ να έπθοςν ζε θεπμοκπαζία 
δωμαηίος (15-30°C) ππιν ηη δοκιμή. Μην βάλεηε οηιδήποηε ζηο ζηόμα, ζςμπεπιλαμβανομένος θαγηηού, 
ποηού, ηζίσλαρ, καπνού, νεπού και πποϊόνηων ζηομαηικού διαλύμαηορ ηοςλάσιζηον 10 λεπηά ππιν ηη 
ζςλλογή ςγπού ζηομαηικού δείγμαηορ. 
1.Φηύζηε αξθεηό ζάιην κέζα ζην θύπειιν ζπιινγήο ζάιηνπ. 
2. Πάξηε έλα ζσιήλα εμαγσγήο θαη έλα κπνπθάιη ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο εμαγσγήο, αθαηξέζηε ην πώκα από ην 
κπνπθάιη ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο εμαγσγήο, ηνπνζεηήζηε όιν ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα εμαγσγήο ζην ζσιήλα 
εμαγσγήο. 
3. Σξαβήμηε αξθεηό ζάιην από ην θύπειιν κε έλα ζηαγνλόκεηξν. Βεβαησζείηε όηη ην επίπεδν πγξνύ δελ ππεξβαίλεη 
ηo ζεκείν έλσζεο κεηαμύ ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ αέξα θαη ηεο πιαζηηθήο πηπέηαο θαη κεηαθέξεηε όιν ην ζάιην πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ πιαζηηθή πηπέηα ζην ζσιήλα εμαγσγήο. 
4.Πάξηε έλα αθξνθύζην θαη ζθξαγίζηε ην ζσιήλα εμαγσγήο. Κνπλήζηε απαιά ηνλ ζσιήλα εμαγσγήο θάζεηα γηα 
πεξίπνπ 5 δεπηεξόιεπηα ώζηε λα αλακεηρζεί θαιά ην ζάιην κε ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα εμαγσγήο. Γηπιώζηε ην 
ρξεζηκνπνηεκέλν θύπειιν/ ζαθνύια ζηε κέζε θαη απνξξίςηε ην ζηελ πιαζηηθή ζαθνύια σο ηαηξηθό απόβιεην 
ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο. 
 

 
 
5.Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπή δνθηκήο από ηε ζθξαγηζκέλε αινπκηλέληα ζπζθεπαζία θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηε ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηό. Σα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη όηαλ ε δνθηκή δηελεξγείηαη ακέζσο κεηά ην άλνηγκα 
ηεο αινπκηλέληαο ζπζθεπαζίαο. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή δνθηκήο ζε θαζαξή θαη επίπεδε επηθάλεηα. .Μεηαθέξεηε 3 
ζηαγόλεο δείγκαηνο ζηελ ππνδνρή δείγκαηνο ηεο ζπζθεπήο δνθηκήο θάζεηα, μεθηλήζηε ην ρξνλόκεηξν. 
6. Γηαβάζηε ηα απνηειέζκαηα ζε 10-20 ιεπηά. Μελ εξκελεύζεηε ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ πάξνδν 20 ιεπηώλ 
 

 
 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
(Παξαθαινύκε ειέγμηε ηελ αλσηέξσ απεηθόληζε) 

