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2019-nCoV Ab Tesztcsomag (Kolloidos Arany) 

 

A tesztcsomagot az immunrendszer által a 2019 Új Koronavírus 

(2019-nCoV) ellen termelt IgM és IgG antitestek humán 

vérsavóból/vérplazmából/vérből kvalitatív vizsgálattal történő 

kimutatására tervezték, mely a 2019-nCoV fertőzést kimutató, 

kiegészítő diagnogsztikai eszközként alkalmazható. 

 

A koronavírusok (CoV) családjába tartozó vírusfélék olyan 

megbetegedéseket okoznak, melyek az egyszerű megfázástól a 

komolyabb megbetegedésekig terjednek, ez utóbbiak közé 

tartoznak például a Közel-keleti Légúti Koronavírus (MERS-CoV) 

vagy a Súlyos Akut Légzőszervi Szindróma. Az új koronavírus 

(nCoV) egy olyan vírustörzs, melyet ezt megelőzően emberekben 

nem azonosítottak még. A fertőzés leggyakoribb tünetei közé 

tartoznak a légzőszervi tünetek, láz, köhögés, légszomj és légzési 

nehézség. Súlyosabb esetekben a fertőzés tüdőgyulladást, akut 

légzőszervi tüneteket, veseelégtelenséget, vagy halált is okozhat. 

A továbbfertőzések elterjedésének megelőzésére az általánosan 

elfogadott ajánlás szerint a a gyakori kézmosást, a köhögés vagy 

tüsszentés során a száj és az orr takarását, az élelmiszerként 

fogyasztott húsfélék és tojásfélék alapos átfőzését/sütését 

szükséges betartani. Kerülni kell a közvetlen kapcsolatot olyan 

személyekkel, akiknél olyan légúti betegséget jelző tünetek 

jelentkeznek, mint a köhögés vagy tüsszögés. 

Az új koronavírus egy olyan vírustörzs, melyet ezt megelőzően 

emberekben nem azonosítottak még. Az “új”, vagy más néven 

2019nCoV vírust a Wuhan-ban (Kína) 2019 decemberében kitört 

fertőzésről szóló beszámolók előtt még soha nem azonosították. 

A jelenlegi becslések a lappangási időt 1-12.5 napos periódusra 

teszik, melynek középértéke 5-6 nap. Minél több adat kerül 

feldolgozásra, annál pontosabb becslés készíthető a lappangási 

időszak meghatározására. Más koronavírusos betegségekkel, (mint 

például a MERS vagy a SARS) kapcsolatos információra alapozva, 

a 2019-nCoV lappangási ideje akár a 14. napig is fennállhat. A WHO 

ajánlása szerint az igazolt fertőzésekhez kapcsolódó 

kontaktszemélyek megfigyelése 14 napig kell, hogy tartson. A mai 

napig nincs az új koronavírus fertőzés megelőzésére, vagy 

kezelésére ajánlott gyógyszer. 

 

 

A tesztcsomag az IgM és IgG 2019-nCoV virális antitestek jelenlétét 

vizsgálja, az úgynevezett “immunocapture” módszerrel. Nitrocellulóz 

membránt egér monoklonális IgM antitestekkel, egér monoklonális IgG 

antitestekkel és kecske IgG antitestekkel vonunk be. 

A rekombináns 2019-nCoV antigént és az egér IgG antitesteket 

kolloidos arannyal jelöljük meg a beazonosíthatósághoz. A minták 

hozzáadását követően, amennyiben a 2019-nCoV IgM antitestek jelen 

vannak, úgy azok a kolloidos arannyal bevont 2019-nCoV 

antigénekhez kötődve vegyületet alkotnak, melyek tovább kötődnek az 

előzetesen bevont, egér IgM antitestekhez ezáltal újabb vegyületeket 

létrehozva, mely az “M” jelzésnél lila csík megjelenését eredményezi. 

Amennyiben a 2019-nCoV IgG antitestek jelen vannak a mintában, 

úgy azok a kolloidos arannyal bevont 2019-nCoV antigénekhez 

kötődve vegyületet alkotnak, melyek tovább kötődnek az előzetesen 

bevont, egér monoklonális IgG antitestekhez ezáltal újabb 

vegyületeket létrehozva, mely az “G” jelzésnél lila csík megjelenését 

eredményezi. A kolloidos arannyal bevont, egér IgG antitestek 

kapcsolódását a kecske IgG antitestekkel a “C” jelzésnél való lila 

kontrollcsík megjelenése jelzi. 

