
 

Dažnai užduodami klausimai (DUK) 

 

1. Ką galima aptikti VivaDiag™ SARS-CoV-2 IgM/IgG testavimo rinkiniu? 

VivaDiag™ SARS-CoV-2 IgM/IgG greitasis testas (COVID-19 IgM/IgG greitasis testas) yra skirtas greitai 

kokybiškai aptikti SARS-CoV-2 IgM ir IgG antikūnams pilname žmogaus kraujyje (iš piršto ar iš venos), 

serume ir plazmoje.  

 

2. Kas gali naudoti VivaDiag™ SARS-CoV-2 IgM/IgG testavimo rinkinį? 

Testas skirtas tik in vitro diagnostikai ir naudoti tik specialistams. Sveikatos priežiūros specialistai testą gali 

naudoti klinikinėse laboratorijose ir pacientų priežiūros vietose. Testas nėra skirtas naudoti namuose. 

 

3. Kaip greitai galima nustatyti infekciją VivaDiag™ SARS-CoV-2 IgM/IgG testavimo rinkiniu? 

Paprastai IgM antikūnai atsiranda praėjus vienai savaitei po infekcijos, o IgG antikūnai – praėjus dviem 

savaitėms po infekcijos. Kita teorija teigia, kad IgM antikūnai atsiranda praėjus 3–5 dienoms po ligos 

simptomų pasireiškimo. Dėl žmonių imuninės sistemos skirtumų laikas, per kurį organizmas pagamina 

antikūnus, gali skirtis. Šiuo metu neturime tikslių duomenų apie antikūnų dinamiką šio viruso infekcijos 

metu, tad negalime tiksliai žinoti, per kiek laiko organizmas pagamins antikūnus.  

Asmenims, kuriems simptomai neatsiranda iki 12 dienos, greičiausiai jų ir nebus, tačiau jie vis tiek gali būti 

infekcijos nešiotojai. Kad liga neplistų, mokslininkai pataria žmonėms, kurie gali būti užkrečiami – nesvarbu, 

ar jie turi simptomų, ar ne – 14 dienų savarankiškai izoliuotis. Manoma, kad vienam iš šimto karantino 

sąlygų besilaikančių žmonių, simptomai gali atsirasti pasibaigus karantino laikotarpiui. 

 

4. Kodėl skiriasi greitojo testo ir PGR rezultatai? 

PGR tyrimas gali būti teigiamas iš karto atsiradus virusui, o SARS-CoV-2 IgM/IgG testas teigiamus rezultatus 

parodo tik po to, kai organizmas pagamina antikūnus. Šie du tyrimo metodai pagrįsti skirtingų žmogaus 

organizme susidarančių biologinių molekulių aptikimo principais. PGR tyrimas nustato paties koronaviruso 

buvimą organizme, o SARS-CoV-2 IgM/IgG tyrimas aptinka prieš koronavirusą susidariusius antikūnus. Detali 

informacija apie šių dviejų metodų rezultatų interpretavimą pateikta lentelėje. 

1 lentelė. Skirtumų tarp PGR testo rezultatų ir SARS-CoV-2 IgG/IgM greitojo testo rezultatų 
interpretavimas 

Nr. PGR IgM IgG Interpretavimas 

1 + - - 

Pacientai greičiausiai yra inkubacinio laikotarpio stadijoje 
(apie 2 savaitės po pirmojo kontakto su virusu). 

Inkubacinio laikotarpio metu organizmas dar nėra 
pagaminęs antikūnų. 

2 + + - *Ankstyvoji infekcijos stadija (dažniausiai 3–5 dienos po 
simptomų atsiradimo) 

3 + - + 

Vidurinė ir vėlyvoji infekcijos stadija arba pakartotinė 
infekcija. Jei IgG kiekis padidėjęs 4 kartus (lyginant ūminę 

stadiją su sveikimo stadija), tai reiškia, jog pacientui 
pasireiškė pakartotinė infekcija. 

4 + + + Aktyvus infekcijos laikotarpis, kurio metu organizmas 
pradeda įgyti atsparumą virusui. 

5 - + - Ūminė ligos fazė. 



6 - - + Atsigavimas po infekcijos, virusas pašalintas iš 
organizmo. 

7 - +/- - 
Pirmoji ir ankstyvoji infekcijos stadija. Viruso 

koncentracija per maža, kad jis būtų aptiktas PGR testu, 
o organizmas pradeda gaminti IgM antikūnus. 

8 - + + Neseniai virusu užsikrėtęs pacientas, šiuo metu esantis 
sveikimo stadijoje. Virusas pašalintas iš organizmo. 

 

5. Jei paciento SARS-CoV-2 IgG / IgM greitojo tyrimo rezultatas yra teigiamas, ar tai reiškia, kad 

pacientas buvo užkrėstas koronavirusu? 

Ne. Yra nedidelė tikimybė gauti teigiamą rezultatą tiriant asmenis, kurie niekada nebuvo užsikrėtę 

koronavirusu. Kai kurios endogeninės medžiagos, pavyzdžiui, reumatoidinis faktorius, heterofiliniai 

antikūnai, sukels klaidingai teigiamą atsaką. Be to, kai kurie išoriniai veiksniai, tokie kaip hemolizė ar 

netinkamas kraujo mėginio laikymas, taip pat gali sutrikdyti tyrimo procedūrą ir sukelti klaidingai teigiamą 

rezultatą.  

Norint patvirtinti galutinę diagnozę, svarbu įvertinti kitus klinikinius požymius ir (arba) atlikti papildomus 

molekulinius tyrimus, jei įtariate, kad teigiamas rezultatas gali būti klaida.  

 

6. Jei paciento SARS-CoV-2 IgG / IgM greitojo tyrimo rezultatas neigiamas, ar tai reiškia, kad pacientas 

niekada nebuvo užkrėstas koronavirusu? 

Ne. Galima gauti neigiamus testo rezultatus tiriant asmenis, kurie yra užsikrėtę COVID-19, nes inkubaciniu 

laikotarpiu paciento organizmas dar nėra pagaminęs antikūnų. Neigiamas rezultatas neleidžia atmesti SARS-

CoV-2 galimos infekcijos, ypač asmenims, kurie turėjo sąlytį su virusu.  

Jei testo rezultatas yra neigiamas, tačiau asmuo per pastarąsias kelias savaites turėjo kontaktą su 

diagnozuotais pacientais ar patiria klinikinius simptomus, norint atmesti infekcijos galimybę, reikia atlikti 

papildomą molekulinės diagnostikos tyrimą. 

 

7. Kiek laiko galioja buferinis tirpalas atidarius indelį? 

Iki datos atspausdintos ant buferinio tirpalo indelio etiketės nurodytos šalia Exp. 