ΘΔΣΙΚΟ: Δκθαλίδνληαη δύν θόθθηλεο γξακκέο. Μία θόθθηλε γξακκή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ (C) θαη κία 
θόθθηλε γξακκή ζηελ πεξηνρή δνθηκήο (T). Ζ απόρξσζε ηνπ ρξώκαηνο κπνξεί λα πνηθίιεη, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο 
πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεηηθό, αθόκα θη αλ ε γξακκή είλαη αρλή.  
ΑΡΝΗΣΙΚΟ: Μόλν κία θόθθηλε γξακκή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ (C) θαη θακία γξακκή ζηελ πεξηνρή 
δνθηκήο (T). Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη δελ ππάξρνπλ κόξηα ηνπ λένπ θνξνλντνύ ζην δείγκα ή όηη 
ν αξηζκόο ησλ ητθώλ κνξίσλ είλαη θάησ από ην επίπεδν αλίρλεπζεο.  
ΑΚΤΡΟ: Γελ εκθαλίδεηαη θακία θόθθηλε γξακκή ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ(C). Σν ηεζη είλαη άθπξν αθόκα θη αλ ππάξρεη 
γξακκή ζηελ πεξηνρή δνθηκήο (T). Αλεπαξθήο πνζόηεηα δείγκαηνο ή ιαλζαζκέλεο δηαδηθαζηηθέο ηερληθέο είλαη νη πην 
πηζαλνί ιόγνη απνηπρίαο ηεο γξακκήο ειέγρνπ. Διέγμηε ηε δηαδηθαζία δνθηκήο θαη επαλαιάβεηε ην ηεζη 
ρξεζηκνπνηώληαο κηα λέα ζπζθεπή δνθηκήο. Δάλ ην πξόβιεκα παξακέλεη, δηαθόςηε ακέζσο ηε ρξήζε ηνπ ηεζη θαη 
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό ζαο δηαλνκέα. 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ 
• Ζ ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) είλαη έλα νμείαο 
θάζεο ηεζη πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα πνηνηηθή αλίρλεπζε. Σν δείγκα πνπ έρεη ζπιιερζεί κπνξεί λα πεξηέρεη 
ζπγθέληξσζε αληηγόλνπ θάησ ηνπ νξίνπ επαηζζεζίαο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ, νπόηε έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα ζην ηεζη 
δελ απνθιείεη ηε κόιπλζε από ην λέν θνξνλντό.  
• Ζ ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλατνύ (SARS-Cov-2) αληρλεύεη 
βηώζηκα θαη κε βηώζηκα αληηγόλα ηνπ λένπ θνξνλατνύ. Ζ απόδνζε ηνπ ηεζη βαζίδεηαη ζην θνξηίν αληηγόλσλ πνπ 
ππάξρεη ζην δείγκα θαη κπνξεί λα κελ ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαιιηέξγεηα θπηηάξσλ πνπ εθηειείηαη ζην ίδην δείγκα. Έλα 
ζεηηθό ηεζη δελ απνθιείεη ηελ πηζαλόηεηα ύπαξμεο άιισλ παζνγόλσλ, επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 
ζπγθξίλνληαη κε όια ηα ππόινηπα δηαζέζηκα θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αθξηβήο 
δηάγλσζε.  
• Έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα ηνπ ηεζη κπνξεί λα πξνθύςεη ζε πεξίπησζε πνπ ηα αληηγόλα ζε έλα δείγκα είλαη θάησ 
ηνπ νξίνπ επαηζζεζίαο ηνπ ηεζη ή έρεη ιεθζεί ρακειήο πνηόηεηαο δείγκα.  
• Ζ απόδνζε ηνπ ηεζη δελ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αληητθήο ζεξαπείαο ηνπ λένπ θνξνλντνύ.  
• Θεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη δελ απνθιείνπλ παξάιιειε κόιπλζε από άιια παζνγόλα.  
• Αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη δελ απνθιείνπλ ηελ ύπαξμε κνιύλζεσλ από άιινπο ηύπνπο θνξνλντνύ εθηόο από 
ηνλ SARS-Cov-2. 
• Σα παηδηά ηείλνπλ λα κεηαδίδνπλ ηνλ ηό γηα κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο, γεγνλόο 
πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα δηαθνξέο σο πξνο ηελ επαηζζεζία αλάκεζα ζηνπο θαηαιόγνπο ελειίθσλ θαη 
παηδηώλ.  
• Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ηνύ ζην ζάιην επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από παξάγνληεο, όπσο γεύκαηα, δίαηηεο, θάπληζκα, 
απνζκεηηθά αλαπλνήο θιπ. Δπνκέλσο, παξαθαινύκε λα αθνινπζήζεηε απζηεξά απηόλ ηνλ νδεγό πξηλ ηε ζπιινγή 
δεηγκάησλ.  
Σπρόλ αξλεηηθό απνηέιεζκα κπνξεί λα πξνθύςεη αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηγόλνπ ζε έλα δείγκα είλαη θάησ από ην 