 

 

1. A lezárt fóliatasak tartalma: 

a. 1db kazettás tesztelőeszköz 

b. 1db páramentesítő csomag 

2. Vérminta higító 

3. Használati útmutató 

 

1. Tárolás: 40C ~ 30 0C között (39.20F ~ 860F). 

2. A tasak felbontását követően az eszközt 1 órán belül, max. 60% 

-os páratartalom mellett kell felhasználni. 

3. Lejárati idő: ld. a cimkén. 

 

Minden, emberből származó vizsgálati anyagot potenciálisan 
fertőzöttnek kell tekinteni és azokat a vonatkozó biztonsági 
eljárásokat betartva kell kezelni. 
1. A csomagot kizárólag tiszta vénás vér / vérplazma / szérum 

minta tesztelésére tervezték. 

2. A minták gyűjtését a szabványos protokoll szerint kell 
elvégezni. 

3. A vénás vérminta tárolási hőmérséklete: 20C ~ 80C   

Felhasználása 

A csomag tartalma 

Tárolás és eltarthatóság 

A minta gyűjtése és tárolása 

Összegzés 

A termék neve Alapelv 



között (360F ~ 460F), legfeljebb 3 napig és a minta nem 

fagyasztható. A tiszta vénás vérminta antikoagulálható heparin 

dózisával (9.8-28IU/mL), szodium citráttal (3.8%, azaz 

129mmol/L), etilén-diamin-tetraecetssavval (EDTA) 

(4.55mmoL/mL ± 0.85 mmol/mL). 

4. A vérszérum vagy vérplazma tárolási hőmérséklete: 20C ~ 80C 

között (360F ~ 460F), legfeljebb 7 napig és a minta -200C-ra (-

40F) történő fagyasztással 6 hónapig eltartható. A mintákat 

legfeljebb 8 alkalommal lehet ismételten felolvasztani és 

újrafagyasztani, ugyanakkor a legelőnyösebb a mintákat 

közvetlenül a begyűjtés után tesztelésnek alávetni. 

5. A vizsgálatot megelőzően a fagyasztott mintákat lassú 

eljárással szobahőmérsékletűre kell felengedni és óvatosan 

elegyíteni. Szemmel is látható anyagokat tartalmazó mintákat a 

vizsgálat előtt centrifugálással kell megtisztítani.  

 

1. A tesztkészüléknek, vérmintának, higítónak és/vagy egyéb 

anyagoknak 100C ~ 300C (500F ~ 860F), közötti 

szobahőmérsékletűnek kell lennie. 

2. Távolítsa el a tesztelőeszköz védőfóliáját. A tesztelő eszközt a 

lehető leghamarabb fel kell használni. 

3. Helyezze a tesztelő eszközt tiszta, egyenletes felületre. 

4. Csepegtessen 20µL tiszta vénás vért vagy 10µL szérumot 

/ plazmát a mintagyűjtő pontra. 

5. Ezután csepegtessen 80µL vagy 2 csepp vérminta higítót 

a mintagyűjtő pontra. 

6. Várjon a színezett csíkok megjelenésére. Az eredményt 15 

percen belül kell leolvasni. 15 perc elteltével történő leolvasás 

nem jelez eredményt! 

 

1. IgM Pozitív: Két lila jelzőcsík (“M” és “C”), azaz kimutatható a 

2019-nCoV IgM antitestek jelenléte. 

2. IgG Pozitív: Két lila jelzőcsík (“G” és “C”), azaz kimutatható a 
2019-nCoV IgG antitestek jelenléte 

6. IgM & IgG Pozitív: amennyiben a “C” jelölőcsík és mind az “M”, 

mind a “G” jelölőcsík megjelenik, azaz kimutatható mind a 

2019-nCoV IgM, mind az IgG antitestek jelenléte 

7. Negatív: kizárólag egy lila jelölőcsík megjelenése a 

“C”kontrollmezőben negatív eredményt jelent 

8. Érvénytelen: amennyiben a kontrollcsík “C” nem színeződik el, 

függetlenül attól, hogy a “G” és “M” vonalak megjelennek-e, a 

teszt eredménye érvénytelen. A kontrollcsík hiánya 

valószínűsíthetően az elégtelen mennyiségű minta, vagy nem 

megfelelő eljárási technika alkalmazásának következménye. 