επίπεδν αλίρλεπζεο ηνπ ηεζη ή αλ ην δείγκα ιήθζεθε ή κεηαθέξζεθε  ιαλζαζκέλα. πλεπώο ηπρόλ αξλεηηθό 
απνηέιεζκα ηνπ ηεζη δελ απνθιείεη ηελ πηζαλόηεηα κόιπλζεο από SARS-Cov-2 θαη πξέπεη λα επηβεβαησζεί από τηθή 
θαιιηέξγεηα ή PCR. 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΓΟΗ 
Κλινική Αξιολόγηζη 

Γηελεξγήζεθε θιηληθή αμηνιόγεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπζθεπή 
ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) θαη ηε κέζνδν PCR.  
Ζ απόδνζε πξνζδηνξίζζεθε από ηε ρξήζε 405 δεηγκάησλ ζηνκαηνθαξπγγηθνύ ζάιηνπ από ζπκπησκαηηθνύο 
αζζελείο κε πηζαλό θξνύζκα COVID-19. Σν ζηνκαηνθαξπγγηθό ζάιην πξνεηνηκάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα 
ηε ιήςε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο. Όια ηα δείγκαηα ιήθζεθαλ θαη αθνινύζσο εμεηάζηεθαλ δηαδνρηθά κε 
ηπραίν ηξόπν. Ζ απόδνζε ηεο ζπζθεπήο δνθηκήο αληηζηνηρήζεθε κε ηα απνηειέζκαηα ελόο ζπγθξηλόκελνπ κε ην 
εκπνξηθό RT-PCR αληηδξαζηεξίνπ. Ζ ζπζθεπή δνθηκήο εκθάληζε επαηζζεζία 92.9% θαη εηδηθόηεηα 99.58%. Σα 
απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ:  
Πίλαθαο: πζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2)  vs. PCR 

Μέζνδνο 
2019-nCoV ζεη ηεζη 
λνπθιετθνύ νμένο (RT-PCR) 

πλνιηθά 
απνηειέζκαηα 

πζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε 
ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ 
λένπ Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2) 

Απνηειέζκαηα Θεηηθά Αξλεηηθά 

Θεηηθά 157 1 158 

Αξλεηηθά 12 235 247 

πλνιηθά απνηειέζκαηα 169 236 405 

Κιηληθή επαηζζεζία = 157/169=92.9% (95%CI*87.89% to 96.0%)  
Κιηληθή εηδηθόηεηα = 235/236＞99.58% (95%CI*93.39% to >99.99%)  

Οιηθό πνζνζηό θιηληθήο ζύκπησζεο: (157+235)/ (157+1+12+235) *100%=96.79% (95%CI*94.53% to 98.17%) 
*Confidence Interval 

Όπιο ανίσνεςζηρ (LoD) 

Διεγκέλα ζηειέρε 2019-nCoV  Πξντόλ Realy Tech  

πγθέληξσζε απνζέκαηνο 2019-nCoV  1 X 10
6
 TCID50/mL 

Αξαίσζε 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 

Διεγκέλε ζπγθέληξσζε ζε αξαίσζε 
(TCID50/ml) 

1X10
4
 

5X10
3
 2.5X 10

3
 

1.25X10
3
 6.25X10

2
 

Γείθηεο αλαθνξάο 20 επαλαιήςεσλ θνληά ζην 
όξην  

100(20/20) 
100(20/20) 100(20/20) 

95(19/20) 10(2/20) 

Όξην αλίρλεπζεο (LoD) αλά ζηέιερνο ηνύ 1.25 X 10
3 
TCID50/mL 

 
Γιαζηαςπούμενη ανηίδπαζη 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ είλαη θάησ από ηελ αληίζηνηρε ζπγθέληξσζε ησλ νπζηώλ ζηνλ αθόινπζν πίλαθα θαη 
δελ επεξεάδνπλ ην ζεηηθό ή αξλεηηθό απνηέιεζκα ηνπ ηεζη. Γελ ππάξρεη δηαζηαπξνύκελε αληίδξαζε.  

Ιόρ/Βακηήπιο/Παπάζιηο ηέλεσορ ςγκένηπωζη 

MERS-θνξνλντόο N/A 72 κg/mL 

Αδελντόο 

Σύπνο 1 1.5 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 3 7.5 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 5 4.5 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 7 1.0 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 8 1.0 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 11 2.5 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 18 2.5 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 23 6.0 x 106TCID
50

/mL 

Σύπνο 55 1.5 x 106TCID
50

/mL 

Γξίπε A 

H1N1 Denver 3.0 x 108TCID
50

/mL 

H1N1 WS/33 2.0 x 108TCID
50

/mL 

H1N1 A/Mal/302/54 1.5 x 108TCID
50

/mL 

H1N1 New Caledonia 7.6 x 108TCID
50

/mL 

H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6 x 108TCID
50

/mL 

Γξίπε B 

Nevada/03/2011 1.5 x 108TCID
50

/mL 

B/Lee/40 8.5 x 108TCID
50

/mL 

B/Taiwan/2/62 4.0 x 108TCID
50

/mL 

Αλαπλεπζηηθόο ζπγθπηηαθόο ηόο N/A 2.5 x 106TCID
50

/mL 

Λεγηνλέιια πλεπκνλίαο 

Bloomington-2 1 x 10
5
 PFU/mL 

Los Angeles-1 1 x 10
5
 PFU/mL 

82A3105 1 x 10
5
 PFU/mL 

Ρηλντόο A16 N/A 1.5 x 10
6
TCID50/mL 

Μπθνβαθηήξην ηεο θπκαηίσζεο 

K 1 x 10
5
PFU/mL 

Erdman 1 x 10
5
PFU/mL 

HN878 1 x 10
5
PFU/mL 

CDC1551 1 x 10
5
PFU/mL 

H37Rv 1 x 10
5
PFU/mL 

Πλεπκνληθόο ζηξεπηόθνθθνο 

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 x 10
5
PFU/mL 

178 [Poland 23F-16] 1 x 10
5
PFU/mL 

262 [CIP 104340] 1 x 10
5
PFU/mL 

Slovakia 14-10 [29055] 1 x 10
5
PFU/mL 

Ππνγόλνο ζηξεπηόθνθθνο 
Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 130] 

1 x 10
5
PFU/ml 

Μπθόπιαζκα πλεπκνλίαο 

Mutant 22 1 x 10
5
PFU/ml 

FH strain of Eaton Agent [NCTC 
10119] 

1 x 10
5
PFU/ml 

36M129-B7 1 x 10
5
PFU/ml 

Κνξνλατόο 

229E 1.5 x10
6
TCID

50
/ml 

OC43 1.5 x10
6
TCID

50
/ml 

NL63 1.5 x 10
6
TCID

50
/ml 

HKU1 1.5 x 10
6
TCID

50
/ml 

Αλζξώπηλνο κεηαπλεπκνλντόο 
(hMPV) 3 Σύπνο B1 

Peru2-2002 1.5 x 10
6
TCID

50
/ml 

Αλζξώπηλνο κεηαπλεπκνλντόο 
(hMPV) 16 Σύπνο A1 

IA10-2003 1.5 x 10
6
TCID

50
/ml 

Ηόο ηεο παξατλθινπέληδαο Type 1 1.5 x 106TCID50/ml 



Type 2 1.5 x 106TCID50/ml 

Type 3 1.5 x 106TCID50/ml 

Type 4A 1.5 x 106TCID50/ml 

 
Ανηίδπαζη παπεμβαηικών οςζιών 

Καηά ηηο δνθηκέο κε ηε ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ Κνξνλντνύ 
(SARS-Cov-2) δελ ππήξμε αλάκεημε αλάκεζα ζηα αληηδξαζηήξηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηηο πηζαλέο παξεκβαηηθέο νπζίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θάησ πίλαθα πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ςεπδή ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα 
ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ SARS-Cov-2. 