Kérjük, ebben az esetben tekintse át újra az eljárási útmutatót 

és egy új eszközzel ismételje meg a vizsgálatot. Amennyiben 

a probléma továbbra is fennáll, kérjük, a hasonló LOT számmal 

rendelkező eszközökkel való tesztelést függessze fel és lépjen 

kapcsolatba a forgalmazóval 

 

 

 

1. Az ajánlott nemzeti, illetve gyártói kontrollanyagoknak a tesztek 

megbízhatósági ellenőrzésében való használatával bizonyítható, 

hogy a tesztek a nemzeti, illetve gyártói referenciáknak 

megfelelően működnek. 

2. A minták tesztelését az eredeti koncentrációhoz képest 1:320 

titerű 2019-nCoV IgM antitest és 2019- nCoV IgG antitesttel 

végezzük el. Nem figyelhető meg un. “hook effect”. 

3. A termék klinikai tesztelése a betegségnek a kínai “Novel 

Coronavirus Pneumonia Diagnosis and Treatment Program", 

azaz az “Új koronavirus által okozott tüdőgyulladás diagnosztikai 

és terápiás irányelvei” c. dokumentumban megfogalmazott 

egyértelmű diagnózis/kizárási kritériumok elven alapul. A klinikai 

kutatást 5 intézmény segítségével végeztük, összesen 447 

esetet vizsgálva. Az tesztelő eszköz használata során 126-ból 

110 esetben klinikailag alátámasztott pozitív eredmény született, 

mely 87,3%-os megbízhatóságot bizonyít (95% CI: 80.40% to 

92.0%); 62 később klinikailag kizárt esetben pedig negatív lett az 

tesztek eredménye, ez 100%-os pontosságot jelent. (95% CI: 

94.20% to 100%) 

4. Kerülje a különleges vérminták használatát: hiperlipidémia 

(25mg/ml koncentrációnál magasabb triglicerid szint), icterusos 

minták (0.2mg/ml koncentrációnál magasabb bibilirubin szint) és 

hemolitikus minták (5.0mg/ml koncentrációnál magasabb 

hemoglobin szint), melyek a teszteredményre hatással lehetnek. 

5. A 2019-nCoV IgM tesztek értékelése olyan mintákkal is 

megtörtént, melyek más, az alábbi táblázatban felsorolt 

betegségek esetében IgM pozitív eredményt jeleztek 

(keresztreakció nem volt megfigyelhető): 

6. A 2019-nCoV IgG tesztek értékelése olyan mintákkal is 

megtörtént, melyek más, az alábbi táblázatban felsorolt 

betegségek esetében IgG pozitív eredményt jeleztek 

(keresztreakció nem volt megfigyelhető): 

 

Coronavirus HKU1-IgM Coronavirus OC43-IgM 

Coronavirus NL63-IgM Coronavirus 229E-IgM 

Influenza A virus H1N1 (új típusú A virus 
H1N1 2009, szezonális influenza virus 
H1N1) IgM 

H3N2-IgM 

H5N1-IgM H7N9-IgM 

Influenza B virus IgM Légúti Szinkítitális Vírus IgM 

Adenovirus IgM Rhinovirus IgM 

Enterovirus A-IgM EB virus IgM 

Measles (kanyaró) virus IgM Cytomegalovirus IgM 

Rotavirus IgM Mumps IgM 

Varicella-zoster virus IgM Parainfluenza virus IgM 

Mycoplasma pneumoniae IgM Chlamydia pneumoniae IgM 

Coxsackievirus group B IgM  

Coronavirus HKU1-IgG Coronavirus OC43-IgG 

Coronavirus NL63-IgG Coronavirus 229E-IgG 

IInfluenza A virus H1N1 (new type 
influenza A virus H1N1 2009, seasonal 
influenza virus H1N1) IgG 

H3N2-IgG 

H5N1-IgG H7N9-IgG 

Influenza B virus IgG Légúti Szinkítitális Vírus IgG 

Adenovirus IgG Rhinovirus IgG 

Enterovirus A-IgG EB virus IgG 

Measles (kanyaró) virus IgG Cytomegalovirus IgG 

Rotavirus IgG Mumps IgG 

Varicella-zoster virus IgG Parainfluenza virus IgG 

Mycoplasma pneumoniae IgG Chlamydia pneumoniae IgG 

Coxsackievirus group B IgG  

Teljesítmény jellemzők 

A teszt elvégzésének folyamata 

Az eredmények értékelése 



7. Az RF, ANA és AMA antitestek nem mutatnak a teszttel 

keresztreakciót. 

8. Közönséges vírusölő szereknek, mint például az epinasztin 

hidroklorid (≤4mg/L), Ribavirin (≤40mg/L), Interferon (≤200mg/L), 

Oseltamivir (≤30mg/L), Abidol (≤40mg/L), Levofloxacin 

(≤200mg/L), Azithromycin ( ≤ 100mg/L), Ceftriaxone ( ≤ 

400mg/L), Meropenem (≤200mg/L) nincs interferenciahatása a 

tesztkészülék megbízhatóságára. 

9. Szisztémás lupus erythematosusnak nincs interferenciahatása a 

tesztkészülék megbízhatóságára. 

10. Nem specifikus IgM antitesteknek (≤0.8mg/mL) és nem 

specifikus IgG antitesteknek (≤4mg/mL) nincs interferenciahatása 

a tesztkészülék megbízhatóságára. 

11. Heparin, sodium citrate, EDTA és más antikoagulánsoknak nincs 

interferenciahatása a tesztkészülék megbízhatóságára. 

12. A pontossági kísérleteket különböző kísérleti eszközökkel 

hajtottuk végre, különböző helyeken és különböző időkben. A 

kísérletek eredményei igazolták a termékkel szemben támasztott 

megbízhatósági követelményeknek való megfelelést. 

13. Miután a specifikus IgM pozitív minta β- mercaptoethanol 

segítségével megsemmisítésre került, az IgM teszteredmény 

negatív lett. 

14. Az előzetes értékelést követően alapvetően kijelenthető, hogy a 

termék klinikai megbízhatósága a járványügyi vészhelyzeti 

szükségletek követelményeinek megfelel. A termékkel való 

klinikai adatok gyűjtését tovább folytatjuk annak érdekében, hogy 

a piaci bevezetést követően is ellenőrizhessük annak klinikai 

megbízhatóságát. 

 

 

1. A tesztelő eszköz kizárólag kvalitatív tesztelésre, valamint 
segéddiagnózisként használandó. 

2. Mivel a fertőzés korai szakaszában sem IgG sem IgM antitest 

nem termelődik, illetve ezek titere igen alacsony, így előfordulhat, 

hogy a teszt negatív eredményt jelez. 7-14 napon belül 

újratesztelés szükséges, a korábban gyűjtött vérmintát 

párhuzamosan szintén újra kell tesztelni annak érdekében, hogy 

megállapítható legyen a szerológia pozitív mivolta vagy a titer 

jelentős növekedése. 

3. Immunhiányos, vagy immunszuppresszív terápiában részesülő 

páciensek esetében az antitest referenciaértékek 

korlátozottabbak. 

4. Pozitív IgM antitest eredmény nem csupán elsődleges fertőzés 
esetén, de másodlagos fertőzés esetén is kimutatható a teszttel. 

5. Pozitív IgG eredmény elsődleges vagy másodlagos fertőzést 
jelez. 

6. A fertőzés teszttel való megállapítását vagy kizárását a páciens 
klinikai eredményeivel, vagy egyéb más módszerekkel össze kell 
csatolni. 

 

 

1. Lehetőség szerint, használjon friss vérmintát. 

2. A 15 percen túl leolvasott eredmény érvénytelen. 
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Kizárólag In vitro 
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Tárolás: 
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Napfénytől védett 
helyen tárolandó 

 

 

Tárolás: száraz 
körülmények között 
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A csomagolás 
sérülése esetén ne 
használja 
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