Οπζία πγθέληξσζε Οπζία πγθέληξσζε 

Βιελλίλε 100κg/mL Αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ 3.0 mM 

Οιηθό αίκα   Ηβνππξνθαίλε 2.5 mM 

Βηνηίλε 100κg/mL Mνππηξνζίλε 10 mg/mL 

Νενζπλαηθξίλε (Φαηλπιεθξίλε) 5%(v/v) Tνκπξακπθίλε 10κg/mL 

Ρηληθό ζπξέπ Afrin(Ομπκεηαδνιίλε) 5%(v/v) Δξπζξνκπθίλε 50uM 

Αιαηνύρν ξηληθό ζπξέη 5%(v/v) ηπξνθινμαζίλε 50uM 

Οκνηνπαζεηηθή 5%(v/v) Κεθηξηαμόλε 110mg/mL 

Υξσκνγιπθηθό λάηξην 10 mg/mL Μεξνπελέκε 3.7κg/mL 

Τδξνρισξηθή Οινπαηαδίλε 10 mg/mL Σνκπξακπθίλε 100κg/mL 

Εαλακηβίξε 5 mg/mL Τδξνρισξηθή ηζηακίλε 100κg/mL 

Οζειηακηβίξε 10 mg/mL Πεξακηβίξε 1mmol/mL 

Artemether-lumefantrine  50uM Φινπληζνιίδε 100κg/mL 

Κπθιηθή δνμπθπθιίλε 50uM Μπνπληεζνλίδε 0.64nmol/ L 

Κηλίλε 150uM Φινπηηθαδόλε 0.3ng/mL 

Λακηβνπδίλε 1 mg/mL Λνπηλαβίξε 6κg/mL 

Ρηκπαβηξίλε 1 mg/mL Ρηηνλαβίξε 8.2mg/mL 

Νηαθιαηαζβίξε 1 mg/mL Abidor 417.8ng/mL 

Αθεηακηλνθαίλε 150uM Ρηληθή πιύζε N/A 

Φαινόμενο Αγκίζηπος 
Καηά ηε δνθηκή κεζαίαο θαιιηέξγεηαο άγξηνπ ζηειέρνπο SARS-CoV-2 (ζπγθέληξσζε 1 x 10

7
 TCID50/ml) θαη 

πνιιαπιώλ δεηγκάησλ δηαιύκαηνο κε ηε ζπζθεπή ηαρείαο δνθηκήο (κε ζάιην) γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ λένπ 
Κνξνλντνύ (SARS-Cov-2), δελ παξνπζηάζηεθε ην θηαλόκελν ηνπ αγθίζηξνπ. 

 
 
 
 

                               ΤΜΒΟΛΑ                                

ύμβολο ημαζία ύμβολο ημαζία 

 
In vitro δηαγλσζηηθή 
ηαηξηθή ζπζθεπή 

 
Όξην ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 
απνζήθεπζε     

 
Καηαζθεπαζηήο 

 Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο ζηελ 
Δ.Δ. 

 

Ζκεξνκελία παξαζθεπήο 

 

Ζκεξνκελία ιήμεο 

 Μελ 
επαλαρξεζηκνπνηείηε 

 
πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο 

 
Αξηζκόο παξηίδαο 

 
πκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Δπξσπατθήο Οδεγίαο 98/79/EC 

 
Αξηζκόο αλαθνξάο 

 
Ο αξηζκόο ηνπ ηεζη 
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